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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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1. Finansal Piyasalar ve Finansal Sistem
İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları
ve mübadelenin meydana geldiği yer olarak tanımlanır. Piyasa kavramı genellikle teorik ve
mekândan soyutlanmış bir kavramdır. Piyasa kavramı somut olarak düşünülürse, daha çok
borsa olarak tanımlanabilir. Borsa hangi türde olursa olsun, arz ve talebin karşılaştığı bir
mekândır. Piyasa bir ülkenin sınırları içinde ise ve o ülkede yapılan işlemleri kapsıyorsa buna
iç piyasa, işlemler ülke sınırlarını aşıyorsa buna da uluslararası piyasa denir.
Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen
kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan
oluşan yapıya mali piyasa denilebilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi mali piyasa, para ve
sermaye piyasalarından daha geniş ve bu piyasaları da kapsamına alan bir kavramdır.
Mali piyasa beş ana unsurdan oluşmaktadır.
a) Tasarruf sahipleri (fon arz edenler),
b) Yatırımcılar (fon talep edenler),
c) Yatırım ve finansman araçları,
d) Yardımcı kuruluşlar,
e) Hukuki ve idari düzen olarak sıralanabilir.

1.1. Para ve Sermaye Piyasaları
1.1.1. Para Piyasası
Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya “para piyasası” denir. Para
piyasasının tipik özelliği kısa vadeli fonlardan oluşmasıdır. Para piyasalarında vade genellikle
bir yılı aşmaz.

1.1.1.1. Para Piyasasının Özellikleri
Para piyasası; kısa vadeli fonların karşılaştığı piyasalar olup, araçları “para, döviz, altın,
kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ile bir yıla kadar vadeli senetlerdir”. Para piyasasının tipik
özelliği kısa vadeli fonlardan oluşmasıdır. Para piyasalarında vade genellikle bir yılı aşmaz.
Para piyasasından sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin dönen varlıklarının finansmanında
kullanılır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler; kaynaklarını çeşitli mevduat
oluşturmaktadır.
Para piyasasından sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin dönen varlıklarının
finansmanında kullanılır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler; kaynaklarını çeşitli
mevduat oluşturmaktadır.

11 / 164

1.1.1.2. Para Piyasasının Çeşitleri
Para piyasasının kendi içinde örgütlenmiş ve örgütlenmemiş para piyasası olarak da bir
ayrımı yapılabilir. Örgütlenmiş para piyasası bir bankalar sistemidir. Çünkü işletmelerin nakit
ihtiyacı çoğunlukla ticari bankalar tarafından karşılanmaktadır. Örgütlenmemiş para piyasası
banka sisteminin dışında kalan piyasadır. Bankalar dışındaki kişi ve kuruluşlar da bazen
işletmelere kısa vadeli fon sağlarlar.

1.1.2. Sermaye Piyasası
En genel tanımıyla sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı
piyasadır. Sermaye piyasası, mali piyasa kavramından daha dar ve teknik bir nitelik taşır ve
genellikle mali piyasa kavramı içinde yer alır.

1.1.2.1. Sermaye Piyasalarının Özellikleri
Sermaye piyasasının tipik özelliği ve para piyasasından ayrıldığı en belirgin niteliği bu
piyasanın orta ve uzun vadeli fonlardan oluşmasıdır. Bu vade bir yıldan fazla olmalıdır.
Sermaye piyasasından sağlanan krediler genellikle işletmelerin bina, makine ve teçhizat gibi
duran varlıklarının finansmanında kullanılır. Para piyasasında olduğu gibi sermaye piyasasının
kaynakları da tasarruf sahiplerinin birikimleridir. Sermaye piyasasının en önemli ve yaygın
araçları hisse senetleri ve tahvillerdir.

1.1.2.2. Sermaye Piyasalarının Çeşitleri
Sermaye piyasasının bir bölümlendirmesini yapmak gerekirse aşağıdaki gibi bir ayırım
yapılabilir.

1.1.2.2.1. Birincil Piyasa
Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden şirketler ile alıcıların yani
tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Buna hisse senetleri ile
tahvillerin ilk kez sürülüp “ihraç”tan alındığı piyasa da denilebilir. Arada şirketin bizzat
bulunmayıp bir banka ya da aracı kurumun bulunması bu alımın birincil piyasadan olmasına
engel değildir.

1.1.2.2.2. İkincil Piyasa
Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse
senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat
edemezler. İkincil piyasa bu durumdaki menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan
piyasadır ve menkul kıymet borsaları bu piyasayı tanımlamada en iyi örnektir.
İkincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini arttırarak birincil piyasaya talep yaratır
ve gelişmesini sağlar. İkincil piyasanın en iyi teşkilatlanmış bölümü menkul kıymet
borsalarıdır. Bunun haricinde sermaye piyasası iyi gelişmiş ülkelerde bir de “over the counter”
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(tezgâh üstü) borsa dışı piyasa vardır.
Birincil piyasa daha çok sermaye piyasası bilinciyle, ikincil piyasa ise menkul kıymetler
piyasası bilinciyle çalışır. Birincil piyasada uzun vadeli fonların tasarruf sahibinden firmalara
intikali söz konusudur ve birincil piyasada yapılan tahvil ve hisse senedi satışları sonucunda
firmaya yeni sermaye girer. Oysa ikincil piyasada el değiştiren menkul kıymetlerden sağlanan
fonların bunları çıkaran şirketle bir ilgisi yoktur.

1.1.2.3. Sermaye Piyasası Araçları
1.1.2.3.1. Hisse Senedi
Hisse senedi anonim şirketler tarafından çıkarılan ve anonim şirketin sermayesine belirli
bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedi alan yatırımcı şirkete ortak olur
ve şirketin büyüme potansiyelinden yararlanabilir. Ancak, hisse senetlerinin değerinin
düşebileceği de unutulmamalıdır.
Hisse senedi, sahibine ortaklık hakkı, yönetime katılma (oy) hakkı, kâr payı alma hakkı,
rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı), tasfiyeden pay alma, bedelsiz pay alma hakkı ve bilgi alma
hakkı da sağlamaktadır.
Hisse senedi sahipler temel olarak iki türlü gelir elde edebilir: Sermaye kazancı ve kâr
payı. Sermaye kazancı, zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen olası artıştan
elde edilen gelirdir. Diğeri ise, şirketler yılsonunda kâr elde ettiği takdirde, bunun
dağıtılmasından elde edilen temettü (kâr payı) geliridir. Hisse senedi Borsa’da işlem gören
şirketler kâr dağıtıp, dağıtmamak konusunda serbesttir. Borsa şirketleri kârını nakden veya
temettünün sermayeye ilave edilmesi suretiyle hisse senedi ihraç ederek dağıtabilir.

1.1.2.3.2. Tahvil/Bono
Tahvil ve bonolar, hisse senedinin aksine mülkiyet senedi değil, borç senedidir.
Tahvil/bono sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır, şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir ve şirketin yönetimine katılamaz.
Tahvil, devletin veya anonim şirketlerin en az 1 yıl vadeyle ödünç para bulmak amacıyla
çıkardıkları borç senetleridir. Hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığı tarafından vadesi bir yıldan
kısa süreli olarak çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS).
Tahvil ve bono, vade sonuna kadar elde tutulduğu takdirde, belli bir faiz kazancını
garanti eder. Dolayısıyla, piyasa şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler yatırımcıyı
etkilemez. Yatırımcı, bono veya tahvili vade sonuna kadar tutmak zorunda değildir. Tahvil ve
bonolar da hisse senetleri gibi ikincil piyasada işlem görebilir, piyasaya ilk çıkarılışlarından
sonra da alınabilir veya vadesinden önce satılabilirler.
Yatırımcı, tahvil ve bonoyu vade sonuna kadar tutarsa, elde edeceği getiriyi satın alma
fiyatı ve vadeye bağlı olarak hesaplayabilir. Ancak vadeden önce satarsa, piyasadaki faiz

13 / 164

oranlarındaki değişimden etkilenir. Eğer piyasadaki faiz oranları gerilemiş ise, beklenenden
daha yüksek bir getiri sağlar, faiz oranları artmış ise beklenenden daha düşük bir getiri sağlar,
hatta zarar edebilir.

1.1.2.3.3. Repo
Genel olarak repo işlemi belirli bir vadede verilen para karşılığında vade sonunda
anaparanın ve faizin alınması olarak görülse de aslında repo, sermaye piyasası araçlarının belli
bir vadede geri alma taahhüdüyle satımıdır. Diğer bir deyişle, repo yapan taraf aslında parayı
kullanan taraftır. Repo, menkul kıymetin geçici bir süre için kiraya verilmesi olarak da
düşünülebilir. Ülkemizde repo işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri üzerinden yapılmaktadır.
Ters repo ise menkul kıymetlerin belli bir vadede geri satım taahhüdüyle alımı işlemlerini ifade
etmektedir.
Getirisi sabitlenmiş olan repo işlemleri, para piyasalarında karşılaşılan en likit yatırım
araçlarındandır. Repo işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış banka ve
aracı kurumlar yapabilir. Repo işlemlerinde vade, menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak
koşuluyla, serbestçe belirlenir. Vade sonu iş günü olarak seçilir ve faiz oranı taraflarca
belirlenir.

1.1.2.3.4. Yatırım Fonları
Yatırım fonları, yatırımcılardan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla belge
sahipleri hesabına oluşturulan portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır. Unutulmaması
gereken husus, fonların değerinin artabileceği gibi gerileyebilecek olmasıdır.
Yatırım fonları, hemen her yatırımcı tipine uygun portföyler sunmaktadır. Yatırımcı,
risk algılaması ve beklentilerine göre bu fonlara katılabilir. Yatırım fonlarının Türkiye’de A tipi
ve B tipi olmak üzere iki ana çeşidi vardır.
A Tipi: Bu tip bir fonun, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25’inin
Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetlerinden oluşması gerekir. A tipi fonlarda vergi
avantajları bulunmaktadır.
B Tipi: A tipi fonların tabi olduğu sınırlamalara tabi olmayan fonlardır. Portföylerinde
çok daha az miktarda hisse senedi tutabildikleri gibi, hiç hisse senedi taşımayabilirler. Bu iki
ana grup dışında fonlar, içerdikleri sermaye piyasası araçları itibarıyla 11 türe ayrılmıştır.

1.2. Finansal Piyasalar ve Finansman Modelleri
1.2.1. Para ve Sermaye Piyasaları Arasındaki İlişki
Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dâhil olmaktadır. Bu
durumda gerek kredi arzı, gerekse kredi talebi para piyasasından sermaye piyasasına ya da
sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilir. Faiz haddi, iki piyasa arasındaki fon
akımını ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır.
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Fon arz edenler, kendi yatırım politikalarını ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı olarak
yatırılabilir fonları bu piyasalardan birine veya her ikisine yönlendirilebilirler. Fon talep edenler
de, ihtiyaç duydukları kredinin türüne göre her iki piyasadan borçlanabilirler. Bazı aracı
kuruluşlar, özellikle bankalar hem para, hem de sermaye piyasası işlemleri yapabilirler ve her
iki piyasada çalışabilirler.
Para piyasası ile sermaye piyasasında cari faiz hadleri değişik olmakla birlikte
birbirleriyle ilişkilidir. Fonlar genellikle düşük faiz haddinden yüksek olana doğru kayar. Para
piyasasında meydana gelen bir faiz oranı artışı, sermaye piyasasına da etki eder.

1.2.2. Finansal Sistem ve Finansman Modelleri
Bütçe fazlası veren aktörlerden bütçe açığı olan aktörlere doğru gerçekleşen fon
akımını; finansal piyasalar, finansal aracılar ve finansal enstrümanlar yoluyla sağlandığı
sistemdir. Fonların, fon fazlasına sahip taraftan fon ihtiyacı bulunan tarafa aktarılması iki yolla
gerçekleşmektedir.


Doğrudan finansal piyasalar yoluyla gerçekleşen doğrudan fon aktarımı



Finansal aracılar kullanılarak yapılan dolaylı fon aktarımı

1.2.2.1. Bankacılık Ağırlıklı Finansman Modeli
Yatırımların doğrudan ve dolaylı finansmanında bankalar etkin rol oynamaktadır.
Avrupa Kıtası’nda özellikle Almanya, Fransa ve Japonya’da uygulanan bu modelde
tasarrufların etkin yatırım alanlarına yönlendirilmesi işlevini, bankacılık sistemi yerine
getirmektedir. Sistem, kaynak(pasif) kısmında genelde mevduat olarak topladığı fonları, iki
önemli kullanım yerine(aktif) yöneltmektir.
Borsa ağırlıklı finansman sisteminde dağınık pay sahiplerinin gözetiminin maliyetli bir
şekilde yinelenmektedir ve bu da kaynak israfına yol açmaktadır. Banka ağırlıklı finansman
sisteminde ise bankalar, farklı firmalara kredi açarak gözetim sorununu mevduat sahipleri adına
çözer. Fonlama süreci içinde fon kaynağı ile kullanıcısı arasında kullandırılan fonların geri
dönüş süreci içinde Borsa sistemine göre daha rahat bir anlaşma zemininin bankacılık
sisteminde oluşturulmasıdır.

1.2.2.2. Sermaye Piyasası Ağırlıklı Finansman Modeli
Sermaye piyasası ağırlıklı finansman siteminin etkin bir şekilde işleyebilmesi için
gerekli koşullardan biri, yatırım bankalarıdır. Yatırım bankalarının işletmelerin uzun süreli fon
ihtiyacını karşılamak ve mülkiyeti tabana yaymak gibi önemli fonksiyonu bulunmaktadır.
Sermaye piyasası, ekonomi içindeki birimleri çeşitli finansal varlıklara(hisse, senedi,
Tahvil Şeklindeki menkul kıymetlere) dönüştürebilme, finansal varlıkları da ihtiyaç duyulduğu
an nakde çevirebilme(likidite sağlama) ortamı yaratan düzen ve mekanizmalar topluluğu olarak
tanımlanmaktadır.
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Sermaye piyasası, bu işlevlerini birincil ve ikincil piyasalar olarak adlandırılan alt
piyasalarda gerçekleştirmektedir. Birincil piyasaların en önemli işlevi, ilk defa ihraç edilen
menkul kıymetler ile reel kesime yatırımların finansmanında uzun vadeli finansman
yaratmaktır. Sermaye piyasası ağırlıklı finansman yönteminde risk ile getiri arasında ilişki
sağlanmakta, yatırımcılara fonlarını yönlendirmede vade, miktar ve risk ayarlamaları yapma
imkânı getirilmektedir.
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2. MERKEZ BANKALARI VE PİYASALAR
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2.1. Merkez Bankacılığı
Merkez bankalarının işlevlerinin, diğer bankaların işlevlerine göre farklılık göstermesi,
“Merkez Bankası” tanımının da bu özellik dikkate alınarak yapılması zorunluluğunu
getirmektedir. Bir bankanın “Merkez Bankası” niteliği taşıması ve dolayısıyla bu şekilde
tanımlanması için, diğer bankaların işlevlerine göre daha farklı görev ve sorumlulukları
bulunması gerekir.
Merkez bankaları, ister devlet sermayesi ile ister özel sermaye ile kurulmuş olsun; her
iki durumda da kamu yararına hizmet eden kuruluşlardır. Bugün dünyada mevcut ve çeşitli
statülere tabi 178 merkez bankası ülkelerinin ekonomi politikaları ile para politikalarını
düzenlemekle görevlidir
Merkez bankalarının iki temel işlevi mevcuttur. Bunlardan biri parasal istikrarı, diğeri
ise finansal istikrarı korumaktır. Merkez Bankasının söz konusu temel işlevleri çerçevesinde
sorumlu olduğu görev ve sorumluluklar, dünya ekonomilerinin aldığı şekillenmeler, bilişim
teknolojisindeki yenilikler ve ortaya çıkan yeni durumlar, merkez bankalarının işlevlerini de
etkilemiştir
Örneğin; globalleşme, finansal piyasaların büyümesi ve bunlara ek olarak, bilişim
teknolojisindeki yenilikler, 60 ve 70’li yıllarda geçerli olan merkez bankası işlevlerinin
değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Piyasa sistemlerine ağırlık veren uygulamalar artınca
daha bağımsız ve şeffaf merkez bankasına gereksinim duyulmuştur. Öte yandan, bankacılık
sisteminin daha etkin denetimi gündemde yerini alınca, bu denetimin merkez bankaları dışında
bağımsız bir birim tarafından yapılması fikri galip gelmeye başlamıştır. Bunlar dışında, bilişim
teknolojisindeki gelişmeler, “pahalı bir hizmet olan yeni şube açma operasyonlarını”
kısıtlamakta ve hatta “şube kapatma eğilimini” artırmaktadır. Ayrıca “Avrupa Merkez
Bankasının kurulması birçok ülke, merkez bankalarının kendi ülkelerinin para politikalarına
yön verme özelliklerini” değiştirmiştir. Tüm bu değişimler, merkez bankalarında daha ehil ve
daha az sayıda elemana ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.

2.1.1. Merkez Bankalarının Görev ve Yetkileri
Bunların ışığında, merkez bankalarının başlıca görev ve yetkileri aşağıda maddeler
hâlinde özetlenmiştir:


Merkez bankaları banknot (kâğıt para) ihracını gerçekleştirir.



Para politikası hedeflerini belirler.



Finansal sistemin istikrarının korunması ve sürdürülmesi konusundan sorumludur.



Devletin mali ajanlığını ve haznedarlığını yapar.



Devlete avans verir.
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Hazine adına bankacılık hizmetlerini yürütür.



Paranın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri alır.



Para arzını denetler.



Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korur

2.1.2. Merkez Bankalarının Tarihçesi
Devlet kavramında, devletin para basma sistemi, Mezopotamya’daki Hammurabi
kanunlarına kadar uzanmaktadır. Tarihin daha sonraki çağlarında, “Atina’da Solon Kanunları
ve eski Roma’da bütün eyaletlerde mensae adı verilen devlet bankalarının bulunması” da para
banka sisteminin eski dönemlere gittiğini göstermektedir. Merkez bankalarının gelişmesi esas
olarak 20. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Özellikle, I. Dünya Savaşı’nın yarattığı finansman
ihtiyacı, bunun getirdiği yüksek enflasyon ve savaş sonrasında ekonomik gelişmenin hızla
yükselmesi, merkez bankalarına olan ihtiyacı artırmıştır.
Merkez Bankası niteliğindeki ilk banka, 1668 yılında kurulan İsveç Devlet Bankası
(Riksbank)’dır. Bu banka, ticari senetlerini iskonto ettirenlere madeni para yerine, kendi
çıkardığı ve üstünde TCMB’nin imzası bulunan banknotlar veren ilk bankadır. Dünyanın en
eski emisyon bankası olan İsveç Devlet Bankası’nı takiben, dünya merkez bankacılığına örnek
olan İngiltere Bankası (Bank of England) 1694’te kurulmuştur. 1920 yılında Brüksel’de
toplanan Milletlerarası Maliye Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda para ve kredi
konusundaki faaliyetlerini düzenlemek üzere birçok ülkede merkez bankalarının kurulması
çalışmaları başlatılmıştı. Bu bağlamda, Riksbank ve Bank of England’ın kuruluşlarını 1800
yılında Fransa, 1814’te Hollanda, 1841 ve 1850’de Yunanistan ve Belçika Merkez Bankalarının
kuruluşu izlemiştir. Almanya Merkez Bankası, Deutsche Bundesbank 1948 yılında, Japonya
Merkez Bankası 1882, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 1915 yıllarında
kurulmuşlardır. Güney Afrika Merkez Bankası ile Meksika Merkez Bankası sırasıyla, 1921’de
ve 1925’te kurulmuş, bunları, 1934 yılında Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları ile 1954
yılında İsrail Merkez Bankasının kuruluşu izlemiştir.

2.2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
2.2.1. Osmanlı Dönemi
Osmanlı Devleti’nin klasik örgütlenme düzeninde; para miktarının ayarlanması, kredi
hacminin düzenlenmesi, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin
gerçekleştirilmesi gibi ekonomik faaliyetler; hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler
ve loncalar gibi farklı kesimler tarafından yürütülmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar
büyük oranda devam eden bu yapı içinde Osmanlı Devleti, padişah adına “altın sikke” basımını
gerçekleştirmiştir.
Osmanlı Devleti, Kaime-i nakdiye-i muteberleri 1840 yılında dolaşıma çıkartmıştır.
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1854 yılında Kırım Savaşı sırasında yurt dışından ilk kez borçlanan Osmanlı Hükûmeti’nin dış
borçların ödenmesi konusunda aracılık görevi üstlenecek bir devlet bankasına ihtiyaç duyması
üzerine, 1856 yılında merkezi Londra’da bulunan İngiliz sermayeli “Ottoman Bank (Bank-ı
Osmanî)” kurulmuştur. Bankanın yetkileri küçük miktarlarda kredi vermek, hükûmete avans
sağlamak ve bazı Hazine bonolarını iskonto etmekle sınırlandırılmıştır.
1863 yılında Ottoman Bank kendini feshederek İngiliz-Fransız ortaklığı şeklinde
“Bank-ı Osmanî-i Şahane (Osmanlı Bankası)” adını almış ve bir devlet bankası niteliği
kazanmıştır. Bankaya otuz yıllık bir süre için banknot basma ayrıcalığı ve tekeli verilmiştir.
Banka ayrıca devletin haznedarlığını üstlenerek devlet gelirlerini tahsil etmek, hazinenin
ödemelerini yerine getirip bonolarını iskonto etmek, iç ve dış borçlara ilişkin faiz ve anapara
ödemelerini yapmakla da görevlendirilmiştir.
Osmanlı Bankası’nın sermayesinin yabancılara ait olması zamanla tepkilere yol açmış,
bu tepkiler bir merkez bankasına olan ihtiyaç doğrultusunda ulusal bir merkez bankası
kurulması fikrinin temelini oluşturmuştur. Yerli sermayeye dayalı bir merkez bankası kurma
çabaları 11 Mart 1917 tarihinde “Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası”nın kurulması ile
sonuçlanmıştır. Ancak bu anda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile
ayrılması nedeniyle Merkez Bankası işlevlerini görecek bir ulusal banka olma amacına
ulaşamamıştır.

2.2.2. Cumhuriyet Dönemi
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, dünyada ortaya çıkan emisyon sağlayacak merkez
bankalarını oluşturularak ülkelerin kendi para politikalarını bağımsız olarak belirlemeleri
yönündeki eğilimin etkisiyle ve ülkemizde Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı
ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması yönündeki
tartışmalar ve çalışmalar hız kazanmıştır. Bu konu ilk olarak 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde
ele alınmış ve “millî devlet bankası” kurulması fikri üzerinde durulmuştur. 1927 yılında Maliye
Bakanı Abdülhalik Renda, Merkez Bankası kurulması hakkında bir kanun taslağı sunmuş, bu
taslağın kabul edilmesi üzerine Merkez Bankasının kuruluş aşamasında ülkemiz yetkililerine
yardımcı olmak üzere diğer ülkelerin Merkez Bankalarından da görüş istenmiştir.
1928 yılında Türkiye’ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası İdare Meclisi Üyesi Dr.
G. Vissering, hazırladığı raporda hükûmete bağlı olmayan ve bağımsız bir merkez bankasının
gerekliliğine dikkat çekerken 1929 yılında İtalyan Uzman Kont Volpi, Türk parasının
istikrarının sağlanması için bir merkez bankası kurulmasının şart olduğunu belirtmiştir. Bu
gelişmelerin ardından hükûmet, merkez bankası kurulmasına ilişkin gerekli yasal çerçevenin
hazırlanması için harekete geçmiş, Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla
merkez bankası yasa tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11
Haziran 1930 tarihinde kabul edilerek “1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanunu” adı ile 30 Haziran 1930 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Merkez Bankası,
farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasını takiben 3 Ekim 1931
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Diğer kamu kurumlarından farklılığının ve bağımsızlığının
bir göstergesi olarak anonim şirket biçiminde hukuki varlığını kazanan bankanın hisseleri (A),
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(B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır. A sınıfı hisseler hazineye ait olup bankanın
bağımsızlığının güçlendirilmesi amacıyla Kuruluş Kanunu’nda bu hisselerin toplam
sermayenin yüzde 15’inden fazla olamayacağı belirtilmiştir. B sınıfı hisseler milli bankalara, C
sınıfı hisseler yabancı bankalar ile imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisseler ise Türk ticaret
kuruluşlarıyla Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ayrılmıştır.
Kuruluş Kanunu’na göre Merkez Bankasının temel amacı, ülkenin ekonomik
kalkınmasını desteklemektir. Bu amaçla Banka, temel politika aracı olan reeskont oranlarını
belirlemeye, para piyasasını ve para dolaşımını düzenlemeye, hazine işlemlerini yerine
getirmeye ve Türk parasının istikrarına yönelik önlemleri almaya yetkili kılınmıştır. Banka
ayrıca banknot basma yetkisine tek elden sahip duruma getirilmiştir. Bunlara ek olarak Merkez
Bankası, devletin haznedarlığını da üstlenmiştir. Bu dönemde uygulanan sabit döviz kuru rejimi
altında döviz kurlarını belirleme yetkisi hükûmete aittir.
Hükûmetin bankanın yetkili olduğu alanlara ve kararlarına müdahale edemediği 1930’lu
yıllar genel olarak Merkez Bankasının bağımsızlığının ön planda olduğu, enflasyonun ise düşük
düzeylerde kaldığı yıllar olmuştur.

2.2.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem
İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinin hissedildiği 1940’lı yıllarda bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de Merkez Bankası, bağımsız bir para politikası yürütmekten çok, kamu
kesiminin finansman açığının kapatılmasına yönelik uygulamalarda bulunmuştur. Bu nedenle
genel fiyat düzeyi, 1938 - 1948 yılları arasındaki dönemde üç kattan fazla artış göstermiştir.
1950’li yıllarda, büyüme ve hızlı kalkınmanın finansmanı Merkez Bankası
kaynaklarından sağlanmış, hazineye kısa vadeli avans imkânı sağlanması yoluyla Merkez
Bankası kaynakları kamunun kullanımına açılmıştır. Bu dönemde Merkez Bankası için
gerçekleşmiş olan önemli bir gelişme ise 1955 yılında Banknot Matbaası’nın kurulması ve 1957
yılından itibaren banknotların ülkemizde basılmaya başlanmasıdır. Planlı ekonomiye geçişin
yaşandığı 1960’lı yıllarda Merkez Bankası, ekonomik koşullara ve sanayinin gelişimine paralel
olarak genişlemeci para politikaları izleyerek kamuya kaynak sağlamaya devam etmiştir. Bu
dönemde ayrıca, kambiyo kontrolüne ilişkin uygulamaların büyük çoğunluğu Merkez
Bankasına devredilmiştir.

2.2.4. 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu
Dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan değişikliklere uyum
sağlamak ve Merkez Bankasının etkinliğini artırmak amaçlarına yönelik olarak 14 Ocak 1970
yılında 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kabul edilmiştir. Böylelikle
tarihinde yeni bir dönem başlayan Merkez Bankası kısmen de olsa, dönemin ekonomik ve
merkez bankacılığı alanındaki yeniliklerini yansıtan bir yapıya kavuşmuştur. Söz konusu
Kanun ile bankanın yasal statüsünde, organizasyon yapısında, yetki ve görevlerinde önemli
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Anonim şirket statüsü korunan Merkez Bankasının sermayesi
15 milyon liradan 25 milyon liraya yükseltilmiştir. Ayrıca hazinenin sahip olduğu sermaye
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payının yüzde 51’den az olamayacağı hükme bağlanmıştır.
1211 sayılı Kanun’la dış temsil ve ilişkilerde denklik ve protokolde eşitlik sağlanması
amacıyla Başkanlık (Guvernörlük) makamı oluşturmuş, başkan unvanı alan ilk isim Naim Talu
olmuştur. Ayrıca, başkan ve başkan yardımcılarından meydana gelen Yönetim Komitesi adı
altında yeni bir karar alma organı oluşturulmuştur. Bankanın en üst karar alma organı olan sekiz
üyeli İdare Meclisi ise altı üyeli Banka Meclisine dönüştürülmüştür. Bu değişikliklerin yanı sıra
Hissedarlar Umum Heyeti, Genel Kurul; Murakıplar Komisyonu, Denetleme Kurulu; Umum
Müdürlük ise İdare Merkezi adını almıştır.
Anılan Kanun, Bankanın görevlerinin ve yetkilerinin artırılması açısından da önemli
yenilikler getirmiştir. Öncelikle, bankanın doğrudan ve dolaylı para politikası araçları
üzerindeki kontrolü artırılmış, bankaya para arzını ve likiditeyi düzenlemek amacıyla açık
piyasa işlemleri yapma yetkisi verilmiştir. Diğer yandan, hükûmetin para ve krediye ilişkin
tedbirleri alırken bankanın görüşünü alması hükmü getirilmiştir. Bankaya reeskont işlemleri ile
yatırımları ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla orta vadeli kredi verme olanağı
sağlanmıştır. Hazineye verilebilecek kısa vadeli avans miktarının üst sınırı, ilgili yıla ait bütçe
ödeneklerinin yüzde 15’i oranına yükseltilmiştir.

2.2.5. 1980 Sonrası Dönem
1980’ler hem Türkiye ekonomisi hem de Merkez Bankası açısından dönüm noktası
olarak tanımlanabilecek gelişmelerin yaşandığı yıllardır. 24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan
kararlar ile Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatılmıştır. Fiyatların piyasa
mekanizması çerçevesinde oluşması amacıyla fiyat kontrolleri kaldırılmış ve serbest dış ticaret
politikasına geçiş yaşanmıştır. Başlatılan finansal serbestleşme süreci ile para ve kur
politikalarının Merkez Bankası tarafından piyasa ekonomisi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi
için gerekli altyapının sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Aynı dönemde para
politikası kapsamında mevduat ve kredi faizlerinin piyasa koşullarında belirlenmesi de hükme
bağlanmıştır. Ayrıca Türk parası yabancı paralar karşısında devalüasyon edilerek sabit kur
rejimi terk edilmiştir.
1983 yılında banka, altın ve döviz rezervlerini etkin bir biçimde yönetmek konusunda
yetkili hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra bankanın temel görevlerini ekonominin temel
gereklerine göre ve fiyat istikrarını sağlayacak bir tarzda yürüteceği hükmü Kanun’a
eklenmiştir. Merkez Bankası, 1987 yılında açık piyasa işlemleri yapmaya başlamış, bu
dönemde modern anlamda para ve döviz piyasalarının kurulmasında öncü rol üstlenmiştir.
1989 yılına gelindiğinde, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”
ile ekonomik birimlerin döviz ile işlem yapmalarına izin verilmiş ve Türk parası konvertibl ilan
edilerek görece daha esnek bir döviz kuru rejimine geçilmiştir. 1990 yılında banka, ilk defa
kamuoyuna duyurduğu para programı ile döviz kurları ve faiz oranlarındaki istikrarı bozmadan
piyasanın likidite ihtiyacını karşılamayı hedeflemiştir. 1990 yılında açıklanan hedeflere
ulaşılmasına rağmen sonraki yıllarda Körfez Savaşı’nın mali sektör üzerinde yarattığı baskı,
siyasi istikrarsızlık, maliye politikasının yeterince sıkı olmaması ve bankacılık sektörünün
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kırılgan yapısı gibi sorunlar makroekonomik istikrarın sağlanamamasına ve 1994 yılının ilk
çeyreğinde bir finansal kriz yaşanmasına yol açmıştır.
Yüksek enflasyon döneminin temel unsurlarından biri olan kamu borçlarının Merkez
Bankası kaynaklarından finanse edilmesini önlemek üzere ortaya koyulan ilk düzenlemeler bu
döneme rastlamaktadır. 21 Nisan 1994 tarihinde hazinenin Merkez Bankası kaynaklarını
kullanımına sınırlamalar getirilmiştir. 1997 yılında ise Merkez Bankası ile hazine arasında
imzalanan bir protokol ile 1998 yılından itibaren hazinenin Merkez Bankasından kısa vadeli
avans kullanmaması konusunda uzlaşılmıştır.

2.2.6. 2001 Krizi ve Sonrası Dönem
Merkez Bankası, 1995 - 1999 yılları arasında finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya
yönelik politikalar izlemiştir. Enflasyonun bir türlü kontrol altına alınamaması sonrasında 2000
yılında döviz kuruna dayalı yeni bir istikrar programı yürürlüğe koyulmuştur. Ancak 2000
yılının sonlarına doğru ekonomide başlayan güven kaybının derinleşmesi ile 2001 yılında
ortaya çıkan kriz sonrasında söz konusu programa son verilmiş 22 Şubat 2001 tarihinde döviz
kurları dalgalanmaya bırakılmıştır.
Kriz sonrasında ise ekonomide yapısal bir dönüşüm süreci başlamıştır. Bu süreçte 25
Nisan 2001 tarihinde Merkez Bankası Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış, öncelikle
Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu, yasasında açıkça
tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikasını ve
kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceği hükme bağlanmış ve
böylelikle banka araç bağımsızlığına kavuşmuştur. Kanun ayrıca, bankanın fiyat istikrarını
sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükûmetin büyüme ve istihdam politikalarını
destekleyeceğini hükme bağlamıştır. Bununla birlikte, finansal istikrarı sağlamak bankanın
destekleyici amacı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Merkez Bankasının hazine ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına avans vermesi, kredi açması ve bu kuruluşların ihraç ettiği borçlanma
araçlarını birincil piyasadan satın alması yasaklanarak Merkez Bankasının kamunun finansman
ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak kullanılmasının önüne geçilmiştir. Söz konusu kanun
değişikliği kapsamında para politikası stratejilerinin ve karar alma mekanizmalarının
kurumsallaşması amacıyla Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur.
2002 yılına gelindiğinde modern bir para politikası stratejisi olan “enflasyon
hedeflemesi rejimi” uygulamasına geçilmiştir. Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulandığı
2002 - 2005 yılları arasında rejimin gerekli ön koşullarının karşılanmasına çalışılmış, Merkez
Bankasının teknik ve kurumsal altyapısı güçlendirilmiş, tahmin modelleri geliştirilmiş ve veri
seti genişletilmiştir. Bu süreçte Araştırma Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Para Politikası Genel
Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmış, iletişim politikalarının etkinliğini sağlamak
amacıyla İletişim Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
2005 yılından itibaren politika kararlarının öngörülebilirliğinin artırılması amacıyla
Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri bir yılı kapsayan bir takvim çerçevesinde önceden
açıklanmaya başlanmıştır. Tüm bu süreç sonunda 2006 yılında ise açık enflasyon hedeflemesi
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rejimi uygulanmaya başlanmıştır.
Enflasyonla mücadelede alınan belirli bir mesafe sonrasında bu kararlılığı vurgulamak,
Türk parasının itibarını yükseltmek ve yüksek kupürlü paranın birçok alanda neden olduğu
sorunları ortadan kaldırmak amacıyla iki aşamalı bir para reformu gerçekleştirilmiştir. İlk
aşamada 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türk lirasından altı sıfır atılmış, Yeni Türk lirası ve
yeni kuruşlar tedavüle çıkarılmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinde ise ikinci aşamaya geçilerek paradan “yeni” ifadesi kaldırılmış,
Türk lirası banknot ve kuruşlar yenilenen tasarım ve boyutlarla dolaşıma çıkarılmıştır. Bugün
itibarıyla Merkez Bankası, nitelikli çalışan kaynağı ve modern altyapısı ile dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişmeleri yakından izleyerek sürekli yenilenen dinamik bir yapı içinde politika
uygulamalarını sürdüren güvenilir bir kurumdur.

2.2.7. TCMB’ sının Görevler ve Para Politikası
2.2.7.1. TCMB’ sının Görevleri
Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için
uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi
belirler. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükûmetin büyüme ve
istihdam politikalarını destekler.
1- Bankanın temel görevleri:
a) Açık piyasa işlemleri yapmak,
b) Hükûmetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri
almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini
belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve
efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev
işlemlerini yapmak,
c) Bankaların ve bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas
alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
d) Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
e) Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
f) Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi
ve mutabakat sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve
denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dâhil olmak
üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek,
g) Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici
tedbirleri almak,
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h) Mali piyasaları izlemek,
ı) Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma
hesaplarının vadelerini belirlemektir.
2- Bankanın temel yetkileri:
a) Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden bankaya aittir.
b) Banka, hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para
politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.
c) Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bu kanunda belirtilen para politikası
araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye
ve uygulamaya yetkilidir.
d) Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynaklarının
ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye
yetkilidir.
e) Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.
f) Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye
yetkilidir.
g) Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve
bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye
ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.
3- Bankanın başlıca müşavirlik görevleri:
a) Banka, hükûmetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır. Bankanın
hükûmetle ilişkisi, başbakan aracılığı ile sağlanır.
b) Banka, finansal sistemle ilgili olarak istenilecek hususlarda hükûmete görüş verir.
c) Banka, bankalar ve uygun göreceği diğer mali kurumlar hakkındaki görüşlerini ve
tespitlerini Başbakanlık ile bu kurum ve kuruluşları düzenleme ve denetleme yetkisine sahip
kuruluşlara bildirebilir.

2.2.7.2. Para Politikası Kurulu
Para Politikası Kurulu, başkanın (Guvernör) başkanlığı altında, başkan (Guvernör)
yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve başkanın (Guvernör)
önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur.
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Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı
olmaksızın katılabilir. Başkanlık (Guvernörlük), başkan (Guvernör) yardımcılığı ve Banka
Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.
Müşterek kararla atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması
ve ekonomi, isletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi
ile ilgili alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu üyenin
görev süresi beş yıldır.
19. maddedeki yasaklar atanan üye için de geçerlidir. Ancak, üniversitelerde alınacak
görevler bu hükmün dışındadır. Atanan üye, Banka Meclisi üyeleri ile aynı mali ve sosyal
haklara sahiptir. 21. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, Para Politikası Kurulu toplantıları için
de uygulanır.
Para Politikası Kurulu;
a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,
b) Para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmetle birlikte enflasyon hedefinin
belirlenmesi,
c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla
raporlar hazırlayarak hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun
bilgilendirilmesi,
d) Hükûmetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin
alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur
rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.
Para Politikası Kurulu, ilan edeceği hususları ve bunların ilan şeklini belirler. Para
Politikası Kurulunca Resmî Gazete’de ilanı istenilecek hususlar gecikmeksizin ilan edilir. Para
Politikası Kurulu kararları, Başkan (Guvernör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin
bilgisine sunulur.

2.2.7.3. Merkez Bankası Para Politikası
Genel olarak bir ekonomide dört temel hedef vardır. Bunlar:


Kaynakların tam olarak istihdamı,



Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme,



Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi,



Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması.

Bu temel ekonomik hedefler için maliye ve para politikaları koordineli olarak uygulanır.

27 / 164

Sadece maliye politikası ya da para politikası ile bu hedeflerin sağlanması mümkün değildir.
Çünkü bu hedefler birbirleri ile çelişen hedeflerdir. Örneğin, Merkez Bankası düşük enflasyon
oranı veya güçlü bir TL’yi hedeflediği anda bunun kısa dönem maliyeti işsizlik oranının artması
ve ekonomik büyüme hızının düşmesi olabilmektedir.
Hedeflerin birbiri ile çatışması, para ve maliye politikası uygulamaları konusunda
zamanla yeni oluşumların doğmasına neden olmuştur. Para politikası uygulamalarının merkez
bankacılığı anlamında gelişimine bakıldığında, kabaca 1970 öncesi, 1970-80 dönemi ve 1990
sonrası olarak üç döneme ayrılabilir. 1970 öncesi dönemde, ekonomi politikalarının asıl olarak
maliye politikaları çerçevesinde oluşturulduğu, para politikalarının ise yukarıda sayılan temel
hedeflere ulaşılmasında maliye politikalarını destekleyici bir unsur olarak görüldüğü
gözlemlenmektedir. Ancak, özellikle 1970’li yılların başında petrol krizinin etkisiyle petrol
fiyatlarının aşırı yükselmesi ve Merkez Bankalarının bu dışsal şokun ülke ekonomileri
üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla gevşek para politikaları izlemeleri sonucu
birçok ülkede enflasyonist bir sürecin yaşanması ve bu sürecin olumsuz etkilerinin birçok
alanda hissedilmesi nedeniyle, merkez bankalarından beklentiler değişmeye başlamıştır. Bu
süreçte, para politikalarının yukarıda sayılan hedeflerin hepsini dikkate alarak düzenlenmesinin
para politikasının etkinliğini zayıflattığı, üstelik özellikle ekonomik kalkınmaya destek olması
amacıyla oluşturulan para politikalarının uzun dönemde hem ekonomik kalkınmaya beklenen
desteği sağlamadığı, hem de enflasyonist bir sürece yol açtığı genel kabul görmeye başlamıştır.
Literatürdeki çeşitli çalışmalar, bir ülkedeki üretim düzeyinin, o ülkenin potansiyel
üretim düzeyine ulaşması hâlinde, gevşek para politikalarının, diğer bir deyişle faizlerin yapısal
göstergelerin gerektirdiği seviyelerin altında kalmasının, üretim ve istihdam üzerindeki olumlu
etkilerinin çok kısa süreli olduğunu, bu politikaların orta ve uzun vadede üretim ve istihdam
üzerinde fazla etkili olamadığını ve sadece enflasyona yol açtığını göstermektedir. Bu
çalışmalarla 1970’ler ve 1980’lerde yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının üretim ve
istihdama katkılarının ancak ve ancak fiyat istikrarını gözeten politikalarla olabileceğini
göstermiştir. Özellikle 1980’lerden itibaren Merkez Bankası politikaları açısından fiyat istikrarı
asıl hedef olarak ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, merkez bankaları kanunları değiştirilerek,
genel olarak merkez bankalarının asıl ve çoğu kez tek görevinin fiyat istikrarının sağlanması ve
sürdürülmesi olduğu kabul edilmiştir.
Modern merkez bankacılığı anlayışındaki değişmelerin bir uzantısı olarak, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) beklentiler de zaman içinde değişmiş, 14 Ocak 1970
tarih, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu muhtelif tarihlerdeki
düzenlemelerin ardından son olarak 25 Nisan 2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile yeniden
düzenlenerek, TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve bu amaca
ulaşmak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan
kendisinin belirleyeceği hususları hüküm altına alınmıştır.
Genel olarak, iki tür para politikası stratejisi vardır:
1) Ara Hedefleme,
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2) Doğrudan Enflasyon Hedeflemesi

2.2.7.3.1. Ara Hedefleme
Ara hedefleme stratejisinde Merkez Bankası kamuoyuna enflasyonla mücadele için
belirlediği ara hedefi ilan eder ve araçlarını ara hedefi tutturmaya yönelik olarak oluşturur.
Enflasyonun doğrudan kontrol edilebilir bir olgu olmaması nedeniyle, enflasyon üzerinde
etkide bulunabilmek için enflasyonu etkileyen, ara hedef niteliğinde değişkenleri kontrol etmek
gerekmektedir. Ara hedefler, nihai hedefle istikrarlı ilişkisi olan, aktarım mekanizmasında
belirleyiciliği tespit edilen ve Merkez Bankasının kontrol edebildiği değişkenlerden
oluşmaktadır.
Üç çeşit ara hedefleme stratejisi vardır. Bunlar, parasal hedefleme, kur çapası ve Merkez
Bankası bilanço hedeflemesidir. Parasal hedefleme, 1990’lı yıllara değin yaygın olarak
kullanılan bir stratejidir ve çok basit hâliyle miktar teorisine dayanır. 1980’li yılların ikinci
yarısından itibaren repo, yatırım fonları gibi yeni finansal araçların gelişmesi, kredi kartı ve
ATM gibi yeni ödeme araçları ve teknolojilerinin yaygınlaşması para talebi tahminini oldukça
zorlaştırmış ve para arzı tanımlarının enflasyon üzerindeki belirleyiciliği azalmıştır. Kur çapası,
uzun süre enflasyonla yaşayan ekonomilerde oluşan geriye dönük endeksleme alışkanlığının
kırılabilmesi için kullanılan bir diğer ara hedefleme stratejisidir. Bu stratejide kurlar önceden
ilan edilerek ekonomik birimlerin fiyat artırımlarını kurlardaki artışa göre yapmaları beklenir.
Kur çapası uygulamasında Merkez Bankasının likidite ve faizler üzerindeki kontrolü
kaybolurken, likidite ve faizler ödemeler dengesi gelişmelerine göre belirlenir. Ara hedefleme
stratejileri arasında yer alan Merkez Bankası bilanço hedeflemesi, klasik İMF program hedefi
olarak da bilinmektedir. Bu uygulamada net uluslar arası rezervlere (NUR) taban, net iç
varlıklara (NİV) tavan hedefler konulur, performans kriteri olarak belirlenir. NUR’a taban
hedef konulması ile net döviz rezervinin korunması, NİV’e tavan hedef konulması ile parasal
genişlemenin önüne geçilmesi amaçlanılır.

2.2.7.3.2. Doğrudan Enflasyon Hedeflemesi
Doğrudan enflasyon hedeflemesi stratejisine göre belirlenen enflasyon hedefi, Merkez
Bankasının temel politika hedefidir. Bu stratejide Merkez Bankası herhangi bir ara hedef ilan
etmez. Para politikası, enflasyon tahminlerinin ve beklentilerin hedeflenen enflasyondan
sapmasına göre yönlenir. Enflasyon hedeflemesi yalnızca bir enflasyon öngörüsü açıklamak
değil, Merkez Bankasının para politikası araçlarını sadece enflasyon hedefine yönelik olarak
kullanacağını taahhüt ettiği bir para politikası uygulama biçimidir. Hedeflenen enflasyonun
beklentileri etkileyebildiği ölçüde nominal çapa görevini üstlenmesi, hane halkları ve firmaların
gelecek döneme ilişkin fiyatlama davranışları ve bütçe planlarını enflasyon hedefini dikkate
alarak belirlemeleri öngörülür.
Para politikası tasarımlarında temel kısıt, sermaye hareketleri serbest iken hem faiz
oranları hem de döviz kurunun kontrol edilemeyeceğini vurgulayan “İmkânsız Üçlü”
prensibine dayanmaktadır. Bu anlamda, faizlerin kontrol edilmeye çalışıldığı bir stratejide
kurlar piyasa koşulları tarafından belirlenirken, kurların kontrol edilmeye çalışıldığı
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stratejilerde de Merkez Bankasının faizler üzerindeki belirleyiciliği buharlaşmaktadır.
Mevcut durumda, TCMB aktif bir para politikası stratejisi izlemektedir. TCMB 2002
yılı başında para politikasının genel çerçevesine ilişkin yaptığı duyuruda, para politikasında
nihai hedefin enflasyon hedeflemesine geçmek olduğunu, ancak gerekli ön koşullar
tamamlanmadan enflasyon hedeflemesine geçilmeyeceğini duyurmuştur. 2002-2005
döneminde TCMB tarafından ‘Örtük Enflasyon Hedeflemesi’ uygulanmıştır. Bu süre zarfında,
dalgalı kur rejimine uyum artmış ve enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş için elverişli bir
ortam oluşmasına yönelik önemli mesafeler alınmıştır. TCMB, 2006 yılı başından itibaren para
politikasının kurumsallaşması süreci çerçevesinde, enflasyon hedeflemesi rejiminin
uygulamasına geçmiştir.
Enflasyon hedeflemesinin ilk aşamasında, üç yıllık bütçe uygulaması ile uyumlu bir
şekilde, üç yıllık (2006-2007 ve 2008) enflasyon hedef patikası ve nokta hedef etrafında iki
puanlık simetrik bir “belirsizlik aralığı” oluşturulmuş olup, bu uygulamaya devam
edilmektedir. Üç aylık dönemlerin sonu itibarıyla enflasyonun “belirsizlik aralığının altında ya
da üzerinde gerçekleşmesi durumunda, TCMB, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde bu
durumun nedenlerini ve alınması gereken önlemleri ayrı bir raporla hükûmete sunmakta ve bu
raporu kamuoyu ile paylaşmaktadır.
2006 yılı başında enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle birlikte, ‘İMF program
şartlılığı’ kapsamında; Net Uluslararası Rezervler performans kriteri olmayı sürdürmüş, ancak
Para Tabanı performans kriterinin ve Net İç Varlıklar gösterge hedefinin yerlerini
‘enflasyon gözden geçirme kriterleri’ almıştır. Bu doğrultuda, 2006 yılından itibaren, stand-by
programı çerçevesinde İMF ile gözden geçirmelerde kullanılmak üzere her yılın başında yıl
sonu hedefi ile tutarlı bir politika oluşturulmaya başlanmıştır.
Enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle beraber, Para Politikası Kurulu para
politikası kararlarında “tavsiye veren” konumdan “karar alıcı” konuma geçmiştir. Diğer
taraftan, para ve kur politikası yıllık raporunun yanı sıra, 2006 yılında üç ayda bir
yayımlanmaya başlanan Enflasyon Raporu, para politikasının temel iletişim aracı olmuştur.
TCMB, enflasyon hedeflemesi rejiminde temel para politikası aracı olarak kısa vadeli
faiz oranlarını kullanmakta, bu anlamda gecelik faiz oranlarını belirlemektedir. Kısa vadeli faiz
kararlarının temelinde sinyal etkisi vardır. Merkez Bankaları bu sinyal etkisi ile aktarım
mekanizması üzerinden toplam talebi kontrol etmeyi, beklentileri yönlendirerek enflasyon
hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Sinyal etkisinin aktarım mekanizması kanalları
üzerindeki gücü, politikalardan arzu edilen sonuçların öngörüldüğü şekilde ve öngörülen sürede
alınabilmesini sağlar. Çok genel bir çerçevede, ekonominin yapısal özellikleri, mali piyasaların
etkinliği ve belirsizlik alanları bu ilişkinin gücünü belirler. Faiz oranları belirlenirken, sadece
enflasyon hedefleri gözetilmektedir. 2002 yılından bugüne politika faizleri, sadece ve sadece
enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak amacına yönelik olarak, ileriye dönük bir
bakış açısı ile kullanılmıştır.
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Enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık enflasyonla ilgili beklentileri
iyileştirirken, politikalara olan güvenin artması sonucunda faizler düşer. Borçlanma vadeleri
uzarken, Hazine daha düşük faizlerle borçlanır ve risk primi azalır. Bu gelişmelerin bir sonucu
olarak, kamu maliyesi ve bütçe dengesinde görülen iyileşme ile makro dengeler güçlenir,
ekonominin şoklara karşı direnci artar. Buna karşılık, TCMB’nin politika faizlerini belirlerken
enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak dışında bir amacının bulunması veya
piyasalarda enflasyonla mücadele dışında bir amacın olduğuna dair bir “algılamanın” oluşması,
ciddi bir güven kaybına neden olur. Oluşan güven kaybı, enflasyon beklentilerinin bozulması
ve risk priminin artması ile başlayan bir zincirleme reaksiyon sonucunda makro dengelerin
bozulması, ekonomide kırılganlıkların artması ile sonuçlanır.
Faiz kararı alınırken ekonomideki tüm gelişmelere orta vadeli bir perspektif içerisinde
bakılmakta, enflasyonu etkilemesi olası temel eğilimler ve kalıcı etkiler dikkate alınmaktadır.
Gelecekteki enflasyonu öngörebilmek için:
 Toplam arz ve talep gelişmeleri, parasal göstergeler, kredi büyüklükleri, kamu
maliyesi gelişmeleri,


İçsel (TCMB) enflasyon tahminleri,



Beklentiler,



Fiyatlama Davranışları,



Döviz kurları, ödemeler dengesi gelişmeleri,



Verimlilik, istihdam ve ücretler,



Dış ekonomik gelişmeler gibi pek çok parametreye bakılmaktadır.

2.2.7.4. Araçlar ve Bünyesindeki Piyasalar
Merkez Bankasının hedefe ulaşmak için kullanabileceği para politikası araçları ve
araçları uygulama yöntemleri aşağıda özet olarak yer almaktadır. Bu araçlar özetle şöyle
sıralanabilir:


Açık Piyasa İşlemleri (Open Market Operations)



Döviz Müdahaleleri, Alım-Satımları (İhale)



Reeskont Penceresi İşlemleri



Zorunlu Karşılıklar

Bu araçlardan ilk üç araç para tabanını, son araç ise parasal çarpanı etkilemek için
kullanılır
31 / 164

2.2.7.4.1. Açık Piyasa İşlemleri
Merkez bankaları, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve
ekonomideki likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla açık piyasa
işlemleri (APİ) yapmaktadır. Açık piyasa işlemleri, günümüz Merkez Bankacılığının en etkin
para politikası aracıdır. Bu uygulamada faiz oranları ve işlem miktarı Merkez Bankasının
inisiyatifindedir. Uygulama başarısı için finansal piyasaların gelişmiş, ikincil piyasanın
derinleşmiş olması gerekir.
TCMB açık piyasa işlemlerini iki birim aracılığı ile gerçekleştirir. Bunlar: Açık Piyasa
İşlemleri Müdürlüğü ve Para Piyasaları Müdürlüğüdür.
 Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü (APİ): Açık piyasa işlemleri çeşitleri ve
kullanılan yöntemler özet olarak aşağıdadır.


APİ İşlem Çeşitleri: Likidite açığı ya da fazlalığının geçici olduğu koşullarda:

Repo: Likidite sıkışıklığında piyasanın kısa vadede, geçici süre için fonlanmasıdır.
Merkez Bankası, repoya konu olan menkul kıymetleri (DİBS’leri) işlemin vadesinde geri
satmak üzere, belirli bir süre için satın alır, piyasaya likidite enjekte eder. İşlemin vadesinde
ters işlem gerçekleşir. (Literatürdeki tanımı ile karışıklığa sebep vermemek için, Merkez
Bankası Repo işlemi yaptığında katılımcılara “repo yapma” imkânı, bir başka deyişle Merkez
Bankasından borç alma imkânı tanıdığını düşünmek gerekmektedir.)
Ters Repo: Piyasadaki likidite fazlalığının geçici süre için piyasadan çekilmesidir.
Merkez Bankası, portföyündeki menkul kıymetleri (DİBS’leri) işlemin vadesinde geri almak
üzere, belirli bir süre için satarak piyasadaki likidite fazlalığını çeker. İşlemin vadesinde ters
işlem gerçekleşir. (Literatürdeki tanımı ile karışıklığa sebep vermemek için Merkez Bankasının
Ters Repo işlemi yaptığında katılımcılara “ters repo yapma” imkânı, bir başka deyişle Merkez
Bankasına borç verme imkânı tanıdığını düşünmek gerekmektedir.)

2.2.7.4.2. Bankalar arası Piyasa
Bankalararası Para Piyasası, TCMB Para Piyasaları Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren bir piyasadır. Bu piyasa, bankalararası rezerv hareketlerini teşvik etmek, bankacılık
sisteminde kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve likiditenin bankalar arasında
dengeli dağılımına yardımcı olmak, bu çerçevede bankalararası işlemlere garantör sıfatıyla
aracılık etmek (blind-broker) ve TCMB’nin açık piyasa işlemleri çerçevesinde Türk Lirası depo
işlemlerini gerçekleştirmek amaçları ile 2 Nisan 1986’da kurulmuştur. Ancak, 2002 yılı Aralık
ayından itibaren TCMB, bankalararası piyasaların daha sağlıklı gelişmesini teşvik etmek
amacıyla, bu piyasadaki aracılık faaliyetine son vermiştir. Söz konusu tarihten itibaren bu
piyasada Türk Lirası depo işlemleri sadece TCMB adına gerçekleştirilmektedir. Mevcut
durumda, Bankalararası Para Piyasası’nda, para politikası hedefleri doğrultusunda para arzının
ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, açık piyasa işlemleri
çerçevesinde Türk Lirası depo işlemleri ile Merkez Bankasının nihai kredi mercii fonksiyonu
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çerçevesinde sisteme gün içi ve gün sonu kredi verilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2.2.7.4.3. Döviz ve Efektif İşlemleri
Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğünün Görevleri:
 Döviz piyasasını yakından takip etmek, para politikası ve piyasaların gerektirdiği
durumlarda döviz piyasalarına müdahale etmek,
 TCMB tarafından günlük olarak ilan edilen gösterge kurlarını ve alım satıma konu
olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurları belirlemek,
 TL’nin yurt dışı piyasalarda döviz karşılığında işlem görmesini sağlamak amacıyla
TL banknot göndermek,
 Bankaların TCMB nezdinde açtırmış oldukları İki Gün İhbarlı DTH hesaplarına ait
döviz ve efektif yatırma ve döviz çekme işlerini takip etmek,
 Piyasa katılımcılarıyla döviz karşılığı döviz ve efektif ile efektif karşılığı efektif
işlemleri yapmak.


Döviz depo piyasasındaki bankalar arasında gerçekleştirilen işlemlere aracılık

etmek.

2.2.7.4.4. Reeskont Penceresi
TCMB, 1990’lı yılların başına kadar, ekonominin üretim kapasitesinin artırılabilmesi
için birçok sektöre yatırım, tevsii (var olan fabrikaları genişletme, geliştirme) ve işletme
kredileri ile ihracatı teşvik kredileri vermiştir. Ancak, son yıllarda modern merkez bankacılığı
anlayışı çerçevesinde, uzun bir süredir bankacılık sisteminin açık piyasa işlemleri ile
fonlanması nedeniyle, reeskont kredisi kullandırılmamaktadır.

2.2.7.4.5. Zorunlu Karşılıklar
Banka nezdinde açılacak hesaplarda yükümlülükleri esas alınarak, nakden zorunlu
karşılık tesis ederler. Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin kapsamı, zorunlu karşılıkların
oranı, tesis süresi ve bu yükümlülükler için tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz
oranı, mevduat veya katılım fonlarından olağanüstü çekilişler ile birleşme, devir ve bölünme
hâllerinde yapılacak işlemler de dâhil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usul ve esaslar
bankaca belirlenir.
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3. BANKALARARASI PİYASALAR
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3.1. Bankalar Arası TL Piyasası
Bankalar, Türk Lirası alışverişlerini TCMB bünyesindeki Bankalar Arası Para
Piyasası’ndan yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak da adlandırılan piyasada özel bir
düzenlemeye tabi olmadan kendi aralarında da yapabilmektedirler. Bankaların organize bir
piyasa olan TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda işlem yapmak yerine piyasa dışında kendi
aralarında işlem yapmaları daha çok TCMB’nin kendilerine tanıdıkları limitlerin yetersiz
gelmesi ve TCMB bünyesinde işlem yapmanın maliyetinin daha yüksek olmasıdır. TCMB
bünyesinde yapılan her işlem için teminat alınmasına rağmen bankaların kendi aralarında fon
alışverişinde herhangi bir teminat istenmemektedir. 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 istatistikî bilgi toplanmadığı için tahmin yapabilmek zordur. İşlemler
telefonla pazarlık usulüyle yapılabildiği gibi bilgi dağıtım firmalarının dealing imkânlarından
faydalanarak da yapılabilmektedir. Piyasa bilgileri bilgi dağıtım firmalarından Reuters’in
TLDEPO 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.

3.2. Bankalar Arası Repo Piyasası
Aracı kuruluşlar repo işlemlerini İMKB bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarı’nda
yapabildikleri gibi kendi aralarında özel bir düzenlemeye tabi olmadan da yapabilmektedir.
Aracı kuruluşlar repo işlemlerini daha çok İMKB bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarı’nda
yapmalarına rağmen İMKB’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 dealing imkânlarından
faydalanılarak yapılmaktadır. Piyasada oranlar daha çok IMKB Repo- Ters Repo Pazarı’nda
gerçekleşen oranlar baz alınarak tespit edilmektedir.

3.3 Bankalar Arası Tahvil Piyasası
Aracı kuruluşlar tahvil ve bono doğrudan alım ve doğrudan satım işlemlerini İMKB
bünyesindeki Kesin Alım-Satım Pazarı’nda yapabildikleri gibi kendi aralarında özel bir
düzenlemeye tabi olmadan da yapabilmektedirler. Aracı kuruluşlar, tahvil doğrudan alım ve
doğrudan satım işlemlerini daha çok IMKB bünyesindeki Kesin Alım-Satım Pazarı’nda
yapmalarına rağmen İMKB’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 dealing imkânlarından faydalanılarak yapılmaktadır. Piyasada oranlar daha çok
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işlemlerin büyük bölümünün gerçekleştiği İMKB Kesin Alım Satım Pazarı’nda gerçekleşen
oranlar baz alınarak tespit edilmektedir.

3.4. Bankalar Arası Döviz Piyasası
Bankalar arası döviz piyasasında gerçekleştirilecek işlem türlerini belirleyen herhangi
bir kısıt bulunmamaktadır. Katılımcılar dövize dayalı her türlü işlemi yapabilirler. İşlemlerin
vadeleri yönünden de bir kısıt bulunmamaktadır. İşlemler spot veya vadeli olarak
gerçekleştirilebilir. Öte yandan, gerek döviz ve efektif piyasalarında gerekse bankalar arası
döviz piyasasında dövize dayalı türev işlemlerin yapılması veya yapılmaması hususunda bir
düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bankalar arası döviz piyasasında zaman zaman türev
işlemlerin yapıldığı bilinmektedir.
Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayan kişiler döviz ve Türk Lirası üzerinden işlem
yapabilirler. Kişilerin döviz bulundurmaları serbesttir ve dövizlerin kaynağı sorulamaz.
Dolayısı ile
- Gerçek kişiler,
- Tüzel kişiler,
- Bankalar,
- Yetkili Müesseseler,
- Katılım Bankaları,
- Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları,
- Şirketler,
- Türkiye Posta İdaresi birbirleri ile serbestçe döviz üzerinden işlem yapabilirler.
Zaman içinde Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kendi aralarında yaptıkları alımsatım işlem hacmi giderek artmış, Reuters’da ilk olarak TLFX=) sayfasında 10 banka ABD
Doları için alış-satış kotasyonunu ilan etmeye başlamıştır. Bununla birlikte bankalar arası döviz
piyasasında işlem yapan bankaların sayısı artmış, TLFX=) sayfasının devamı oluşmuş, TLFY=)
ve TLFZ=) sayfalarında diğer bankalar da alış-satış kotasyonlarını ilan ederek sistem içinde
alış-satış yapmaya başlamışlardır. IYIX=) sayfasında o anda kotasyon veren ilk 20 banka yer
almaktadır. TRYBA=) sayfasında en iyi alıcılar TRYBB=) sayfasında ise en iyi satıcılar
görülebilmektedir.
Bankalar arası döviz piyasası, tüm alıcı ve satıcıların bir araya gelip işlem yaptıkları
fiziksel bir mekân değildir. 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 usulüyle telefon veya bilgi dağıtım firmalarının
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imkânlarından faydalanmak yoluyla gerçekleşmektedir. Diğer gelişmiş döviz piyasalarında
olduğu gibi Türkiye’de de bu piyasanın katılımcıları Reuters ve Bloomberg gibi modern
finansal iletişim araçları ile haberleşirler ve işlemlerini telefon ve/veya direct dealing araçları
ile ekran aracılığı ile gerçekleştirirler. Bu piyasada bankalar ve diğer mali kuruluşlar, kendi nam
ve hesaplarına işlem yaparlar. TCMB, döviz kurlarında aşırı oynaklık tespit etmesi hâlinde
ikincil piyasaya müdahale amaçlı alım-satım işlemleri yapabilmektedir.
Şirketler doğrudan bu piyasada işlem yapamazlar, onlar işlemlerini bankalar ile
gerçekleştirirler. Piyasada işlemler, uluslararası döviz piyasalarında kabul gören genel kurullar
çerçevesinde gerçekleştirilir. Bankalar kotasyonlarını bilgi dağıtım firmalarının ekranlarına
(Reuters sayfa kodu: TRY1=) girerek ilan etmekte girilen bu kotasyonlar 1.000,000 Amerikan
doları için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Katılımcılar USD 1.000.000.- için çift yönlü kotasyon
verirler. İşlemler genel olarak aynı gün veya spot valör olarak gerçekleştirilir ve alım satım
konusu fonlar uluslararası teamüllerine göre “settle” eder. Ödeme emirleri ve alacak ihbarları
SWIFT sistemi aracılığı ile gönderilir. Dünya’da spot döviz işlemleri genellikle FOREX
denilen bankalar arası tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilmektedir.
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4. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI
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4.7. Fiyat Adımları
4.8. Fiyat Değişme Sınırları
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4.1. İşlem Miktarı
Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul
kıymet adedidir. Borsa’da, her işlem günü, her iki seansın işlemleri için ayrı ayrı hisse senedi
bazında işlem miktarı yayınlanır. Farklı pazarlarda gerçekleşen işlem miktarları toplandığında,
İMKB’nin o günkü işlem miktarı ortaya çıkar.

4.2. İşlem Hacmi
Hisse senedinde gerçekleşen her sözleşmedeki hisse senedi sayıları ile işlem fiyatlarının
çarpılması sonucu bulunan miktardır. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, Hisse
Senetleri Piyasası’nın toplam işlem hacmini oluşturur.

4.3. İşlem Birimi
Bir sermaye piyasası aracının kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını
ya da değerini ifade eder. Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem birimi olarak lot kullanılır. 1 lot 1
adet hisse senedi veya 1 TL nominal değerli hisse senedine denktir. Örnek: 1 lotun 1 adet (1 TL
nominal) olduğu hisse senetlerinde miktar bölümüne; 1 hisse, 1 lot olarak girilir.

4.4.Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Bir sonraki seansta uygulanacak baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden, hisse
senedinin miktar ağırlıklı fiyatıdır. Her hisse senedi için her seans öncesinde bir önceki seans
işlemleri dikkate alınarak ağırlıklı ortalama fiyat hesaplanır. Hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama fiyatları hesaplanırken değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil
edilen normal emirler dikkate alınır. (Fiyatın tescil edilmesi için işlemin lot olması ve
gerçekleşmiş işlemin özel emir şeklinde olmaması gerekir.) İşlem günü sonunda, her hisse
senedi için aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

4.5.Baz Fiyat
Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat
adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Bu fiyat, menkul kıymetin en son işlem
gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde
edilir.
Temettü ödemeleri veya sermaye artırımlarında, baz fiyat Borsa tarafından belirlenerek
sisteme girilir. Baz fiyatın belirlenmesinde uygulanacak yöntem Borsa Yönetim Kurulunca
belirlenir ve Günlük Bülten’de yayınlanır.

4.6. Referans Fiyat
İşlem görülebilecek en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil
etmeyen, rüçhan hakkı kuponlarının ilk işlem gördüğü seansta işleme baz fiyatla açılmaması
nedeniyle, yatırımcılar açısından kuponun yaklaşık değerine ilişkin olarak bir referans olarak
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kullanılmak üzere, eski hisse senedinin bölünmeden önceki en son işlem gördüğü seanstaki
ağırlıklı ortalama fiyatı ve bedelli artırım oranı kullanılarak bulunan bir fiyat türüdür.

4.7.Fiyat Adımları
Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat
değişimidir. Hisse senetlerinin fiyat adımları, baz fiyatlarına göre belirlenir.

4.8.Fiyat Değişme Sınırları
Borsada işlem gören menkul kıymetler için teşekkül ettirilen pazarlarda arz ve talebin
karşılaştırılması, ancak Borsa Yönetimi tarafından belirlenen yöntemle tespit edilen fiyat
aralıkları içinde yapılır.
Her hisse senedi için, seans içinde işlem görebileceği en düşük (taban) ve en yüksek
(tavan) fiyatlar, o hisse senedi için “Fiyat Aralığı”nı oluşturur. Bu sınırlar, o seansın baz fiyatı
temel alınarak hesaplanır.
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5. İMKB TAHVİL VE BONO PİYASALARI
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5.1. Özellikleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili
menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak
bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla 17
Haziran 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun repo, ters repo
işlemlerine ilişkin düzenlemelerinin ardından 17 Şubat 1993 tarihinde Repo-Ters Repo Pazarı
faaliyete geçmiştir. Son olarak 3 Haziran 1996 tarihi itibarıyla piyasa bünyesinde Gayrimenkul
Sertifikaları Pazarı faaliyete geçmiştir.

5.2. Tahvil ve Bono Piyasasının İşleyişi
Tahvil ve Bono Piyasası’nda T.C. Merkez Bankası Borsa’da faaliyet gösteren banka ve
aracı kurumlar işlem yapabilirler. Kesin Alım Satım Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerin
şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin
likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Repo-Ters Repo
Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını
organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla açılmıştır.

5.3. Pazarlarda İşlem Görecek Menkul Kıymetler
Kesin Alım Satım Pazarı’nda Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma
Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikaları ve Özel Sektör Tahvilleri ile
TCMB tarafından ihraç edilen Likidite Senetleri işlem görür.
Repo-Ters Repo Pazarı’nda ise Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları ile TCMB likidite
senetleri işlemlere konu edilir. Pazarda özelliklerine göre gruplandırılmış menkul kıymetler
üzerinde işlem yapılır. Emir girişi sırasında repo karşılığı teslim edilmek istenen ya da ters repo
işlemi karşılığı teslim alınmak istenen menkul kıymet grubu belirtilir ancak menkul kıymet
belirtme imkânı yoktur.

5.4. İşlem Saatleri
Piyasada işlemler her gün saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü
(Repo-Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 09.30-12.00 ile 13.0014.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat
09.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında yapılmaktadır. Ancak yatırım fonlarına ait aynı gün
valörlü emirler saat 17.00’ye kadar verilebilmektedir. Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı’nda
işlemler saat 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında yapılmaktadır.

5.5. Pazarların İşleyişi
İMKB Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası, Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem yapabilmektedir Kesin Alım Satım Pazarı sabit
getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım
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işlemlerinin yapıldığı pazardır. Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet
türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye kodu piyasa ekranlarında ve
sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben,
işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üye merkez ofislerinde müşteri bazında
emir girme ve yine müşteri bazında borç-alacak takibi işlemleri yapılabilir. Bu tip işlemlerde
adına işlem yapılacak müşteri hesap kodları ile müşteri kimlik bilgileri işlemlere
başlanmasından en az bir gün önce Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğüne iletilmelidir.
En iyi alım/satım emirleri ve son işleme ait fiyat/getiri/nominal tutar bilgileri piyasa
ekranlarında eş anlı olarak gösterilir. Eşanlı olarak piyasa bazında, emir bazında ve işlem
bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınabilir. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep
ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir. 2 Eylül 2002
tarihinden itibaren T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından devlet iç borçlanma senetlerinin
ihracında ve ikinci el piyasa işlemlerinde etkinliği arttırmak amacıyla “Piyasa Yapıcılığı”
sistemi uygulamaya konmuştur. Piyasa yapıcılar İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda mevcut
piyasa kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ölçüt menkul
kıymetler için, miktar ve açıklık olarak belli koşulları sağlayan alım ve satım emirleri verirler.
Belirlenen minimum miktar ve açıklık aralığında girilen emirler en iyi emirler olarak piyasa
izleme ekranına yansıtılır.
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6. KOTASYON PAZAR AÇILMASI HALKA ARZ VE İMKB DE
İŞLEM GÖRME
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6.1. Kotasyonun Tanımı
Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep edilen sermaye
piyasası araçlarının ilgili borsa yönetmeliklerindeki şartları taşımaları durumunda ilgili pazar
listesine kayıt edilmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesidir.
Menkul kıymetler borsalarında alım satıma konu olabilecek sermaye piyasası
araçlarının, ilgili borsa yönetmeliğinde işleyiş esasları belirlenen pazarlara kota edilmiş olması
şarttır. Bir ortaklığın borsa kotuna alınan sermaye piyasası aracı, kota alındığı ilgili pazarda
işlem görür. Menkul kıymetler borsalarında, sahiplerine ortaklık veya alacaklılık hakkı veren
menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ilgili borsa pazarına kota edilip sürekli
işlem görebilir. Kota edilmeyen menkul kıymetler ise oluşturulan özel pazarlarda (kot dışı
pazar) işlem görebilir.
Bir ortaklığın borsanın bir pazarına kota edilecek sermaye piyasası araçlarının
sahiplerine eşit haklar vermesi gerekir. Yönetime katılma, yönetim kuruluna üye seçme, oy
kullanma, kârdan pay alma, tasfiyeden pay alma bakımından farklı haklara sahip ortaklık hakkı
taşıyan menkul kıymetler aynı işlem bölümünde işlem göremez.

6.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Genel Kotasyon Esasları
Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ve menkul kıymetlerin Borsa’da işlem
görmesi ile ilgili yapılan başvuruların incelenmesi ile hisseleri işlem gören şirketlerin izlenmesi
başlıca kotasyon faaliyetleridir. Ayrıca İMKB’de menkul kıymetlerin işlem göreceği pazarların
oluşturulması ve işlem gören menkul kıymetlerin sağlıklı bir piyasada alınıp satılmasını
sağlayacak ve fiyatlarını etkileyebilecek önemli bilgilerin ve gelişmelerin takibi ve kamuya
duyurulmasına ilişkin işlemler de kotasyon faaliyetlerine paralel olarak yürütülmektedir.
Menkul kıymetlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kotuna alınması, kotta kalması,
kottan geçici ve sürekli çıkarılması, Borsa pazarlarında işlem görmesi ve işlemlerin sürekli veya
geçici olarak durdurulması esaslarını düzenlemek; menkul kıymetlerin sağlıklı ve etkin bir
piyasada açıklık ve dürüstlük içinde işlem görmesini sağlamak üzere menkul kıymetleri
Borsa kotunda bulunan ve/veya Borsa Pazarlarında işlem gören ortaklıkların uyması
gereken kurallar ile Borsa’ya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirlemek amacıyla çıkarılan
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği 24 Haziran 2004 tarih ve 25502
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6.3. Kota Alınmış Menkul Kıymetlerin İşlem Görmesi
Borsa’da kota alınmış menkul kıymetler için Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi
pazarı, tahvil pazarı ve diğer menkul kıymet pazarları teşekkül ettirilebilir. Teşekkül ettirilen
pazarlar ve buralarda işlem görecek menkul kıymet türleri Borsa bülteninde ilân edilir. Pazarlar
teşekkül ettirildikleri usule göre kaldırılabilir.
Kot içi pazarda işlem gören menkul kıymetler, bu yönetmelikte düzenlenen, kottan
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çıkarmayı gerektiren durumların oluşması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya
sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Yönetim Kurulunun işlem gören menkul
kıymetlerin kottan geçici çıkarılmasına ilişkin kararında aksine hüküm yok ise, bu menkul
kıymetler kot dışı pazarda işlem görür. Kottan geçici çıkarma süresi dolduğunda, söz konusu
menkul kıymetler tekrar kot içi pazarda işlem görmeye başlar.

6.4. Kotasyon Şartları
Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyonunda aşağıdaki şartlar
aranır. Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetler, ilk kotasyon şeklinde kota ediliyor ise
başvurunun, başvuru tarihine kadar ihraç edilmiş bu tür menkul kıymetlerin tamamını
kapsayacak şekilde yapılmış olması ve ortaklığın;
a) Son 3 yıl ve ilgili ara dönem dâhil olmak üzere mali tablolarının bağımsız denetimden
geçmiş olması,
b) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son 3 yıllık döneme
ilişkin mali tablolarının yayınlanması,
c) Başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre (halka arz edilen
hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 45.000.000 TL veya halka açıklık oranının %35 olması
hâlinde son 1 yılda) vergiden önce kâr etmiş olması,
d) Bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki öz sermayesinin en az 16.000.000
TL olması,
e) Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 24.000.000 TL ve nominal
değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranının en az % 25 olması (Bu oranın % 25’in
altında olması hâlinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 45.000.000 TL
olması),
f) Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde
olduğunun Borsa yönetimince tespit ettirilmiş ve kabul edilmiş olması,

6.5. Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme
Bir şirketin hisse senetlerinin Borsa’da işlem görebilmesi için öncelikle hisse
senetlerinin halka arz edilmiş olması gereklidir. Bu bölümde sadece şirketler açısından
Borsa’da işlem görme başvurusundan önce hisselerini nasıl halka arz edecekleri özet olarak
verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu açısından halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın
alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa
katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış
diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; SPK’ya göre halka açık anonim ortaklıkların
sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.
Hisse senetlerini halka arz etmek suretiyle halka açılan ve hisse senetleri Borsa’da işlem
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gören şirketler, halka arz yoluyla bir yandan sermayenin tabana yayılmasını sağlamakta, diğer
yandan alternatif finansman yöntemleri arasında en ucuz kaynak niteliğinde olan fonlar ile yeni
yatırımlara girebilme olanağına kavuşmakta, tasarrufçunun atıl fonlarını aktif hale getirmekte,
kısa vadeli fonların uzun vadeli fonlara dönüşmesini sağlamaktadırlar. Halka açılan şirketlerin
kurumlaşma süreci hızlanmakta ve modern yönetim tekniklerine daha kısa süre içinde
kavuşabilmektedirler.
Halka açık şirketlerin hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi gerek şirkete gerekse
şirket ürünlerine yaygın tanınma ve prestij avantajı sağlamaktadır. Borsa’da işlem görme ile
birlikte şirket yabancılar tarafından tanınmış olacağından şirketin ürünlerine yeni pazarlar
açılarak ihracatında artış sağlanabilecektir. Ayrıca yurtdışı kuruluşlarla ortak girişimlerde (Joint
Venture vb.) bulunmada halka açıklık ve Borsa’da işlem görme çok önemli bir referans teşkil
etmektedir.
Ayrıca, şirket hisse senetleri likidite imkânı kazandığından, hisse senetlerinin organize
pazarlarda istenilen zamanda, gerçek arz ve talebe göre oluşan fiyatlardan alınıp satılabilmesi
imkânı doğmaktadır. Diğer yandan, hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi ile birlikte
şirketlerin hisse senetleri bankalar ve benzeri kurumlarca teminat olarak kabul edilebildiğinden
bankacılık kesiminden daha fazla kaynak temini mümkün hale gelmektedir. Halka açılacak
şirketlerin izleyecekleri yasal prosedür ilerideki bölümlerde kısaca açıklanmıştır.

51 / 164

7. İSTANBUL ALTIN BORSASI
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7. İstanbul Altın Borsası
Ülkemizde ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir yere sahip olan altının finansal
piyasalarda bugünkü konuma gelmesi uzun bir süreci yansıtmaktadır. 1993 yılında Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yapılan değişikliklerle altının fiyatının
belirlenmesi ile ithalatı ve ihracı serbestleştirilmiştir. Altının liberalleştirilmesi yönünde alınan
kararlarla ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar getirilmiştir. Altın konusundaki bu gelişmeler
sonucu sektörde yaşanan hızlı büyüme ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşıyan altın
konusunda yeni kararlar alınmasını hızlandırmıştır. İstanbul Altın Borsası, altının finansal
sisteme kazandırılmasında, altına dayalı yatırım araçlarının geliştirilmesinde ve uluslar arası
boyut kazanmasında önemli bir aşama olmuştur. İstanbul Altın Borsası ile birlikte altın fiyatları
dünya fiyatlarına paralellik kazanmış, ithal edilen altınların genel kabul gören saflık ve
standartta olması zorunluluğu getirilmiş ve altının kayıt altına alınmasıyla sistemin şeffaf bir
yapı kazanması sağlanmıştır.

7.1. Altın Borsası’nın Kuruluşu ve Hukuki Yapısı
Altın sektöründeki liberalleşme çalışmalarıyla piyasanın kurumsallaşması ve yeni
araçların geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. İstanbul Altın Borsası’nın kurulması
ile birlikte mevcut Kapalıçarşı piyasasının yanı sıra altın piyasası teşkilatlı bir yapı ve
uluslararası bir boyut kazanmış, rekabetçi fiyatlarla maliyetler gerçekçi bir seviyede
oluşmuştur. Altın Borsası’nın kurulması, piyasada devam edecek bir gelişim sürecini başlatmış,
altına dayalı mali araçların gelişimi için de zemin hazırlamıştır. İstanbul Altın Borsası’nın
kurulması yönünde ilk yasal karar, 1992 yılında 3194 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 40/A maddesi olmuştur. 40/A maddesi hükmüne göre,
kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların çalışma esaslarını tespite, bu
borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek bu borsaların ve aracıların
izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık yetkilidir.
Söz konusu 40/A maddesi hükmüne dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
“Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik” 3
Nisan 1993 tarih ve 21541 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Genel Yönetmeliğe
dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından “Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme
Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına
İlişkin Yönetmelik” 16 Ekim 1993 tarih ve 21730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (Söz
konusu Yönetmelik 21.5.2007 tarih ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kıymetli
Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı
Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır). Kıymetli
Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak 1994 yılında çıkarılan İAB Yönetmeliği ile de Borsa’nın çalışma kural ve esasları
belirlenmiştir. Kıymetli Madenler Borsası’nda İşlem Görecek Altın Standartları ve Rafinerileri
Hakkında Tebliğ ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 29 Mart
1995 tarih ve 22242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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7.2. Borsa’daki Piyasalar
Borsa’nın resmi olarak faaliyete geçmesi 26 Temmuz 1995 tarihinde olmuştur.
Borsa’nın açılmasıyla üye kuruluşlar tarafından yurt dışından ithal edilen altının alım satımının
gerçekleştirildiği Altın Piyasası faaliyete geçmiştir. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
Yönetmeliği’nin 18.10.1996 tarih ve 22791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasını takiben 15
Ağustos 1997 tarihinde işleme açılan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ise, 31 Ocak 2006’da
kapatılmıştır. 1 Mart 2006 tarihi itibarıyla altın üzerine Vadeli İşlem Sözleşmesi (VOB Altın),
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB)’de işleme açılarak, Türkiye’deki tüm vadeli işlem
sözleşmelerinin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği’ne göre kurulan VOB’da
işlem görmesi sağlanmıştır.
İstanbul Altın Borsası’nın kıymetli madenlerin fiilen işlem gördüğü bir Borsa
konumuna gelmesinde gümüş işlemlerinde uygulanmakta olan % 15 oranındaki Katma Değer
Vergisinin, 29 Temmuz 1998 tarihinde 4369 sayılı Vergi Kanunu’nda yapılan değişiklikle
kaldırılması önemli bir adım olmuştur. Diğer yandan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karar’da 31 Aralık 1998 tarihinde yapılan değişiklikle gümüş de kıymetli madenler
kapsamına alınmıştır. Yapılan bu değişiklikle, işlenmiş ve işlenmemiş gümüş ile platinin tanımı
ve saflık derecesi belirlenmiştir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7’nci maddesine göre,
işlenmemiş kıymetli madenlerin (altın, gümüş, platin) ithali, sadece Merkez Bankası ile Borsa
üyesi aracı kuruluşlar tarafından yapılır. Borsa üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş
kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Merkez Bankası ve aracı
kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içindeki alım satım işlemlerini
sadece İstanbul Altın Borsasında yaparlar.
Kıymetli Madenler Borsası’nda İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve
Rafinerileri Hakkında Tebliğ ise 20 Nisan 1999 tarih ve 23672 sayı ile Resmî Gazete’de
yayımlanmış ve Eti Gümüş A.Ş. de ilgili Tebliğ’de belirtilen rafineriler listesinde yer almıştır.
(Söz konusu Tebliğ, 18.11.2006 tarih ve 26350 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri
Hakkında Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır).
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişikliğe paralel olarak gümüş ve platinin de mevcut
Altın Piyasası’nda işlem görmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve yeni İstanbul
Altın Borsası Yönetmeliği 30 Haziran 1999 tarih ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış
ve Borsa bünyesinde 9 Temmuz 1999 tarihinden itibaren gümüş ve platin alım satım işlemlerine
başlanmıştır. 1 Ekim 1999 tarihinde faaliyete geçen Standart Dışı Altın İşlemleri ile İstanbul
Altın Borsası bünyesindeki piyasaların ürün çeşitliliğinin arttırılıp daha etkin çalışabilmesi,
Borsa ile ülkemiz sanayi sektörleri arasında yarattığı istihdam ve katma değer açısından önemli
bir paya sahip kuyumculuk sektörünün entegrasyonunun sağlanabilmesi, halkın elindeki asıl
kıymetli madenlerin daha iyi değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla
Borsa bünyesinde, kıymetli madenler piyasalarında “hurda altın” olarak tanımlanmakta olan
standart dışı altınların işlem görebilmesini amaçlanmaktadır. Borsa’daki yatırım ve finansman
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araçlarının arttırılması yönünde diğer bir adım da Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nın
kurulmasıdır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği 29 Ocak 1999 tarihli İstanbul
Altın Borsası Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8 Nisan 1999
tarih ve 33 sayılı Kararı ile onaylanarak 3 Ağustos 1999 tarih ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 24 Mart 2000 tarihinde açılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında
2006/1 Sayılı Tebliğ” 18.11.2006 tarih ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2006/1 sayılı Tebliğ ile Borsada işlem görecek kıymetli madenlerin saflık ayarları ve taşıması
gereken özellikler belirlenmiş, Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslar arası
rafinerileri belirleme yetkisi ise Borsaya verilmiştir. Ayrıca 2006/1 sayılı Tebliğ ile daha önce
yayımlanmış olan “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve
Rafinerileri Hakkında Tebliğ” ile “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve
Platin Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

7.3. İstanbul Altın Borsası Üyeliği
İstanbul Altın Borsası’na “bankalar”, “yetkili müesseseler”, “kıymetli madenler aracı
kurumları”, “kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile “yurt
dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri” üye olabilirler. İstanbul Altın Borsası
üyeliğini kazanan kuruluşlar doğrudan doğruya kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak
kaydı ile kıymetli maden ithalatı yapmaya yetkili olup, İstanbul Altın Borsası Kıymetli
Madenler Piyasası’nda işlem yapma hakkına sahiptir.

7.4. Kıymetli Madenler Piyasası
Türk finans sektöründe genç bir Borsa olarak faaliyet gösteren İstanbul Altın Borsası,
ülkemiz reel ekonomisi açısından gittikçe artan bir öneme sahip altın sektörü ile finans sektörü
arasında köprü görevini üstlenmiştir. İAB’nin açılışından günümüze kadar gelinen süreç
içerisinde, altının dünya piyasalarına paralel şartlarda işlem gördüğü bir piyasa ortamının
yaratılmasının yanında altın sektörüyle işbirliği imkânlarının geliştirilmesi, altının yanında
diğer kıymetli madenlerin de işlem göreceği piyasaların ve kıymetli madenlere dayalı finansal
ürünlerin oluşturulması yönünde önemli mesafeler alınmıştır. 26 Temmuz 1995 tarihinde
Borsa’nın açılmasıyla birlikte faaliyete geçen Altın Piyasası, üye kuruluşlar tarafından yurt
dışından ithal edilen altının serbest piyasa şartlarında alım satımının yapıldığı organize bir
piyasadır.
Yapılan yasal düzenlemeler sonucu gümüş ve platinin de 9 Temmuz 1999 tarihinden
itibaren Borsa bünyesinde işlem görmeye başlamasıyla Altın Piyasası fiilî olarak kıymetli
madenlerin işlem gördüğü bir piyasa konumuna gelmiştir
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8. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI
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8.1 Amaç ve Hukuki Dayanak
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.8.2001 tarihli
ve 9/1101 sayılı kararına dayanan, Devlet Bakanlığı’nın 3.9.2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı
üzerine, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40’ıncı maddesine göre, 19.10.2001 tarih,
24558 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan
ülkemizdeki ilk özel borsa kuruluşudur. Borsa 4 Şubat 2005 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin
güven ve istikrar içinde işlem görmesini sağlamak üzere vadeli işlem ve opsiyon borsalarının
kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esaslarını düzenlemektir.

8.2 İşlem Esasları
Borsada sözleşmelere ilişkin alım, satım ve diğer işlemler VOBİS adı verilen
bilgisayarlı işlem sistemi üzerinde gerçekleşir ve burada gerçekleşen tüm işlemler, işlemleri
gerçekleştiren üyeleri ve üyeler vasıtasıyla Borsaya emir ileten üye müşterilerini bağlar.
VOBİS’in temel özellikleri şunlardır:

VOBİS’e Borsa tarafından belirlenen yöntemlerle uzaktan erişim yoluyla ya da
VOB işlem salonu kullanılarak emir iletilebilir. VOBİS’te veya VOBİS’e erişimde arızaların
oluşması durumunda Borsa emirlerin telefonla iletilmesini şart koşabilir. Bu durumda emirler
sisteme Borsa personeli tarafından girilir. Üyeler uzaktan erişim yöntemiyle emir girerken
VOBKE (VOB Kullanıcı Ekranı)’yi kullanır.

İşlemler, iletilen emirlerin fiyat önceliği ve zaman önceliği esaslarına dayanan
bir algoritmayla elektronik ortamda eşleştirilmesi sonucunda gerçekleştirilir.

Emirler hesap bazında girilir. Hesapların açılması, açılan hesaplar için işleme
başlama zamanına dair hususlar “Takas ve Temerrüt Esasları” Genelgesinde düzenlenir.
Emirlerin hesap bazında girilmesi, üyelerin müşterilerinin işlemlerinden ve açık
pozisyonlarından sorumlu olması esasını değiştirmez. Borsa VOBKE aracılığıyla teminatlar ve
pozisyonların üye bazında ve/veya hesap bazında da takip edilmesine imkân tanır. Borsa,
piyasada gerçekleşen işlemlere ilişkin gerek gördüğü bilgileri VOBKE aracılığıyla üyelerine
duyurabilir. VOBKE’de yer alacak bilgiler Borsa tarafından önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.

VOBİS, işlem anında yeterli teminatın varlığını TVİS ile çevrim içi olarak
bağlanmak suretiyle kontrol eder. Bu kontrol, emirlerin girişi esnasında yapılmaz. Pozisyon
için gerekli teminatın olmaması durumunda emir sisteme girilebilir ancak, işlemin
gerçekleşmesine müsaade edilmez. Emirlerin eşleşmesi esnasında yeterli teminatı olmayan
emir iptal edilir.


Üyeler sadece yetkili oldukları piyasalarda emir girebilirler ve işlem
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gerçekleştirebilirler.

Emirler, işlemler, teminatlar ve pozisyonlar gün içinde VOBKE aracılığıyla
izlenebilir. Ayrıca gün sonunda üyelere elektronik ortamda “işlem defterleri” ve “Borsa
Bülteni” gönderilebilir.

VOBİS, Borsada işlem gören sözleşmelere ilişkin VOBKE’de yer alan bilgilerin
bir kısmının Borsanın belirleyeceği veri yayıncılarına veya diğer medyaya çevrimiçi veya
gecikmeli olarak verilmesine imkân tanır.

8.3.Pazarlar
Borsada işlemler üç farklı pazarda gerçekleştirilebilir. Bunlar Ana Pazar, Özel Emirler
Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarıdır. “Ana Pazar”, normal seans ya da fiyat sabitleme seansları
sırasında emirlerin eşleştirildiği esas pazardır. Özel emirler, Ana Pazarda oluşan fiyatları
etkileyebilecek büyüklükte olan yüksek miktarlı emirlerdir. Fiziki teslimatlı döviz vadeli işlem
sözleşmelerinde bir defada girilen 500 adet sözleşme ve daha yüksek miktardaki emirler, diğer
sözleşmeler için ise bir defada girilen 2.000 adet sözleşme ve daha yüksek miktardaki emirler
özel emir olarak kabul edilir. Her iki tarafı da belirli olan özel emirlerin “Özel Emirler
Pazarı”nda işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir.
“Özel Emir İlan Pazarında” ise sadece bir tarafı belirli olan özel emirler girilebilir.
Girilen emrin eşleşmesi durumunda, işlem Borsanın onayı alınmak kaydıyla yine “Özel Emirler
Pazarında” gerçekleşir. Bu pazarlarda emirlerin kısmen karşılanması mümkün değildir. Bu
pazarlardaki teminat kontrolü, pozisyon limitlerinin hesaplanması gibi risk yönetimi
uygulamaları da “Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları” Genelgesindeki
hükümlere tabidir. Şu kadar ki özel emir ilan pazarına girilen emirlerin yeterli teminatlarının
olup olmadığı Borsa tarafından en kısa sürede kontrol edilir ve yeterli teminatın olmadığı
durumlarda emirler iptal edilir.

8.4.İşlem Yöntemleri
VOBİS’te “sürekli müzayede” ve “tek fiyat” olarak adlandırılan iki farklı işlem yöntemi
uygulanabilir.
Sürekli Müzayede Yöntemi
Bu yöntem “normal seans”ta kullanılır. Bu yöntemde, VOBİS’e iletilen emirlerin
Borsa Yönetmeliğinde belirtilen şekilde fiyat önceliği ve zaman önceliği esaslarına uygun
olarak eşleşmesi sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden işlemler gerçekleştirilir.
Tek Fiyat Yöntemi
Bu yöntem fiyat sabitleme seanslarında kullanılır. Tek fiyat yönteminde VOBİS’e
iletilen emirler ilan edilen süre boyunca toplanır ve bu sürenin bitiminde en yüksek miktarın
gerçekleşmesine imkân verecek olan “denge fiyatı” üzerinden yine fiyat ve zaman önceliklerine
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uygun olarak işlemler gerçekleştirilir. Bu yöntemde alış ve satış emirleri verilen fiyat üzerinden
veya daha iyi olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
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9.1. Vadeli İşlem Piyasalarının Tarihçesi
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. yüzyılda bir süre için Japon hükûmetince 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. 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 bir araya gelerek organize bir borsada vadeli işlemleri gerçekleştirmek
için, Chicago Ticaret Kurulu’nu (Chicago Board of Trade-CBOT) kurdular.
Bu gelişmenin ardından, 1851 yılında CBOT’deki ilk vadeli işlem sözleşmesi kayıtlara
geçti. 1865 yılına kadar da futures işlemlerinin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar
tamamlanarak tarımsal emtia vadeli işlem sözleşmelerinin kuralları belirlendi. Modern anlamda
opsiyon sözleşmeleri, ilk olarak 19. yüzyılda tezgâh-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 bir araya
gelerek, Satım ve Alım Opsiyonu Broker ve Dealerları Derneği’ni 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 tezgâh üstü opsiyon piyasası, likidite eksikliğinin yanı sıra aracıların iflası durumunda
yükümlülüklerin karşılanamaması riskini taşımaktaydı. Sonunda, mal üzerine vadeli işlem
sözleşmelerinde dünyanın en eski ve en büyük borsası durumundaki Chicago Ticaret Kurulu,
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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 Kurulu8 (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.
Ülkemizde henüz opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü bir organize piyasa
bulunmamaktadır.

9.2. 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 (passthrough)
GNMA sertifikaları üzerine yazılarak, CBOT’da 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, 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:
 Tahvil portföylerinin, faiz oranlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı
korunması,


Gelecekte alınması planlanan borcun, güncel faiz oranına bağlanması,



Finansal piyasalarda faiz oranı riskinden korunma (hedging),



Kambiyo işlemleri riskinden korunma,
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Faiz oranı dalgalanmalarına karşı sigorta sağlanması.

9.3. Vadeli Piyasaların Yatırımcılara Sağladığı Unsurlar
 Vadeli piyasalar, sözleşmeye konu olan spot piyasalarda gelecekte ortaya
çıkabilecek olumsuz fiyat değişimlerine karşı korunma imkânı sağlar.
 Finansal piyasalarda genel olarak fiyat oluşum mekanizmasının daha etkin
çalışmasını sağlar. Vadeli piyasalar, alternatif yatırım imkânı demektir, bu nedenle mevcut
piyasalara vadeli piyasaların da eklenmesi durumunda hem paranın piyasalardaki dolaşım hızı
artar, hem de gelen bilgiler fiyatlara daha hızlı yansır.
 Vadeli piyasalarda alım satım komisyonları spot piyasalara göre genelde daha
düşüktür, dolayısıyla yatırımcıların maliyetlerini azaltır.
 Vadeli piyasalar, genel olarak spot piyasaların daha likit olmasını sağlar. Olumsuz
fiyat hareketlerine karşı korunma imkânı olan piyasalarda, spot piyasada işlem gören mal veya
kıymetlere olan yatırımcı ilgisi de doğal olarak artar.
 Piyasa bilgisi olan, ancak sermayesi az olduğu için yeterince pozisyon alamayan
veya kredili alım satım yapmak zorunda kalan yatırımcılara da küçük miktarda paralarla büyük
pozisyonlar alma ve kaldıraç etkisi yardımıyla yüksek kazanç elde etme imkânı verir.
 Vadeli piyasalar portföy yöneticilerine, portföy çeşitlendirmesi ve dolayısıyla da
riskin yayılması açısından değişik seçenekler sunar.
 Vadeli piyasalarda işlem gören ürünler kullanılarak spot piyasalarda işlem gören
ürünlerinkine benzer getiri grafiği olan sentetik pozisyonlar oluşturulabilir. Bu özelliği
nedeniyle vadeli piyasalar, piyasalarda etkinliğin arttırılması ve spot piyasadaki fiyat
dalgalanmalarının (volatilite) azaltılmasına yardımcı olur.

9.4. Vadeli İşlem Sözleşmesinin (Futures) Özellikleri
 Vadeli işlem sözleşmesi, herhangi bir ürün (pamuk, pirinç, buğday gibi), finansal
gösterge (hisse senetleri endeksi gibi), menkul kıymet (hisse senedi, tahvil, bono gibi), yabancı
para (dolar, euro gibi) veya kıymetli maden (altın, bakır, platin gibi) üzerine düzenlenebilir.
 Vade sonunda standartlaştırılmış şartlar çerçevesinde taraflar nakit uzlaşma veya
fiziki teslimat yoluyla yükümlülüklerini yerine getirirler. Düzenleyici otoriteler, vadeli işlem
sözleşmelerinin asgari unsurlarını belirler.
 Sözleşmeye Konu Ürün/Menkul Kıymet/Finansal Gösterge: Vadeli işlem
sözleşmesinin üzerine düzenlendiği pamuk/hisse senedi/endeks gibi ürünler. Sözleşmenin
Vadesi: Sözleşmeye konu ürünün nakit uzlaşmasının veya fiziki takasını yapılacağı zamandır.
Genellikle standart vadeler; Ocak, Şubat ve Mart döngüleri olarak belirlenmekle birlikte, bu
konuda farklı ülkelerde farklı uygulamalar olabilmektedir.
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 VOB’da işlem gören finansal sözleşmelerde ise Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos,
Ekim ve Aralık ayları vade ayları olarak belirlenmiştir. Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın
üç vade ayına ait sözleşmeler işlem görmektedir. Döviz sözleşmelerinde bu üç vade ayından
biri Aralık ayı değilse, Aralık vade ayı da ayrıca işleme açılır. Emtialarda ilgili emtianın hasat
ve ekim aylarına paralel olarak farklı vade ayları belirlenmiştir.
 Vadeli işlem sözleşmesinde alıcı, Borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan
standart sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmede belirtilen miktarda bir kıymeti sözleşme
vadesinde alma yükümlülüğüne girer.
 Vadeli işlem sözleşmesinde satıcı, Borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan
standart sözleşme şartlarına uygun olarak sözleşmede belirtilen özellik ve miktarda bir kıymeti
sözleşme vadesinde satma yükümlülüğüne girer. Vadeli işlem sözleşmesinin yapıldığı tarihten
itibaren, vade sonuna veya pozisyonun kapatıldığı tarihe kadar her gün taraflar arasında tesis
edilen teminat oranları çerçevesinde nakit transferi gerçekleşir.
 Alıcı ve satıcının piyasada anlaştığı fiyat, sözleşme vadesinde alıcının satıcıya
vadeli sözleşme başına ödeyeceği tutardır.
 Vadeli işlem sözleşmesinde taraflar birbirine karşı değil, Takas Kurumu’na karşı
sorumludur. Bu nedenle, taraflar açısından kredi riski yoktur.

9.5. Vadeli İşlem Sözleşmesinin Fiyatını Etkileyen Temel Faktörler
Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı genel olarak; ilgili ürünün veya kıymetin spot piyasa
fiyatı, geleceğe ilişkin beklentiler, faiz oranı, vadeye kalan gün sayısı, elde edilen nakit akımları
(temettü, faiz vb.) ve depolama maliyetleri gibi çeşitli unsurların etkisi altındadır. Aşağıda
sırasıyla endeks vadeli işlem sözleşmesi ile döviz vadeli işlem sözleşmesinin fiyatını etkileyen
faktörler gösterilmektedir.

9.5.1 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi
Endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı temel olarak spot piyasa fiyatı, faiz oranı,
vadeye kalan gün sayısı ve temettü miktarındaki değişimden etkilenir. Endeks vadeli işlem
sözleşmesinin teorik fiyatı, sözleşmeye konu ürünün spot piyasa fiyatı ve faiz oranı arttıkça
yükselirken, temettü miktarı arttıkça düşer.

9.5.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi
Döviz üzerine vadeli işlem sözleşmesinin teorik değeri, döviz kurunun spot piyasa fiyatı
ile yerli ve yabancı piyasalardaki faiz oranları dikkate alınarak hesaplanır. Döviz vadeli işlem
sözleşmesinin teorik fiyatı, sözleşmeye konu ürünün spot piyasa fiyatı ve yerel paranın faiz
oranı arttıkça yükselirken, yabancı ülke parasının faiz oranı arttıkça düşer.
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9.5.3. Faiz Vadeli İşlem Sözleşmesi
Faiz haddi üzerine düzenlenmiş VİS fiyatı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde olduğu
gibi sözleşmeye konu olan varlığın finansman maliyetinden, vadeye kadar elde edilecek faiz
getirisinin çıkarılması suretiyle bulunabilir.

9.6. Vadeli İşlem Sözleşmelerinde İşlem Yapan Yatırımcı Tipleri
Vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar üç ana grup altında toplanabilir. Bunlar;
Riskten korunmak isteyenler, Spekülatörler ve Arbitrajcılar.

9.6.1. Riskten Korunmak İsteyen Yatırımcılar
Riskten korunmak isteyen yatırımcılar; bir sermaye piyasası aracı, döviz, kıymetli
maden veya malı kullanan, bunlarda pozisyon tutan veya gelecekte teslimatını bekleyen, ancak
ilgili ürünün fiyatında gelecekte meydana gelebilecek olumsuz değişimlerden korunmak
isteyen kişi veya kurumlardır. Bu yatırımcılar, spot piyasalarda fiyatların yükselmesinden
korunmak için vadeli işlem sözleşmesine alıcı (uzun taraf), düşmesinden korunmak için de
vadeli işlem sözleşmesine satıcı (kısa taraf) olarak girerler.
Korunma” amaçlı işlemler finansal piyasalarda portföy yöneticileri ve bankacılar, mal
piyasalarında ise ilgili malı girdi olarak kullanan veya bu malı üretenler tarafından oldukça
yoğun olarak yapılmaktadır. Örneğin, bir portföy yöneticisi, çeşitli varlık gruplarından oluşan
bir portföyün performansını arttırmak, üstlendiği riskleri azaltmak veya portföy
çeşitlendirmesine gitmek için, portföydeki hisse senedini spot piyasada satmak yerine, endeks
üzerine vadeli işlem sözleşmesi satabilir. Bu durumda, piyasada gerçekten bir düşüş yaşanırsa,
vadeli piyasada elde edilen kazanç, hisse senetleri piyasasında karşılaşılan zararı karşılar.
Böylece, spot piyasada meydana gelebilecek fiyat düşüşlerinden etkilenilmemiş olur.
Korunma amaçlı işlemlerde yoğun olarak kullanılması nedeniyle, özellikle yabancı
yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda spot piyasa işlemlerinden kaynaklanan risklerden
korunmak amacıyla zaman zaman vadeli piyasa ürünlerini kullandıkları bilinmektedir.

9.6.2. Spekülatörler
Vadeli piyasaların önemli unsurlarından biri de spekülatörlerdir. Vadeli piyasalar
özellikle kaldıraç etkisi dolayısıyla, spekülatörlere oldukça önemli avantajlar sağlayan ürünler
sunar. Bu kişilerin alım-satım işleminde bulunmaları zaman zaman ani fiyat hareketlerine sebep
olmakla birlikte, piyasanın likiditesini ve işlem hacmini arttırdığı bilinmektedir. Spekülatörlerin
risk alma konusundaki isteklilikleri diğer piyasa katılımcılarına taşıdıkları riski spekülatörlere
devrederek riskten korunma imkânı sağlar.

9.6.3. Arbitrajcılar
Arbitrajcılar (Arbitrajörler) ise piyasalar arasındaki fiyat dengesizliklerinden
yararlanarak risksiz kâr elde etmeyi hedefleyen yatırımcılardır. Örneğin, bir mal coğrafi olarak
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farklı yerlerde farklı iki fiyattan işlem görüyorsa arbitrajcı hemen ucuz olan yerden alır, pahalı
olan yerde satar ve böylece risksiz kâr elde eder. Benzer şekilde spot piyasalar ile vadeli
piyasalar arasındaki taşıma maliyeti ilişkisi sonucu oluşması gereken fiyattan farklı seviyelerde
fiyat oluşması durumunda, arbitrajcılar devreye girerek ucuz olan piyasada alış, pahalı olan
piyasada satış yaparak piyasaları dengelerler. Bu faaliyetler piyasaların birbirleriyle uyumlu ve
dengeli hareket etmesini ve gerçekçi fiyat oluşumunu sağlar. Etkin piyasalarda arbitraj işlemleri
ile risksiz kâr elde etme imkânı genel olarak mümkün değildir.

9.7. Opsiyon Sözleşmesi
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. 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.

9.7.1. Opsiyon Piyasası İşlemleri
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır. Bunlar:


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. Bunlar:


Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu kapatmış



Opsiyonu sattığı taraf hakkını kullanmak isterse yükümlülüğünü yerine getirir.



Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu alan taraf hakkını kullanmazsa aldığı

olur.
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opsiyon primini kâr olarak kayıtlarına geçirir.

9.7.2.Opsiyon Fiyatının (Opsiyon Primi) Belirlenmesi
Opsiyon fiyatlama yöntemleri, oldukça matematiksel ve karmaşıktır. Opsiyon
fiyatlarının belirlenmesinde temel olarak Black & Scholes ve Cox, Ross & Rubinstein modelleri
olmak üzere iki temel hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Genel olarak Avrupa tipi
opsiyonların fiyatlamasında Black & Scholes formülü, Amerikan tipi opsiyonların
fiyatlamasında ise Cox, Ross & Rubinstein formülü kullanılmaktadır. Her iki formülde de
dikkate alınan ve opsiyon fiyatının hesaplanmasında kullanılan kriterler şunlardır:


Opsiyon sözleşmesine konu mal veya kıymetin spot fiyatı



Kullanım fiyatı



Vade sonuna kadar kalan zaman



Risksiz faiz oranı



Yıllık standart sapma (Volatilite)

Opsiyon fiyatlama yöntemleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta, yukarıdaki kriterler kullanılarak elde edilen opsiyon fiyatlarının teorik fiyatlar olduğu
gerçeğidir. Pratikte piyasa dinamiklerinin teorik kalıplara uymadığı tüm piyasalarda
gözlemlenmektedir. Bu durum, opsiyon fiyatlarında da kendini göstermekte ve opsiyon
piyasasında gerçekleşen fiyatlar teorik fiyatlardan sapmalar gösterebilmektedir.

9.7.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Konu
Borsalar, vadeli işlem sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin işlem göreceği pazarları
oluştururken, vadeli işlemin temel alacağı ürünün belli özelliklere sahip olmasını beklerler.
Vadeli işlem sözleşmelerinin piyasa tarafından aranan ürünler olması için, üzerine vadeli işlem
sözleşmesi düzenlenen ürünlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
 Etkin ve derin bir nakit piyasanın varlığı (Zaman zaman derin bir spot piyasası
olmayan ürünlerin üzerine de türev işlemler yapılmaktadır.)


Değişken fiyatlar (volatility)



Nakit piyasa fiyat düzeyine ilişkin etkin bilgi akışının olması



Üyelerden güçlü destek ve talep



Teslimat tarihi geldiğinde teslimata yetecek kadar ürünün bulunabilmesi



Engelleyici kuralların olmaması
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Nakit (spot) ürünün homojen olması



Spot piyasada oluşan bir ihtiyacın karşılanması.

9.7.4. Vadeli İşlem Sözleşmelerine Konu Teşkil Eden Ürünler
Vadeli işlem sözleşmelerinin temel aldığı ürünler (veya varlıklar), genel bir sınıflamayla
iki gruba ayrılabilir.
1- Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri
a- Uzun Dönem Devlet Tahvilleri
US T-Bond; UK Long Gilts; Deutschland Bunds; İtalyan Devlet Tahvilleri (BTP) Japon
Devlet Tahvilleri (JGB); Fransız Devlet Tahvilleri (Notionnels); ...
b- Orta Vadeli Devlet Tahvilleri
US T-Notes; Orta Vadeli Alman Devlet Tahvilleri(Bobl); 365 Günlük Türk Hazine
Bonoları;
c- Kısa Dönem Faiz Oranına bağlı varlıklar
- Üç aylık ABD Hazine Bonosu; üç aylık Fransız Hazine Bonosu; 91 Günlük Türk
Hazine Bonoları;
- Üç ay vadeli Eurocurrency Sözleşmeleri
(Eurodollar; Euroyen; LIBOR) ;
- Üç ay vadeli Mevduat Sertifikası (ABD’de dolar bazında); Üç ay vadeli EURO;
d- Döviz Kurları (Currencies)
Brezilya Kuruzerosu; Amerikan Doları; Euro; Kanada Doları; Japon Yeni; İngiliz
Sterlini;
İsviçre Frangı; Fransız Frangı; Avustralya Doları;
e- Tek tek hisse senetleri için hazırlanan vadeli işlem sözleşmeleri
f- Endeks üzerine düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri
TOPIX (Japonya, Singapur); IBEX35 (İspanya-MEFF RV); CAC40 (Fransa-MATIF);
Ibovespa (Brezilya-BM&F); S&P100 (ABD-CBOE); ValueLine (ABD); S&P500
(ABDCME); FT-SE100 (İngiltere-LIFFE); Nikkei 225 (Japonya-Osaka); İMKB-30 (Türkiye)
vii -Enflasyon oranı ve Tüketici fiyat endeksi gibi ekonomik ve hava durumu gibi
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ekonomik olmayan diğer değişkenler üzerine hazırlanan vadeli işlem sözleşmeleri.
2- Çeşitli mallar üzerine vadeli işlem sözleşmeleri
a- Tarım ürünlerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri
- Soya fasulyesi (soybeans)
- Domuz işkembesi (pork bellies)
- Mısır (corn)
- Canlı sığır (live cattle)
- Besi sığırı (feeder cattle)
- Soya fasulyesi yağı (soybean oil)
- Kakao (cocoa)
- Kahve (coffee)
- Portakal suyu (orange juice)
- Şeker (sugar)
- Pamuk (cotton)
- Buğday (wheat)
- Yulaf (oats)
- Soya fasulyesi unu (soybean meal)
- Canlı domuz (live hogs)
- Kereste (lumber)
- Deniz mahsulleri (seafood)
b- Doğal kaynaklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri
- Altın (gold)
- Gümüş (silver)
- Ham petrol (crude oil)
- Isınmada kullanılan petrol (heating oil)
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- Alüminyum (aluminum)
- Bakır (copper)
- Paladyum (palladium)
- Platinyum (platinum)
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10. TEZGAH ÜSTÜ HİSSE SENEDİ PİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Amerika Birleşik Devletleri
10.2. İngiltere
10.3. Almanya
10.4. Japonya
10.5. Güney Kore
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10.1 Amerika Birleşik Devletleri
ABD’de küçük, bölgesel şirketlerin hisse senetleri genelde borsaların kotasyon şartlarını
karşılayamadığı için tezgâh-üstü piyasada işlem görür. Halka açılan bir şirketin hisse senetleri
NYSE’de veya AMEX’de kotasyona kabul edilmiş olsa bile bir süre tezgâh üstü piyasada işlem
görür. Bunun böyle olmasının nedeni bir borsaya yapılan kotasyon başvurusu ile borsada işlem
görmeye başlama arasında en az 30 gün geçmesinin gerekmesidir. Bu 1934 tarihli Menkul
Kıymet Borsaları Kanunu’na göre belirlenmiş bir kural olup genelde borsaların lehine olan bir
işleyişe yol açar. Aşırı talep gören hisse senetlerinde olan spekülatif artışlar bu süre içerisinde
dengelenir.
1961 yılında Merkezi Düzenleyici Otorite (SEC), fiilen var olan tezgâh üstü piyasaları
organize etmek için Aracı Kuruluşlar Birliğini (NASD) görevlendirmiştir. Yapılan çalışmalar
sonucunda, 1971 yılında elektronik bir işlem platformu olarak NASDAQ faaliyete geçmiştir.
Kotasyon koşulları New York Borsası (NYSE) ve Amerikan Borsası’na (AMEX) göre daha
hafif olduğundan, zaman içinde hızlı bir gelişim göstermiştir. 2000 yılında, tamamına Aracı
Kuruluşlar Birliğinin sahip olduğu bir şirket hâline gelmiştir. 2002 yılına kadar süren yeniden
yapılanma çalışmaları sonucunda, NASDAQ’ın kendi hisse senetleri tezgâh üstü piyasada işlem
görür hâle gelmiş ve ortaklık yapısı genişlemiştir. Fakat yönetim çoğunluğu, imtiyazlı hisseler
yolu ile NASD’dedir. Piyasa koşulları uygun olduğunda, kendisinde kota olmak üzere halka
arzı planlanmaktadır.
NASDAQ’ta 3.200 civarında şirketin 3.500 civarında menkul kıymeti işlem
görmektedir. Toplam piyasa değeri 1,8 trilyon $’dır. 1.000 kadar aracı kurum NASDAQ’ta
işlem yapmaktadır. Toplam piyasa yapıcısı sayısı 450 olup 250 kurum aktif olarak piyasa
yapıcılığı yapmaktadır. Yıllık işlem hacmi 2004 yılında 8,8 trilyon $’dır. Şirket olarak
NASDAQ’ın 2004 yılında toplam gelirleri 540 milyon $, net kârı ise 11 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir. NASDAQ, sadece teknoloji ya da KOBİ borsası olmayıp, her sektörden, her
boyuttan şirketin kota olduğu bir borsadır. İşlem sistemi, elektronik uzaktan erişimli, rekabetçi
piyasa yapıcılığı modelidir. Sürekli çift taraflı kotasyon verilmesi zorunludur. Bir hissede
ortalama piyasa yapıcısı sayısı 10, piyasa yapıcısı başına düşen ortalama hisse senedi 20’dir.
83 ülkede, 2 milyon kullanıcı ve 350.000 terminalden NASDAQ’a erişim mümkündür.
NASDAQ’ın bugün ulaştığı piyasa büyüklüğü ve başarısı, diğer borsaların da dikkatini çekmiş
ve benzer modeller kurulmaya çalışılmıştır. Fakat NASDAQ’ın kendisi dahi diğer piyasalardaki
deneyimlerinde başarı sağlayamamıştır.
NASDAQ, 1999 yılında NASDAQ Japonya’yı kurmak için Japon Softbank ile ortaklık
yapmıştır. Fakat beklenen gelişme sağlanamadığı için 2002 yılında NASDAQ Japonya, Osaka
Borsası’na devredilmiştir. 2001 yılında EASDAQ’ın %68,2’sini 12,5 milyon $ karşılığında
almış ve ismini NASDAQ Europe olarak değiştirmiştir. NASDAQ Europe da beklenen gelişimi
gösteremeyerek 2003 yılında kapanmıştır. 2003 yılının ortalarına doğru ise NASDAQ Almanya
faaliyete geçmiştir. NASDAQ Almanya 6 ay boyunca faaliyet göstermeye çalışmış ancak hiç
kotasyon olmaması nedeniyle kapanmıştır.

76 / 164

Sonuç olarak NASDAQ, ABD piyasalarında var olan aktif tezgâh üstü piyasanın
yaklaşık on yıllık süreçte organize bir piyasa hâline getirilmesiyle oluşmuştur. Piyasanın önemli
bir ihtiyacına cevap vermek üzere kurulmuştur. Piyasa büyüklükleri itibarı ile de çok önemli
bir boyuta ulaşmıştır. Bununla beraber, kendi koşulları içinde çok başarılı bir gelişim gösteren
NASDAQ modeli, başka ülkelerde aynı başarıya ulaşamamıştır.

10.2. İngiltere
İngiltere’de de diğer ülkelerde olduğu gibi tezgâh-üstü piyasa borsaya kota olmayan
hisse senetlerinin alınıp satıldığı piyasadır. İngiltere’de tezgâh-üstü piyasada lisanslı aracılar
piyasa yapmaktadırlar. Aracılar lisanslarını Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alırlar.
İngiltere’de ilk tezgâh-üstü piyasa işlemlerini başlatan Granville Co (eski adı MJH Nightingale
and Co) dışında tezgâh-üstü piyasada işlem yapan diğer lisanslı aracılar borsalarda kota
olmayan hisse senetlerinde devamlı bir piyasa yaratarak kendi portföylerine alım yaparlar. LSE
(Londra Stock Exchange)’de bulunan “Jobber” adı verilen aracılar gibi bir komisyoncuya gerek
kalmaksızın yatırımcılardan direkt olarak emir alırlar. ABD’de olduğu gibi alım ve satım
arasındaki fiyat farkı dışında ayrıca komisyon almazlar.

10.3. Almanya
Almanya’da sekiz adet borsa bulunmaktadır. Bunlardan Düseldorf ve Frankfurt
borsalarında toplam işlem hacminin dörtte üçü gerçekleşmektedir. Almanya’da borsalara kota
hisse senetlerinin alım satımı sadece borsalarda yapılmamaktadır. Bankalar genelde
müşterilerden gelen emirleri borsa da gerçekleştirseler de müşterinin isteği üzerine borsa
dışında da gerçekleştirebilirler. Bu borsa dışı piyasa işlemler, bankerler, kredi kuruluşları ve
özel müşteriler arasında telefon aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, işlem hacmi resmî
piyasadan yüksektir.
Alman Borsasındaki hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasalar resmi (Amtlicher
Markt), organize (Geregelter Markt) ve resmi olmayan organize (Freiverkehr Markt)
piyasalardır. Küçük ve orta boy işletmelerin işlem görmesi için oluşturulmuş bir pazar olan
Neuer Markt, 2003 yılından itibaren kaldırılmıştır.
Neuer Markt’ta kotasyon koşulları, normal pazara göre daha hafif koşullar
içermekteydi. Bu sebeple 2000 yılına kadar, yeni kurulan ve ağırlıklı olarak teknoloji
şirketlerinin ilgi gösterdiği bir borsa olmuştur. Fakat 2000 yılı sonrasında internet ve teknoloji
şirketlerinde ortaya çıkan kriz, en çok Neuer Markt’taki şirketleri etkilemiştir.
Bu pazardaki kotasyon, denetim ve kamuyu aydınlatma kurallarındaki esneklikten
dolayı yatırımcılar, krizin ardından da Neuer Markt’ta işlem gören şirketlerin hisse senetlerine
ilgi göstermemişlerdir. Bunun üzerine Deutsche Börse, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak
için pazarlarında yeni bir yapılanmaya giderek kotasyon koşullarını, işlem kurallarını ve pazar
tanımlarını değiştirmiştir. Buna rağmen, yatırımcı ilgisi bu şirketlere çekilemeyince Neuer
Markt tamamen kapatılmıştır.
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Mevcut yapılanmada, resmi piyasada kota olabilmek için:


Şirketin en az 3 yıldır faaliyette olması,

 Halka açılan hisse senetlerinin öngörülen piyasa değerinin veya tahmin
yapılamıyorsa şirket sermayesinin en az 1,25 milyon Euro olması,


İtibari değeri olmayan hisseler için en az ihraç tutarının 10.000 adet hisse olması,



Halka açıklığın en az %25 olması,

 Son üç yılın mali tablolarını ve son yılın yönetim raporunu içeren prospektüsün
yayınlanması gerekmektedir. Organize piyasada kota olabilmek için gereken şartlar daha
hafiftir. Bunlar:


Şirketin en az 3 yıldır faaliyette olması,



İtibari değeri olmayan hisseler için en az ihraç tutarının 10.000 adet hisse olması,

 Son üç yılın mali tablolarını ve son yılın yönetim raporunu içeren prospektüsün
yayınlanması, gerekmektedir.
Organize piyasa öncelikle, resmi piyasanın koşullarını yerine getiremeyen küçük ve orta
ölçekli şirketler için, resmi piyasaya kota olmadan önceki adım olarak öngörülmüştür. Ancak,
hâlihazırda böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. Resmi veya organize piyasada işlem gören
hisse senetleri iki bölüm (segment) arasında seçim yapabilmektedir; Genel (general) Standart
ve Ana (prime) Standart.
Genel Standart bölümünde işlem gören senetler, Alman yatırımcıları hedefleyen
şirketlere hizmet sunmaktadır. Burada kota olan şirketler, yıllık ve ara dönem mali raporlarını
ve sermaye piyasası kanununda öngörülen diğer açıklamaları yapmakla yükümlüdür. Ana
Standart bölümünde işlem gören senetlerin yükümlülüğü daha fazladır. Burada kota olan
şirketler, Genel Standartta yer alan yükümlülüklerin yanı sıra, üç ayda bir rapor yayınlamak,
UFRS’ye uygun mali tablo düzenlemek, yılda en az bir kez analist konferansı düzenlemek ve
sermaye piyasası kanununda öngörülen açıklamaları Almanca ve İngilizce olarak yapmakla
yükümlüdür.
Özetle Deutche Börse, yapılanmasını resmi ve organize piyasa olarak yenilemiş ve
kamuyu aydınlatma yükümlülüklerindeki farklılıkları da Genel ve Ana Standart pazarlarıyla
ayrıştırmıştır.

10.4. Japonya
Diğer ülkelerde olduğu gibi Japonya’da da tezgâh üstü işlemler borsalarda gerçekleşen
işlemlerden daha az resmiyet taşımakta ve genellikle alım satım yapan taraflar arasında
telefonda yapılan pazarlıklar yoluyla işlemler gerçekleştirilmektedir. Tezgâh üstü piyasalar
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resmi borsaların getirdiği sıkı kota alma şartlarını yerine getiremeyen şirketlerin hisse
senetlerine bir piyasa yaratarak resmi borsaların işlevini tamamlamaktadır.
Tezgâh üstü piyasada işlem gören hisse senetleri arasında JSDA tarafından belirlenen
yarı kayıtlı hisse senetleri ve kota olmayan hisse senetleri mevcuttur. Jasdaq, 1976 yılında
küçük ölçekli şirketlerin işlem gördüğü tezgâh üstü piyasa olarak kurulmuştur. Japon Aracı
Kuruluşlar Birliğinin denetimindeki bir departman tarafından yönetilmiştir. 13 Aralık 2004
tarihinde ise tezgâh üstü piyasa statüsünden çıkarak bir borsa olarak yapılanmış ve tanınmıştır.
Tezgâh üstü piyasadaki şirketlerin tamamına yakını yeni kurulan borsaya kota olmuştur. İşlem
sistemi olarak sürekli müzayede ve piyasa yapıcılığı bir arada kullanılmaktadır.

10.5. Güney Kore
Güney Kore’deki Kosdaq Borsası, 1996 yılında bilgi teknolojisi ve yüksek teknoloji
şirketleri ile küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansman sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla
kurulmuştur.
Kosdaq, Kore Borsasına göre daha basit olan kotasyon şartları ve ileri teknoloji
şirketlerinin pazarı olarak tanınması nedeniyle tercih edilmektedir. Vizyonu ise, Asya’da önde
gelen yüksek teknoloji şirketlerinin borsası olmaktır. Kosdaq işlem hacminin %75’i uzaktan
erişim yolu ile gerçekleşmektedir. 2000 yılında Kore’deki tüm halka arzlar Kosdaq Borsasında
gerçekleşmiştir.
Kore’de ilk teşkilatlanmış menkul kıymet borsası 1953 yılında Kore Borsası adıyla
kurulmuştur. 1987 yılına kadar Kore Borsası ve teşkilatlanmamış tezgâh üstü piyasa,
faaliyetlerine devam etmiştir. 1987 yılında devlet, durgun olan tezgâh üstü piyasayı
canlandırmak için bu piyasayı organize hâle getirme kararı almış, Kore Aracı Kuruluşlar
Birliğini de (KSDA) bu piyasayı düzenlemekle görevlendirmiştir.
1991 yılında Kosdaq sistemi (tezgâh üstü menkul kıymet ticareti) hayata geçmiştir. 1996
yılında Kosdaq Menkul Kıymetler Şirketi kurulmuş, 1997 yılında da Kosdaq Borsası faaliyete
geçmiştir. Aynı yıl Kosdaq endeksi ve borsa yönetmeliği oluşturulmuştur. 1998 yılında Kosdaq
Komitesi kurulmuştur. 1999 yılında, adı Kosdaq Borsası olmuş ve şirketleşmiştir. 2000 yılında
Kosdaq Gözetim ve İnceleme Bölümü kurulmuştur. Aynı yıl OTCBB (Over-the- Counter Bond
Transactions) tezgâh üstü bono piyasası faaliyete geçmiştir. 2005 yılına gelindiğinde Kosdaq,
Kore Aracı Kuruluşlar Birliğinden ayrılarak Kore Borsası bünyesinde faaliyet göstermeye
başlamıştır.
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11. ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR (EUROPİYASALAR)
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11. Uluslararası Finansal Piyasalar (Euro– Piyasalar)
Uluslararası işlemler ve/veya faaliyetler değişik piyasalarda yapılabilir. Ulusal piyasa,
yabancı ülke piyasaları ve uluslar üstü piyasalar bunların en önemlileridir. Ulusal piyasalarla
yabancı ülke piyasaları arasında belirgin farklılıkların bulunmadığı kabul edilerek, ele alınacak
piyasa sayısı ikiye indirilebilir. Buna ilaveten, ilgi alanımız ikincisi olduğundan üzerinde
durulacak piyasa Euro-piyasalarla sınırlandırılabilir. Ulusal piyasalarda olduğu gibi uluslararası
finansal piyasalar da iki alt piyasadan oluşmaktadır. Bunlar: Fonları doğrudan ve aracılık
yoluyla değerlendiren piyasalardır. Eurocurrency piyasaları birinci tipteki piyasanın, eurobond
piyasaları ise ikinci tipteki piyasaların özelliklerine sahiptir. Uluslararası bankalar genel olarak
iki piyasanın iki sektöründe faaliyette bulunabilir. Gerek eurocurrency piyasalar gerek
eurobond piyasalar uluslar arası veya dış işlemler yoluyla ulusal piyasalarla çok yakın
bağlantılara sahiptir. Bu tip bir ilişki finansal piyasaları uluslararası özellik kazanmış, gelişmiş
ülke ekonomileri için geçerlidir.
Eurocurrency piyasaları, eurocurrency mevduat ve/veya kredileriyle işlem yapan
finansal aracılık rolünü üstlenen eurobankalar tarafından oluşturulmuş piyasalardır.
Eurocurrency (europara) kendi ülkesi dışında bulunan paraları tanımlamak için
kullanılmaktadır. Eurocurrency piyasalar kısa dönemli fon akımlarıyla ilgili olduğundan,
uluslararası para piyasası görünümündedir. Fakat bu piyasalar, uluslararası para piyasasının
sadece bir yönüdür. Çünkü uluslararası para piyasasının iki alt sektörü vardır. Onshore ve
offshore (eurocurrency) sektör. İki sektör arasındaki farklılık şu şekilde açıklanabilir. Bir ABD
Hazine Bonosu New York’ta alım satıma konu olmaktaysa, bir onshore piyasa söz konusudur.
Londra, Zürih veya Singapur’daki bir bankada bulunan dolar mevduatlarıyla yapılan işlemler
durumunda ise offshore piyasa söz konusudur.
Eurobond piyasaları ise, kendi ülkeleri dışında bulunan tahvillerin alınıp satıldığı
piyasalardır. Bu yönüyle eurobond piyasası, uzun vadeli fonların sağlandığı uluslararası
sermaye piyasası görünümündedir. Bu piyasa da iki sektörden oluşmaktadır. Örneğin,
Volkswagen firması tarafından çıkartılmış EU ile belirlenmiş bir tahvil Frankfurt’ta alınıp
satılmaktaysa bu piyasa onshore’dur. Aynı tahvil örneğin, Londra Panama ve Bahama’da işlem
görmekteyse bu durumda da offshore piyasa söz konusudur.

11.1 Eurocurrency Piyasaları
Eurocurrency (Euro-para) piyasalarının öncüsü 1950’lerin sonunda oluşan eurodollar
piyasasıdır. “Eurodollar” ABD dışında (özellikle Avrupa’da) bulunan dolarları ifade
etmektedir. Avrupa dışındaki dolarlar ise 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. Bununla beraber, kavramsal bir karışıklığa neden olmamak için
“Euro” ön eki ile “Xene” ön ekini ayrı ayrı kullanmak yararlı olabilir. Eurocurrency, yasal para
statüsüne sahip olduğu ülke dışında elde tutulan ve kullanılan paradır.
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Bu tip bir paranın özelliği doların özelliği dikkate alınarak açıklanabilir:
 Eurodollar ABD dışındaki dolarları ifade etmesine rağmen eurodollar ile ABD
dolarının döviz kurları farklı değildir.
 Eurodollar döviz piyasasından ABD doları satın almakla oluşturulabilir. Fakat
eurodollar piyasası döviz piyasası değildir.
 ABD’deki ulusal mevduatlara ve eurodollar mevduatlarına uygulanan faiz oranları
farklıdır. Bu dolarlar, birbirlerinin çok yakın ikameleri durumundadır.
 Eurodollarlar ABD’nin doğrudan kontrolü dışındadır ve uluslararası bankacılık ağı
yoluyla eurodollar ABD bankacılık sisteminde kalabilir.

11.2. 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, bankalar arası 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, resmi 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 bankalar arası 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 söz konusudur. 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 euro piyasadaki 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 kısmı da aracılık işlemlerinin
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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, eurocurrencyyi 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 yaratamadığından çarpan nispeten 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, bankalar arası 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. Bu piyasaların en önemli fonksiyonları döviz hedging’i ulusal ve
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uluslararası finansal aracılık konusunda ortaya çıkmaktadır.

11.3. Bankalararası Piyasa ve Euromerkezler
Bankalar arası 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, bankalar arası 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. Bankalar arası işlemler, ya döviz
alım satımı ya da mevduat kabul etme/kredi verme şeklinde olmaktadır.
Bankalar arası piyasada yapılan plasmanlar genellikle en az bir milyon dolardır. (veya
eşdeğer bir başka para birimi) 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 olarak
da fonlarla ilgili vade miktar ve riskin optimum düzeyi daha kolay bir şekilde
belirlenebilmektedir. Bu nedenle, bankalar arası piyasa uluslararası para piyasasının fon
dağılımını etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bankalar arası 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.
Bankalar arası bağlantılardan dolayı, zincirleme bir reaksiyon etkisi tüm sistemi krize sokabilir.
Bu nedenle, bankalar arası 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 nispi
olduğu ve sık sık değiştiği unutulmamalıdır.

11.4. Euromerkezler
Bir dizi euromerkez bulunmasına rağmen, en çok kullanılan bankalar arası piyasa
Londra ve New York piyasalarıdır. Bankalar arası piyasalardan borçlanırken ya da bu
piyasalara fon aktarırken kullanılan faiz oranlarının, Londra ve New York bankalar arası
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 bankalar arası 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. Bununla beraber, bir euromerkezlerin temel
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özellikleri şunlardır:


Bu merkezlerde tüm eurocurrencylerle işlem yapılabilmektedir.

 Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrolleri, karşılık
oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu
değildir.
 Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıları
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 arz eden 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 Orta Doğu 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 istikrarına, 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
düzenlemelere ilişkin çerçeve göz önünde bulundurulmaktadır. Temel merkezlerde tüm
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eurobankacılık işlemleri (döviz ticaretinden satış garantisi sağlama-underwriting)
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 göz önünde 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.

11.5. 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 bazıları aşağıya çıkarılmıştır;


Tahvilin hangi para biriminden çıkarıldığı,



Hangi ülkede ihraç edildiği,



Hangi ülkelerin borsalarında kota edildiği,



İhracının hangi ülkeden olduğu,



Yatırımcıların hangi ülkeden olduğu,



İhraca lider olarak aracılık eden kuruluşun hangi ülkeden olduğu,



Belgelemenin (documentation) ne olduğu (Euro mu, Ulusal mı olduğu)



İhracın hangi ülkenin kanunlarına tabi olarak yapıldığı,


vergisi).

Faiz gelirlerinin ödenmesinde hangi ülkenin kanunlarının uygulanacağı (stopaj

Ulusal piyasada (iç piyasa) ihraç edilen tahviller: Ulusal piyasayı iki alt bölüme
ayırabiliriz; yerli ve yabancı tahvil piyasası.
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Yerli tahvil ihraçları (domestic bond): İlgili ülkede ikamet eden bir ihracı 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 ihraççı 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 yurtdışı tahvil ihracı denmektedir. Yabancı tahvil ihraçlarında ayrımın daha rahat
yapılabilmesi için özel bir takım adlar verilmektedir. Bunlar;
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
Euro tahvil: Uluslararası bir konsorsiyum ile (syndicate) birden fazla ülkede eş anlı
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. Euro tahviller stopaj vergisinden muaftırlar.
Söz konusu tahviller ya Londra Borsası’na ya da Lüksemburg Borsası’na kota edilirler
ancak, işlemlerin büyük çoğunluğu OTC piyasalarda gerçekleştirilir. Tahvilin bir borsaya kota
edilmesinin en önemli nedeni, bazı güçlü ihraççıların tahsisli satış yapmayı tercih ettikleri
kurumsal yatırımcıların kendi iç mevzuatı veya ülke mevzuatı gereği her hangi bir borsada kota
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 Avustralya doları cinsinden
ihraç edilen ve Lüksemburg borsasına kota edilen bir tahvil ihracı tipik bir eurotahvil olup euro
ihraç olarak kaydedilir.
Euro tahvillerin 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 “uluslararası tahviller” veya “yurtdışı tahviller” denmektedir.
Yurtdışı tahvil piyasasının bir diğer adı ise “offshore” tahvil piyasasıdır. Bu tahvil ihraçları
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çeşitli ayırıcı özelliklere sahiptirler. Bunlar:


Uluslararası bir konsorsiyum tarafından satış yüklenimi yapılır.



Birkaç ülkede eş anlı olarak (global ihraç) yatırımcılara arz edilir.



Tek bir ülke kanuna tabi değildirler.



Kayda tabi değildirler (unregistered form).

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 ihracının ve tek bir yüklenicinin kendi
ulusal piyasaları dışında bir piyasada yaptıkları ihraç Euro-tahvil 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.
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 euro tahvil
piyasasında satışının gerçekleştirilmesidir. Söz konusu tahvil 10 yıl vadeli 1,5 milyar ABD
doları tutarında bir ihraç olmuştur.
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 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. Euro tahviller ise ortaya çıkışından bu yana stopaj vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bu
nedenle bazı ülkeler iki tip tahvil ihracını birleştirerek istatistiklerini tutma yönüne
gitmektedirler.
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12. BANKACILIKTA RİSK KAVRAMI VE RİSK TÜRLERİ
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12.1 Genel Risk Tanımı
Risk kavramını incelediğimizde karşımıza çeşitli tanımlar ortaya çıkmaktadır. Genel
anlamda risk, gelecekte ne olacağı hakkında bugünkü belirsizlik olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanımı daraltarak sadece bankacılık sektörü için bakarsak risk, bir firmanın ya da işletme çok
büyükse onun içindeki bir birimin nakit akımlarındaki inişler ve çıkışlar ya da standart sapma
olarak tanımlanabilir. Kavramın tanımı çoğaltılsa da genelde tanımlar bu tanım çevresinde
yoğunlaşmaktadır.
Benzer olarak finansal anlamda risk, bir firmanın veya bir biriminin net nakit
akımındaki volatilite olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma uygun olarak tanım içindeki firmayı
bir banka, onun bir birimi veya bir kısmı olarak nitelendirebiliriz. Ancak burada bir nokta çok
önemlidir. Diğer firmaların aksine bir bankanın amacı pay sahiplerine risk düzeltmesi yapılmış
getirinin maksimizasyonu ile bankanın sermayesine değer eklemektir. Dolayısıyla diğer
firmaların aksine bir bankanın kârlılığı risklerin yönetimine bağlıdır, yani risk yönetimindeki
yetersizlik bankayı tehdit edici bir unsur olarak ön plana çıkabilmektedir.
Bir görüşe göre ise bankacılık sektöründe kaçınılabilen riskler 3 grupta toplanabilir.
Bunlar:
•

Basit işlemler ile elimine edilebilen ya da kaçınılabilen riskler,

•

Karşı tarafa transfer edilebilen riskler,

•

Firma düzeyinde aktif olarak yönetilebilen riskler

Basit işlemler ile elimine edilebilen ya da kaçınılabilen riskler için en çok kullanılabilen
riskten korunma faaliyetleri 3 grupta toplanabilir. Bunlar:
• Etkin olmayan ve yanlış finansal kararlardan kaçınabilmek için süreç, sözleşme ve
prosedürlerin standartlaştırılması,
• Kredi alanları (borçluları) çeşitlendirme yoluyla fayda sağlayacak ve zararların
etkilerini azaltacak portföy oluşturulması,
• Kurumun yönetimiyle yapılan, çalışan işçilerin sorumluluğunu gerektiren, onları
teşvike uyumlu sözleşmelerin uygulanması
Firma düzeyinde aktif olarak yönetilebilen riskler ise iki grup hâlinde incelenebilir.
İlkinde risk içeren aktif veya kıymet karışık olabilir ve üçüncü kişilere transferi zor olabilir. Bu,
bankaların karışık ve özel mülkiyette olan varlıklarının çok zayıf ikincil piyasalarının olması
ya da hiç olmamasıdır. Karşı tarafa transfer edilebilen riskler için ise, finansal türev
enstrümanlar kullanılmaktadır.

12.2. Bankacılıkta Risk Türleri
Bankaların faaliyetlerinde (aracılık ve bankacılık ürün ve hizmetlerini sunma) bir takım
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gizli ve/veya açık risklerle karşılaşması muhtemeldir. Bankalar açısından risk kavramına
baktığımızda: Risk, bankanın, şube veya departmanının rutin faaliyetlerini engelleyebilecek
gelişmeler olarak tanımlanabilir. Bankanın kârlılığı, bankanın söz konusu bu risk kalemlerini
öngörebilmesi ve mümkün olduğu kadar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hâle getirmesine
bağlıdır. Başka bir örnek olarak risk kavramının veya risk derecesinin ekonomik birimlerin
tercihlerinde etkili oldukları durumu verilebilir.
BASEL II maruz olunan riskin kaynağına göre finansal kurumlar için dört temel risk
kaynağı öngörür. Bu yaklaşımı zaman içinde gelişmiştir. Bunlar;
•

Kredi riski

•

Piyasa riski

•

Likidite riski

•

Operasyonel risk

12.3. Kredi Riski
Kredi vermek, bir bankanın riskli faaliyetlerinden birisidir. Bir bankanın kullandırdığı
kredinin, satın aldığı menkul kıymet ihracatçısının veya herhangi bir yolla verdiği paranın geri
ödenmesinin kısmen ya da tamamen olmaması ve borca karşılık teminat olarak gösterilmiş olan
kıymetlerin değer kaybederek ödenmeyen borcu karşılayamaması durumuna kredibilite riski
denilmektedir. Aynı zamanda karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa
değeri kaybına da işaret eder.
Karşı taraf, kredili işlem borçlusu, menkul kıymet ihraç eden taraf ya da garantör
olabilir. Bankaların kredilerine ilişkin bu riske aynı zamanda geri ödeme yükümlülüğün yerine
getirilememesi, ödeme uyuşmazlığı ve teminat riskleri de denilmektedir. Bu risk bankacılığın
temel fonksiyonları ile ilişkili olduğundan bir temel bankacılık riski olarak da düşünülebilir.
Bunun yönetimi için gelişmiş finans mühendisliği teknik ve araçlarının kullanılması gerekir.
Kredi riski bir başka tanıma göre kredi verenin borcun ödenmemesi veya geç ödenmesi
sonucu zararla karşılaşma olasılığıdır. Kredi riski için borç ödemesindeki belirsizlik de
diyebiliriz. Bir başka tanıma göre ise kredi riski, bir borç veya yatırımda finansal zarar olasılığı
olarak tanımlanmaktadır. Anapara kayıplarının yanı sıra kredi riski oluşturan diğer unsurlar da
bulunmaktadır:
•

Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş faiz,

• Borçla ilgili dokümantasyon, analiz yeniden yapılandırma, mülkiyet değişikliği ve
satış gibi işlemlerle ilgili yönetim giderleri ve diğer giderler,
•

Yasal prosedürün takip maliyetleri,

•

Borcun faiz getirisinin kesilmesi hâlindeki fırsat maliyeti
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12.3.1. Likidite Riski
Likidite dar anlamı ile vadesi gelen borçları tam ve zamanında ödeyebilme yeteneği diye
tanımlanırken geniş anlamda işletme aktiflerinin daha akışkan, daha kısa vadeli ve daha kolay
paraya dönüştürülebilecek şekilde düzenleyerek, pasiflerle vade uyumlu hâle getiren, dengeli
bir finansman politikası izlenmesi anlamında kullanılan bir kavramdır.
Bir ticari bankada likidite kavramı ile bankanın nakit kullanımları ifade edilir. Likidite
yönetimi ise bankanın bilançosunda, likidite giriş ve çıkışlarının dengelenmesidir. Likidite
riski, mevduat sahiplerinin yasal talepleri ile kredi müşterisinin talep ettikleri fonların
karşılanması düzeyinin, ticari bankanın karlılığında yaptığı değişikliktir. Ani mevduat
çekilmesi gibi olayların yarattığı nakit gereksinmesini karşılayabilmek üzere bankanın yüksek
maliyetle kısa süreli borçlar almasına veya tam likit olmayan varlıklarını zarar ederek paraya
çevirmek zorunda kalmasına likidite riski denmektedir.
Likiditeyi tanımlamak gerekirse bu kavramı paraya yakınlık şeklinde ifade edebiliriz.
En likit varlık paradır. Likidite riski, bankanın normal operasyonları için yetersiz likiditesi riski
yani bankanın yükümlülüklerini vadesinde karşılamasında yeterli likiditeye sahip olmama
riskidir. Buna daha basit bir şekilde bankanın parasının bitmesi ve günlük faaliyetlerini
gerçekleştirmede zorlanması diyebiliriz. Bir başka tanıma göre likidite riski, bankanın menkul
kıymet satışı veya yeniden borçlanma yoluyla uygun maliyetli nakit sağlama zorluğu içerisine
girmesi durumudur. Likidite riskinde banka, mevduat çıkışları ve kredi taleplerini
karşılayabilecek parayı bulmakta zorluk çekmektedir. Burada problem likit varlıkların
yetersizliği veya bankanın piyasadan nakit toplayamamasıdır.
Fonlama riski ise bankanın günlük operasyonlarını fonlayamama riskidir. Fonlama
riskinde fonların maliyeti de önemlidir. Yüksek maliyetli fonlar likiditesi yüksek olsa bile
banka tarafından tercih edilmeyecektir ve de fonlama riskini oluşturacaktır. Likidite riski piyasa
riskinden dolayı oluşabilecek likidite sıkıntısının yanı sıra aktiflerin özelliklerinden de
kaynaklanabilir.
Piyasadan dolayı kaynaklanan riskte her aktif likidite riskinden etkilenip likiditelerini
yitirirken piyasadaki riskin dışında her aktif için ayrı likiditeleri bulunmaktadır. Bankalar kısa
vadeli nakit taleplerini karşılamak amacıyla ellerinde kısa vadeli aktifler bulundururlar. Bu
aktiflerin likiditeleri yüksek olduğundan kolayca ve az zarar ile nakde dönebilir ve nakit
ihtiyaçları karşılanabilir çünkü uzun vadeli aktifler kolayca nakde dönemezler ve likiditeye
dönmelerinde piyasada fazla oynaklığa sahip olmaları nedeniyle bu işlem esnasında fazla kayba
uğrarlar. Ayrıca piyasada kıymetlerin hacimleri de önemlidir. Bazı aktiflerin piyasadaki işlem
hacimleri azdır. Dolayısıyla nakde dönmede az kayba uğramasına rağmen piyasada alım-satımı
az olduğundan likiditesi az olabilir. Yani her kısa vadeli aktifin likiditesi yüksek değildir.
Likidite bir banka için en önemli olgudur. Banka mudileri mevduatlarını bankadan
istedikleri zaman çekme güvencesi ile bankaya yatırırlar. Mudilerin paralarını çekmek
istemeleri durumunda banka likiditesini kaybederek iflasa bile gidebilir. Bu nedenle banka,
sahip oldukları pasiflerin vadesinden önce çekilebilmeleri ihtimallerini göz önünde tutmalıdır

95 / 164

ve elde ettiği pasiflerin likiditeye dönme kolaylığı ve piyasadaki işlem hacmine önem
vermelidir. Likiditeye dönmede dikkat edilecek bir nokta da karşılaşılacak kayıptır. Bir kıymet
likiditeye çevrilebilir ancak bu işlem esnasında çok fazla iskontoya tabi ise bu istenilen bir
durum değildir ve banka gerektiğinde likiditeye çevirmede tereddüt edecektir. Bir kıymetin
piyasada hacmi fazla, likiditeye dönmesi kolay ve iskonto oranı az ise rağbet gören bir kıymet
olacaktır. Aksi halde ise kıymet pek rağbet görmeyecektir. Ancak burada kârlılık veya getiri ile
likidite arasında zıt bir ilişki bulunmaktadır. Likit kıymetlerin getirileri az iken likit olmayan
kıymetlerin getirileri fazladır. Burada banka bir karar vermeli, likidite talebi ile beklenilen veya
tahmin edilen kârlılık veya getirisini dengeleyerek bir portföy oluşturmalı yani risk, getiri ve
likidite kararlarına göre getirisini ve likiditesini belirlemelidir.

12.3.2. Piyasa Riski
Bankacılıkta piyasa riski finansal kıymetlerin piyasa fiyatlarındaki hareketlerden dolayı
zararla karşılaşma riski olarak da tanımlanabilir. Buna göre piyasa riski iki çeşit risk ile
bağlantılıdır. Finansal kıymetlerin piyasa fiyatlarındaki değişiklikler faiz oranı değişiklikleri
veya döviz kuru değişikliklerinden meydana gelmektedir. Yani piyasa riskini tetikleyen etken
olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskini gösterebiliriz.
Bankaların faaliyetlerini sürdürmekte kullandıkları enstrümanlar fiyat, kupon, zaman,
faiz oranı veya diğer faktörlerin bir fonksiyonu olabilmektedir. Bir bankanın bu tip
enstrümanlara sahip olması, bunun fiyatının oynak olabilmesi nedeniyle riskle karşılaşmasına
neden olabilmektedir. Bu enstrümanların fiyat volatilitesi incelendiğinde bu hareketlerin iki tür
riske neden oldukları görülmektedir. Bunlardan ilki olan genel veya sistematik risk genel olarak
fiyat düzeyinin veya piyasadaki fiyatların genel olarak değişikliğinden veya oynaklığından
meydana gelmektedir. Sistematik olmayan risk veya özel fiyat düzeyine bağlı risk ise genel
fiyat düzeyi yerine bir enstrümanın fiyatının oynaklığı veya değişimi ile meydana gelmektedir.
Dolayısıyla örnek vermek gerekirse hükümet politikasında meydana gelen değişiklik,
sistematik riske yol açabilirken bir firmanın çevre yasaları nedeniyle değerinin düşmesi
sistematik olmayan riske yol açacaktır.
Bir bankanın portföyünde çeşitli kıymetler vardır. Piyasadaki fiyat değişikliklerinden
bu kıymetler ayrı ayrı etkilenmektedir. Hepsinin duyarlılığı ve göstereceği tepki farklı
olduğundan kıymetlerin fiyatlarında aynı yönde ve etkide değişiklik meydana gelmez. Bu
değişiklik farklılıkları banka için piyasa riskini oluşturur.
Bankacılık sektöründe kıymetlerin vadeleri uzadıkça volatilite artmaktadır. Bu nedenle
uzun vadeli kıymetlerin kısa vadeli kıymetlere göre piyasa riskine maruz kalma ihtimalleri daha
yüksektir. Kıymetlerin işlem hacimlerinin de piyasa riskine etki ettiğini de göz önünde
bulundurursak piyasa riski ile likidite riskinin birbiriyle ilişkili olduğunu görebiliriz. Ancak bu
ikisini karıştırmamak gerekir. Piyasa riski tamamen piyasa kaynaklı ekonomik sorunlardan
müteşekkil olup tüm kıymetleri etkilerken kıymetlerin kendi özellikleri kendi likidite risklerini
oluşturmaktadır
Bu tür risklere baktığımızda bir banka borç kıymetleri (bono gibi sabit veya değişken
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oranlı kıymetler), bu kıymetlerin türevleri (borç enstrümanları, faiz oranları, parite takasları
üzerindeki gelecek piyasaları ve opsiyon işlemleri, faiz oranı forward anlaşmaları gibi),
sermaye, sermaye türevleri (sermaye takasları, gelecek piyasalarındaki kıymetler üzerindeki
opsiyonlar, sermaye endeksleri üzerindeki gelecek piyasası kıymetleri ve opsiyonlar) ve döviz
işlemleri gibi enstrümanlarla da bu risklere maruz kalabilir.

12.3.2.1 Döviz Kuru Riski
Bankaların döviz işlemleri sonucu zarar etme ihtimali ile karşı karşıya kaldığı riske,
döviz kuru riski denilmektedir. Döviz kuru riski kurlarda meydana gelen değişiklikler sonucu
oluşabilecek zararlar olarak nitelendirilebilir. Döviz kurlarına endeksli gelir ve giderler
bunlardaki değişikliklerden etkilenecektir.
Döviz kuru riski ülke parasının diğer yabancı paralar karşısında değer yitirmesi veya
kurumun döviz pozisyonunda mevcut yabancı paraların birbirleri arasındaki değerlerinde
(parite) meydana gelen değişimler sonucunda uğranılacak zarar olarak tanımlanabilir. Bir
bankanın bir yabancı para cinsinden pozisyonu açık pozisyondur. O bankanın belirli bir para
cinsinden yabancı para yükümlülükleri varlıklarını aşmaktadır. Bu durumda bu yabancı para
değer kazanırsa açık pozisyonu nedeniyle bir zararla karşılaşır ya da değer kaybederse banka
açık pozisyonundan kazanç sağlar.
Dalgalı kur politikasında veri döviz için net kısa ve uzun açık pozisyon, bankanın döviz
riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Global olarak faaliyet gösteren veya yerel
olmasına rağmen döviz kullanımı yaygın olan ülkelerdeki bankalar bu riskle karşı karşıya
kalmaktadır.
Kur riski döviz kurlarındaki olağandışı hareketlerden oluşabilecek risklerdir.
Kurlardaki değişiklikler ve kur riski firma veya bankayı sıkıntıya sokabilecek şu
gelişmelere neden olabilir:
•

Nakit akışının azalması,

•

Nakit harcamaların artışı,

•

Kârın azalması,

•

Yabancı aktiflerin değerlerinde azalma,

•

Yabancı pasiflerin değerlerinde artış,

•

Yerel ve yabancı piyasalardaki rekabetçi durumun zarar görmesi,

Bankalar açısından, mevduat toplama ve kredi verme işlemlerini farklı para cinsleri
üzerinden yapmaları hâlinde kur riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir banka, mevduat
toplama ve kredi verme gibi olağan faaliyetlerini aynı para cinsi üzerinden gerçekleştirdiğinde
faiz oranı riski veya kredi riski gibi risklerle karşılaşırken bu işlemleri farklı para cinsleri
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üzerinden gerçekleştirirse bu risklerin yanı sıra kur riski ile de karşılaşmaktadır. Örneğin,
Türkiye'deki bankalar için döviz mevduat toplayıp TL üzerinden kredi vermek; ya da TL
üzerinden mevduat toplayıp döviz üzerinden kredi vermek bankaları kur riski ile
karşılaştıracaktır. 2001'deki bankacılık krizinde hükümetin sabit kur politikası izlemesi sonucu
bankalar döviz mevduat toplayıp TL üzerinden kredi vererek açık pozisyonlarını artırmıştır.
Ancak kredi kullanımının artması ithalat ile cari açığı artırarak döviz rezervlerinin azalmasına
yol açmıştır. Sabit kur politikasının sürdürülemez hâle gelmesi sonrasında hükümetin dalgalı
kur politikasına geçmesi döviz kurlarında büyük bir artışa neden olmuştur. Bankalar da
dövizdeki açık pozisyonları nedeniyle büyük zararlarla karşılaşmış ve bu durum birçok
bankanın iflası ile sonuçlanmıştır.
Genel olarak baktığımızda, döviz kurlarının arz ve talebini etkileyen faktörleri şu
şekilde sıralayabiliriz:
• Faiz Oranları: Faiz oranlarındaki bir artış yurtdışından yatırım çekmektedir;
yatırımcılar diğer dövizleri satarak yüksek faiz oranının uygulandığı para biriminden almak
isteyecekler ve böylece para biriminin değeri artacaktır.
• Dış Ticaret Haddi: İthalat, ithalat bedellerinin ödenmesi için döviz talebini artırarak
paranın değerini artıracaktır.
• Enflasyon Oranı: Yüksek enflasyon oranı bir ülkenin parasının cazibesini azaltır ve
bu da paranın değer yitirmesine neden olur.
• Ekonomik ve Bağlı Politik Koşullar: Güçlü ekonomiler yatırımcıları cezbeder ve
böylece para birimine talep artarak paranın değeri artar.
• Hükümet Müdahalesi: Zaman zaman hükümetler ve merkez bankaları döviz
piyasalarına müdahale edebilmektedir. Belirli bir dövizi alıp satarak kendi para birimlerinin
değer kazanıp kaybetmesi için piyasaya müdahale edebilirler.

12.3.2.2 Faiz Oranı Riski
Bankacılıkta piyasa faiz oranlarının değişmesi banka için risk oluşturmaktadır. Faiz
oranı riski, bankacılıkta faize duyarlı varlıklarının borçların ve bilanço dışı kalemlerin vade ve
hacimlerindeki faiz oranı uyumsuzluğundan meydana gelmektedir. Faiz oranı riskine faiz geliri
kazandıran aktiflerin gelirlerinin düşmesi veya faiz gideri oluşturan pasiflerin giderlerinin
artması ile net faiz gelirinin azalması da denebilir. Bir başka deyişle borç alan veya veren her
kişi veya kuruluş faiz oranı riskine maruz kalma ihtimaline sahip olur. Faiz oranlarındaki
volatilite bankanın değerini ve kârlılığını fazlasıyla etkileyebilmektedir. Örneğin, faiz
oranlarının artması bankanın sahip olduğu aktiflerin (bono/tahvil…) ve böylece bankanın
piyasa değerinin düşmesine neden olmaktadır. Faiz oranı riski piyasa faiz oranlarının değişimi
nedeniyle bankanın faiz marjının daralmasıdır. Örneğin, eğer borçlanılan para üzerindeki faiz
giderleri, borç olarak verilen krediler üzerindeki faiz gelirlerinden daha hızlı artıyorsa, artan
faiz oranları bankanın kâr marjını düşürecektir.
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12.3.3 Operasyonel Risk
Operasyonel risk, bankacılıkta bankanın faaliyetleri sonucu iflas etme riski olarak
nitelendirilebilir. Bu riski, kredi veya piyasa riskleri altında sınıflandırılamayan diğer tüm
riskler olarak tanımlamak mümkündür. Bu risk piyasadan çok yönetimin kararları
doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Yönetimin yanlış kararları sonucu bankanın zarar etmesi,
sermayesinin azalması ihtimaline operasyonel risk denilmektedir.
Operasyonel risk tanımının kapsamı biraz genişletildiğinde ise bu risk yetersiz veya
başarısız iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış olaylardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı
zarar olarak nitelendirilebilir. Operasyonel risk, diğer bir görüşe göre bir bankanın
maliyetlerinin gelirlerini aşan bir biçimde faaliyette bulunması ve bu nedenle öz kaynaklarını
yitirmesi veya bunda ciddi miktarda azalma yaşanması anlamına gelmektedir. Bankaların
ödeme sisteminde yeterli kontrolün olmaması ya da bilgisayar teknolojisinin yarattığı olanaklar
nedeniyle mudileri tarafından dolandırılması bir tür operasyonel risktir. Günümüz ATM, EFT,
on-line sistemlerinin teknoloji yoğun yapısı ile bankaların çok sayıda ülkede faaliyette
bulunması bu riski son derece önemli bir risk hâline getirmiştir.
Operasyonel risk bilgi, raporlama veya görüntüleme sistemlerindeki hata veya
yanlışlıklardan dolayı gerekli aktivitelerin yerine getirilememesi sonucu oluşabilecek zararlar
olarak da nitelendirilebilir.
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13. BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİM YAKLAŞIMIYLA
RİSK YÖNETİMİ
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13.1 Bankalarda Aktif Pasif Yönetiminin Gelişimi
Bankanın Risk ve Likidite ilkeleri göz önünde bulundurularak; Banka Bilançosunun
aktif ve pasif tarafının bankanın kârını ve uzun vadeli hissedar refahını maksimize edecek
şekilde düzenlenmesi, yönetilmesi ve planlanmasından ibarettir. AP Yönetiminde asıl amaç
bankanın kârını maksimize etmektir.
1930’lu yıllarda yönetim şekilleri oldukça pasif olan bankaların aktif portföylerinin %
70’i risksiz ve yüksek getirili devlet tahvillerinden oluşmaktaydı. Bankacılar riske karşı
duyarsızdı. En önemli üzerinde durulan yönetim stratejileri, likidite ile ilgiliydi. 1930’lu yılların
bunalımı çözüldükçe bankalar da daha fazla risk almaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı sonrası
dünya ekonomileri canlanmaya başlayınca endüstrinin fon ihtiyacı doğdu. 1950’lerde bankalar
artan kredi talebini mevduat, devlet tahvili, borç senedi gibi varlıklarla karşıladılar. Bu
dönemde aktif yapısına verilen önem arttı.
1960’larda ise bankacılıktaki eğilim tersine dönerek bankanın pasif yapısı ve pasiflerin
yönetimi önem kazandı. Bu yıllarda bankalar kendilerine yöneltilen kredi taleplerini
karşılayamaz hâle geldiler. Yıllarca kredi talep eden şirketler bankalara neredeyse yalvarmak
zorunda kaldılar. Bunun sonucu olarak da bankalar çok yüksek kâr oranları elde ederek
çalışmaya başladılar.
1970’lerdeki petrol krizini takiben Arapların elinde toplanan petrodolarların Avrupa ve
Amerika bankalarına yatırılması sonucu şişen pasif hesaplarını kârlı bir şekilde değerlendirme
çabasına giren bankalar için aktif yönetiminin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmıştır.
1973-80 yılları arasında ise çok şubeli mevduat bankacılığı olarak tanımlayabileceğimiz
perakende bankacılık yerine toptan bankacılık gelişti. 1980-82 arasında yaşanan ekonomik
sıkıntıdan dolayı Avrupa ve Amerika’da kârlar düştü. Bunun sonucunda iflaslar ortaya çıktı.
Bununla beraber değişken faizli krediler ortaya çıktı ve faizler tahmin edilmesi güç bir şekilde
oynamaya başladı. Bu durum bankaların hem pasiflerini fonlayıp hem de aktiflerini yöneterek
bilançolarının her iki tarafını da koordineli olarak idare etme zorunluluğu doğurmuş ve aktif
pasif yönetimi kavramının gelişmesi için önemli bir aşama olmuştur. Ayrıca, kredilerde faiz
oranı riskinin müşteriye aktarılması sonucu kredi riski de gündeme gelmiştir.
Aktif -Pasif yönetimi, gelişimini 1970’lere kadar yavaş yavaş sağlamış, fakat 1970’li
yıllardan sonra aniden önemi ve içeriği anlaşılmış bir konudur. 1970’li yılların ilk devrelerinde
faiz oranlarındaki dalgalanmalar oldukça küçüktü. Fakat daha sonraki büyük dalgalanmalar
sonucu bankalar, bu riske karşı yeni enstrümanlar aramaya başladılar. 1973-1980 yılları
arasında dünyada yaşanan ekonomik kriz ve banka siteminin de krizden payını alması, bu
çabaları hızlandırdı.
1980’li yıllarda gelişen uluslararası bankacılık sonucunda bankalar uluslararası
piyasalar fon arz edip buralardan kaynak toplamaya başladılar. Bu durum banka bilançolarının
dövize bağlı kalemlerini arttırarak bankaları döviz kurundaki dalgalanmalara duyarlı hâle
getirmiş ve bankalar için likidite ve faiz oranı riskinden başka kur riski kavramı ortaya
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çıkmıştır.
Aktif-pasif yönetiminin gelişmesini hızlandıran bir diğer faktör de 1980’li yıllarda
bankalara olan borcunu ödeyemeyen gelişmekte olan ülkeler yüzünden zarara uğrayan
bankaların, pasifteki kalemlerin vadesini uzatmak ve aktiflerin dönüş hızını arttırmak için
menkul kıymetlere yatırım yapmak suretiyle bilanço büyüklüğünü arttırmadan bilanço dışı
işlemlere yönelmeleridir.
Aynı dönemde likidite kavramına da yeni bir boyut eklendi. Bankaların likiditesi
önceleri nakit ve nakde dönüştürülebilir varlıklarının bulunmasına bağlanırken, daha sonra
bankaların istenildiğinde yeni fon sağlama kabiliyetlerine göre değerlendirmeye başlandı.
Ancak likiditenin tanımının değişmesi, faiz oranlarının yüksek ve sık değiştiği (yüksek
volatilite) bir döneme rastladı ve bu yüzden bankaların faiz riski arttı.
Bankaların bunu önlemek için aldıkları ilk önlem ise verilen kredilere değişken faiz
oranı uygulamak oldu. Bu da Aktif - Pasif yönetimi kavramının gelişmesi için önemli bir aşama
oldu. Diğer taraftan ise, faiz oranı riskinin kredi müşterilerine aktarılması, kredi riskini
gündeme getirdi. Aynı yıllarda sanayileşmiş ülkelerden başlayarak dalgalı kura geçmeleri
nedeniyle, kur riskine karşı korunma tedbirlerini ortaya çıkarmış ve bu şekilde bu konu da aktif
/ pasif yönetimi için bir aşama olmuştur.

13.2 Aktif / Pasif Yönetimin Tanımı
Diğer işletmeler gibi ticari bankalar da kâr amacı güden kuruluşlardır. Zira piyasa
kurallarına göre işleyen bir ekonomide faaliyet gösteren ve ticari işletme olan bir bankanın nihai
amacı güven, emniyet ve likiditesini sağlayarak kârını maksimize etmektir. Bu nedenle
bankalar kazançlarını arttırmak için daha fazla kredi vermek, daha fazla yatırım yapmak, bunun
için de daha fazla fona sahip olmak zorundadırlar. Dolayısıyla, para otoritelerinin alacakları
kararlara göre hareket eden ticari bankalar için kârlılığı ve kazancı arttırmanın bir yolu, daha
etkin bir pasif yönetimi uygulamak, bir diğer yolu ise aktif yönetimlerini iyileştirmektir. Bir
başka ifadeyle gelir arttırıcı işletme politikalarıyla, maliyet düşürücü politikaları birlikte
uygulamak ya da kısaca etkin bir aktif/pasif yönetimi oluşturmak şeklinde tanımlanabilecek bu
faaliyetler, kârlılığı sağlamada bir bankanın vazgeçemeyeceği başlıca uygulamalardır.
Bankayı uzun vadeli hedeflerine doğru yöneltmek için genellikle 12 ayı kapsayan bir
planlama faaliyetidir. Bir bankanın kârını optimize etmek amacıyla likidite ve emniyetini de
göz önünde bulundurarak, bilançosunun her iki tarafını, aktifini ve pasifini düzenlemesi ve
değiştirmesidir. Likidite bir bankanın minimum zararla olası mevduat çekilişlerini ödeyebilme
ve piyasa kredi ihtiyacını karşılayabilme gücüdür. Emniyet ise bir bankanın öz sermayesinin
yeterli ve aktiflerinin kaliteli olmasıdır.
Aktif/pasif yönetiminin amacı bankanın kârını maksimize etmektir. Finans teorisine
göre kârı maksimize etmek ancak sermayenin getiri oranını maksimize maksimum yapmakla
ve sermayenin getiri oranındaki dalgalanmayı minimize etmekle gerçekleştirilir. Kısa vadede
bankalar net faiz marjını maksimuma çıkarmaya ve net faiz marjındaki dalgalanmaları
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minumuma indirmeye çalışırlar. Bankacılık sektörü likidite riski, döviz riski, kredi riski, faiz
riski gibi riskler içinde çalışır. Bu riskler altında başarılı bir aktif-pasif yönetiminden söz
edilebilmesi için, bankanın bilançosundaki aktif ve pasif kalemlerini, bunların hangi olaylar
sonucunda birbirlerine paralel ya da ters yönde hareket ettiğini, aktif ve pasiflerinin niteliğini,
öz kaynaklarının yeterli olup olmadığını bilmesi gerekmektedir.
Bilançolarda aktif ve pasif kalemleri hiçbir zaman birbirinden ayrı düşünülemez; bu
yüzden, aktif-pasif yönetimi deyince aktiflerin ayrı yönetilmesi, pasiflerin ayrı yönetilmesi
gerekliliği asla anlaşılmamalıdır. Aktif-pasif yönetimi, aktif ve pasiflerin kalemlerinin karşılıklı
etkileşimlerini, içinde bulundukları piyasa koşulları ile birlikte göz önüne alarak, banka
stratejilerine uygun en iyi aktif-pasif kompozisyonunu belirleyebilmektir.

13.2.1 Aktif/Pasif Yönetimi
Aktif yönetimi değişik kaynaklardan elde edilen fonların yatırım alternatifleri arasında
dağıtılmasıdır. Bir banka için en büyük yatırım alternatifleri nakit değerler, menkul kıymetler
ve verilen kredilerdir. Dağıtım yapılırken temel alınacak kriter her alternatifin “risklilik
derecesi” ve “getiri oranı”dır.
Aktif Yönetiminde, bir bankanın karşılaşacağı riskleri çok iyi bilip, ona göre aktif
dağılımı yapması gerekir. Aktif dağılımı yapılırken sadece aktif kalemler arasındaki dağlımı
değil ve aktif vade yapısına da dikkat etmek gerekir. Bunu yaparken de amaçlanan veya
hedeflenen getiriyi de sağlamsı gerekir.

13.2.2 Pasif Yönetimi
Pasif Yönetimi, bankanın sahip olduğu fon kaynakları ile banka için en uygun pasif
kompozisyonunu yaratmaktır. Fon kaynakları bir banka için mevduatlar, çeşitli kuruluşlardan
alınan krediler, çeşitli ulusal ve uluslar arası para ve sermaye piyasalarından elde edilen fonlar
ile sermaye olarak sıralanabilir. Pasif yönetimi yapılırken likidite ihtiyaçlarını belirlemek büyük
bir önem taşır.
Banka bilançolarının aktif ve pasif kalemleri hiçbir zaman bir birinden bağımsız olarak
düşünülmez, tam aksine bir birinden çok etkilenen kalemlerdir. Bu nedenle aktif-pasif yönetimi
deyince aktiflerin ayrı yönetilmesi ve pasiflerin ayrı yönetilmesi anlaşılmamalı, tam aksine
bundan aktif ve pasif kalemlerinin karşılıklı etkileşimlerini, içinde bulundukları piyasa koşulları
ile birlikte göz önüne alınarak, banka stratejisine uygun en iyi aktif pasif kompozisyonu
belirleyebilmektir.
Bankalarda Aktif-Pasif yönetim komiteleri bulunmakta ve bu komite yönetim kurulu
tarafından, banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine
ilişkin politikaları belirlemek, banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra
edilecek kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevlendirilmektedir.
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13.3 Aktif Pasif Yönetiminin Kapsam ve Amaçları
Aktif-pasif yönetiminin temel amacı, bankanın ulaşmaya çalıştığı kâr doğrultusunda ve
kabul edebileceği risk sınırları içerisinde, net faiz marjını maksimize etmektir. Bu yüzden aktifpasif yönetimi sırasında getiriler ve vadeler arasında dengeli bir ilişki kurulmaya çalışılır. Bunu
yaparken bankalar, aktifleri ve pasifleri ile ilgili çeşitli kararlar almak zorundadırlar.
Aktifler ile ilgili olarak alınacak kararlar;
•

Nakit değerler, krediler ve sabit kıymetler için ne kadar fon ayrılacak?

•

Hangi kredi çeşitleri için ne kadar fon ayrılacak?

•

Aktiflerin vade yapısı nasıldır ve değişken faizli kredilerin miktarı nedir?

•

Yatırımların vade yapısı ve miktarı nasıldır?

•

Vergiden muaf ve vergiye tabi olan yatırımlar hangileridir ve ne kadardır?

•

Uluslararası risk var mıdır? Ölçüsü nedir?

Pasiflerle ilgili olarak alınacak kararlar;
•

Mevduat ve diğer borçlanma yolu ile elde edilebilecek fon miktarı ne kadardır?

•

Bu formlar ne tür mevduat ve borçlarla elde edilecektir?

•

Sermaye artırımı yoluna gidilebilir mi?

•

Fonların vadesi ve döviz yapısı nasıldır?

Gerekli olan karalar alındıktan sonra, kanunu ve mevzuatın gerektirdiği sınırlamalarla,
ekonomik koşullar ve piyasadaki muhtemel rekabet göz önüne alınarak banka için en uygun
aktif-pasif stratejisi belirlenmelidir.

13.3.1. Likiditenin Sağlanması ve Korunması
Likidite bankanın minimum zararla ani mevduat çekilmelerini ve de piyasanın kredi
ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayabilme güç ve yeteneğidir. Likidite yeterliliği, esasında
birer itibar kuruluşları olan bankaların, kamuoyundaki güvenirliliklerini korumaları açısından
da çok önemlidir.
Yeterli likidite bulundurmamanın maliyeti; aktifleri nakde çevirirken uğranılan kayıp,
kısa vadeli borçlanmanın getirebileceği yüksek maliyet, müşteri taleplerinin geri çevrilmesi
halinde kaybedilecek itibardır. Buna karşılık fazla likidite bulundurmanın maliyeti, getirili
aktiflerden elde edilebilecek gelirden mahrum kalmaktır.
Banka yöneticileri bu iki maliyeti karşılaştırıp banka için en iyi ve uygun likidite
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seviyesini bulmaya çalışmaları gerekir. Türk bankacılık sistemi bilançosunun en dikkat çekici
özelliklerinden biri pasifinin kısa vadeli kaynaklardan, aktifinin ise uzun vadeli varlıklardan
oluşmasıdır. Bu özelliği itibariyle aktif-pasif riskinin yönetiminde likiditenin özel önem taşıyan
bir yanı mevcuttur.

13.3.2. Bilanço Kalemlerinin Esnekliğinin Sağlanması
Esneklik bankanın aktif ve pasif kalemlerinin değişen şartlara uyum gösterebilme
yeteneği olarak tarif edilebilir. Beklenmedik ekonomik, mali, siyasi değişikliklere çabuk uyum
gösterebilen bilançolar, fırsatları daha iyi değerlendirdikleri gibi, olumsuz koşullar nedeniyle
de fazla zarar etmezler.
Menkul değerlerin veya kredilerin vade yapısı yönetilerek ya da ikincil piyasası olan
aktifler bulundurularak banka için esneklik sağlanabilir.

13.3.3. Net Faiz Gelirlerinin Artırılması
Bilindiği gibi banka bir taratan topladığı mevduatlar ve temin ettiği krediler için faiz
öderken, verdiği krediler ve satın aldığı menkul kıymetler için de faiz geliri elde etmektedir. Bu
ikisi arasındaki farkın maksimize edilmesi APY’nin temel amaçlarından biridir.

13.3.4. Faiz Dışı Gelir ve Giderlerin Kontrolü
Bankaların getirili aktiflerinden elde ettiği faizler dışında; sunmuş olduğu hizmetler için
elde ettiği, EFT, havale, sigorta, çek-senet tahsil komisyonları gibi gelirleri bulunmaktadır.
Bunlara, faiz dışı gelirler denmektedir. Ayrıca, bankalar faaliyetlerini sürdürürken, personel
giderleri, amortisman gideri, elektrik-su gideri, kira gideri gibi maliyetlere de
katlanmaktadırlar. Bunlara da faiz dışı giderler denmektedir. İşte; APY’nin amaçlarından bir
de giderleri minimize etmek, geliri maksimize etmektir.

13.3.5. İstikrarlı Bir Büyümenin Sağlanması
Bankanın hedefleri ve stratejileri doğrultusunda istikrarlı bir biçimde büyümesinin
sağlanması ve bu bağlamda gelebilecek risklerin minimize edilmesi APY temel amaçlarından
biridir.

13.3.6. Hedeflenen Kârlılığa Ulaşılmasının Sağlanması
Her işletme gibi bankaların da temel amacı kârın maksimize edilmesi ve ortakların uzun
vadeli refahlarının artırılmasıdır. Bunu yapmak için de banka hedeflenen istikrarlı büyümesini
sağlarken, gerek aktif kompozisyonu gerek pasif kompozisyonu en uygun bir şekilde
yapılandırılarak, gelirlerin maksimize edilmesi ve giderlerin minimize edilmesi suretiyle
hedeflenen kâra ulaşılmasını sağlamaktır. Piyasa kurallarına göre işleyen bir ekonomide
faaliyet gösteren ve ticari bir işletme olan bir bankanın nihai amacı; güven, emniyet ve likidite
prensipleri dâhilinde kârını maksimize etmesi gerekir.
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13.3.7. Riskin Minimize Edilmesi
Bankalar gerek banka olmanın tanımından gelen geleneksel nitelikteki gerek finansal
sitemin bünyesinde barındırdığı çeşitli risklere maruz kalmaktadırlar. Bankanın yukarıda
sayılan, kârının maksimize edilmesi, İstikrarlı bir büyümenin sağlanması, faiz marjının
maksimize edilmesi ve faiz dışı gelir-gider kalemlerinin yönetilmesi sağlanırken, ortadan
kaldırılması mümkün olmayan ve fakat etkin bir şekilde yönetilmesi mümkün olan riskler
bulunmaktadır.

13.4. Aktif - Pasif Yönetimi Politikasının Belirlenmesindeki Unsurlar
13.4.1. Kârlılık
Aktif ve pasifler öyle dengelenmelidir ki aktiflerden elde edilen gelir ile borçların faiz
giderleri karşılandıktan sonra geriye kalan miktar hisse senedi sahiplerini memnun edecek
derecede iyi olmalıdır. Bunun için de faiz marjını (faiz geliri ve giderleri arasındaki farkı)
maksimize etmek gerekir. Aktiflerden elde edilen faiz gelirleri, risk ve vade faktörlerinden,
ayrıca faaliyet masraflarından etkilenirler. Aynı şekilde borçların maliyet ya da faiz giderleri
de aynı faktörlerle etkileşim hâlindedir. Ancak burada önemli olan 'gerçek maliyet' ve 'gerçek
getirilerdir. Vade ve faiz oranları aynı olan kredi ve mevduat arasında bile işletme giderlerinin
fazla olmasından ve bunun mevduata yansımasından doğan bir fark olabilir.

13.4.2. Likidite Yeterliliği
Likidite, bankanın minimum zarar ile ani mevduat çekmelerini, aynı zamanda da
piyasanın kredi ihtiyacını normal bir şekilde karşılayabilmesidir. Banka bu tür fon ihtiyaçlarını
karşılayabilmek ve kanuni likidite zorunluluklarını da yerine getirebilmek için yeterli derecede
likit değere sahip olmalıdır.
Likidite yeterliliği, bankaların kamuoyundaki güvenilirliklerini korumaları acısından da
çok önemlidir. Gerektiğinden az likidite tutmanın maliyet, aktiflerin nakde çevrilirken
kaybedilen değer, kısa vadeli borçlanmanın getireceği maliyet ve müşteri taleplerinin geri
çevrilmesi hâlinde kaybedilecek güvendir. Buna karşılık fazla likidite tutmanın maliyeti de
yüksek yatırımlardan elde edilecek kârların kaybıdır.
Kanuni karşılıklar likidite ihtiyacı arasında değildir. Bankalar, kanuni karşılıkları
ayırdıktan sonra, tahmin ettiği likidite ihtiyaçlarına göre nakit miktarı belirler. Bunların
kasalarında diğer bankalarda veya muhabir bankalarda tutarlar
Likidite ihtiyacını belirlemeden önce bilanço kalemleri, kontrol edilebilirler ve kontrol
edilemezler olarak ayrılır. Kontrol edilebilirler için likidite sorunu yoktur. Fakat mevduat ve
kredi talebindeki değişimler, bankanın tam olarak kontrolünde değillerdir. Banka bu tür
kalemlerin likidite ihtiyacını ne derecede etkileyeceğini iyi belirlemelidir.
Bankanın seçeceği strateji, bankanın büyüklüğüne, sermaye yapısının kuvvetli olup
olamamasından, piyasada oluşabilecek fon kaynaklarının çeşitliliğinden ve kabul edilebilecek
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risk derecesi gibi faktörlerden etkilenir. Likidite ile kârlılık arasındaki ters ilişki bankaların
karşılaştığı en büyük problemlerden birisidir.

13.4.3. Risk
Bir bankanın karşılaşacağı en büyük risk, aktiflerinin değer kaybetmesiyle öz
kaynaklarının azalması; sermaye yapısının zayıflamasıyla da piyasadaki güvenilirliğinin
azalması, büyümesinin sınırlanmasıdır. Banka kaynakları arasında yabancı kaynakların büyük
ağırlık tutması ise başlı başına bir risk kaynağıdır. Bu kaynakların geri çekilmesiyle banka
büyük sıkıntılar içine girebilir. Bütün bunların sonucunda, çeşitli risk unsurlarının bulunması,
ölçülmesi ve kontrolü, bankanın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi için gereklidir.

13.4.4. Esneklik
Esneklik, bankanın değişen ekonomik, mali, siyasi şartlara uyum gösterme yeteneği
olarak tarif edilebilir. Banka, esnek olduğu ölçüde aktif-pasif kompozisyonunda kolay
değişiklik yapabilir.
Menkul değerlerin veya kredilerin vade yapısı yönetilerek esneklik sağlanabilir. Eğer
menkul değerler ya da krediler kısa vadeli ise bu, bankaya kısa aralıklarla yeni yatırımlar yapma
şansı verir. Ancak bunlar getirisi düşük yatırımlardır.
Esnekliği sağlamanın bir ikinci yolu, her donem için vadesi bitecek olan kredi ve menkul
değerlerin zamanlamasını önceden planlayarak bir portföy oluşturmak ve böylece getirisi
yüksek uzun vadeli aktiflerden vazgeçmeden esneklik kazanmaktır.
Esneklik kazanmanın bir diğer yolu da ikincil piyasası olan, her an elden çıkarılabilecek
aktiflere yatırım yapmaktır. Bu tür aktifler hem gereken esnekliği sağlar hem de uzun vadeli
aktiflere yatırım yapma imkânı sağlar.

13.4.5. Kanuni Zorunluluklar
Bankacılık sektörü, resmi otoritelerin mali sisteme yaptıkları düzenlemelerden en çok
etkilenen sektörlerden biridir. Resmi otoriteler banka bilanço kalemlerinden bazılarını kontrol
altına almak ve bu yolla mali dengeyi sağlamak isterler. Bunu, bankaların faaliyetlerinde
aktiflerin yapısını belirleyerek, belli yatırımları teşvik ederek, bazılarını da yasaklayarak veya
aktif-pasif arasında bazı oranlar tanımlayarak yaparlar.
Kanuni zorunlulukları bilmek aktif-pasif yönetimi için önemlidir, çünkü planlama
yapılırken, bu değerlerin kanuni olarak bulundurulmaları gerekliliği göz önüne alınmalıdır

13.5. Aktif Pasif Komiteleri
Aktif-pasif yönetimi önem arz ettiğinden bankalar bu konuya gerekli ilgiyi göstermeli
ve bir üst yönetim komitesi olan Aktif-Pasif Komitesini kurmalıdırlar. Bu komitenin verimli
çalışması için banka stratejileri ve ilkeleri, bankanın pazar payı, büyüklüğü, hangi ürünleri
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sunacağı iyi tanımlanmış olmalıdır. Söz konusu komite banka ile ilgili hazine yönetimi, ithalatihracat yönetimi, menkul kıymetler portföyü vb. gibi tüm konuları ele almalı, bu konuların
tümüne bir bütün olarak bakarak politika belirlemelidir.
Genel bir ölçü Aktif-Pasif Komitesinde 6-8 kişi görev almalı ve üye olarak operasyonel
olarak görev alan üst kademe yöneticileri bulunmalıdır. Bunlara örnek olarak genel müdür,
kredilerden sorumlu müdür, reklam müdürü, vb. gibi gösterilebilir.
Bu komite düzenli aralıklarla bir araya gelmeli, düzenli ve standart olarak belirlenmiş
gündem çerçevesinde konuları görüşmelidir. Bu toplantılarda ekonomik konjonktür, faiz oranı,
döviz kurları gibi konular, girilen sektörün konumu ve potansiyel olarak hangi sektörlere
girilebileceği, ilgili mevzuat değişiklikleri ve bankanın mali bünyesi ile ilgili bütün konular
görüşülmelidir. Aktif-Pasif Komitesinin başarılı olabilmesinde banka üst yönetiminin konuya
önem vermesi, komitedeki üyelerin niteliği, raporlama sisteminin niteliği, hiyerarşide aşağıdan
yukarı ve yukarıdan aşağı iletişimin etkinlikle gerçekleşmesi rol oynar.

13.6 Aktif-Pasif Yönetiminde Risk Yönetimi
13.6.1 Kredi Riski
Bankacılığın doğasında olan tek risk kredi riskidir. Banka tarafından kullandırılan
krediler, borçlunun geri ödemelerini hiç yapmaması ya da zamanında yapmaması riskini taşır.
Kredi riskinin aktif-pasif yönetimi açısından önemi nakit akımında sorunlara neden olması ve
belirsizlik yaratmasıdır. Aktif-pasif yönetimi kredi riskini etkilediği gibi, büyük ölçekli sorunlu
kredilerin varlığından da etkilenir.
Aktif-pasif yönetiminin kredi riski üzerindeki en dolaysız etkisi değişken faiz oranlı
borçlanmaya anahtar olmasıdır. Faiz oranı riskinden bankaları kurtarmak için tasarlanmış bu
değişim, vade dönüşümü ile iç içe geçmiş bulunmaktadır. Fakat faiz oranı riskinin borçluya
kaydırması, borçlunun geri ödemelerini yapamamasına ve böylece kredi riskinin artmasına yol
açabilecek bir yapı oluşturur. Bu da belirsizliğe yol açar. Son çözümlemede ne olacağı gerek
reel gerekse nominal faiz oranlarının ne olacağına bağlıdır. Faiz oranında ani düşüşlerin olduğu
dönemler borçlunun yararına olacaktır.
Aktif - pasif yönetimi ile kredi risk arasında etkileşim karşılıklıdır. Kredi riskinin aktif
pasif yönetiminde yarattığı en büyük etki, oluşan sorunlu kredilerin aktifleri dondurmasıdır. Bir
diğer etki, kısa vadeli alacakların uzun vadeliye dönüşmesidir. Böyle bir durumda ise beklenen
nakit akımları gerçekleşmeyecek ve banka likiditesi açıkça etkileyecektir. Sorunlu kredilerin
beklenmedik ölçüde artması, bankanın dışarıdan algılanmasını da olumsuz yönde etkileyecek
ve kredibilitesini düşürecektir. Fon sağlama serbest ve fon maliyetleri artık banka için daha
olumsuz bir yapıya bürünür. Ancak bu durumu, yalnızca sorunlu kredilerin kesinleşmesi ile
direkt bağlantılı saymamak gerekir. Belli sektör ya da yöreye büyük oranda kredi veriliyorsa,
gelecekte kredi riskine maruz kalma olasılığı yüksek demektir.
Kredi riski yönetimi ilkesi olarak tanımlanan üç temel ilkeyi içerir:
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• Seçim (Selectıon): İlk koşul kime kredi verileceğinin dikkatle seçilmesidir. Bir riski
minimum düzeyde tutmak için yapılması gereken, kredilendirme kategorileri ve kredi tipleri
için sınırlama sistemi oluşturmaktır.
• Sınırlama (Lımıtatıon): Herhangi bir borçlu ya da grup şirketi ve herhangi bir sektör
ya da ekonomik faaliyet alanı için maksimum kredi sınırı belirlenmesidir. Açılacak kredilerin
toplam kredilere oranı açısından da bir ölçü, bir sınır saptanması mümkündür.
• Serpiştirme (Dıversıfıcatıon): Kredinin bir noktada yoğunlaşmasından kaçınma
amacını yerine getirmek için uygulanan serpiştirme ilkesi, bir anlamda sınırlılık ilkesi ile aynı
konumdadır. Bir banka, kredilerini ne denli farklı tipte borçlular, ekonomik sektörler ve
yörelere yayarsa, kredi riski ile karşılaşması o denli azalır.
Uluslararası düzeyde de kredilendirme yoluna giden bankalar için kredi yönetimi içinde
incelenebilecek çok önemli bir risk daha vardır; ülke riski. Artık, yalnızca borçlunun kredi
değerliliğinin incelenmesi yeterli olmamakta, borçlunun bulunduğu ülkenin politik ve
ekonomik koşulların göz önüne alınması, bir değerleme kriteri olarak önemlidir.
Kredi riskinin aktif kalem olarak mevcut kredilerinden ya da tahsisi amaçlanan
kredilerden doğuşu ve olası kaçınma yolları açıklanmıştır. Oysa kredi riski, bankanın girdiği
taahhütlerle de bağlantılıdır ki, aktif pasif yönetiminin de gözden kaçırmaması gereken bir
noktadadır. Banka tarafından müşteriye, gerçekleştireceği bir faaliyet ya da başka bir kurumdan
alacağı kredi için özellikle teminat mektupları olarak verilen bir taahhüt, ilgili müşterinin
başarısız olması durumunda bir tür kredi riski olarak bankaya geri dönecektir.
Kredi riskinin hesaplanabilmesi için PD, LGD, EAD vb. parametrelere ihtiyacımız
vardır. Kısaca açıklayacak olursak;
PD (probabilty of default): Müşterilerilerin temerrüte düşme, yani kredilerini geri
ödeyememe olasılığıdır. (Temerrüt olasılığı)
LGD (loss given default): Kredi müşterisinin temerrüde düşmesi durumunda bankanın
karşılaşacağı kayıp miktarının, toplam temerrüde düşen kısma oranıdır. (Temerrüt hâlinde
kayıp)
EAD (exposure at default): Müşterinin temerrüt anındaki kredi bakiyesidir. (Temerrüt
anında riske maruz kredi tutarı)
EL (expected loss): Temerrüt hâlinde karşılaşılacak olan ortalama kredi kaybını ifade
eder. (Beklenen kayıp)
UL (unexpected loss): Beklenen kaybın standart sapması veya kaybın volatilitesi olarak
ifade edilir. (Beklenmeyen kayıp)
PD, LGD ve EAD parametreleri aşağıdaki denklem içine alınınca beklenen kayıp
bulunabilir;
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EL = PD X LGD X EAD
Beklenen ve beklenmeyen kayıp hesaplamalarının nedeni; bankanın ileride
karşılaşabileceği kayıplar için bilançosunda karşılık ayırması ve hem yasal hem ekonomik
anlamda riskleri karşılığında sermayesinin yeterli olması gereksinimidir. Maruz kalacağı kredi
kayıpları için karşılık ayırmayan ve yeterli sermayeyi bulundurmayan bir bankanın, risklerin
gerçekleştiği durumlarda yaşayacağı zorluklar iflasa kadar gidebilmektedir.
Kredi kullandırdığınız zaman risk alıyorsunuz demektir. Kullandırılan kredinin geri
dönmeme riski her zaman mevcuttur. Önemli olan nokta; güvenli bir şekilde risk almak, alınan
riskin farkında olmak ve riski iyi yönetmektir. Etkin ve verimli risk yönetimi için kredi
müşterilerinin ve kredilerin risklilik düzeyinin doğru bir şekilde ölçülmesi ilk ve en önemli
koşuldur. Bu yüzden içsel derecelendirme sistemleri, kredi risk yönetimi uygulamalarının
kalbidir.
Ölçülen kredi riskleri; kredi onay ve limitlerinin belirlenmesinde, risk fiyatlamasında,
sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde, karşılık hesaplamasında, kredilerin bireysel ve portföy
bazında incelenmesinde, sorunlu kredilerin tespit edilmesinde, risk ayarlı getiri
hesaplamalarında kullanılıyor ve bankadaki tüm kredi faaliyetleri bu çerçeve içinde algılanarak
riskler etkin bir şekilde yönetiliyor ise modern kredi risk yönetiminin varlığından söz edebiliriz.
Geleneksel kredi risk yönetiminde de yukarıda sözü edilen faaliyetler yerine
getirilmekle birlikte yaklaşım ve algılama, modern yöntemler vasıtasıyla ölçülen kredi riskine
yönelik değildir. Uygulama ve yöntemler, mali tablolarda izlenilen kredi tutarlarına
dayanmakta; ancak kredi müşterilerinin risklilik düzeyi bilimsel yöntemlerle
hesaplanmamaktadır.

13.6.2. Likidite Riski
Bankaların vadesi gelen taahhütlerini karşılayabilme ve istediği işlemlere yeteneği
olarak tanımlanır. Likidite bulundurmak için ayrıntıda çeşitli nedenler söz konusu olabilmesine
karşın, bunları dört ana grupta toplamak olanaklıdır. Bunlar:
• Toptan fonların yenilenmesi ya da perakende mevduatın çekilmesi nedeni ile oluşan
net fon çıkışlarını tekrar yerine koyma gereği,
•

Beklenen fon girişlerinin gerçekleşmemesini karşılama gereği,

•

Olası sorumluluklar söz konusu olduğunda yeni fonlar bulma gereği,

•

Bankanın yapmak istediği yeni işlere girebilme gereğidir

Geniş anlamıyla, ilk gereksinim fon riski, ikinci gereksinim zaman riski, üçüncü ve
dördüncü gereksinimler talep riski olarak nitelenir.
Likidite kaynakları ise üç noktada toplanmıştır. Bunlar:
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• Zarara uğramaksızın, kısa sürede aktifleri satma, iskonto ettirme ya da rehnetme
yeteneği (bilançonun aktif bölümü)
• Piyasalardan ya da daha önce belirlenmiş kredi hattından kısa surede yeni para
sağlama yeteneği (bilançonun pasif bölümü)
• Beklenen fon girişleri ile beklenen fon çıkışlarının karşılaşması olanağı (bilançonun
vade yapısı) kullanılarak likidite sağlanır.
Likidite konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ulusal para ile döviz
ayrımıdır. Ulusal para açısından bankalar, bir ölçüde merkez bankalarının desteğine sahip
oldukları için belli varlıkları için likidite sorunu yaşamazlar. Döviz likiditesinde ise böyle bir
güvence söz konusu değildir. Bu tür likidite ihtiyacı olan bankalar, finansal piyasalardan
ve/veya diğer bankalarla kurmuş oldukları kredi hattından yararlanmak durumundadırlar.
Büyük oranda ya da tümüyle ulusal paralarla çalışan pek çok küçük banka likidite
ihtiyacını merkez bankası ya da başka yerden borçlanma olanaklarının kullanımı ile kısa vadeli
aktif portföyü oluşturarak geleneksel yollarla karşılayabilirler. Büyük bankalar için böyle bir
olaydan söz etmek mümkün değildir. Bu bankalar, bilançolarının her iki tarafını da kullanarak
likidite yaratmak durumundadırlar. Bankalararası ve diğer toptan piyasalarda etkin bir biçimde
bulunarak, kısa vadeli fon kaynakları kullanarak bu piyasaları kullanma eğilimindedir.
Gerçekte bankalar, borçlanma sürelerine göre daha uzun vadeli kredi kullanarak vade
dönüşümü yapmaktadırlar.
Yetersiz likidite, bankanın piyasadaki prestijini sarsar; çok fazla likidite ise bankanın
karlı yatırımlarına engel olur. Bankalar kârlılıkla güvenilirlik arasında sürekli bir ikilem
yaşarlar. Bu yüzden bankalar likidite riskini kontrol altında tutabilmek için likidite ihtiyaçlarını
doğru olarak belirlemek zorundadırlar. Önce kontrol edilebilir ve kontrol edilemez bilanço
kalemleri birbirinden ayrılmalı sonra da kontrol edilemeyen kalemlerdeki değişikliklerin
bankayı nasıl etkileyeceği tahmin edilip olan göre önceden önlem alınmalıdır.
Likidite ihtiyacını belirlemesinde birçok yöntem kullanılır. Bu konuda, yöneticilerin
geçmiş tecrübelerine ve önsezilerine güvenebilecekleri gibi karmaşık ve sayısal yöntemler de
kullanabilirler.

13.6.2.1. Stok Yaklaşımı
Stok yaklaşımında, yöneticilerin tecrübelerine dayalı tahminleri en önemli yeri kaplar.
Bazı bilanço rasyoları, likidite seviyesinin genel göstergesidirler ve bunların belirli seviyelerde
kalması önemlidir. Gösterge olarak kabul edilen en önemli rasyolar:
Krediler
1.ve 2.Derece Nakit Değerler
Toplam Aktifler
Toplam Aktifler

Krediler

Toplam Mevduat

Dış Kaynaklar

Kısa Vadeli Yatırımlar

Toplam Aktifler

Toplam Aktifler
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olarak özetlenebilir. Bunların ilk ikisinin yüksek olası yetersiz likiditenin göstergesidir.
Kasa, devlet tahvilleri ve vadesi dolacak menkul değerlerin aktifler içinde büyük bir oran teşkil
etmesi ise likiditenin yüksek olduğunun göstergesidir.
Burada kullanılan rasyolar muhtemel nakit akışı değişikliklerine karşı, banka
kaynaklarının yeterliliğinin göstergesidir. Dolayısıyla bu yaklaşım, likiditenin esas göstergesi
olan nakit giriş çıkışlarını göz önüne almadığı için, likidite ihtiyacının belirlenmesinde yetersiz
kalmaktadır.

13.6.2.2. Akış Yaklaşımı
Nakit giriş çıkışlarındaki değişiklikleri göz önüne alan akış yaklaşımında, giriş çıkışlar
arasındaki geçici inişleri karşılamak amacıyla bulundurulması gereken likit rezervleri belirlenir.
Bir sonraki dönemde tutulacak rezervleri belirlemek için, bir önceki döneme ait nakit giriş
çıkışlarını belirleyen grafik çizilir. Grafiğin düşük olduğu yerlerde fazla nakit çıkışı var
demektir ve bu dönemde likit rezerv bulundurulmalıdır. Ayrıca nakit çıkışlarının olduğu
dönemlerde, bunun ne kadarının isteğe bağlı olduğu tespit edilir ve isteğe bağlı olanlar toplam
nakit çıkışlarından çıkarılarak bir grafik daha çizilir. Bu grafik mecburi nakit çıkışlarını ve ne
zaman daha çok nakit çıkışı olduğunu gösteren grafiktir. İki grafiğin karşılaştırılması sonucu
banka ne kadar likit değerini, ne zaman elinde tutacağını belirler.

13.6.2.3. Likidite Farkı Analizi
Bu analizde belli dönemlerde vadesi dolan aktifler ve borçlar arasındaki farklar alınır.
Farkın pozitif olması, o dönemde vadesi dolan aktiflerin borçlardan daha fazla olduğunu
gösterir. Negatif bir fark ise bankanın yeni fonlara ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu ihtiyacın nasıl
karşılanacağı banka stratejilerine göre belirlenir.
Bu analizin amacı kabul edilebilir likidite farklarını belirlemek ve ona göre likidite
stratejisi oluşturmaktır. En iyi strateji bankanın şartlarına göre değişir. Likidite riski
yönetiminde iki stratejiden birisi takip edilir. Bunlardan ilki pasif yönetimi, ikincisi ise menkul
değerler hesabı yönetimidir. Her iki stratejinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Bankanın
strateji seçimini çeşitli faktörler etkiler.
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Konuyu aşağıdaki tabloda daha rahat görme imkânı bulunmaktadır:

Vade

Alacak

Borç

Fark

Kümülâtif Fark

1 Gece

10

20

-10

-10

1-7 Gün

20

30

-10

-20

1-15 Gün

40

50

-10

-30

Tablo1: Likitide Farkı Analizi
Tablodan da görüleceği gibi, gelecek 15 gün içinde likidite açığı bulunmaktadır. Bu
bağlamda bankanın APY Komitesi bunun nasıl finanse edileceğine karar verecektir.

13.6.3. Faiz Oranı Riski
13.6.3.1. Gap Analizi
Aktif/pasif yönetiminde kullanılan en sofistike tekniklerden birisi gap analizidir. Gap
analizinde banka aktif ve pasiflerini koordineli olarak faiz riskine karşı yüksek ve düzenli getiri
getirecek düzeyde bulundurmaya çalışacaktır. Böylece banka oranlarının sürekli değişmesine
karşı kendisini emniyete almış olacaktır. Her ölçekteki banka, gap analizi yapabilir; ancak
büyük ölçekli bankalar; bu analizden daha fazla fayda elde edecektir. Bu metodu uygulamak
isteyen bankalar öncelikle gelişmiş bir muhasebe sistemi oluşturmalıdırlar. Muhasebe
hesaplarında mümkün olduğunca sınıflandırma yapmak banka açısından getiri arttırıcı sonuçlar
yaratabilecektir.
Bu analizde, faiz oranı riskini ölçmek için her vade dönemi için aktifler ile borçlar
arasındaki farka bakılır. Burada önemli olan, faize duyarlı aktifler ile pasifler arasındaki farktır.
Bu fark bankanın maruz kalacağı faiz oranı riskinin boyutunu gösterir. Konuyu bir örnek
üzerinde göstermeye çalışalım;
Faize Duyarlılık
Miktar

Derecesi

Eş Değeri

Aktifler

600

0,9

540

Pasifler

-1000

1,05

-1050

Faiz Oranı Farkı

-400

-510
Tablo2: Gap Analizi

Böylece aktif ve pasifler ilerde faiz oranı olarak yeniden fiyatlanabilme olanaklarına
göre listelenebilirler. Bilançonun her iki tarafında da yeniden fiyatlanabilecek kalemler
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bulunur. Örneğin 5 yıl vadeli libor faizli bir kredinin faizi her 30 günde bir fiyatlanacaksa bu
kredi 30 gün bazında faize duyarlı bir aktiftir. Faize duyarlı aktifler ile faize duyarlı pasifler
arasındaki analizin temelini oluşturur ve bu farka ‘ARALIK’ (GAP) denir. Aynı mantıkla
kullanabileceğimiz bir rasyo da gap rasyosudur. Gap rasyosu faize duyarlı aktifler (fda) /faize
duyarlı pasifler (fdp) dir. Eğer gap fark olarak sıfır ya da gap rasyosu 1 ise banka faiz
değişikliklerine karşı duyarsız denilebilir. Çünkü faiz oranlarındaki değişmeler aktif ve pasifte
aynı oranda değişikliğe yol açacaktır.
Faize duyarlı aktifler

fda

Gap rasyosu = ---------------------------- =--------------Faize duyarlı pasifler

fdp

Pozitif gap pozisyonunda bulunan veya gap rasyosu birden büyük olan bir banka, faiz
oranları arttığı zaman faize duyarlı aktiflerin getirisi de artacak ve net faiz geliri yükselecektir.
Negatif gap pozisyonunda bulunan ya da gap rasyosu birden küçük bir banka ise yükselen faiz
oranlarıyla daha çok faize duyarlı pasiflerini yeniden fiyatlayacak; bu ise kaynak maliyetlerinde
artışa yol açacaktır.
Bankalar gap pozisyonunu ne yönde ve ne büyüklükte tutacaklarına faiz oranlarına
ilişkin yapılacak tahminler, risk ve getiriden hangisinin tercih edildiğine ve gap aralığının banka
tarafından ne ölçüde kontrol edilebilir olduğuna bağlı olarak karar vereceklerdir. Daha çok
istikrarlı getiri elde etme amacındaki bankalar yüksek gap pozisyonu tutmayacaklardır.
Daha saldırgan bir gap politikası izleyen bankalar ise örneğin faizlerin yükselmesinin
beklendiği bir ortamda aktiflerine değişken oranlı faiz uygulayıp vadelerini kısaltma ve
pasiflerinin vadelerini uzatma yoluna başvurabilir. Ancak pratikte bankalar piyasada istedikleri
vadede borç ve alacak yaratma imkânı bulamayabilirler. Bu durum diğer bankalarında aynı
yönde faiz oranı tahmininde bulunmaları yüzünden aynı stratejiyle davranmalarından ya da
bankanın piyasada faiz oranı üzerinde kontrolü bulunmamasından kaynaklanabilir.
Böylece banka gap pozisyonu üzerinde kontrol sağlayamayacak ya da sağlaması
gecikerek gap analizi başarılı sonuç vermeyecektir. Ancak bankalar için sorunu vadeli
piyasalara girmek suretiyle kısmen çözmek mümkün olabilecektir.

13.6.3.2. Durasyon Analizi
Bütün aktif ve pasiflerin efektif vadeleri eşleştirilmiş ve şimdiki değerine eşitleyen
durasyon; bir ürünün faiz esnekliğini, faiz değişiminin sonucu olası değer değişikliklerini ve
ağırlıklı vadesini ölçmeye yarayan faiz oranı riski ölçüm metotlarından biridir.
Durasyon analizinin özelliklerini kısaca belirtmek gerekirse;
• Sadece vadeyi değil, aynı zamanda yatırımın vadesi içinde sağladığı nakdî girişlerin
zamanlamasını da dikkate almalıdır.
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• Efektif vade farkı analizi, banka sermayesinin faiz oranı değişikliklerinden ne
ölçüde etkileneceğini de göstermektedir.
• Faiz beklentileri doğrultusunda portföyün durasyonu ile oynayarak getirinin
artırılması mümkündür. Faizlerde düşüş beklentisi karşısında durasyonun artırılması, tersi
durumlarda ise kısaltılması gerekir.
Örnek: 1000 YTL değerinde 5 yıl vadeli ve % 8 kupon ödemeli bir tahvilin efektif
vadesi nedir?
Çözüm: Durasyonu aşağıdaki verilerle çözmek mümkündür. Ancak, basitleştirmek için
aşağıdaki tabloda çözümü verilmiştir.
n

CFt (t)

∑
t=1

(1+i)t

n

CFt

t=1

(1+i)t

D=
∑
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D: Efektif Vade
C: Nakit akımı
t: Ödemenin yapıldığı zaman peryodu
n: Vadeye kalan zaman
i: Piyasa faiz oranı
Şimdiki Değer
Yıl (a) Nakit Akışı Katsayısı

Şimdiki Değer Yüzde Değeri (b) Efektif Vade (axb)

1

80

0,9259

74,072

0,074072

0,074072

2

80

0,8573

68,584

0,068584

0,137168

3

80

0,7938

63,504

0,063504

0,190512

4

80

0,735

58,8

0,0588

0,2352

5

1080

0,6806

735,048

0,735048

3,67524

1000,008

1,000008

4,312192

Tablo3: Durasyon Analizi
Durasyon, bir menkul kıymetin geri ödeme sonuna kadar geçirdiği ortalama zamandır.
Faiz oranındaki oynamalar, dolayısıyla bir bankanın finansal pozisyonunda meydana gelen
değişmeler durasyon analizi ile incelenebilir.
m


t*PVF t

t=1
Durasyon=D=-------------------------m


PVF t

t=1
t= ödemeye kadar kalan zaman
PVF= t zamanında yapılan ödemenin bugünkü değeri yani
F
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PVF= -------------------t
(1+i)
Önceleri portföy analizi içinde incelenen durasyon analizi, daha sonra aktif/pasif
yönetiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik, bankanın aktif/pasif yönetiminde vade
yapısını inceleme de bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Durasyon menkul değerin vadesini
gösteren tek bir sayıdır. Anapara ve faiz ödenmesi tek bir seferde yapılan bir kıymetin
durasyonu vadesine eşitken birden fazla dönemde ödenen kıymetlerin durasyonu ise
vadelerinden daha küçüktür. Aslında durasyonla hesaplanan sayı, vadeli bir menkul değerin
kupon değerleri üzerinden belli aralıklarla yapılan anapara + faiz ödemesinin, aynı faiz +
anapara ödemesi toplamının bir defada ödenmesi durumunda geçerli olan vadedir
Örneğin; 4 yıl vadeli, nominal değeri 100 TL olan % 10 kupon değerli bir tahvilin piyasa
faizi % 9 iken durasyonu 3,5’tir. Yani eğer bu menkul değere yapılacak toplam faiz ve anapara
ödemesi 4 yıl boyunca her yılsonunda değil de bir defada ödenecek olsa vadesi 3,5 yıl olacaktır.
Durasyon, faiz oranlarındaki değişmelerle menkul değerlerin fiyatlarındaki değişim
arasında şöyle bir lineer ilişki kurmamızı sağlar:
S

i

--------- = (-D)* -------------S

(1+i)

S= Varlığın fiyatı
D= Durasyon
İ= Vadeye kalan faiz oranı
Böylece durasyon, bize faiz oranlarındaki değişmelerin bankanın finansal pozisyonunu
ne şekilde etkileyeceğini göstermektedir.
Bankalar aktif/pasif yönetirken hem hesap bazında hem de toplam olarak ağırlıklı bazda
durasyon hesaplamalıdırlar. Aktiflerin eksi pasiflerin durasyonu, durasyon farkını verecektir.
Durasyon farkı büyüdükçe bankanın karşılaştığı faiz ve likidite riski de büyüyecektir. Bankalar
aktif ve pasif kalemleri birebir uyumlu hâle getirerek durasyon farkını sıfır yapabilirler.
Özellikle seçilmiş hesapların karşılıklı uyumu sağlanarak başarıya ulaşılabilir.
Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür:
1) Banka faiz riskini hesaplamakta başarıya ulaşmak için durasyonu hesaplarken belli
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hesapları hedef belirleyerek hareket etmelidir. Seçilmiş aktif-pasif hesapları arasındaki farkla
bankanın karşı karşıya kaldığı faiz riski doğru orantılıdır.
2) Seçilmiş aktif-pasif hesapları arasındaki durasyon farkı sıfıra indirilerek faiz oranı
riski sıfıra indirgenebilir.

13.6.3.2.1. Varyans Analizi
Faiz riski oranını yönetmek için kullanılan önemli araçlardan birisidir. Büyük ölçekli ve
ürünleri çok olan bankaların faiz oranları riskinden etkilenmeleri de aynı ölçüde yüksek
olacaktır. Bir ticari bankada birçok faiz oranları çevrimleri mevcuttur ve bilançodaki her
kalemin faiz oranına bir duyarlılığı söz konusudur. Faiz marjları üç çeşit verinin değişmesi
sonucu değişirler.
Bunlar birbiriyle bağlantılı konulardır:
• Faiz oranı varyansı aktif getirileri ile pasif maliyetleri arasındaki farktan oluşur.
Faiz oranları inip çıktıkça faiz oranı varyansı oluşur. Bu konuda banka yönetimi ancak
ekonomik konjonktürü izleyip tahminde bulunmaya çalışabilir.
•

Aktif ya da pasif miktarının zaman içindeki değişimi miktar varyansını oluşturur.

• Belli konuların aktif/pasif içindeki yüzdelerinin değişimi ise karışım varyansını
oluşturur. Karışım varyansı aslında bakanın aktif/pasif yapısının değişmesidir.
Burada önemli olan, bankanın hangi varyansı değiştirerek nasıl bir sonuca
varabileceğini hesap etmektir. Bu hesaplama ile bankanın mevcut durumu ve geçmişteki trendi
belirlenerek geleceğe dair analiz yapılacaktır. Banka yönetimi varyans analizi ile gap analizini
birlikte düşünerek karar almalıdır.
1-

1. Periyot

2-

2. Periyot

M= Aktifin % karışımı
L= Miktar
R= Oran
M2*L2*R2-M2*L2*R1 =RV

(Oran Varyansı)

M2*L2*R1-M2*L1*R1 =LV

(Miktar Varyansı)

M2*L1*R1-M1*L1*R1 =MV

(Karışım Varyansı)
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13.6.3.2.2. Simülasyon Yöntemi
Faiz oranı riskini tespit etmekte kullanılan en yeni yöntemdir. Bu yaklaşımda aktif ve
pasif kalemleri kullanılarak nakit akışlarını gösteren bir model oluşturulur. Daha sonra bu
model kullanılarak değişen faiz oranına göre muhtemel bilançolar ve kâr zarar hesapları
çıkarılır. Böylece riski minimize edecek bilanço kombinasyonları ve stratejileri hakkında bilgi
edinilebilecek ve ileriye ilişkin tahminler yapılabilecektir.
Ancak simülasyon modelinin kurulması ve çalıştırılmasında konuyu iyi bilen
matematiksel açıdan doğru bir model oluşturacak ve piyasa ile ilgili finansal değişken
ilişkilerini iyi kurabilecek kişinin görevlendirilmesi gerekir. Böylece bilgisayar destekli
simülasyon modelleri, hız ve doğruluk açısından etkin çalışmalar yapmak için faydalı olacaktır.

13.6.4. Döviz Kuru Riski
Bankalar bilançolarındaki yabancı para kalemlerinden dolayı döviz kurlarındaki iniş
çıkışlara karşı duyarlı olmak zorundadırlar. Döviz kuru dalgalanmaları bankaların kâr ya da
zararları üzerinde büyük ölçüde etkili olabilecektir. 1973 yılında dünyada esnek kur sistemine
geçişle birlikte kur riskinin önemi artmıştır. Türkiye’de de 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte
dışa açık büyüme stratejisi benimsenmesinden sonra finansal sistemde dış krediler ve yabancı
para işlemlerin ağırlığı artmıştır.
Bir bankanın yabancı para aktifleri ile yabancı para pasifleri arasındaki fark pozitif ise
banka fazla pozisyonda, negatif ise banka açık pozisyondadır. Pozisyonu sıfır olan bir banka
ise kur riskinden etkilenmeyecektir. Ancak bankalar genel olarak bu pozisyonu sıfırlamak değil
önceden pozisyonla ilgili tahminde bulunarak kârlarını arttırmak isterler.
Bankalar döviz kurunu tahmin ederken farklı bazı yöntemlerden yararlanabilirler.
Bunlar şöyle sıralanabilir:
1) Satın alma gücü paritesi
2) Uluslararası Fisher ilişkisi
3) Faiz oranı paritesi
Bu yöntemlerden sıklıkla kullanılan satın alma gücü paritesine göre kurlar iki ülkedeki
enflasyon farklılıklarından oluşmaktadır:
I : Periyot sonu
O: Periyot başı
S: Spot kur
E(T): Türkiye’deki enflasyon
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E(ABD): ABD’deki enflasyon
S1

1+E(T)

--------- =-------------------S2

1+E(ABD)

Yine en basit ve dünyada en çok destekçi toplayan kur beklentileri kuramına göre de
gelecekteki kuru insanların bekleyişleri belirleyecektir:
(E: Gelecekteki bekleyişler)
F-1

e(S1)

-------------= ---------------S0

S0

Burada belirtilen kuramlarla bankalar, kurların nasıl bir trend izleyeceğini tahmin edip
açık veya fazla pozisyonlarını buna göre belirlemeye çalışmalıdırlar. Yukarıda anılan
yöntemler, faizlerin büyüklüğünü tam olarak tahmin edemezler; ancak genel gidişat hakkında
öngörü oluşturmak üzere kullanılabilirler. Ayrıca forward, futures, swap ve opsiyon işlemlerine
de kur riskini elimine etmekte başvurulur. Bu konuda en önemli nokta, yabancı para aktifin kur
riskine karşı duyarlılığını kontrol altına almaktır.
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14. BASEL DÜZENLEMELERİ VE BANKALARDA RİSK
YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.1. Basel II nin Ortaya Çıkma Süreci
14.1.1. Basel Düzenlemelerinin Ortaya Çıkışı
14.1.2. Basel-I Sermaye Yeterliliğinin Eksiklikleri
14.1.3. Sermaye Ölçümü ve Basel II
14.1.3.1. Birinci Yapısal Blok
14.1.3.2. İkinci Yapısal Blok
14.1.3.3. Üçüncü Yapısal Blok
14.2. Basel II nin Finansal Birimler Üzerine Etkileri
14.3. Basel II nin KOBİ lere Etkileri
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14.3.3. Kredilendirmede Geleneksel Yaklaşım
14.3.4. Kredilendirmede Basel II Yaklaşımı
14.3.5. KOBİ lerin Derecelendirilmesi ve Derecelendirme Notunun Etkisi
14.3.6. Kredi İşleminin Unsurları ve Risk Seviyesinin Belirlenmesi
14.3.7. KOBİ lerin Alması Gereken Aksiyonlar
14.4. Bankalarda Stres Testleri
14.4.1. Stres Testi Kavramı ve Gelişimi
14.4.2. Stres Testi Türleri
14.4.2.1. Portföy Düzeyinde Stres Testleri
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14.4.3.1. Faiz Riskine İlişkin Stres Testi
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14.4.4. Kur Riskine İlişkin Stres Testi
14.4.4.1. Doğrudan Kur Riski
14.4.4.2. Dolaylı Kur Riski
14.4.5. Kredi Riskine İlişkin Stres Testi
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14.1. Basel-II’nin Ortaya Çıkma Süreci
14.1.1. Basel Düzenlememelerinin Ortaya Çıkışı
Dünya ekonomisi, 1980’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllarda hızlanan bir
küreselleşme sürecine girmiştir. Küreselleşmenin özellikle gelişmiş ülkelerde uygulamaya
konulan liberal iktisat politikaları ve bilişim/iletişim teknolojisi alanlarında kaydedilen
ilerlemelerin etkisiyle hızlandığı kabul edilmektedir. Liberal iktisat politikaları ve teknoloji
alanında yaşanan atılımlar, reel sektör firmalarını daha rekabetçi bir yapıya zorladığı gibi finans
sektörü üzerinde de önemli etkide bulunmuştur.
1970’li yılların başında Bretton Woods sisteminin çökmesiyle kur, faiz ve fiyatlarda
yaşanan dalgalanmalar karışından korunmak amacıyla yeni finansal ürünler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu süreç, 1990’lı yıllarda yaygınlaşan “de-regülasyon” içerikli iktisat politikaları
sayesinde daha da güçlenmiştir. Bankalar, hem küresel ekonominin yeni düzenine uyum
sağlamaya çalışan reel sektörün finansman taleplerini karşılayabilmek hem de şiddetlenen
rekabet ortamında rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için sundukları finansal ürünlerde
bir dizi yenilik gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bankaların sunduğu finansal ürünler hem sayısal
olarak çoğalmış ve hem de daha önce arz edilen finansal ürünlere göre çok daha karmaşık bir
hâle gelmiştir. Aynı zamanda, finansal sektörde artan rekabet baskısı, farklı hizmetleri sunan
finansal kuruluşlar ve/veya farklı finansal ürünler arasında var olan ayrıştırıcı çizgilerin
belirsizleşmesine ve bunun sonucunda benzer finansal ürünlerin aynı finansal kuruluş çatısı
altında birlikte sunulmasına yol açmıştır.
Bu gelişmeler, bankaların geleneksel bilanço yapılarını daha karmaşık bir hâle
getirmiştir. Finansal yeniliklerin artmasıyla beraber, bankaların sunduğu finansal hizmetlerin
bir kısmı bankanın asli bilançosunda yansıtılmayan ürünlerden oluşmaya başlamıştır.
Dolayısıyla, günümüz ekonomilerinde bankalar, mevduat sahibi ile borçlu arasında aracılık
yapan bir kuruluş olmaktan öte daha karmaşık finans kuruluşları hâline gelmiştir.
Diğer taraftan, 1990’lı yıllar ve sonrası yoğun bir şekilde iktisadi krizlerin yaşandığı bir
dönem olmuştur. Söz konusu dönemde Japonya, Güney Kore, Endonezya, Rusya, Türkiye ve
Arjantin’de makroekonomik krizler yaşanmış ve bu ülkelerde özellikle finans sektörü derinden
etkilenmiştir. Reel sektör firmalarının ödeme kabiliyetini kaybetmesi ve bankaların alacaklarını
tahsil etmede büyük sorunlarla karşılaşması gibi nedenler, Japonya, Endonezya, Güney Kore
ve Türkiye gibi ülkelerde bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasını gerektirmiş ve
bunun sonucunda kriz yaşanan ülkelerde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 50’sine varan
maliyetlere katlanılmak zorunda kalınmıştır. Ancak, finansal krizler sadece makroekonomik
sebeplerle ortaya çıkmamaktadır. Mikro düzeyde bir bankanın “kötü” yönetiminin de büyük
çaplı finansal krizleri tetikleyebileceği veya mevcut krizleri derinleştirebileceği hususu göz ardı
edilmemelidir. Bankalar veya finansal kuruluşlar sadece dışsal gelişmelerden
etkilenmemektedir. Son dönemlerde giderek daha dinamik hâle gelen ve karmaşıklaşan finans
sektöründe, önemli ölçüde mevduat sahibinden elde ettiği yabancı kaynaklarla reel sektöre fon
sağlayan bankaların, sahip oldukları bu yabancı kaynakları yönetebilme “kalitesi” ve etkin risk
yönetimi, finans sektörünün istikrarı açısından kritik önem taşımaktadır.
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Bu nedenle bankaların etkin risk yönetimlerinin kalitesiyle finansal sistemin istikrarlı
olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kredi, piyasa, likidite ve diğer risklerin iyi
yönetilememesi hâlinde bankalarda oluşabilecek zafiyetlerin diğer sektörlere de sıçrama
ihtimali, risk yönetimine özen gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Finansal sektörde ve tüm
ekonomide istikrarının sürdürülebilir olması için bankaların kendi risk algılamaları ve yönetme
isteklerine ek olarak asgari düzeyde uymak durumunda oldukları ve risk yönetimini daha
güçlendirecek nitelikteki ihtiyati düzenlemelerin getirilmesi uluslararası finans çevrelerinde
ilke olarak benimsenmiştir.

14.1.2. Basel-I Sermaye Yeterliliğinin Eksiklikleri
Sermayenin uluslararası yakınsaması ve daha iyi yönetilebilmesi için bir süredir.
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) öncülüğünde çaba gösterilmektedir. Sermaye
yeterliliğine ilişkin ilk uzlaşı (Basel-I), söz konusu banka bünyesinde faaliyet gösteren Basel
Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 1988 yılında yayımlanmıştır. Küresel finans
sektöründe birçok ülkenin yürürlüğe koyduğu Basel-I, bir bankanın batması hâlinde mevduat
sahiplerinin karşılaşabileceği maliyetleri en aza indirgemek için asgari olarak tutulması gereken
sermaye üzerinde odaklanmıştır. Basel-I’de, bankanın maruz kaldığı kredi riski, bankanın
aktiflerinin ve bilanço dışı kalemlerinin farklı risk sınıflarına ayrılması ve her sınıfa karşılık
gelen risk ağırlıkları olan %0, %10, %20, %50 ve %100 katsayılarıyla çarpılması suretiyle
hesaplanmaktadır. Sadece beş farklı risk ağırlığı kullanılması nedeniyle risk duyarlılığı düşük
olan Basel-I, farklı faaliyet alanları olan bütün bankalara aynı şekilde uygulandığından “herkese
tek beden elbise” şeklinde tanımlanabilecek bir sermaye düzenlemesidir. Ayrıca, Basel-I’de,
“OECD klüp kuralı” şeklinde tanımlanmış olan uygulamadan dolayı OECD’ye üye ülkelerin
hükümetlerine % 0, üye ülkelerin bankalarına olan borçlara ise % 20 risk ağırlığı verilmektedir.
Buna karşın, OECD üyesi olmayan ülkeler için %100 risk ağırlığı öngörülmüş olması bu
düzenlemenin zayıf yanı olarak değerlendirilmektedir.
Yine de Basel-I, Finansal İstikrar Forumu tarafından oldukça başarılı bir finansal
standart olarak kabul edilmektedir. Nitekim Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin üyesi olan
G10 ülkeleri tarafından hazırlanan Basel-I, hâlihazırda 100’den fazla ülkede, ulusal bankalar
da dâhil olmak üzere, uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, 1994 Meksika krizine bir tepki olarak
ortaya çıkan ve Basel Komitesi tarafından 1996’da yayımlanan bir dokümanla sermaye
yeterliliğinin hesaplanmasına piyasa riski dâhil edilmiş ve ilk uzlaşı riske daha duyarlı hâle
getirilmiştir. Piyasa riski hesaplamasının eklenmesiyle Basel-I’in gelişim süreci ivme
kazanmıştır.
Basel-I, basit içerikli olması açısından gelişmiş ülkelerin uluslararası faaliyet gösteren
büyük oyuncularının ve akademik çevrelerin olumsuz eleştirilerine maruz kalmıştır. Ancak,
içerdiği standartların basit ve kolay uygulanabilir olması, Basel-I’in özellikle gelişmekte olan
ülkelerce benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Basel-I, bu ülkelerin düzenlemelerinin
modernleşmesine ve finansal sektörlerinde rekabetin artmasına katkıda bulunmuştur. Basel-I’e
yönelik olumsuz eleştirilerin yanında kabul gören olumlu hususlar ise piyasadaki oyuncular için
kuralları olan bir “adil rekabet ortamı” yaratması ve Basel-I’i benimsemiş kimi gelişmekte olan
ülkelerin% 8’in üzerinde asgari sermaye yeterliliğini zorunlu kılmaları nedeniyle finansal
127 / 164

istikrarın güçlenmesidir.
İlk uzlaşıya yönelik eleştirilerin temel dayanağını, bankanın taşıdığı farklı risk
kalemlerine karşı farklı sermaye tutarlarının ayrılması gerekliliği oluşturmuş ve 1999 yılında
Basel Komitesi tarafından yayımlanan ve yeni sermaye yeterliliğine ilişkin önerileri içeren ilk
istişare metniyle (Consultative Paper - CP-1) Basel-II’ye giden yolun yönü belirlenmeye
başlanmıştır. Gelen eleştiriler ve öneriler üzerine, bu metni yeni istişare metinleri takip etmiş
(CP-2 ve CP-3) ve Basel Komitesi tarafından Basel-II’ye geçilmesi hâlinde olabilecek
muhtemel değişimleri tahmin etmek amacıyla birkaç kez sayısal etki çalışması (Quantitative
Impact Study-QIS) yapılmıştır. Bu çalışmalardan sonuncusu ve en kapsamlısı olan QIS-3’te, 43
ülkeden 365 banka kapsanmış ve sonuçlar Mayıs 2003’te yayımlanmıştır. Ülkemizden Basel
Komitesi tarafından yürütülen QIS-3’e katılım, sektörde önemli paya sahip altı bankanın yer
almasıyla sağlanmıştır. Yeni uzlaşının Türk bankacılık sektörü üzerine muhtemel etkisini
görmek amacıyla BDDK tarafından yapılan QIS-TR çalışması ise ulusal sektörden 23 bankanın
katılımıyla gerçekleştirilmiş ve sonuçları kamuya duyurulmuştur. Bu arada, 1997 yılında yine
komite tarafından yayımlanan “Etkin Bankacılık Denetimi İçin Basel Temel İlkeleri”, bir
ülkenin bankacılık sisteminin sağlam ve istikrarlı olabilmesi için bulunması gereken temel
özellikleri ortaya koymaktadır.
Bu gelişmelerle beraber, Haziran 2004’te Basel Komitesi, sermaye yeterliliği
hesaplamasında Basel-I’in yönteminin terk edilmesi anlamına gelen “Yeni Basel Sermaye
Uzlaşısı (Basel-II)”nı yayımlamıştır. Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında, 1988 yılında
yayımlanmış bulunan ilk uzlaşıya göre köklü değişiklikleri önermesinin yanı sıra “denetim
otoritesinin incelemesi” ve “piyasa disiplini” hususlarına özel önem atfetmesi sebebiyle, BaselII hem bankalar hem de düzenleme/denetleme otoriterleri için özel gayret gerektiren bir alan ve
yeni bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Yeni uzlaşı; temel olarak bankaların denetim ve
gözetiminde daha sağlam bir altyapının tesis edilmesini, risk yönetiminin güçlendirilmesini,
piyasa disiplinini ve dolayısıyla küresel düzeyde sürdürülebilir bir finansal istikrarın
sağlanmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede yeni uzlaşı, uluslararası alanda sermaye
yeterliliğinin yakınsamasında uygulanması gereken salt kurallar kümesi olmayıp aynı zamanda
bankacılık otoritelerinin finansal sistemlerine daha bütünleşik bakmalarını özendiren bir
yaklaşımdır.
Temel ilkeler (BCPs), yeni sermaye uzlaşısına geçiş açısından önemli bir referans
belgesi olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, temel ilkelere (BCPs) uyum ne kadar
yüksek ise Basel-II’ye (özellikle gelişmiş yaklaşımları uygulamak açısından) geçişin o kadar
kolay olabileceği düşünülmektedir.
Önceki uzlaşıda olduğu gibi, “önemli/maddi” risk unsurlarının doğru ölçülmesi ve bu
risklerin yönetimi, birincil olarak bankaların sorumluluğu altındadır. Ancak, bu risklerin
belirlenmesi ve ölçülmesi, uygun ölçekte sermayeye ayrıldığına, uygun risk yönetiminin
yapıldığına ve finansal istikrarın sağlandığına ilişkin yeterli gösterge değildir. Bu çerçevede,
uygun risk ölçüm yöntemleri ve risk yönetimine ek olarak denetim otoritesinin incelemesi ve
piyasa disiplini bileşenleri, Basel-II’de tamamlayıcı unsurlar olarak yer almaktadır. Basel-II’nin
temel amacı beklenen riskler için karşılık ayrılmasına ilave olarak beklenmeyen riskler için de
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asgari sermaye bulundurulmasını sağlamaktır.
Özetle Basel-II, risklerin daha duyarlı ölçülmesi, her bankanın risk profilinin ayrı ayrı
belirlenmesi, banka üst yönetimine düşen sorumlulukların artırılması ve finansal tabloların
bankanın gerçek durumunu en iyi biçimde yansıtacak şekilde açıklanması suretiyle finans
sektörünün oyuncuları arasındaki asimetrik bilginin minimize edilmesi ve bu sayede daha
rekabetçi, sağlam ve istikrarlı bir finans sektörüne erişilmesini hedeflemektedir. Basel-II ilk
etapta, uluslararası faaliyet gösteren bankaları hedeflese bile, yeni düzenlemenin bu bankalarla
finansal ilişki içerisinde olan diğer bankaları da etkileyeceği ve uygulamanın yaygınlaşacağı
beklenmektedir.

14.1.3. Sermaye Ölçümü ve Basel II
BCBS, geliştirilmiş bir sermaye yeterlilik çerçevesi olan Basel-II’ye geçiş amacını “risk
yönetimine daha fazla önem vermek ve bankaların risk değerlendirme kapasitelerinde devam
eden gelişmeleri cesaretlendirmek” olarak belirtmektedir. Dolayısıyla komite, bankaların risk
yönetimini daha iyi gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Öte yandan komite,
özellikle uluslararası faaliyet gösteren bankaların Basel-I’de öngörülenden daha karmaşık risk
değerlendirme kapasiteleri olduğu gerçeğinden hareketle ileri düzey yöntemlerde yaşanan
gelişmelerin önünü açmak ve cesaretlendirmek arzusundadır. Basel-II, mimarisi üç yapısal
bloğun (three pillars) üzerine kurulu olan bir düzenlemeler standardıdır

Şekil1: Basel II Yapısal Bloğu
Mevcut durum olan Basel-I’e göre bir dizi yenilik getirmesine rağmen Basel-II, Basel
Temel İlkeleri’nden (BCPs) tamamen ayrık bir küme olarak düşünülmemelidir. Birinci yapısal
blokta yer alan hususların bir kısmının temel ilkelerle kesişimi bulunurken ikinci yapısal bloğun
önemli bir kısmı ise hâlihazırda temel ilkelerde kapsanan hususlardır. Üçüncü yapısal blokta
ise temel ilkelerle çok fazla bir ortaklık mevcut değildir. Birinci yapısal blok, nicel
değerlendirmenin yapılmasına ve riske daha duyarlı asgari sermaye şartlarının ortaya
konulmasına ilişkindir. İkinci yapısal blok, niteleyici değerlendirmenin yer aldığı
“güçlendirilmiş” denetim otoritesinin incelemesi sürecidir. Son blok ise kamuya artan oranda
açıklama yapma yoluyla piyasa disiplininin sağlanmasına ilişkin bölümdür.
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14.1.3.1. Birinci Yapısal Blok
Birinci yapısal blok (Pillar-I), bankanın risklere karşı elinde bulundurması gereken
asgari sermaye tutarına ilişkin olan bölümdür. Basel-I’deki asgari yüzde 8’lik oranın korunduğu
bu bölümde, kredi riskinin ölçümüne ilişkin yeni yöntemler önerilmiş ve Basel- I’de açıkça
kapsanmayan “operasyonel risk” bölümü yer almıştır. Piyasa riskinin hesaplanmasında BaselI’e göre önemli bir değişiklik olmazken yani standart yaklaşım ve riske maruz değer yaklaşımı
(VAR) korunurken kredi riskinin hesaplanmasında çok önemli değişiklikler yapılmıştır.
Kredi riskinin hesaplanması için basit, orta ve gelişmiş düzeyde olmak üzere farklı
yaklaşımlar seçenek olarak sunulmaktadır. Bunlar; Standart Yaklaşım (Standardised
Approach-SA), Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım (Simplified Standardised Approach-SSA),
Temel İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (Foundation Internal Ratings Based- IRB), İleri Düzey
İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (Advanced IRB)’dir. Benzer şekilde, yeni eklenen operasyonel
risk hesaplaması; Temel Gösterge Yaklaşımı (Basic Indicator Approach-BIA), Standart
Yaklaşım (SA), Alternatif Standart Yaklaşım (ASA) veya İleri Ölçüm Yaklaşımları (Advanced
Measurement Approach-AMA) ile yapılabilecektir.

14.1.3.1.1. Standart Yaklaşım (SA)/Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım
(SSA)
Basel-II’deki standart yaklaşımın Basel-I’e göre getirdiği en önemli yenilik, ilgili risk
ağırlıklarının belirlenmesinde bağımsız derecelendirme kuruluşları (External Credit Assesment
Institutions-ECAI) tarafından ülke, bankalar ve şirketlere verilen derecelendirme notlarının
kullanılmasıdır. Basitleştirilmiş standart yaklaşımda ise risk ağırlıklarının belirlenmesinde
ihracat kredi kuruluşları (Export Credit Agencies-ECA) tarafından verilen notlar
kullanılmaktadır.
Örneğin; piyasa riskinin hesaplanmasında kamu menkul kıymetleri mevcut mevzuat
gereği yüzde sıfır risk ağırlığına tabii iken, Basel-II çerçevesinde kullanılan yönteme göre (SA
veya SSA) söz konusu menkul kıymeti ihraç eden ülkeye ECA veya ECAI tarafından verilen
derecelendirme notuna göre farklı risk ağırlıkları kullanılmaktadır.
Benzer şekilde, Basel-II’de kredi riskinin hesaplanmasında OECD “klüp kuralı” terk
edilmektedir. Bu çerçevede, standart yaklaşımla kredi riskinin hesaplanmasında, alacakların
tabi olacağı risk ağırlığı borçlunun ECAI tarafından almış olduğu derecelendirme notuna göre
saptanmaktadır. Basitleştirilmiş standart yaklaşımda ise kredi riski hesaplamasında borçlunun
ECA notları kullanılmaktadır. Ancak, yine Basel-II’ye özgü bir husus, bazı konularda ulusal
tercih (national discretion) seçeneğinin ve değişik opsiyonların kullanılmasının ülke
otoritelerinin kararına bırakılmasıdır. Bu bağlamda ulusal otoriteler, kendi ülke hazinelerine
ilişkin, kaynağı ve kendisi ulusal para cinsinden olan risklere daha düşük bir risk ağırlığı
uygulayabilmektedir. Bankalara verilen krediler için de ulusal tercihlerin uygulanabildiği
standart yaklaşımda, yüksek risk sınıfına giren takipteki alacaklar ve diğer bazı varlıklara
derecelendirme notlarından bağımsız standart risk ağırlıkları verilmiştir. Örneğin; perakende
krediler için%75, ikamet amaçlı konut kredileri için %35 ve takipteki alacaklar için % 150’ye
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varan risk ağırlıkları tanımlanmıştır. Ulusal tercih seçeneğinin varlığı sebebiyle Basel-II önceki
uzlaşıdan daha esnek bir yapıya sahiptir.
Hangi derecelendirme şirketinin notlarının kullanılacağı hususu da ulusal otoritenin
tercihine bırakılan bir husustur. Basel-II, ulusal otoritelere ilgili düzenlemelerde daha fazla
hareket alanı sağladığından söz konusu otoritelere daha fazla sorumluluk yüklemektedir.
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Şekil 2: Standart Yaklaşımda Kullanılan Risk Ağırlıkları
Basel-II’de standart yaklaşımlar altında hazine, banka ve şirketlerin derecelendirme
notunun BB+ ila B- arasında olması durumunda yüzde 100 risk ağırlığı, B-’nin altındaki notlara
ise yüzde 150 ağırlık uygulanmaktadır. Oysa söz konusu varlıklar için derecelendirilmemiş
alacaklara % 100 risk ağırlığı verilmektedir.
Basel-II’de, bir bankanın varlıkları ve bilanço dışı kalemleri nedeniyle maruz kaldığı
kredi riski ile bu riskin azaltılması amacıyla kullanılan “kredi riski azaltma teknikleri” (Credit
Risk Mitigation-CRM) dikkate alınmaktadır. Teminatlar, bilanço içi netleşme anlaşmaları ile
garantiler ve kredi türevleri, “kredi riski azaltma teknikleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Söz
konusu teknikler sayesinde ayrılması gereken sermaye tutarı azaltılabilmektedir.
Basitleştirilmiş standart yaklaşım özü itibarıyla standart yaklaşımdan çok farklı değildir.
Bununla beraber derecelendirme notlarında ECA’ların dikkate alınmasının yanı sıra, diğer bazı
konularda ilk yaklaşımdan ayrılmaktadır. Başlıca farklılık noktaları; bankalardan alacaklar için
sadece bir numaralı opsiyona izin verilmesi, şirketlere verilen borçların tamamının % 100 risk
ağırlığına tabi tutulması ve kredi türevlerinin risk azaltma teknikleri kapsamında
değerlendirilmemesi olarak sıralanabilir.
Operasyonel risk kavramı bankaların risk profilinin daha iyi yansıtılabilmesi amacıyla
sermaye yeterliliğinin belirlenmesine yeni eklenmiş bir bileşendir. Basel-II’nin sermaye
yeterliliğinin hesaplanmasındaki yeni eklentisi olan söz konusu operasyonel riskin
hesaplanmasında kullanılan Temel Gösterge Yaklaşımında (BIA), sermaye yükümlülüğü son
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üç yılın ortalama brüt gelirinin yüzde 15’ne eşittir. Standart Yaklaşımda (SA) ise üç yıllık
ortalama brüt gelir sekiz ayrı faaliyet kolu olarak ayrıştırılmakta ve faaliyet kollarına ilişkin
brüt gelir %12, %15 ve %18 oranındaki katsayılarla çarpılarak toplam sermaye yükümlüğü
bulunmaktadır. Alternatif Standart Yaklaşımda (ASA) ise perakende ve kurumsal bankacılıkta
brüt gelir yerine bu faaliyet kollarındaki alacakların yüzde 3,5’i kullanılmakta, diğer faaliyet
kolları için ise yine brüt gelir kavramı benimsenerek SA’daki hesaplamanın benzeri
yapılmaktadır.
Basel-II altında yapılan yasal sermaye hesaplaması Basel-I’e göre düşük çıksa bile, üç
yıl boyunca banka Basel-I’de hesaplanmış bulunan sermaye yeterliliğinin belli bir düzeynin
altına inememektedir (üç yıl boyunca sırasıyla, Basel-I’in %95, %90 ve %80’i). Bu sayede,
sermaye yeterliliğinde uzlaşı farklılığından kaynaklanacak keskin bir düşüşün önüne
geçilmiştir.

14.1.3.1.2. İçsel Derecelendirme Yaklaşımları
Birinci yapısal desteğin önemli bir kısmı analitik anlamda daha gelişmiş yaklaşımlara
ayrılmış bulunmaktadır. Aslında Basel-II’nin temel hedefi risklerle daha uyumlu sermaye
yönetimi olduğundan, ileri düzey yaklaşımların göreli olarak bu amaca daha fazla hizmet etmesi
sebebiyle, söz konusu yaklaşımların üzerinde daha fazla durulması olağan karşılanmalıdır. İçsel
derecelendirme yaklaşımları bankalara, kendi derecelendirme modellerini kullanma imkânını
tanıdığından ve bu sayede temerrüt olasılıklarını (probability of Default-PD) belirlemeleri
mümkün olduğundan, önemli bir manevra alanı sağlamakta ve yaklaşımın uygulanmasında
özerklik vermektedir. Buna karşın, resmî otorite bankanın içsel derecelendirme yöntemini
gözden geçirmek ve uygulanabilirliğine onay vermek durumunda olduğundan çok önemli bir
sorumluluk üstlenmektedir. Özellikle Basel Temel İlkeleri’ne olan uyumun zayıf olduğu
gelişmekte olan ülkelerde, içsel derecelendirme yöntemlerinin resmî otorite tarafından
izlenmesinin ve kontrolünün güçlük yaratabileceği düşünülmektedir.
İçsel derecelendirme yaklaşımları daha önce bahsedildiği gibi “Temel İçsel
Derecelendirme Yaklaşımı” (Foundation Internal Ratings Based-IRB) ve “İleri Düzey İçsel
Derecelendirme Yaklaşımı” (Advanced IRB) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu yaklaşımların
mekanizmasına göre kredi riskinin belirlenebilmesi için öncelikle alacakların sınıflandırılması
gerekmektedir.
Bu çerçevede, içsel derecelendirme yaklaşımlarında (Temel veya İleri Düzey) kredi
veren banka öncelikle varlıklarını şirket (kurumsal), ülke/hazine (Merkez Bankası dahil),
banka, perakende ve hisse senedi benzeri yatırımlar olmak üzere beş farklı sınıfa ayırmaktadır.
Örneğin, kurumsal sınıf kendi içerisinde beş farklı özel borç verme (Specialised Lending-SL)
alt sınıfına ayrılmaktadır. Bunlar proje, obje (nesne), mal, gelir yaratıcı gayrimenkul ve fiyat ve
getiri açısından yüksek “dalgalı” ticari gayrimenkul finansmanı şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Perakende sınıfında ise üç alt grup yer almaktadır; bireysel krediler (veya düşük tutarlı krediler),
ipotekli konut kredileri ve küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler (banka grubunun
konsolide bazdaki alacağının 1 milyon Euro’nun altında olması gerekmektedir). Resmî
otoritenin alacağın sınıfını belirleyen eşik değerler üzerinde değişiklik yapma esnekliği
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bulunmakla beraber, bu esnekliğin banka yönetimince kredi varlıkları için öngörülen
sınıflandırmanın doğasını bozacak şekilde kötüye kullanılmasının da önüne geçilmesi
beklenmektedir.
İçsel derecelendirme yaklaşımlarının yukarıda bahsedilen varlık sınıflandırmalarında
kullanılan üç temel unsuru vardır. Söz konusu elemanlardan ilki, banka veya otorite tarafından
tahmin edilen risk parametreleri olan risk bileşenleridir. İkincisi, risk bileşenlerini risk
ağırlıklarına ve dolayısıyla yasal sermaye tutarına dönüştüren risk ağırlığı fonksiyonlarıdır.
Üçüncüsü ise banka tarafından ilgili varlık sınıfına yönelik olarak içsel derecelendirme
yaklaşımının kullanılabilmesi için sahip olunması gereken asgari standartlardır.
İçsel derecelendirme yaklaşımlarında esas olan tutarlılıktır. Yaklaşımın esas itibarıyla
tüm riskli aktiflere ve tüm iş alanlarına uygulanması gerekmektedir. Ancak veri kısıtlamaları
sebebiyle bankanın aynı anda tüm varlık sınıfları için içsel derecelendirme yaklaşımını
kullanamaması hâlinde, yeni uzlaşıda düzenleyici otoritenin izniyle IRB’nin aşamalı olarak
uygulanması olanaklı kılınmıştır. İleri düzey IRB yaklaşımını uygulayan bankanın tekrar
standart veya temel içsel yaklaşıma dönmesi, ancak, bankanın iş alanında önemli değişiklik
gerçekleşmesi gibi olağan üstü koşullarda ve resmî otoritenin onayı ile mümkün olabilmektedir.
İçsel derecelendirme yaklaşımlarından olan temel IRB’de, banka portföyünde
bulundurduğu kredi müşterileri için temerrüde düşme olasılığını (Probability of Default-PD)
kendisi tahmin etmektedir. Diğer risk bileşenleri, ulusal gözetim otoritesi tarafından veri (given)
olarak sunulmaktadır. İleri düzey IRB’de, banka PD’nin yanı sıra, temerrüt hâlinde kayıp (Loss
Given Default-LGD), temerrüt anındaki risk tutarı (Exposure at Default- EAD) ve asgari
standartları karşılamak koşuluyla vadeyi (maturity-M) kendisine ait içsel verilere dayanarak
tahmin etmektedir. Söz konusu parametrelerin Basel-II uzlaşısı tarafından verilen “risk ağırlığı
fonksiyonlarına” uygulanmasıyla sermaye yeterliliği belirlenmektedir.
Tıpkı standart yaklaşımlarda olduğu gibi içsel derecelendirme yaklaşımlarında da risk
azaltıcı teknikler kullanılabilmektedir. Standart yaklaşıma benzer şekilde teminatlar, bilanço içi
netleşme anlaşmaları ve garantiler/kredi türevleri kredi riski azaltma teknikleri olarak
kullanılabilmekte ve yaklaşımın gelişmişlik düzeyi arttıkça teminatların kapsamı da
genişlemektedir.
İçsel derecelendirme yaklaşımlarını uygulayan bankaların 1988 uzlaşısına ve yeni
uzlaşıya göre yapacakları paralel hesaplamaları beraber açıklamaları beklenmektedir. Yeni
uzlaşının 31.12.2006’da yürürlüğe girişini takip eden üç yıl Komite tarafından geçiş dönemi
olarak tanımlanmıştır. Geçiş süresi boyunca otorite tarafından gevşetilmesi mümkün olan bazı
asgari standartlar 12 içsel derecelendirme yaklaşımlarının uygulanabilmesi için gerekli
görülmektedir. Örneğin, temel IRB’yi uygulayan bankaların kurumsal, hazine ve banka
alacaklarına ilişkin temerrüt olasılığını tahmin edebilmeleri için en az beş yıllık bir veri setine
sahip olmaları gerekmektedir. Perakende alacaklara dair temerrüt karakteristiğinin tahmin
edilebilmesi için de en az beş yıllık veri kullanılmasının gerektiği ifade edilmektedir. Buna
ilaveten, banka tarafından “uygun” derecelendirme sisteminin en az üç yıldır kullanıldığının
resmî otoriteye kanıtlanması gerekmektedir.
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Bankanın içsel derecelendirme yaklaşımını kullanabilmesi için komite tarafından
belirlenen asgari şartların sağlanması gerekmektedir. Asgari şartların sağlanmasının ardındaki
temel ilke, derecelendirme ve risk tahmin sistemlerinin ve süreçlerinin, borçlunun durumunun
değerlendirilebilmesi ve riskin tutarlı ve doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi için anlamlı
sonuçları vermesidir. Çeşitli derecelendirme yöntemleri, piyasalar ve ürünler arasında farklılık
olabildiğinden, derecelendirmenin nasıl yapılacağı konusundaki operasyonel süreçlerin, ulusal
otoritelerin kendi ülkelerine uygun bir şekilde tanımlamaları Komite tarafından önerilmektedir.
Dolayısıyla, resmî otoritenin bankanın sistemlerinin ve kontrollerinin içsel yaklaşımlara baz
oluşturup oluşturmadığını gözden geçirmesi beklenmektedir. IRB’ye geçiş konusunda banka
asgari koşullar itibarıyla tam anlamıyla uyumlu olmasa bile, resmî otoriteye uyum konusunda
bir uygulama planını sunmak ya da uyumsuzluğun önemsiz (immaterial) olduğunu kanıtlamak
durumundadır.
“Derecelendirme sistemi”, bankanın yöntemlerini, süreçlerini, kontrollerini, veri
toplama ve bilgi sistemlerini (IT) kapsayan ve kredi riski değerlendirmesini olanaklı kılan tüm
bileşenleri kapsayan bir tanımdır. Derecelendirme sistemlerinin çalışmasına ilişkin (kapsamı,
bütünleşik olması, verinin saklanması) Komitenin önerdiği standartlara uyumun sağlanması
gerekmektedir. Derecelendirme sisteminin kullanılması, risklerin nümerik hâle getirilmesi,
içsel derecelendirme tahminlerinin (modellerinin) onaylanması, kurumsal yönetişim ilkelerine
dikkat edilmesi, finansal tablolarda yapılan açıklamalar, otoritenin sağlayacağı parametreler,
iştirakler için sermaye ayrılması gibi hususlarda, temel içsel derecelendirme yöntemlerini
kullanmak isteyen bankalara ve ulusal otoriteye sorumluluk yükleyen asgari koşullar BaselII’de yer almaktadır.
İçsel derecelendirme yaklaşımlarında sermaye yeterliliği, tahmin edilen PD, LGD, M
ve EAD’nin bir fonksiyonu olduğundan bu parametrelerdeki değişimden doğrudan
etkilenmektedir. Yüksek PD’ye, uzun vadeye veya yüksek LGD’ye sahip olan krediler daha
fazla sermaye ihtiyacı doğurmaktadır. İçsel derecelendirme yaklaşımlarında banka tarafından
tahmin edilen parametrelerin sermaye yeterliliğinin hesaplanılmasında kullanılması mevcut
düzenlemelerden ciddi şekilde uzaklaşılması anlamına gelmekte ve dolayısıyla denetim
otoritesi açısından kapsamlı bir inceleme yapılmasını gerektirmektedir.
Zira parametrelerin “doğru tahmin” edilip edilmemesi sermaye yeterliliğinin de
doğruluğunu etkilemektedir. Parametrelerin bir bankada gerçeği yansıtması, bir diğerinde ise
olduğundan daha düşük tahmin edilmesi hâlinde bankalar arasında sermaye yeterliliğinin
belirlenmesinde farklılıklar oluşabilecek ve model onayı/denetim riskiyle orantılı olarak
sektördeki rekabet üzerinde bozucu etki gündeme gelebilecektir. Bunun sonucunda düzenleyici
otoriteye sektörün duyduğu güvenin zedelenebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle içsel
derecelendirme yöntemlerinde, düzenleyici otoritenin bankanın tahmin ettiği parametreleri çok
iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda parametrelerin tahmininde kullanılan banka
veri kümesinin sağlıklı olmasının çok önemli olduğu aşikârdır. Kredi riskinin hesaplanmasında
gerekli olan PD tahmininin istatistiksel olarak yansız olabilmesi için borçlu bilgilerinin banka
tarafından doğru alınması, bankanın bilgi sistemlerine eksiksiz ve doğru aktarılması ve otorite
tarafından yapılacak yerinde denetimlerde ve uzaktan izlemede doğru ve tutarlı bir şekilde elde
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edilebilir olması gerekmektedir.

14.1.3.2. İkinci Yapısal Blok
İkinci Yapısal Blok, Pillar-II, aslında Basel Temel İlkelerinde (BCPs) zaten kapsanmış
olan hususların çoğunu içermektedir. İkinci yapısal blok, bankanın risk yönetimi yaklaşımının
denetim otoritesinin incelemesi sürecini tanımlamaktadır. Bu blokta, bankaya ve denetçi
otoriteye özel görevler yüklenmektedir. Bankanın yönetim kuruluna ve yöneticilerine yüklenen
görevler sayesinde, iç kontrol ve diğer kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
İkinci yapısal blokta, bir yanda banka toplam risklere karşı sermaye yeterliliğini
değerlendirmekte, diğer yanda ise düzenleyici otorite bankanın risk değerlendirmesini gözden
geçirerek, birinci yapısal blokta hesaplanan sermayenin ötesinde daha fazla sermayeye gerek
olup olmadığını belirlemektedir. Bankanın, birinci yapısal blokta kullandığı yaklaşımların
doğasına ve karmaşıklığına uygun bir risk değerlendirmesini gerçekleştirmesi, ikinci yapısal
bloğa tam uyum açısından oldukça önemlidir. Basel Komitesi, söz konusu uyumun
sağlanabilmesi için yol gösterici dört ana ilke belirlemiştir.
Birinci ilkeye göre, bankalar risk profillerine ve stratejilerine uygun sermaye
yeterliliğini değerlendirebilecekleri bir sürece sahip olmalıdır. Bu ilkeye göre, banka yönetim
kurulu ve yöneticileri tarafından yapılan bir gözden geçirme süreci olmalı, sermaye
yeterliliğinin değerlendirilmesi sağlıklı yapılmalı, kapsamlı risk yönetimi gerçekleştirilmeli, iç
kontrol gözden geçirilmeli ve izleme ile raporlama yapılmalıdır.
İkinci ilke, denetleyici otoritenin bankaların içsel sermaye yeterlilik değerlendirmeleri
ve stratejilerinin yanında ihtiyati sermaye rasyolarına olan uyumlarının gözden geçirilmesi
suretiyle bir değerlendirme yapmasına ilişkindir. Dolayısıyla, resmî otoritenin yapacağı
değerlendirmenin, yerinde denetlemek (on-sit examination), uzaktan izlemek ve
değerlendirmek (off-site review), banka yönetimiyle görüşmeler yapmak, sermaye yeterliliğine
ilişkin bağımsız denetim raporlarını dikkate almak ve periyodik raporlamalar istemek gibi
bileşenlerden oluşması öngörülmüştür.
Resmî otoritenin asgari yasal sermaye yeterliliğinin tutturulmasının yanı sıra gerekli
olduğunu düşündüğü durumlarda bankalarda asgari oranın da üzerinde sermaye tutulmasını
talep edebileceği hususu, üçüncü ilkede belirtilmiştir.
Dördüncü ilke ise, banka sermayesinin belirlenen asgari yükümlülüğün altına
düşmemesi için bankanın kendi risk karakteristiğine uygun tedbirlerin resmî otorite tarafından
önceden alınmasının sağlanmasına ilişkindir. Bunun gerçekleşmesi için resmî otorite, bankayı
yoğun denetime veya yakından izlemeye alabilir, kâr payı dağıtımında kısıtlamalara gidebilir
veya bankadan sermayenin artırılması yönünde bir eylem planı talep edebileceği gibi acilen
sermaye artırımını da isteyebilir.
Yukarıdaki ilkelerin bir sonucu olarak ikinci yapısal blok ile aslında uluslar arası
faaliyet gösteren finansal kuruluşların bir kaç yıldır kullandığı ekonomik sermaye kavramı
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resmen yeni uzlaşıya yerleştirilmiş bulunmaktadır. Ekonomik sermaye bankanın
faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel (beklenmeyen) kayıplara karşı tampon görev
görmesi için ayrılan sermayeyi ifade etmektedir. Yasal sermayenin seviyesi düzenleyici otorite
tarafından tanımlanmakta ve finansal sistemin sağlığı ve mevduat sahiplerinin korunması
amaçlanmaktadır. Hâlbuki ekonomik sermaye risklerin toplulaştırılması eğiliminin bir sonucu
olarak ortaya çıkan ve farklı tipteki riskleri tek bir ölçütle (metric) ifade etmeye çalışan bir
yaklaşımdır. Ekonomik sermaye yönetiminin bankaya katma değer yaratan iş alanlarının
belirlenmesine yardımcı olmak suretiyle, hissedarın/yatırımcının bilgi ihtiyacını karşılamaya,
Basel II’ ye ve ihtiyati düzenlemelere uyumun gerçekleşmesine yardımcı olması
beklenmektedir. Bir banka asgari yasal sermaye koşulunu sağlasa bile, yeterli ekonomik
sermayeye sahip olmayabilir. Dolayısıyla, banka sahip olduğu toplam risklerle sermayesi
arasındaki bağı iyi kurmalı ve bu bağın iyi kurulduğu resmî otorite tarafından da kabul
edilmelidir. Ekonomik sermayenin belirlenmesinde bankalar çoğunlukla istatistiksel olan kendi
metotlarını kullandıklarından resmî otorite açısından onay verme yükümlülüğü doğmaktadır.

14.1.3.3. Üçüncü Yapısal Blok
Üçüncü Yapısal Blokta (Pillar-III) ana hedef piyasa disiplininin sağlanmasıdır.
Bankaların sahip oldukları sermaye ile sermaye yeterliliği ve risk değerlendirme yöntemleri
dâhil olmak üzere önem arz eden konularda kamuya açıklama yapma (disclosure) gerekliliğini
ortaya koyan üçüncü blokla, bankalar arasında karşılaştırma yapılabilmesi ve bu yolla
şeffaflığın sağlanması hedeflenmektedir. Üçüncü yapısal blokta belirlenen açıklama
standartlarının ulusal muhasebe standartları ile uyumlu olması ve bu standartlar ile çelişki
içermemesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Dolayısıyla, bu yapısal blokta 1988 uzlaşısında olmayan bir bileşen, yani bankaların
finansal durumları hakkında kamuya nasıl bilgi açıklamak zorunda oldukları hususu ayrıntılı
olarak yer almaktadır. Söz konusu blokta, yine önemlilik derecesi (materiality) dikkate alınarak
bir banka grubunun nasıl konsolide edildiğinin açıklanması gerekmektedir.
Sermaye yapısı (Tier 1, Tier 2, Tier 3), portföy yapısı ve riskler dikkate alınarak,
sermaye yeterliliği (grup bazında ve iştirak konumundaki her banka için), kredi riski, hisse
senedi şeklinde yapılan yatırımların riski, kredi riskini azaltma teknikleri, piyasa riski, menkul
kıymetleştirme (securitization) riski ve faiz riski gibi bileşenlerin açıklanması talep
edilmektedir.

14.2. Basel-II’nin Finansal Birimler Üzerine Etkileri
Basel-II’nin, içerdiği yenilikler nedeniyle, bilgi kaynakları birbirine bağlı olan finans
sektörünün oyuncuları üzerinde bir takım etkiler yaratması beklenmektedir. Başta bankalar
olmak üzere, düzenleyici otoriteler, derecelendirme kuruluşları, sermaye piyasaları,
hissedarlar/yatırımcılar, mevduat sahipleri ve finans sektörünün kredi ve diğer müşterilerinin
Basel-II’nin yaratacağı değişimlerden etkilenmeleri beklenmektedir
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Şekil 3: Basel II’nin Çalışma Ortamı
Denetim otoritesi temel olarak iki farklı veri kaynağına sahiptir. Otorite, yerinde
denetim veya uzaktan izleme aracılığıyla toplanan verilere dayanarak bankanın standart
yaklaşımlarını kontrol etmektedir. Bunun yanı sıra denetim otoritesi, bankanın içsel
derecelendirme yöntemlerini kullanmak istemesi hâlinde, ilgili bankanın kapasitesini
değerlendirerek, içsel derecelendirme ve gelişmiş model yaklaşımlarına uygun (eligible) olup
olmadığına karar vermektedir. Öte yandan, düzenleyici otorite bankalara ve müşterilere dış
derecelendirme notu veren kuruluşlara kuruluş ve faaliyet izni vermektedir. Yukarıdaki şekilde
kapsanmayan önemli bir birim ise bağımsız denetim kuruluşlarıdır. Söz konusu kuruluşların
yaptığı denetimler, resmî otorite açısından ayrı bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
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Şekil 4: Finansal Birimlerin Basel II’nin Finansal Birimler Üzerine Etkileri:
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Tablodan da anlaşılacağı gibi Basel-II’nin en fazla etkiyi öncelikle banka ve kredi
müşterileri üzerinde yaratması beklenmektedir. Düzenleyici otoritenin finansal birimler
arasındaki bu etkileşim içerisinde, standartları belirlemek, gözetlemek, kontrol etmek ve yeni
yaklaşımlara onay vermek gibi önceki ortama göre daha aktif davranmasını gerektirecek bir
rolü olduğu söylenebilir. Banka dışı mali kuruluşların da Basel-II’nin ortamından etkilenmeleri
beklenmektedir. Zira düşük dereceli müşterilerin bir kısmı bu kuruluşlara yönelebilirler.

14.3. Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri
Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'ler AB'ye girişle birlikte, uluslararası
rekabete hazır olmak zorundadırlar. Küçüklüklerinin kendilerine sağladığı esneklik ve uyum
kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirerek rekabet avantajı sağlayabilen işletmeler varlıklarını
gelişerek sürdürebilecektir. Bunu sağlayamayan işletmeler ise gittikçe büyüyen sorunlarıyla
uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu bağlamda Basel II standartlarının KOBİ’lere önemli
etkileri olacaktır.

14.3.1. Ülkemizde Hâlen Geçerli Olan KOBİ Tanımlamaları
Hazine Müsteşarlığı’nın tanımına göre; imalat sanayinde faaliyette bulunan ve yasal
defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri,
demirbaşlar vb. toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan;
1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli,
10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli,
50-250 işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir.
En fazla 400 milyar TL tutarında sabit yatırım harcaması yapan işletmelerin tüm
yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tanımına göre KOBİ’ler;
imalat sanayinde faaliyet gösteren, 1-200 işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina
hariç sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibarıyla 2 milyon ABD doları karşılığı TL'yi
aşmayan işletmelerdir.

14.3.2. Basel II Standartları’na Göre KOBİ Olma Şartları
Ülkemizde şimdiye kadar yapılan KOBİ tanımlarından farklı olarak, Basel II’de
sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan standart yöntemde SME (Small and Medium
Sized Entities) sınıfının sınırları firmaların yıllık toplam satış cirolarına göre belirlenmeye
başlanacaktır. SME(KOBİ); toplam cirosu 50 milyon Euro’yu geçmeyen firmalar olarak
tanımlanmaktadır. KOBİ tanımına bağlı olarak “perakende-kurumsal” ayrımı çok önem
kazanmakta olup bir bankadaki toplam kredisi (Nakit + Gayrinakit) 1 Milyon Euro’nun altında
kalan KOBİ’ler “perakende portföy” içinde tanımlanmakta, ilgili bankadaki kredi miktarı 1
milyon Euro’nun üstünde olan KOBİ’ler ise “kurumsal portföy” içinde tanımlanmaktadır.
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Şekil 5: Parekende / Kurumsal Firma Tanımı
Aşağıdaki tabloda standart yönteme göre firma sınıflandırmaları özetlenmiş olup
rakamsal örneklere de kitapçığın sonunda yer verilmiştir.

Tablo1: Standart Yönteme Göre Firma Sınıflandırmaları
Ayrıca birbirleriyle bağlı olduğu düşünülen küçük işletmeler veya şahıslar tek bir
işletme olarak kabul edilir ve portföydeki bu tarz firmalara verilen nakit ve gayri nakdi kredi
miktarının perakende kredi portföyünün % 0,2’sini geçmemesi şartı aranır. Yine, bir bankada
“perakende” portföyü içinde (perakende- KOBİ olarak) değerlendirilen bir firma toplam
kullandığı kredi tutarına bağlı olarak (1 milyon Euro) diğer bir bankada “kurumsal” portföyü
içerisinde değerlendirilebilecektir. Yani, satışları 50 milyon Euro’dan düşük olan bir firma bir
bankadan 1 milyon Euro’nun altında kredi kullanırsa “perakende” portföyü içinde
değerlendirilecek (Perakende-KOBİ) ve o portföyün risk ağırlığına tabi olacakken, diğer
bankadan 1 milyon Euro’nun üzerinde bir kredi alırsa o bankada “kurumsal” portföyünde
değerlendirilecek (Kurumsal- KOBİ) ve o portföyün risk ağırlıklarına tabi olacaktır.
Değerlendirmede kullanılacak risk ağırlıkları da bu iki bankanın sermaye yeterliliği için
kullandığı yönteme göre farklılık arz edecektir.
Mevcut durumda KOBİ olarak değerlendirilen bir firma bütün özellikleri günümüz
tanımına uygun olsa bile, çalıştığı banka Basel II’ deki standart yöntemi uyguluyorsa
kredilerinin toplam 1 milyon Euro’yu geçmesi hâlinde kurumsal portföy içerisinde
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değerlendirilerek kendisine dış derecelendirme kuruluşları tarafından verilen ratingler bankaca
esas alınacak ve derecelendirme sistemi nedeni ile artan kredi maliyetlerine maruz
kalabilecektir. Bu durum, özellikle yüksek tutarlı kredi kullanan firmaları etkileyebilecektir.
Bir başka bakış açısıyla bir firmanın kullandığı krediler nedeniyle bir bankada kurumsal,
diğer bir bankada perakende portföyde değerlendirilmesi ve risk ağırlıklarının her iki bankada
da farklı olması durumu standart yöntemde firmaların lehine bazı durumlar ortaya
çıkarabilmektedir.
Bilindiği gibi, derecelendirilmemiş kurumsal firmaların risk ağırlığı % 100 olarak
alınacak ve ülke risk ağırlığından daha iyi olamayacaktır. Ülkemizde de firmalarımızın büyük
çoğunluğu dışsal derecelendirmeye tabi tutulmamış durumdadır. Üst denetçi mercii bankalara
portföylerindeki firmaların kredi notlarına bakmaksızın hepsi için % 100 risk ağırlığı kullanma
izni verebilir. Bu durumda bankaların tutarlı bir yaklaşım izleyerek ya bütün firmalar için %
100 risk ağırlığını kullanma ya da kredi notu olan firmalar için kredi notunu,
derecelendirilmemiş firmalar içinse % 100 risk ağırlığı uygulama yoluna gitmeleri
gerekmektedir.
Örneğin; 4 Milyon Euro kredi ihtiyacı olan ve cirosu 50 milyon Euro’nun altında kalan
bir firma, rating notu yoksa veya bu rating notu % 100 veya daha yüksek bir risk ağırlığına denk
geliyorsa, ihtiyacı olan krediyi çeşitli bankalara bölerek 1 milyon Euro’nun altında dilimler
hâlinde (mesela; 5 bankadan 800.000.- Euro’luk dilimler) kullanmak isteyebilir. Bu durumda,
firma cirosu 50 milyon Euro’nun ve toplam kredisi 1 milyon Euro’nun altında kalan firmalarını
perakende portföyde değerlendiren bankalarca % 75 risk ağırlığı ile değerlendirilecektir.
Sonuçta firma % 100 veya daha yüksek bir risk ağırlığı ile değerlendirildiği duruma göre % 75
risk ağırlığı ile değerlendirilmesi sonucu daha uygun fiyatlarla borçlanma imkânı
yakalayabilecektir. İlk aşamada büyük oranda standart yöntem kullanılacağı ve daha gelişmiş
yöntemlere geçişin en az 4- 5 yıl almasının beklendiği de göz önüne alındığında bu ve benzeri
politikalar uygulayarak riskliliğinin farkında olan KOBİ’lerin fon maliyetlerini düşürebilmesi
muhtemeldir.
Ancak BDDK’nın gözetiminin olacağı ve perakende portföyde yer alan firmaların
geçmişteki temerrüt durumlarının incelenerek bu firmalara uygulanan standart risk ağırlığının
artırılabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca Basel II’de bankaların içsel derecelendirme (IRB)
Yöntemini kullanmaya teşvik edildikleri ve geçiş aşamasından sonra bu yöntemin bankalarca
kullanılmasının daha hassas risk ölçümüne olanak tanıyacağı gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Bunlara ilaveten, zamanla bankalardan kredi kullanan firmalarla ilgili bazı bilgiler Kredi
Kayıt Bürosu sistemi içinde yer alacak ve bilgilerin bankalarca paylaşıldığı bu sistemde
bankalar firmaların kullandıkları kredileri yakından takip etme olanağına sahip olacaklardır.
Kurumsal portföyde değerlendirilen ve dışsal derecelendirme notuna sahip olmayan bir
firma % 100 risk ağırlığına tabi olacak, risk ağırlığı ülke risk ağırlığından daha iyi
olamayacaktır. Eğer firmanın rating notu varsa ülke risk ağırlığından daha iyi bir dereceye sahip
olabilecektir. Bununla beraber Basel II’ ye uyumla birlikte firmaların dışsal derecelendirmeye
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tabi tutulmaları ve şeffaflaşmaları neticesinde AB’ye üyelik sürecinde yabancı sermayenin
girişi ile birlikte ülkemizin yurt dışı borçlanma maliyeti de düşecek ve ülke notumuz (B+)
iyileşerek ülkemizin risk ağırlığı % 100’ün altına (% 50, % 75 seviyelerine) inebilecektir. Bu
durumda da kurumsal portföyde yer alan firmalara uygulanacak risk ağırlığı bu seviyelere
indiğinde, bankaların daha az sermaye tutmaları neticesinde kredi faiz oranlarında ciddi
düşüşler olabilecek ve bu da kredi kullanan firmalara büyük avantajlar sağlayabilecektir.

14.3.3. Kredilendirmede “Geleneksel Yaklaşım”
Bankalarda, kredilendirmede Basel II öncesi genel kabul görmüş “geleneksel”
yaklaşımda amaç “iyi kredi” vermektir. Bu çerçevede her firma, piyasa konusunda tecrübeli
uzmanlarca incelenir, istihbaratı yapılır, sonuçta iyi çıkan firmalara kredi tahsis edilir. Bu
krediler güvence için teminat altına alınır ve geri ödemeler izlenir.

Şekil 6: İyi Kredi Tahsisi
Böyle bir yapının risk odaklı olmaması nedeni ile de fiyatlama bankanın maliyetinin
üzerine bir kâr payı koyması yoluyla yapılır.
Kredilendirme uzman görüşleri ile yapıldığı için sonuçlar subjektif olmakta, bir
uzmanca “kötü” bulunan firma diğer bir uzmanca “iyi” bulunabilmektedir. Kredilendirme,
taşınan risklerin sayısallaştırılmasına dayanmadığı için riskler fiyatlanamamakta ve riskleri
yönetebilen iyi firmalar bunun avantajlarından yararlanamamaktadır. Farklı bankaların farklı
değerlendirme kriterleri bankacılık sektöründe ortak bir fiyatlamanın oluşmasını
engellemektedir.
Geleneksel yaklaşımın dezavantajlarının zaman içinde ortaya çıkması ile bankalarda
“geleneksel yaklaşım” dan “risk odaklı” yaklaşıma doğru bir kayış başlamıştır.

14.3.4. Kredilendirmede Basel II Yaklaşımı
Basel II ile birlikte “iyi kredi”nin sübjektif yöntemlerle belirlenmesi sürecinden,
kredinin çeşitli unsurları ile ne kadar riskli olduğunun belirlenmesi sürecine ve buna göre
fiyatlama yapılmasına doğru bir geçiş yaşanmaya başlanmıştır. Yeni yaklaşımda “iyi” veya
“kötü” kredi değil, “riskli” veya “az riskli” kredi vardır. Bir kredinin riskli olması onun “kötü”
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olduğu anlamına gelmez, önemli olan kredinin riskinin iyi analiz edilmesi ve doğru
fiyatlanmasıdır. Basel II çerçevesinde risklerin bankalarca daha iyi ölçülebilmesinin, riske
dayalı fiyatlamayı da beraberinde getirmesi beklenmektedir. Riske dayalı fiyatlama, bankanın
fiyatı aldığı riske göre belirlemesi, daha çok risk aldığı ürünleri daha pahalıya satarken, daha
düşük riskli ürünleri daha ucuza satması olarak yorumlanabilir.
Daha geniş bir tanım olmakla birlikte KOBİ temsilcileri açısından kredi riski,
firmaların kullandığı kredilerin bankalar üzerinde yarattığı risk olarak yorumlanabilir. Bu
anlamda, riskliliğin ölçümü iki ana unsura dayanmaktadır; kredi kullananın risklilik seviyesi ve
kredi işleminin risklilik seviyesi. Kredi kullananın riski firma derecelendirme sistemi ile
ölçülürken, işlemin riski ise işlem çeşidi, teminat, vade, para birimi gibi unsurlar ile
değerlendirilmektedir.

14.3.5. KOBİ’lerin Derecelendirilmesi ve Derecelendirme Notunun
Etkisi
Verilen kredinin, kime verildiğinin riskinin ölçülmesinde kullanılan kriter, firmanın
derecelendirme notudur. Firmanın finansal (bilanço, gelir tablosu gibi finansal verilerinin
değerlendirilmesi) ve niteliksel (yönetici ve ortakların geçmişi, ithalat-ihracat, pazar payı vb.)
faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu atanan derecelendirme notu bankaya, bu firmaya
verilecek kredinin taşıyacağı riski gösterir ve bu işlem sonucu bankanın tutması gereken
sermayenin belirlenmesinde girdi olarak kullanılır. Yani, kredi verilen firmanın derecelendirme
notu düştükçe banka hem daha çok risk alacak, hem karşılık olarak daha çok sermaye tutacak
ve dolayısıyla daha çok kaynağını getiriden mahrum bırakacaktır.
Bir rating sistemi kullanılmasında amaç, firmanın taşıdığı riskleri objektif olarak
ölçmektir. Bu durum, ortak bir dilin oluşmasına yardımcı olmanın yanında bankaların bir firma
için çok benzer fiyatlamalar yapmasına neden olacaktır.
Standart yönteme göre derecelendirme sınıfları (Perakende ve Diğer firmalar için)

Tablo 2: Derecelendirme ve Derecelendirme Notu
Bu amaç doğrultusunda firmaların rating’lerinin “güncel” olması çok önemlidir. Yani
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bankalar belli dönemlerde firmaların derecelendirme notlarını güncelliyor olacaktır. Bu
kapsamda, firmalardan bilgiler talep edilecektir. Bugün öngörüldüğü hâliyle rating’lerin yılda
en az bir kere güncellenmesi kabul görmüş yaklaşımdır. Firmaların risklilik seviyesinin
ölçümünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Basel II kapsamındaki Standart Yöntem’de
“Perakende” sınıfına giren firmalar için standart bir risk ağırlığı uygulanacağıdır (% 75). Yani
bu tipteki firmalarda banka için ifade ettiği risklilik; firmanın risk ağırlığının yanı sıra kredi
ürününün ve teminatın yapısına ve risklilik seviyesine bağlı olacaktır.

14.3.6. Kredi İşleminin Unsurları ve Risk Seviyesinin Belirlenmesi
Bir kredinin riskinin belirlenmesinde kredinin kime verildiği kadar bu kredinin unsurları
(kullandırılan kredinin türü, teminat yapısı ve vadesi) da önemlidir. Örneğin, aynı firmaya
verilen 1 ay vadeli ve 5 yıl vadeli iki kredinin veya kefalet karşılığı ve nakit karşılığı verilen iki
kredinin risklerini aynı tutmak mümkün değildir.

14.3.7. KOBİ’lerin Alması Gereken Aksiyonlar
Türkiye’de finansal istikrar dönem dönem bozulmaktadır. Ancak, pek çok risk göz
önüne alınmadığından dolayı bu bozuklukların etkileri hızlıca diğer sektörlere yayılmaktadır.
Dolayısıyla risk yönetimi istikrar sağlanması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. BDDK
tarafından Basel II’ye ilişkin uygulama ve düzenleme hazırlıkları başlamış olup dünyadaki çoğu
düzenleyici otorite tarafından da bankalara, konuya ne kadar önem verildiğinin mesajı ile
belirtilmiştir. Bundan ötürü önümüzdeki dönemde finansal sektörün sağlıklı risk ölçümüne
ağırlık veren ve bu ölçümlerin sonuçlarına göre fiyatlama yapan bir yapıya kavuşması
kaçınılmazdır.
Değişen bankacılığın özel sektörden bağımsız ele alınması veya bu değişimin özel
sektörü de etkilememesi mümkün değildir. Yabancı kaynak ihtiyacının en üst seviyede olduğu
KOBİ’ler de doğal olarak bu değişime ayak uydurmak zorunda kalacaktır. Risk odaklı bir
yapıya olan bu yolculuğun içinde KOBİ’lerin alması gereken aksiyonlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
Türkiye’deki reel sektörün % 95’ini oluşturan KOBİ’ler, büyümenin lokomotifi
konumundadır. Diğer taraftan kırılgan yapıları, gelişmiş ülkelerdeki örneklerinin aksine, bu
büyümenin sağlam temellere oturmasını engellemekte, dönem dönem GSMH’da büyük iniş ve
çıkışların oluşmasına neden olmaktadır. Türkiye’de 2003 yılında kayıt dışılığın bazı
kaynaklarca % 66’lara kadar yükseldiği öngörülmektedir. Bu oran, risklerin yarısının kayıt
dışında kalması ve bankaların bunları ölçememesi olarak ifade edilebilir.
Yasal otoritelerin de önemle üzerinde durduğu risk odaklı bir finansal sektör
yapılanmasında bankalar doğal olarak ölçemedikleri, işletmelere ait bu riskleri almak
istemeyecek veya yüksek fiyatlarla alacaklardır. Neticede finansal sektördeki sermayenin
azlığı, yüksek fiyatla alınan bu risklerin dahi kısıtlı olmasına neden olacaktır.
Kayıt dışılığın bu kadar büyük olması, aldığı riskleri iyi ölçemeyen finansal şirketlerin
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korumacı bir yapı ile hareket etmesine ve fiyatlamada bir emniyet marjı bırakmasına neden
olmaktadır. Önümüzdeki dönemde riske odaklanmanın, yasal otoritenin zorlayıcı tedbirlerinin
de etkisiyle artacağını öngörmek çok da zor değildir.
Ülkemizde risk odaklı yaklaşım hızla kabul görürken bu anlamda bir çözüm ancak
bilinçlenme ile sağlanabilir. Esnek yapıları ve bankalarla yakın ilişkileri bu şeffaflık ve kayıt
düzenindeki bilinçlenmenin, ekonomideki büyüklükleri de göz önüne alındığında KOBİ’lerden
başlaması gereğini ortaya koymaktadır. KOBİ’ler hem fiyatlama avantajlarından
yararlanabilmek hem de banka kaynaklı fonlar bulabilmek için kayıt düzenlerini geliştirerek
işletme faaliyetlerini kayıt içine almak; bu kayıtları da eksiksiz bir şekilde bankalarla paylaşmak
durumunda kalacaktır. Benzer uygulama ve farklı ülke deneyimlerinden de görülebileceği gibi
KOBİ’lerin bu süreçte yapacağı tüm bu yatırımların belli bir maliyeti vardır ve bu yatırımlar
uzun bir dönem içinde ancak gerçekleştirilebilmektedir.
Dolayısıyla gerekli yatırımlara zamanında başlamayan KOBİ’ler bu yatırımlar için
gerekli kaynakları bulmakta zorlanabilir ve kaynak bulmak için bu yatırımları yapmak zorunda
kalarak içinden çıkamayacağı bir kısır döngüye girebilirler.

Şekil 7: Raiting Notunun Kredi Faiz Oranını Etkilemesi
Risk; ölçülebilmesi, karşılaştırılabilmesi ve bir gösterge olabilmesi açısından
sayısallaştırılmalıdır. Bu sayısallaştırma işlemi “derecelendirme” olarak adlandırılır.
Derecelendirme, bir firmanın mali verilerinden yönetsel niteliklerine, geçmiş
performanslarından gelecekteki projelerine kadar pek çok faktörün bir arada değerlendirilerek
nihai bir nota ulaşılması anlamına gelmektedir. Derecelendirmenin sağlayacağı en büyük fayda,
“Risk” kavramının herkes için aynı şeyi ifade eden bir araç hâline getirilmesidir.

146 / 164

Şekil 8: Kredibilitesi İyi Olan Firmalar Bankaların Öncelikli Tercihidir
Derecelendirme sisteminin yaygınlaşmasındaki gecikmeler bu ortak dilin gecikmesi
anlamına gelir ki, sonuç “düşük” riskli firmaların kredilendirmedeki avantajlardan
yararlanılması faydalandırılamaması ve bir anlamda cezalandırılması olacaktır. Daha düşük
kredi fiyatları ancak iyi (yüksek) rating notunu almış firmalar için mümkün olacaktır. Bugün
pek çok banka derecelendirme sistemini oluşturmuş, müşterilerine birer kredi notu atamaya
başlamış durumdadır.
Mevcut durumda ağırlıklı olarak kullanılmakta olan teminatların
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Basel II kriterleri çerçevesinde bankaların kredi risklerini ölçmede kullanmaları için iki
temel yöntem sunulmuştur. Bu yöntemler kolay ve risk duyarlılığı az olandan uygulaması zor
fakat risk duyarlılığı yüksek olana doğrudur. Basel Komitesi ve pek çok ülkenin beklentisi,
bankaların en kolay yöntem ile risk ölçümlerine başlayıp deneyim kazandıkça ve yeterli şartları
sağladıkça daha karmaşık ve hassas yöntemlere doğru yönelmesidir. Gelişimin, Türkiye’de de
bu yönde olması, bankaların büyük bir çoğunluğunun en az bir kaç yıl boyunca standart yöntemi
kullanması ve daha sonra içsel derecelendirme yöntemine geçmesi şeklinde olması
beklenmektedir.
İçsel derecelendirme yöntemi teminatlar ile ilgili bir kısıtlama getirmezken, standart
yöntem risk azaltıcı özelliğe sahip “uygun” teminatları saymıştır. Sayılan finansal teminatlar
arasında örneğin; gerçek müşteri çek ve senedi bulunmamaktadır. Bu durum, KOBİ’lerce teklif
edilen ve yukarıdaki tabloda belirtilenler haricinde kalan teminatların bankanın sermaye
yeterliliği üzerinde bir etki yaratmamasına ve fiyatlama avantajlarının kullanılamamasına
neden olabilir.
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14.4. Bankalarda Stres Testleri
14.4.1. Stres Testi Kavramı ve Gelişimi
1990’lı yıllardan bu yana tüm dünyada yaşanan finansal krizler, finansal sistemin
istikrarının yakından takip edilmesinin ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Diğer
yandan, teknolojik gelişmeler ve kullanılan yeni enstrümanlara bağlı olarak finansal piyasaların
her geçen gün daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi, küreselleşmeye bağlı olarak sınır ötesi
sermaye girişlerindeki artışlar, ülke finansal sistemlerinin dış gelişmelere daha duyarlı olmasına
neden olmuş ve karşı karşıya kalınan risklerin detaylı analizini bir zorunluluk hâline getirmiştir.
Söz konusu risk analizleri kapsamında stres testi analizleri, hem finansal kuruluşların kendi risk
analizlerinin bir parçası olmuş, hem de uluslararası kuruluşların öncülüğünde (Uluslararası Para
Fonu (IMF), Dünya Bankası vb.) otoritelerce finansal sistemin istikrarının değerlendirilmesinde
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Mevcut stres testleri uygulanma amacına göre ikiye ayrılmakta olup, finansal
kuruluşların risk yönetim sistemleri kapsamında kendi portföylerinin kırılganlığını
değerlendirdikleri stres testi analizleri “portföy düzeyinde stres testleri”, ilgili otoritelerce
finansal sistemin kırılganlığının analiz edildiği stres testi uygulamaları ise “finansal sistem stres
testleri” ya da “sistem odaklı stres testleri” olarak adlandırılmaktadır.

14.4.2. Stres Testi Türleri
14.4.2.1. Portföy Düzeyinde Stres Testleri
Portföy düzeyinde stres testi, bir kuruluşun portföyünün makroekonomik ortamdaki
aşırı değişimler ya da istisnai ama olası olaylar karşısındaki duyarlılığının ölçülmesinde
kullanılan teknikler olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu stres testi analizlerinin amacı,
piyasalarda normal olmayan gelişmeler yaşanması durumunda portföyde gerçekleşebilecek
kayıpları ölçerek, riskleri daha şeffaf ve ölçülebilir hâle getirmektir. Portföy düzeyinde stres
testleri genellikle finansal kuruluşlarca, sermayenin etkin dağılımına ilişkin kararlarında, içsel
değerlendirme modellerini ve yönetim sistemlerini tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır
Farklı piyasalar için getirilerin geçmişe dönük verileri incelendiğinde, söz konusu
tarihsel verilerin uç durumların gerçekleşme olasılıklarına ilişkin yeterli bilgi vermediği
görülmektedir. Stres testleri istisnai koşullarda portföyün davranışına ilişkin bilgi vermek
suretiyle, getiriler üzerinde uygulanan istatistiksel modelleri tamamlamaktadır. Bu çerçevede
stres testleri, finansal kuruluşlarca sıklıkla kuruluş ya da portföy düzeyinde uygulanmakta olup,
özellikle piyasa riskini ölçmek için kullanılmaktadır. Ayrıca stres testleri diğer risk türlerine
ilişkin olarak uygulanabildiği gibi portföyün içerisinde yer alan bileşenlere de ayrı ayrı
uygulanabilmektedir.
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Tablo 3: Portföy Düzeyinde Stres Testi Uygulamasının Aşamaları
Semadan da görüleceği üzere stres testi, göz önüne alınacak risk türlerinin ve uygun
modellerin belirlenmesi ile başlamaktadır. Stres testi farklı risk türlerine ayrı ayrı
odaklanabileceği gibi (kredi riski, faiz riski vb.), birden fazla risk türünün aynı anda ele
alınmasına da olanak tanımaktadır. İkinci adım, teste dâhil edilecek faktörlerin belirlenerek
uygun senaryonun oluşturulmasıdır. Stres testlerinde tek bir faktördeki değişikliklerin etkileri
tahmin edilebileceği gibi (duyarlılık analizi), bir grup risk faktöründe aynı anda meydana
gelebilecek değişiklikler de incelenebilmektedir (senaryo analizi). Senaryolar ya da duyarlılık
analizleri kapsamında, piyasa değişkenlerindeki hareketlerin yanı sıra değişkenler arasındaki
ilişkilerdeki değişimler veya oynaklıkları analiz edilebilmektedir
Portföy düzeyinde stres testleri, geçmişte meydana gelmiş şokları uygulayan tarihsel
senaryolara ya da geçmişte olmamış fakat gerçekleşmesi olası değişiklikleri uygulayan
varsayımsal senaryolara dayanabilmektedir.
Senaryoların belirlenmesi; hangi temel aktif kalemlerine şok uygulanacağı, ilgili risk
faktörlerinin neler olduğu, ne kadar ve hangi zaman aralığında şok uygulanması gerektiği gibi
bir dizi kararı içermektedir. Belirlenen senaryoların uygulanmasında portföyün bugünkü
değerinde meydana gelecek değişimin hesaplanabilmesi için senaryo sonucuna göre elde edilen
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yeni piyasa fiyatlarıyla portföy yeniden fiyatlandırılır. Farklı senaryoların yaratılması, stres testi
sürecinin en zor ve üzerinde en çok durulması gereken aşaması olarak görülmektedir.
İdeal bir stres testi, portföyün yapısına uygun olmalı, ilgili piyasa değişkenlerindeki
değişmeleri, muhtemel politika değişikliklerini ve piyasadaki likidite sıkışıklıklarını içermeli
ve farklı risk türleri (kredi ve piyasa riski gibi) arasındaki etkileşimleri de göz önüne
alabilmelidir. Bu gereklilikler, önemli miktarda kaynak maliyeti yaratacağı gibi, ilgili kurumlar
açısından ciddi anlamda uzmanlık ve değerlendirme kabiliyeti de gerektirmektedir.
Hesaplamalardaki karmaşıklıklar ve uygun veri eksikliği gibi sorunlar göz önüne alındığında,
pratikte stres testleri tüm bu koşulları sağlayamamaktadır.
Stres testleri 1990’lı yılların baslarında uluslararası anlamda aktif bankalar tarafından
kullanılmaya başlanmış olup, son dönemlerde büyük finansal kuruluşların çoğunluğunca
uygulanmaktadır. Banka düzenleme ve denetleme otoriteleri de stres testlerinin uygulanmasını
Basel II’ ye göre piyasa riskinin izlenmesinde içsel modeller yaklaşımının tamamlayıcısı
olmaları nedeniyle uygun bulmaktadır.
Çeşitli ülkelerdeki banka gözetim ve denetim otoriteleri, yukarıda yer alan Basel
Komitesince ortaya konulan ilkelerle uyumlu olarak stres testi uygulamasına ilişkin kendi
düzenlemelerini yayımlamışlardır. Gözetim otoritelerinin, kuruluşların risk yönetiminde kendi
içsel model yaklaşımlarını kullanmalarına izin vermeleri, stres testi yöntemlerinin gelişmesine
katkıda bulunmuştur. Günümüzde portföy düzeyinde stres testi, düzenleme otoriteleri ve piyasa
katılımcılarınca etkili bir risk yönetimi sistemini oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak
görülmektedir.
Ülkemizde ise mevcut sermaye yeterliliği düzenlemesine göre piyasa riskine ilişkin
sermaye yeterliliği standart yöntemle hesaplanmaktadır. Ancak, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınlamış olduğu Basel II’ ye geçişe ilişkin yol haritasında,
Ocak 20082 itibarıyla Basel II hükümlerinin yürürlüğe gireceği ve belirlenecek kriterler
dâhilinde, yasal sermaye yükümlülüğü hesaplamasında bazı bankalarca içsel model
kullanılacağını belirtilmektedir. Buna bağlı olarak piyasa riski hesaplamasında içsel
modellerini kullanacak olan bankalar için stres testi uygulaması bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu zorunluluğun söz konusu bankalar için bir itici güç olacağı ve sermaye
yeterliliği değerlendirme sürecinde gelirlerinin stres koşullarından nasıl etkileneceğini
sorgulamalarını sağlayacağı düşünülmektedir. Basel II’nin istatistiksel modellerin yoğun
kullanımını gerektirdiği göz önüne alınarak, konuya ilişkin ilgili veri tabanının iyileştirilmesi
ve insan kaynaklarına gerekli yatırımın yapılması hususlarının ülkemizde faaliyet gösteren
bankaların önem vermeleri gereken noktalar olduğu düşünülmektedir.
Portföy düzeyinde stres testleri, portföyün maruz kalabileceği tüm risk kaynaklarına
ilişkin bilgi vermesi nedeniyle, bir finansal kurumda her düzeydeki karar verici merciyi
ilgilendirmektedir. Alım satım düzeyinde, stres testleri ile portföyde meydana gelecek
değişikliklere bakarak belirli bir pozisyonun ya da ürünün potansiyel kırılganlığı ortaya
konulabilmektedir.
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Yöneticiler açısından stres testleri, risklerin farklı varlık grupları içerisindeki dağılımına
ilişkin karsılaştırmalar yapılmasına, risk limitleri ve kontrollerinin gerekliliğinin öneminin
anlaşılmasına olanak tanımaktadır. İdari açıdan ise, stres testleri, kurumun risk profilinin,
kurumun sahiplerinin risk iştahı ile karşılaştırılması ve sermayenin kurum nezdinde en uygun
dağılımına ilişkin alınacak kararların yönlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Sonuç itibarıyla yönetimin her düzeyinde stres testleri, bir pozisyon ya da ürünün alınan
risk düzeyiyle uyumlu olup olmadığına ilişkin kararların alınmasına yardımcı olmaktadır.
Ancak, portföy düzeyinde stres testlerinin uygulanabilirliğini ve kullanışlılığını etkileyecek bir
takım eksikleri de mevcuttur. Stres uygulanan temel model yanlış belirlenmiş ya da tahmin
edilmişse, stres testinden çıkarılacak sonuçlar da geçersiz olacaktır. Ayrıca, kurumun mevcut
portföyüyle ilgili olmayan ya da piyasalar ve riskler arası sıçramaları göz ardı eden stres testleri,
yöneticiler açısından yanıltıcı bilgiler içerecektir. Yetersiz bir stres testi uygulaması, risk
yöneticilerinde de yanıltıcı bir güven duygusu yaratabilecek ve riske maruziyetlerini
olduğundan daha az algılayarak belki de daha büyük riskler üstlenmelerine yol açabilecektir.
Portföy düzeyinde stres testleri, belli bir senaryonun gerçekleşme olasılığına ilişkin bir
gösterge niteliği taşımamakta, ancak “Ne olasılıkla kayıp yaşayabilirim?“ yerine “Ne kadar
kaybedebilirim?” ve “Hangi olay önceden belirlenen eksik değeri kadar kayıp yaşamama neden
olur?” sorularını cevaplamaktadır. Ayrıca, stres testi sonuçları bilimsel kesinlik taşıyan
büyüklükler olarak algılanmamalıdır. Stres testlerinin belirli şoklar karşısındaki hassaslığa
ilişkin nümerik bir tahmin oluşturmak için kullanılan analitik teknikler olduğu düşünüldüğünde,
yalnızca rakamlar üzerinde uygulanan bir grup formül olmayıp, sonuçların elde edilmesinde
formülasyonlar kadar etkili olan yargılar ve varsayımları da içermektedir. Dolayısıyla yapılan
her bir varsayım, toplulaştırma veya yaklaştırma, sonuca ilişkin hata payını etkilediğinden,
dikkatle ele alınmalıdır.

14.4.2.2. Finansal Sistem Stres Testleri
Finansal sistem stres testleri, isminden de anlaşılacağı üzere portföy düzeyinde
uygulanan stres testlerinden farklılık göstermektedir. Finansal sistem stres testlerinin nihai
amacı, sermayenin risk içeren faaliyetler arasında en uygun dağılımının belirlenmesi ve risk
yönetimine yardımcı olması amacıyla kullanılan portföy düzeyindeki stres testlerinden farklı
olarak, tüm finansal sistemin istikrarını olumsuz etkileyebilecek ortak kırılganlıkların
belirlenmesi olup, ekonomik ortamdaki önemli değişikliklerin finansal sistemin istikrarını nasıl
etkileyeceği ile ilgilenmektedir. Sistem ve portföy düzeyindeki stres testleri toplulaştırmanın
düzeyi ve karmaşıklığı yönünden de farklılık göstermektedir. Finansal sistem stres testleri,
farklı varsayımlara ve hesaplama yöntemlerine dayanan, daha heterojen portföylerin
toplulaştırılması veya kıyaslanmasını içerebilmektedir. Bu durum da tek bir kuruluşun
portföyüyle ilgilenmek yerine, bir bakıma elmalar ve armutların toplanması veya
karşılaştırılması sonucunu doğurabilmektedir. Finansal sistem stres testleri, kuruluşların
kendilerine uyguladıkları stres testlerinin yerine kullanılacak teknikler olmayıp, aksine, tüm
sistemin çok çeşitli şoklara karşı olan duyarlılığının daha geniş kapsamlı olarak anlaşılmasıyla,
kuruluşların kendi portföylerine uyguladıkları stres testlerini tamamlayıcı rol oynamakta ve
farklı kuruluşlarda var olan uzmanlıktan yararlanmaktadır. Her iki tür stres testi de muhtemel
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piyasa çöküşlerinin etkilerini değerlendirmek için kullanılmakla beraber, olaylara farklı bakış
açılarından yaklaşmaktadırlar. Bir başka deyişle, portföy düzeyinde stres testleri tek bir
portföyün ya da kuruluşun şoklar karşısındaki kırılganlığını analiz ederken, finansal sistem
düzeyinde stres testleri analize tüm finansal sistemin istikrarı açısından yaklaşarak, şokların
sistemik etkilerini değerlendirmektedir.
Finansal sistem stres testleri portföy düzeyindeki stres testlerine benzer bir şekilde basit
duyarlılık analizleri ile tek tek risk faktörlerinin finansal sistem üzerinde yaratacağı riskleri
inceleyebileceği gibi, çeşitli ekonometrik modelleri temel alan “makro stres testleri” ile
makroekonomik ortamdaki değişikliklerin (çeşitli makro senaryoların) sistemin sağlamlığına
ilişkin etkilerini de inceleyebilmektedir. Literatürde “makro stres testleri” ve “finansal sistem
stres testleri” kavramsal olarak zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmakla birlikte bu
çalışmada “makro stres testleri”, “finansal sistem stres testleri” ana başlığının altında finansal
sistemin makro değişkenlerdeki değişikliklerle test edilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Duyarlılık analizleri ise bir makro senaryoya gerek olmaksızın mekanik yaklaşımlarla
uygulanabildiği gibi, söz konusu makro senaryoların tek boyutlu olarak uygulandığı özel bir
durum olarak tanımlanabilmektedir. İstisnai olayların finansal sistem üzerindeki olası etkilerine
ilişkin olarak geleceğe dönük bilgi sağlayabilmeleri nedeniyle piyasanın izlenmesi açısından
finansal istikrarın analizinde kullanılan farklı araçların tamamlayıcısı niteliği taşıyan finansal
sistem stres testlerinin yapı tasların tanımlamadan önce, makroekonomik tahmin, erken uyarı
göstergeleri ve stres testleri arasındaki temel kavramsal farklılıklara değinmek yerinde
olacaktır.

14.4.2.3. Stres Testleri Uygulama Süreci
Stres testi uygulamaları çeşitli kararların alındığı, varsayımların ve hesaplamaların
yapıldığı kapsamlı bir süreçten oluşmaktadır. Finansal sistem stres testi uygulama sürecine
ilişkin olarak literatürde çeşitli kuruluşlarca önerilen, birbirine benzer olmakla birlikte
detaylarda bazı farklılıklar gösteren adımlar bulunmaktadır.
Stres testi uygulama sürecine BIS yaklaşımına göre;
Analizin kapsamının belirlenmesi,
Makro ekonomik stres senaryosunun tasarlanması ve kalibrasyonunun yapılması,
Belirlenen risk faktörleri karşısında sistemin kırılganlığının değerlendirilmesi,
Piyasa riski ve kredi riski analizlerinin entegrasyonu,
Sonuçların toplulaştırılması ve yorumlanması,
Geri bildirim etkileri
BIS’in önerisine göre stres testi uygulaması analizin kapsamının belirlenmesi ile
başlamaktadır. Bu aşamada analize dâhil edilecek finansal kuruluşlar ve söz konusu kuruluşlara
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ait aktif kalemleri konusunda karar verilmekte, analizin yalnızca sistemik olarak önemli büyük
bankalarla sınırlı tutulması ya da sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri gibi diğer finansal
kuruluşların da analize dâhil edilmesi hususunda görüş oluşturulmaktadır. Söz konusu karar bir
yandan veriye erişilebilirliğe bağlıyken diğer yandan analiz edilecek risklerin yapısına bağlıdır.
İkinci aşamada, makroekonomik stres senaryosu tasarlanmakta ve kalibrasyonu
yapılmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle şok uygulanacak riskler belirlenmekte ve şokun bir veya
birden fazla risk faktörüne uygulanması konusunda karar verilmektedir. Bu kararı takiben hangi
parametrelere şok uygulanacağı, uygulanacak şokun büyüklüğü ve uygulanma süresi
belirlenmektedir. Birden çok risk faktörünün analiz edilmesi ya da birden çok şok içeren bir
senaryonun uygulanması, stres testinin tahmin gücünü artırırken, hesaplamaları daha karmaşık
ve zaman alıcı hâle getirmektedir.
Stres testinin kapsamı belirlendikten ve stres senaryosu oluşturulduktan sonra,
makroekonomik şokların finansal sistemin istikrarı üzerindeki etkisi çeşitli göstergelerden
faydalanılarak ölçülmektedir. Farklı risk faktörlerinin sistemik olarak önemlerinin ayrı ayrı
sayısallaştırılarak değerlendirilmesinde genellikle finansal sağlamlık göstergeleri (FSI’lar)
kullanılmaktadır. Çeşitli senaryoların ileriye yönelik olarak finansal sistem üzerindeki
etkilerinin simülasyonunda kullanılmak üzere makro göstergelerdeki olumsuz değişikliklerin
söz konusu göstergeler üzerindeki etkisi tarihsel veriler kullanılarak, hem zaman serisi hem de
kesit alan boyutlarını içeren ekonometrik analizlerle tahmin edilmektedir. Tek tek risk faktörleri
üzerinde yapılan söz konusu analizler, finansal sistemin istikrarının değerlendirilmesine
yönelik önemli katkılar sağlamakla birlikte, hiç biri tek başına finansal sektörün maruz
olabileceği çeşitli riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirememektedir. Söz konusu analizlerin
daha kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için risk göstergeleri arası ilişkilerin de göz önüne
alınması gerekmektedir. Bu çerçevede BIS süreç içerisinde bir sonraki adım olarak piyasa riski
ve kredi riski analizlerinin entegrasyonunu önermektedir. FSI’lar ile izlenen riskler kesinlikle
birbirlerinden tamamen bağımsız değildirler. Nitekim, söz konusu risklerin birbirleriyle
bağıntılı olabilecekleri ampirik bulgularla tespit edilmiştir.
Örneğin, petrol fiyatları sokunun enflasyon ve faiz oranları üzerinde etkisi olacak,
dolayısıyla söz konusu şok hem kredi riski, hem faiz riski, hem de mal fiyatları riski
yaratabilecektir. Bu sebeple, finansal sistemin belli bir stres senaryosu karşısında kırılganlığının
değerlendirilmesinde tek tek risk faktörlerinin etkilerini sayısallaştıran farklı göstergelere
dayanmak yerine, birden fazla risk faktörünün bir arada göz önüne alındığı entegre bir risk
modeli kullanılması önem arz etmektedir. Söz konusu risk modeli, makro senaryo ve ilgili
portföyü, daha sonra çeşitli risk göstergelerinin elde edilebileceği, kayıpların olasılık
dağılımıyla eşleştiren analitik bir araçtır.
Makroekonomik göstergelerdeki ya da aktif fiyatlarındaki bir değişiklik bankanın aktif
ve pasiflerinin piyasa değerini doğrudan etkilerken, hane halkının ve firmaların borç/gelir
oranlarını ve dolayısıyla bankaların kredi portföylerinin kalitesini de etkileyecektir. Dolayısıyla
bir makroekonomik şok hem piyasa riskinden doğan kayıplara yol açacak hem de kredi
kullanıcılarının kredi kalitesinde bozulmaya neden olacaktır. Buna bağlı olarak finansal sektör
için en önemli ve birbiriyle bağlantılı olan kredi ve piyasa risklerinin analizinin entegrasyonun
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sağlanması istenilen bir sonuç olacaktır.
Stres testi analizinin en önemli aşamalarından biri sonuçların toplulaştırılması ve
yorumlanmasıdır. Zira yapılan karmaşık hesaplamaların ve analizlerin anlaşılır bir şekilde
toplulaştırılması ve anlamlı biçimde yorumlanması oldukça önemlidir. Bank for International
Settlements (BIS) bu aşamada sonuçların toplulaştırılmasında kullanılan “yukarıdan-aşağı” ve
“aşağıdan-yukarı” olmak üzere iki yaklaşımdan bahsetmektedir. Aşağıdan yukarı yaklaşımında
bankalar otoritelerce belirlenen stres senaryosu karşısında potansiyel kayıp dağılımlarını
kendileri hesaplayıp otoritelere raporlamakta, otoriteler ise bankalarca hesaplanan bu sonuçları
toplulaştırmaktadır. Yukarıdan aşağı yaklaşımında ise stres senaryoları otoritelerce
hesaplanmaktadır. Daha sonra, her iki yaklaşımla elde edilen sonuçlar otoritelerce
karşılaştırılmakta ve yorumlanmaktadır.
Bankalar arası pozisyonlar göz önüne alındığında, bir bankanın kayıp ya da borçlarını
ödemede güçlük yaşamasının diğer bankalar üzerinde etkisi olabileceği açıktır. Dolayısıyla,
bankalar arası pozisyonların da analize dâhil edilmesi, şokların sistemik etkilerinin ölçülmesi
açısından önemlidir. Ancak bankalar arası pozisyonların analize dâhil edilmesi geri bildirim
etkilerinin göz önüne alınmasında yalnızca ilk adımdır. Zira statik bir bankalararası pozisyonlar
matriksi bankaların analiz süresince portföylerini sabit tutacakları varsayımına dayanmaktadır.
Gerçekte ise bankalar, şoklardan en çok etkilenecek sektörlerden kaçınacak şekilde
portföylerini yeniden düzenleyeceklerdir. Dolayısıyla “statik geri bildirim etkileri” ve “dinamik
geri bildirim etkileri” ayrımına gitmek gerekmektedir.
Diğer yandan, makro stres testi modellerine “içsel tepki fonksiyonlarını” eklemenin
gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bankaların şok karşısında
portföylerini yeniden düzenlemeleri riski azaltıcı bir etki yaratacağından, stres testinin olumsuz
sonuçlarının derecesini olduğundan daha az gösterebilecektir. Ancak, diğer bankaların da
benzer şekilde hareket etmeleri sonucu bankaların riski azaltıcı tepkilerinin domino etkisi
yaratmasının sistemik olumsuzluk yaratabileceği de göz önüne alınmalıdır.
IMF ise finansal sistem stres testlerinin aşamalarını, BIS’inkine temelde benzer olmakla
birlikte biraz daha farklı bir biçimde ele almaktadır. IMF’ye göre finansal sistem stres testleri
sistemdeki temel kırılganlıkların belirlenmesine ilişkin çok adımlı bir süreç olarak
tanımlanmaktadır.

14.4.3. Stres Testleri Uygulama Yöntemleri
Bu bölümde, finansal sistemin maruz kalabileceği temel risklere olan faiz, kur ve kredi
risklerine ilişkin stres testi analizlerinde kullanılacak yöntemler örnekler yardımıyla
incelenmektedir. Stres testi analizi yapılacak finansal sistemin özellikleri çerçevesinde mevcut
kırılganlıklara göre birçok diğer risk türüne de (likidite, hisse senedi fiyatları, mal fiyatları vb.)
stres uygulanması mümkündür.
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14.4.3.1.Faiz Riskine İlişkin Stres Testi
Faiz riskini, finansal kuruluşlarca aktif ve pasifte yer alan kalemlerin, belirli vade
dilimlerinde faize duyarlılığının uyumlu olmaması hâlinde, maruz kalınan risk olarak
tanımlamaktadır. Faiz riski, bir finansal kuruluşun faiz geliri ve giderinin yanı sıra
bilançosundaki diğer faize duyarlı kalemleri de etkiler. Gelecekteki nakit akımları faiz
değişikliklerine duyarlı olduğundan, faiz oranlarındaki değişiklikler kuruluşun aktif ve
pasiflerinin piyasa değerini de değiştirmektedir.
Faiz riski, birçok yöntem kullanılarak analiz edilebilmektedir. Söz konusu yöntemlerden
en çok kullanılan iki yöntem olan “açık yöntemi” ve “durasyon yöntemi” üzerinde
durulmaktadır. Faiz riskinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerin çoğunluğu, tüm aktif ve
pasiflerin vade/yeniden fiyatlama yapılarına ilişkin bilgilerin derlenmesi ile başlamaktadır.
Gerek ilgili düzenleme ve denetleme otoritesinin düzenlemeleri gereği, gerekse finansal
kuruluşun kendi risk yönetim politikaları gereği finansal kuruluş tüm aktif ve pasiflerini faize
duyarlılıklarına göre sıralamakta (değişken faizli enstrümanlar için yeniden fiyatlamaya kalan
süre, sabit faizli enstrümanlar için vade) aktif ve pasiflerini belirli zaman dilimlerine
(kategorilerine) ayırarak raporlamaktadır. Açık tutarı, her bir vade dilimi için aktiflerden ve
pasiflerden elde edilen gelir akımları arasındaki farktır. Her bir zaman aralığı ya da vade
dilimindeki açık tutarı, net faiz gelirinin faiz oranlarındaki değişimlerden ne derece
etkileneceğini göstermektedir.

14.4.3.1.1. Yeniden Fiyatlama Açık Yöntemi
Yeniden fiyatlama açık yöntemi, bir finansal kuruluşun aktiflerinden sağladığı faiz
getirisi ile pasiflerin için ödediği faiz gideri arasındaki farka dayalıdır. Bu yöntemle herhangi
bir faiz oranı değişimi sonucunda, her bir vade dilimi ve toplam net faiz gelirindeki değişimi
ölçmek amaçlanmaktadır.
Açığın sıfırdan büyük olduğu durumda faiz oranlarındaki artış, net faiz gelirinin
artmasına, sıfırdan küçük olduğu durumda ise azalmasına neden olacaktı. Örneğin, TCMB
(2007)’ye göre Türk bankacılık sektörü için faiz riskine ilişkin stres testi analizi, yeniden
fiyatlama-açık yöntemi ile uygulanmaktadır. Buna göre, sektörün faize duyarlı aktif ve
pasiflerinin arasındaki farkı gösteren açık tutarı, vadeye kalan gün sayılarına göre 0-1 ay, 1-3
ay, 3-6 ay, 6-12 ay ve 12 aydan uzun olmak üzere 5 vade dilimine ayrılmıştır.
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Tablo 4: Faiz Riski Stres Testi Türkiye Örneği
Yeniden fiyatlama açık yöntemi bir portföyün vade uyumsuzluklarına ilişkin faydalı
bilgiler vermesine rağmen, çeşitli eksiklikleri mevcuttur. Yeniden fiyatlama yöntemi faiz
oranlarındaki değişimlerin kuruluşun aktiflerinin piyasa değerini değil, yalnızca gelir
durumunu etkilediğini varsayar ve aktif ve pasifleri piyasa fiyatından yeniden değerlemek
yerine yalnızca gelir/gider değişimi üzerine odaklanır. Ayrıca bu yöntem vade dilimleri içinde
toplulaştırma sorunlarını ve aktif ve pasiflerin bir sonraki fiyatlama döneminden önceki nakit
akımlarını göz ardı etmektedir.

14.4.3.1.2. Vade Açık Yöntemi
Faiz riskinin temel çıkış noktası bir finansal kuruluşun aktif ve pasiflerinin vadeleri
arasında ciddi bir uyumsuzluk olmasıdır. Faiz oranlarındaki bir artış, aktif ve pasiflerin piyasa
değerini, daha uzun vadeler için daha yüksek tutarda olmak suretiyle düşürecektir. Faiz oranları
artarken bir finansal kuruluşun pozitif vade açığı var ise kuruluşun aktiflerinin değeri,
pasiflerinin değerinden daha fazla düşecek ve kuruluşun sermayesi ve dolayısıyla net değeri
azalacaktır. Bu kapsamda, ağırlıklı ortalama vade, faiz riski maruziyetine ilişkin faydalı bilgiler
sunmaktadır.
Bu çerçevede, faiz oranı riskinin değerlendirilmesinde kullanılan vade açık yöntemi bir
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finansal kuruluşun aktif ve pasiflerinin ağırlıklı ortalama vadesine dayanmaktadır ortalama
vadesini göstermektedir.
Ancak ağırlıklı ortalama vade, faiz riskini ölçmede kusursuz bir yöntem değildir.
Aktiflerinin vadesi ile pasiflerinin vadesi birebir uyumlu olan bir banka dahi aktif ve
pasiflerinin nakit akımlarının zamanlamasının farklı olması durumunda, faiz oranlarındaki
değişimlerden doğacak kayıplara maruz kalabilecektir. Söz konusu sorunun üstesinden
gelebilmek için “durasyon yöntemi”, faiz riskine maruziyete ilişkin daha doğru bir ölçüt olarak
kullanılmaktadır.

14.4.3.1.3. Durasyon Yöntemi
Durasyon, bir varlığa ilişkin, söz konusu varlığın vadesinin yanı sıra nakit akımlarının
zamanlamasını da göz önüne alan faize duyarlılık ölçütüdür. Durasyon, nakit akımlarının
bugünkü değerlerini ağırlık olarak kullanmak suretiyle hesaplanan ağırlıklı ortalama vadeye
kalan süredir. Durasyon ayrıca aktif fiyatlarının “faiz elastikiyeti” (hassaslığı) olarak da
tanımlanmaktadır.
Aktif ve pasifler için durasyon hesaplandıktan sonra, aktifler ile pasiflerin durasyonu
arasındaki farkı ifade eden durasyon açığı faiz riskine maruziyetin analizinde
kullanılabilmektedir.
DA aktiflerin durasyonunu, DP pasiflerin durasyonunu göstermektedir. Portföy
yöneticileri durasyon açığını, faiz oranlarındaki değişimlerden dolayı oluşacak aktifler ve
pasiflerin değer, kayıp ve kazançların eşleştirilmesi yoluyla, portföyü faiz oranlarındaki
değişikliklere karşı korumakta kullanabilmektedirler. Bu yaklaşımın zayıf noktalarından biri,
tek bir iskonto faktörü kullanıyor olmasıdır. İskonto faktörünün hesaplanmasında tek bir faiz
oranının belirlenmesi, getiri eğrisinin düz olduğuna, dolayısıyla faiz oranlarındaki bir
değişikliğin getiri eğrisinde paralel bir kaymaya yol açacağına işaret etmektedir. Alternatif
durasyon ölçütleri, farklı vadeler için farklı iskonto faktörleri kullanarak getiri eğrisinin
şeklinde meydana gelmesi olası değişiklikleri de hesaba katmaktadır. Durasyon açık
yönteminin bir diğer zayıf noktası ise, faiz oranlarındaki küçük değişiklikler için doğru sonuçlar
vermesidir. Stres testleri ise genellikle faiz oranlarındaki büyük değişikliklerin etkisini analiz
etmeyi amaçladığından, dışbükeyliği de göz önüne alacak şekilde, durasyon hesaplamasına
ikincil terimleri de eklemek gerekmektedir.
Dışbükeylik, faiz oranlarındaki değişiklikler karşısında durasyonun nasıl değişeceğini
göstermekte olup, bir varlığın faizlerdeki değişiklikler karşısındaki fiyat elastikiyetine ilişkin
daha doğru bir tahmin elde edilmesine olanak tanımaktadır.
Tanımlanan faiz riski ölçüm yöntemleri, bir arada değerlendirildiğinde, durasyon
analizinin en tercih edilir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, söz konusu analizin
yapılabilmesi için portföyde yer alan tüm enstrümanların vadelerine ilişkin veri setine ihtiyaç
vardır. Özellikle “yukarıdan aşağı” yaklaşımı ile stres testi analizi yapan otoriteler için bu tür
bir veri setine erişim her zaman mümkün olmamaktadır. Bu tür veri kısıtının olduğu ülkelerde
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ya söz konusu analizin bankalarca kendi portföyleri üzerinde uygulanması istenmeli ve sonuçlar
daha sonra toplulaştırılmalı ya da sofistike olmayan sistemler için uygulanabilir bir yöntem olan
açık yöntemi uygulanmalıdır. Nitekim ülke örnekleri incelendiğinde, FSAP kapsamında
yapılan faiz riski stres testi analizleri kapsamında veri kısıtları dolayısıyla çoğunlukla açık
yöntemi kullanıldığı görülmektedir

Tablo 5: Avrupa Ülkelerinde Stres Testleri Kapsamında Kullanılan Modeller
Faiz riski stres testleri, yüksek miktarda faiz riskine maruz pozisyonları bulunan ve
piyasa payı yüksek tüm banka ve finansal kuruluşları içermelidir. Faiz riski için kullanılan en
temel şoklar, getiri eğrisindeki paralel kayma, getiri eğrisinin eğiminde değişim ve aynı zaman
döneminde farklı faiz oranları arasındaki spredde değişim olarak sıralanabilir. Faiz oranlarına
şok uygulanabileceği gibi oynaklıklar ve korelasyonlara da şok verilebilmektedir.
Faiz riski şokunun uygulanacağı zaman süreci, analizin yapısına göre değişiklik
göstermekle birlikte incelenen kuruluşun bilançosu hızlı bir şekilde değişiyorsa, 1 yıllık bir şok
uygulamak anlamsız olacaktır. Dolayısıyla, faiz riskine ilişkin stres testlerinin çoğunluğu, 10
gün ya da 1 ay gibi kısa dönemler için uygulanmaktadır. Kısa süreli şoklar, günlük risklere daha
fazla maruz olan ticari portföyleri büyük olan kuruluşlara uygulanırken, uzun süreli şoklar
bilançoları zaman süresince daha sabit olan kuruluşlara uygulanmalıdır. Uzun dönemli faiz
oranı şokları, daha aktif piyasa katılımcıları tarafından alınan kısa vadeli pozisyonlardan çok,
finansal sistemin yapısal pozisyonunun analizi için faydalı bilgi sağlamaktadır.
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Tablo 6: Avrupa Ülkelerinde Stres Testleri Kapsamında Kullanılan Faiz Risk Şokları

14.4.4. Kur Riskine İlişkin Stres Testi
Kur riski genel olarak döviz kurlarındaki değişimlerin finansal kuruluşların aktif ve
pasifleri ile bilanço dışı kalemlerini etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Kur riski, “doğrudan”
ve “dolaylı” kur riski olmak üzere iki tür olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda, doğrudan
kur riski, bankaların yabancı para net açık pozisyonlarından ve dövize endeksli
pozisyonlarından kaynaklanan riskini ifade ederken, dolaylı kur riski ise kurdaki değişimlerin,
kredi kullanıcılarının pozisyonların ve dolayısıyla kredibilitelerini etkilemesi olarak
tanımlanmaktadır.

14.4.4.1. Doğrudan Kur Riski
Doğrudan kur riski stres testi, uygulaması en basit stres testi analizi olarak
değerlendirilebilir. Döviz kurundaki bir azalış, net açık pozisyonun yerel para biriminden
tutarında da aynı oranda bir düşüşe neden olmaktadır. Portföylerinde yüksek miktarda yabancı
para türev enstrümanları bulunan finansal kuruluşlar için döviz kuru ile öz kaynaklar arasındaki
ilişki, doğrusal olmayacaktır. Böyle durumlarda finansal kuruluşların net açık pozisyonlarının
detaylı açılımının incelenmesi önemlidir.

14.4.4.2. Dolaylı Kur Riski
Şüphesiz ki döviz kurundaki değişiklikler, reel sektörün kredibilitesini ve borçlarını geri
ödeme gücünü de etkileyecektir. Kurdaki değişikliklerin reel sektör üzerindeki etkisi, yabancı
reel sektör karşısındaki rekabet gücünü azaltarak ve firmaların açık pozisyonları yoluyla
bilançolarını etkileyerek olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır.
Bankalar için olduğu gibi reel sektör için de döviz kurundaki değişimin yabancı para
açık pozisyonun yerel para biriminden tutarında değişim olarak yansıyacağı ve dolayısıyla reel
sektörün öz kaynaklarında da aynı etkiyi görürüz.
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Tablo 7: Avrupa Ülkelerinde Stres Testleri Kapsamında Kullanılan Kur Şokları

14.4.5. Kredi Riskine İlişkin Stres Testi
Kredi riski, kredi kalitesinde meydana gelebilecek beklenmeyen değişimler karşısında
maruz kalınabilecek kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel bankacılığın temel
fonksiyonlarından birinin kredi vermek olduğu, dolayısıyla banka portföylerinin büyük
kısmının kredilerden oluştuğu düşünüldüğünde, kredi riski bankacılık sektörünün karşı karşıya
olduğu temel risklerden biri olarak değerlendirilebilir.
Kredi türev ürünleri haricindeki kredi enstrümanlarının çoğunluğu, alım satıma konu
değildir ve piyasada anında fiyatlandırılamamaktadır. Dolayısıyla bir kredi enstrümanının
gerçek piyasa değerine ilişkin çok az bilgi mevcuttur. Zira kredi fiyatlamasında kullanılan bilgi
doğası gereği “özel” olduğundan piyasa tarafından bilinmesi mümkün olmayıp, rayiç değer
hesaplamasının yapılabilmesi oldukça güçtür. Küçük pozitif getirilerin olasılığı yüksek, büyük
negatif getirilerin olasılıkları düşük olması dolayısıyla, kredi riski ile ilişkili getiriler, asimetrik
dağılıma sahiptirler. Dolayısıyla yetersiz veriler, şık olmayan gözlemler ve asimetrik dağılım
bir araya geldiğinde, kredi riskinin modellenmesi analitik ve ampirik açıdan oldukça
zorlaşmaktadır TCMB (2007) tarafından uygulanan Türkiye için bankacılık sektörü kredi riski
senaryo analizi, örnek olarak verilebilir
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Tablo 8: Kredi Riski Senaryo Analizi, Türkiye Örneği
TGA dönüşüm oranında meydana gelebilecek 1-15 puanlık artışlar sonucunda
bankacılık sektörünün SYR’ sinin nasıl etkileneceği görülmektedir. 2004 yılı Aralık ayı
itibarıyla 15 puanlık artış, sektörün SYR’ sini 7,2 puan düşürürken, Aralık 2005 itibarıyla 8,3
Aralık 2006 itibarıyla ise 8,5 puan düşürmektedir. Bu durum, sektörün kredi riskine
maruziyetinde bir artış olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir.
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Tablo 9: Kredi Risk Kapsamında Kullanılan Göstergeler
Bu yaklaşıma örnek olarak, Norveç Merkez Bankasının uygulamış olduğu kredi riski
stres testi analizini vermek mümkündür. Norveç için hane halkı finansal gelişmeleri ile reel
sektör karlılığı gelişmeleri arasında bağlantı olduğu tespit edilmiş ve bu iki sektör için makro
veriler kullanılarak kredi kayıpları hesaplanmış, daha sonra bu modellerden elde edilen sonuçlar
bankaların kredi kayıplarının tahmin edildiği bir başka modelde girdi olarak kullanılmıştır.
Ayrıca, Norveç Merkez Bankasının mikro veriler kullanarak firmaların iflas etme olasılıklarını
hesapladığı bir model (SEBRA) bulunmakta olup söz konusu modelden elde edilen sonuçların
da reel sektör kredi kayıp tahminlerinin hesaplanmasına katkı sağlamıştır.

163 / 164

Şekil 9: Norveç Merkez Bankasınca Kredi Kayıplarının Ölçülmesinde Kullanılan
Metodoloji
Kredi riskine ilişkin modellerin değerlendirilmesinde, literatürde mevcut çalışmaların
büyük çoğunluğu, doğrusal modellerden oluşmaktadır. Doğrusallık varsayımı şokların küçük
olduğu durumlarda doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, büyük şoklarda doğrusal olmayan
ilişkilerin de göz önüne alınması gerekmektedir. Zira böyle bir durumda herhangi bir şoku iki
katına çıkarmak doğrusallık varsayımı altında etkiyi de iki katına çıkarırken gerçekte doğrusal
olmayan bir ilişki söz konusu olmadığı bir durumda etkinin olduğundan daha büyük ya da daha
küçük olarak yansıtılmasına neden olacaktır.
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