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

ÖNSÖZ
Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar yönetimi dersi son yıllarda ilgili piyasa ve
kurumların gelişmelerine paralel olarak sürekli olarak önemini artırmıştır. İşletme, iktisat,
maliye ve diğer beşeri bilimlerden mezun olan öğrencilerin kolaylıkla iş bulabildikleri
alanlardan sermaye piyasaları, finans kurumlarını daha iyi tanıtabilmek için elinizdeki kitap
hazırlanmıştır. Sürekli değişim hâlinde olan finans dünyasındaki değişiklikleri takip edebilmek
kolay bir iş değildir. Kitabın hazırlanmasında yararlanılan kitap, makale, tez ve diğer ders
notları bazen güncel durumu tam olarak yansıtmıyor olabilmektedir. Bu nedenle bazı
bölümlerde ilgili kurum ve piyasa tanıtılırken resmi internet sayfalarındaki bilgiler
kullanılmıştır. Buna en güzel örnek, on yıl öncesine kadar İzmir’de kurulan Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Borsası (VOBAŞ) artık İstanbul merkezli olarak (VİOP) faaliyetlerini sürdürmektedir.
Aynı şekilde, Türk sermaye piyasalarının temel taşı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
(İMKB), son birkaç yılda göstermiş olduğu inanılmaz bir değişimle yapısı değişmiş ve Borsa
İstanbul yeni kurum adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Elinizdeki notların derlenmesi
sırasında Borsa İstanbul’un özelleştirilmesi ve halka arzı söz konusudur. Bu ve bunun gibi
birçok yeni oluşumlar, gelişmeler ve yeni kurumsal yapılar gelecekte yapılacak güncellemelerle
düzeltilecektir. Yararlı olması dileklerim ile tüm öğrencilere başarılar dilerim.
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KISALTMALAR
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn: Sermaye Piyasası Kanunu
BDDK: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
BES: Bireysel Emeklilik Sistemi
BİST: Borsa İstanbul
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
IPO: Halka ilk arz
VIOP: Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası

YAZAR NOTU
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, kurumlarla ilgili detaylı
mevzuattan kaçınılmıştır. Ancak bir lisans öğrencisinin Sermaye Piyasaları ve Finansal
Kurumlar Yönetimi’nde bilmesi gereken konular detaylı olarak sunulmuştur. Konuların
pekişmesi için farklı formatta sorular hazırlanmış ve cevapları verilmiştir. Bölüm soruları
başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular
sorulmuştur. Yararlı olması dileklerimle hepinize başarılar dilerim.
Prof. Dr. Vedat SARIKOVANLIK
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Giriş
Bu bölümde finansal sistemin genel bir tanımı yapıldıktan sonra sistem içinde yer alan
oyuncuların tanımı yapılmaktadır. İşletmeler, devlet ve hane halkı tanımı yapıldıktan sonra
finansal sistemin fonksiyonları açıklanmıştır. Ayrıca modern ekonomilerde finansal sistemin
ekonomik gelişime faiz oranı, kredi, hisse senedi ve döviz kuru kanalı ile yaptığı katkılar
açıklanmıştır. Finansal sistemin gelişimesi için gerekli şartlar detaylı olarak açıklandıktan sonra
Türkiye’deki finansal sistemin tarihçesinden örnekler verilmiştir.

1. FİNANSAL SİSTEM
1.1. Finansal Sistemin Genel Yapısı
Finansal sistem, bir ülke ekonomisinde fon transferlerinin gerçekleştirilmesinde
kullanılan ve ülke ekonomileri için büyük önem arz eden bir organizasyondur. Finansal
sistem, tasarrufları dolayısıyla ellerinde fon fazlası bulunanlarla, fon açığı olanlar ekonomik
birimler arasındaki transfer işlemlerini gerçekleştirmektedir. Finansal sistem bu işlevi
görürken kurumlarından, araçlarından ve yasal düzenlemelerden faydalanır. Ekonomik
büyümenin sağlanabilmesi ve ülke ekonomisinin günümüz dünya ekonomisine ayak
uydurabilmesi için, gelişmiş bir finansal sistem son derece gerekli bir unsurdur.
Finansal sistem bir bütün olarak birçok kurum, aracı kuruluş ve piyasanın birlikteliği ile
oluşan ve kamu - özel olmak üzere; Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme
Kurumu (BDDK), TMSF, bankalar, borsalar, aracı kurum, sigorta şirketleri gibi çok çeşitli
kurumları kapsar. Finansal kurumlar faaliyetleri banknot (para), tahvil, krediler, hisse senetleri,
opsiyon, futures, swap gibi finansal araçlar yardımı ile bir bütünlük içinde yürütürler.
Finansal piyasa daha geniş bir ifadeyle; “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 organik doku” olarak tanımlanır.
Finansal piyasalar yatırım ve tasarruf kararlarının farkı birimlerce verildiği bir
ekonomide dağınık ve küçük miktarlarda bulunan tasarrufları toplayıp, en yüksek getiriyi
verecek yatırım alternatiflerine yönlendirerek, ülkedeki fonların etkin bir şekilde kullanımını
gerçekleştirme yoluyla ekonomik büyümenin oluşumuna katkı sağlar. Fonların taraflar arası
transferi finansal varlıklar aracılığı ile gerçekleşir. Finansal varlıklar aracılığıyla, fon fazlasına
sahip ekonomik birimlerden toplanan fonların yatırım yapacaklara transferi gerçekleşirken, fon
ihtiyacı duyan ve yatırım yapacak kesimin riski de bir getiri karşılığında karşı tarafa transfer
edilir. Bu iki fonksiyon Şekil 1’de gösterilmiştir.
Yatırımcılar veya finansal aracılar direkt olarak finansal varlıkları ihraç ederek fon
fazlası veren firmalardan, hükümet birimlerinden veya bireylerden fonları toplar. Fon
yatırımcıları ödünç alanlardan veya finansal aracılardan direkt olarak finansal varlıkları
alabilirlerken, brokerlar ve dealerlar finansal varlıkların transferini kolaylaştıran aracılar
görevini görmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyümeyi sağlayabilmeleri için tasarruf ve
yatırımlarını da büyütmeleri gerekmektedir. Finansal sistem, tasarrufları özendirerek ülkenin
sermaye birikimini artırırken; aynı zamanda bünyesine kazandırdığı bu tasarrufları verimli
yatırımlara kanalize ederek, ekonomik büyümenin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.
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Şekil 1 . Finansal Fonların Akışı
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Gelişmiş bir finansal sistemi, finansal sistem içerisinde bulunan kurumların gelişimi
ve araçların çeşitlenmesi olarak ifade etmek mümkündür. Finansal araç çeşitliliği ile
tasarruflar özendirilmekte ve böylece küçük tasarruf sahiplerinin fonları da sistem içerisine
çekilmektedir. Ayrıca gelişmiş finansal kurumlar, aracılık faaliyetlerini daha iyi yürüterek,
aracılık maliyetlerini düşük tutmakta, yaratılan kaynakların daha verimli alanlara kanalize
edilmesi seçiciliğini göstererek de ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.
Finansal sistemin yapısı ve özellikleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte sistemin temel
belirleyicileri aşağıdaki gibi belirlenir:
a. Sisteme fon sağlayanlar (tasarruf sahipleri)
b. Sistemden fon talep edenler (yatırım projesi sahipleri)
c. Aracılık eden finansal kurumlar
d. Fon transferinde kullanılan finansal araçlar
e. Hukuki ve idari kurallar.
Finansal sistemin genel yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir. Burada görüldüğü gibi,
finansal piyasalarda yatırımlar için yatırım ve finansman araçları ile bunların akışına aracılık
eden kurumlar bulunmaktadır. Ekonomide birçok yatırım ve finansman aracı olmasının yanında
genellikle nakit para, mevduat, krediler, hazine bonoları, tahvil, hisse senedi, vadeli işlemler,
varlığa dayalı menkul kıymetler bunlara örnek olarak sayılabilir.
Fon akımına aracılık eden kuruluşlara örnek olarak ticari bankalar, yatırım bankaları,
kalkınma bankaları, katılım bankaları, menkul kıymetler borsaları, risk sermayesi yatırım
ortaklıkları sayılabilir.
Finansal sistemde fonların yer değişimi doğrudan veya dolaylı finansman şeklinde
gerçekleşmektedir. Doğrudan finansman; fon arz eden ve fon talep eden ekonomik birimlerin
doğrudan doğruya karşılaştıkları yöntemdir. Dolaylı finansman ise bu iki kesim arasındaki fon
aktarım görevini finansal aracılar üstlenmiştir.

Şekil 2: Finansal Sistemin Genel Yapısı

Finansal sistem en basit şekli ile finansal hizmetleri kullananlar ve bu hizmetleri
sağlayanlar olarak ikiye ayrıştırılabilir.
1.2. Finansal Sistemin Kullanıcıları
Finansal kurumlar hizmetlerini işletmeler, hanehalkı ve hükümetler (devlet)
aracılığıyla yerine getirirler.
İşletmeler: Şirketlerin ödemeleri, çek hizmetleri, akreditif, teminat, muhasebe gibi
çok çeşitli finansal hizmetleri vardır. Dolayısıyla finansal hizmetleri daha karmaşıktır. İş
dünyası kredi kullanıcısıdır. Stoklarını finanse etmek için kısa vadeli, sermaye artırımı için
ise uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyar. Ayrıca finansal varlıkların önemli bir bölümünü elinde
tutar. İş dünyası kamu ve özel kesim firmalarını içermektedir. Kamu kesimi genellikle
sermaye yoğun işlerde faaliyet gösterdikleri için, gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinde
faaliyet gösteren birçok büyük firma kamu mülkiyetindedir. Bunların birçoğu kâr amacı
gütmeksizin sadece istihdam yaratmak ve makul fiyatlardan mal ve hizmet sağlamak için
çalışır. Bu kurumların çoğunluğu zarar ettiğinden yatırımlarını kendi kazançlarından
sağlayamazlar. Bu nedenle iç ve dış piyasalardan borçlanmak zorunda kalmışlardır. Bazı
büyük kurumlar ise gerek duydukları finansal hizmetleri kendileri karşılayabilirler. Ayrıca
bazı finansal hizmetleri de arz edebilirler. Yani kendi hisse senetlerini, finansman bonolarını
finansal sisteme sunarak, finansal piyasalarla direkt bağlantı kurabilirler. Bu direkt finansman
gelişmekte olan ülkelerde çok az düzeydedir.
Hanehalkı: Hanehalkı sektörü bireylerden ve küçük firmalardan oluşur. Temel
finansal ihtiyaçları ödeme hizmeti, tasarruf için likit varlıklar ve küçük çaplı tüketim
kredileridir. Bu sektör işlemlerde kolaylık, likidite, güven ve basitlik talep eder. Kendileri için
gerekli yatırımı yaptıktan sonra artan kısmı ise uygun varlıklarla değerlendirmek isterler.
Hükûmet (Devlet): Finansal sistemin düzenleyicisi olan hükümetler aynı zamanda bu
sistemin müşterisi konumundadır. Ödeme hizmetlerinden tüm ülkeler yararlanır.
Sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelerde bütçe açığı menkul kıymet satarak
karşılanırken gelişmekte olan ülkelerde bütçe açığı genellikle bankalardan borçlanılarak
kapatılır. İş dünyasında olduğu gibi birçok ülkede hükümetler kredi kullanıcısıdır ve finansal
sistemi harcamalarını fonlamak için kullanırlar. Aynı zamanda hükümetler finansal sistemi
gelişme ve diğer amaçlar için kullanır ve istenilirse öncelikli sektörlere sübvanse edilmiş
faizlerle (düşük faizlerle) kredi verebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, devletin sahip
olduğu banka ve diğer finansal kurumlar kaynakların dağıtımında doğrudan etkili bir role
sahiptirler. Hükümet kaynak tahsisinde direkt rol alabilmektedir. Ayrıca, para politikası
finansal sitemin aracılığı ile yürütüldüğünden, kamu kesiminin, ülkedeki yatırımların miktarı
ve dağılımı üzerinde kesinlikle etkisi çok büyüktür.
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1.3. Finansal Sistemde Faaliyet Gösteren Kurumlar
Başlıca finansal hizmet sağlayan kurumlar aşağıda listelenmiştir:


Merkez bankaları



Ticari bankalar (mevduat ve kredi kurumları)



Katılım bankaları



Aracı kurumlar



Menkul kıymet borsaları



Faktöring şirketleri



Finansal kiralama şirketleri



Varlık yönetim şirketleri



Sigorta kurumları



Emekli sandıkları ve sigorta şirketlerinden oluşan özel tasarruf kurumları)



Yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları



Risk sermayesi şirketleri



Portföy yönetim kuruluşları



İpotek finansman kuruluşları



Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları



Türkiye sermaye piyasaları birliği



Merkezi takas kuruluşu

Finansal sistemlerde etkin olan finansal kurumlar ülkede ülkeye farklılık gösterebilir.
Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde bankalar, finansal varlıkların büyük bir kısmını elinde
tutarken gelişmiş ülkelerin finans sistemlerinde daha düşük olabilmektedir. Bu oran gelişmiş
ülkelerde %37 iken, gelişmekte olan ülkelerde ise %48’dir. Bu karşılaştırmaya merkez
bankaları da dahil edildiğinde ise, gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sisteminin finansal
sektör içindeki ağırlığı daha da artmaktadır.
Merkez bankaları gelişmekte olan toplam finansal aktiflerin %20’sini ellerinde
bulundururken, bu oran gelişmiş ülkelerde %3 düzeyindedir. Merkez Bankası yasal para
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birimini tedavüle sürme ve genellikle finansal sistemi denetlemenin yanında kamu kesimine
ve diğer bankalara bankacılık hizmetleri sunarlar.
Farklı finansal kurumlar hem birbirlerinin tamamlayıcısı, hem de birbirlerinin rakibi
olan finansal hizmetler sunarlar. Anlaşmalı tasarruf kurumları müşterilerinin uzun vadeli
ihtiyaçlarını karşılayan likit olmayan tasarruf imkânı sunarlarken, mevduat toplayan kurumlar
ise ödeme araçları ve likit aktiflere ilişkin kolaylıklar sunarlar.
Ticari bankalar, piyasa oyuncularına ödeme araçları ve uygun krediler sağlayarak
piyasaların işleyişini kolaylaştırırlar. Piyasalar ve farklı finansal kurumlar kıt kaynak
konumundaki tasarruflar için farklı araçlar sunarak rekabet ederler. Para ve sermaye piyasaları
söz konusu araçları arz edenler arasındaki rekabeti artırırlar. Para piyasası sınırlı sayıda şubeye
sahip olan ticari bankaların mevcut tüm fonlara ulaşmasını sağlar. Ticari bankalar, büyük
şirketlere kredi vermede uzmanlaşmış olduğundan bu tür kredilerin piyasasında rekabet çok
olabilir.
Sonuç olarak; etkin bir finansal sistem için rekabete ihtiyaç vardır, sistem bunun için
geniş hizmetler demeti sunmalıdır. Hükümetler belli başlı banka gruplarının büyüme ve
çeşitlenmesini kısıtlamamalı, para ve sermaye piyasalarını, diğer finans kurumlarını
destekleyerek rekabeti artırmalıdır. Rekabetin teşviki için, küçük ölçekli finansal sisteme
sahip ülkelerin, yabancı finansal hizmetlerin ülkeye girişine imkân sağlaması gerekir.
Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemler yetersizdir veya etkinliği azdır. Etkin bir finansal
sistem, finansal kaynakların dolaşımını sağlayarak ve en verimli kullanılacak yerlere tahsis
ederek ekonomik büyümeye destek olur.
1.4. Finansal Sistemin Fonksiyonları
Finansal sistemin ekonomik hayattaki rolü üzerine yapılan teorik çalışmalar, finansal
sistemde uygulanan politikalardaki değişim ile yakından ilişkilidir. Günümüzde finansal
sistemin iktisadi kalkınma sürecinde kabul gören fonksiyonları şöyle sıralanabilir:
1. Finansal sistem finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirir.
2. Finansal aracılık maliyetlerinin azalmasını sağlar.
3. Mal ve hizmetlerin değişimini gerçekleştirir.
4. Risk transferini ve tabana yayılmasını gerçekleştirir.
5. Ekonomik istikrar için bazı araçlar sağlar.
1.4.1. Finansal Aracılık
Finansal sistemin görevi, kaynakları yatırım projeleri arasında getirisi en yüksek olana
tahsis edilmesine aracılık etmek ve kaynak dağılımında etkinliği sağlamaktır. Ekonomik
büyümenin en önemli belirleyicilerinden birisinin sermaye birikimi olduğu düşünülürse bu
fonksiyonun önemi daha iyi anlaşılacaktır.
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Tasarruf sahipleri bireysel olarak yatırımları, yöneticileri ve ekonomik durumu
yakından değerlendirme olanağından zaman ve kapasite olarak yoksundurlar. Tasarruf
sahipleri yatırımları değerlendirirken bilgi eksikliği ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Dolayısıyla yüksek bilgi toplama maliyeti, sermayenin getirisin en yüksek olan yere
dağılımını engelleyebilir.
Finansal aracılar ise gerek bilgi toplamadaki üstünlükleri ve gerekse yüksek getirili
yatırımları finanse etme kabiliyetleri ile sermayenin verimliliğini artırmaktadır.
Finansal aracılar kanalıyla sermaye ne kadar etkin dağıtılabiliyorsa ekonomik büyüme
oranı da o kadar yüksek olacaktır.
Finansal gelişme devam ettikçe, finansal sistemin finansal aracılık yapma fonksiyonu
da gelişir. Finansal aracılık süreci çok sayıdaki tasarruf sahibinden yatırımcılara aktarılması
işleminden oluşur.
Ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında aracılık faaliyetleri daha çok ticari bankalarca
gerçekleştirilirken, ekonomik kalkınma sürecinde yeni tip finansal aracılar ortaya çıkmıştır.
Bunlara örnek olarak yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve menkul kıymet borsalarıdır.
Ancak çok ve çeşitli sayıdaki aracının başarılı bir finansal aracılık fonksiyonunu yerine
getirdiği söylenemez. Asıl sorun, sunulan hizmetlerin kalitesinin ve sistemin etkin olup
olmadığıdır.
1.4.2. Maliyetlerin Minimuma İndirilmesi
Finansal sektördeki gelişmenin finansal aracılığın maliyetini düşürmesi
beklenmektedir. Bu maliyet düşüklüğü finansal sektördeki verimliliğin artması anlamına
gelmektedir. Finansal sektörde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki rekabet ortamı borç alma
ve borç verme faiz oranları arasındaki farkı azaltarak maliyetin düşmesine katkı sağlar. Bir
finansal sistem, aracılığın maliyetini ne kadar azaltabiliyorsa, tasarrufları daha büyük bir
kısmının getirisi yüksek yatırımlara tahsis edilmesine olanak verdiğinden, o kadar verimlidir.
Finansal kurumlar alınan kredilerin yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığını takip
ederler. Finansal sektör, bu yönüyle de sermaye birikimine ve dolayısıyla ekonomik
büyümeye katkıda bulunmaktadır.
1.4.3. Mal ve Hizmetlerin Değişimi
Finansal sistem, mal ve hizmetlerin değişimine olanak vermektedir. Hızla gelişen
ekonomilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yatırım araçları ve piyasalarıyla bu değişim
işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak sermayenin
küreselleşmesine olanak tanımaktadır.
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1.4.4. Risk Dağıtımı
Finansal sitem, farklı risk isteğine sahip tasarruf sahiplerine yine çeşitli risk düzeyine
sahip finansal araçlar sunmak yoluyla, tasarruf edilmiş fonları kendine çekebilmektedir. Bu
kapsamda, sabit getirili menkul kıymet türleriyle düşük riske sahip finansal varlıklar, değişken
getirili finansal varlıklarla da yüksek riski göze alan yatırımcıların fonları sistem içine
çekilebilmektedir. Aynı zamanda, yine çeşitli türev araçlar yoluyla da riskin taraflar arasında
transferine imkân sağlamaktadır. Daha da önemlisi, kollektif yatırım kurumları vasıtasıyla,
tek başına risk dağıtımına imkân vermeyecek ölçekteki fonları bir araya getirip portföy
oluşturarak, risk dağılımını bu tür finansal yatırımcılar için de mümkün hâle getirebilmektedir.
Benzer şekilde, sigorta şirketleri, hanehalkının risklerini bir araya toplayarak, onları
bireysel olarak üstesinden gelemeyecekleri risklere karşı sigortalamaktadır.
Sistem farklı derecelerde risk taşıyan çok çeşitli aktifleri bireylere sunabileceği gibi,
risk yönetimi ve belirlenmesinde uzmanlaşmış kurumlar bireylerin tercihlerine göre risk
tayinini gerçekleştirebilirler. Tam anlamıyla çalışan finansal sistemin riskten ötürü sağlanacak
ekstra primleri sıfıra düşürmesi gerekir.
1.4.5. İstikrar
Finansal sistem ekonomik faaliyetlerde istikrarı sağlamaya yönelik araçlar sağlar. Her
ekonomi üretim, istihdam ve fiyatlarda zaman zaman dalgalanmalarla karşılaşır. Kamu
otoriteleri bu dalgalanmaları önlemek için para arzını etkileyen politikalarla çeşitli kararlar
alır ve bu kararları uygular. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde işsizlik problemi parasal
genişleme ile kontrolü mümkün olan bir istikrarsızlık olmadığı için finansal politikaların bu
ülkelerde istikrar amacı ile kullanımı genellikle enflasyonun kontrolüne yönelik çabalar
üzerinde yoğunlaşır.
1.5. Finansal Sistem ve Ekonomik Gelişim
Ekonomide gelişme olgusu üzerine gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için çeşitli
modeller ileri sürülmüştür. Tüm modellerde büyümenin ana etkeni olarak sermaye birikimi
gösterilmiştir. Buna göre mevcut kaynakların bir kısmı yeni yatırımlara yöneltilirse daha fazla
sermaye biriktirilecek ve bu da üretkenliği arttıracağı için gelirde artışa yol açacaktır. Ancak
gelişmemiş ülkelerde kaynak sorunu olduğundan bu koşulla gelişme teorisi “fakirlik
döngüsü”ne dönüşmektedir. Finansal sistemin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Çünkü gelişmekte olan ülkeler dış yardım olmadan ihtiyaçları olan yeni kaynakları
bulamadıklarından var olan kaynakları daha etkin kullanmak yoluyla üretkenliği artırmaları
daha akılcı bir yaklaşım olarak gözükmektedir.
Üretkenliğin artırılması için de öne sürülen teori finansal gelişme ve liberalleşmedir.
Finansal gelişme ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki Adam Smith’ten beri ekonomistlerin
ilgisini çekmiştir. Liberalleşme yanlısı ekonomistlerin bu mekanizmadaki “görünmez el”i
finansal sistemin kendisidir. Her şeyden önce finansal kesimin serbestleşmesi faiz oranlarını,
sonuç olarak da getirileri artıracağından tasarruflar atıl formlardan çıkıp finansal sisteme
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kazandırılacaktır. Böylece de yatırım fırsatları için kullanılabilecek kaynaklar oluşacak, daha
da önemlisi bu kaynaklar en kârlı yatırım olanaklarında değerlendirilecektir. Çünkü bu
kaynakların toplanması ve ödünç verilmesi işlemine aracılık eden kurumların kaynakları en
etkin kullanımı sağlayacak yatırımda değerlendirecekleri varsayılmaktadır. Böylece
kaynaklar verimsiz ya da atıl alanlardan çekilerek en iyi şekilde kullanıldığından toplam
yatırımların verimliliği, dolayısıyla da gelir artacaktır. Finansal sistem bu mekanizma
sayesinde ekonomik gelişmeyi sağladığına göre sistemin büyümesi de gelişmeyi artırıcı etki
yapacaktır.
Modern finansal sistemde başlıca parasal aktarım kanalları tanımlanmıştır. Bunlar faiz
oranı kanalı, kredi ve hisse senedi kanalı ile döviz kuru kanalıdır. Bu kanalların işleyiş
biçimleri aşağıda açıklanmıştır:
Faiz Oranı Kanalı: Parasal aktarım mekanizmalarından en geleneksel aktarım kanalı
faiz oranı kanalıdır. Faiz oranı kanalı standart Keynesyen parasal aktarım kanalı olarak da
ifade edilmektedir. Bu kanal, borç paranın marjinal maliyetini değiştirerek ekonomik
birimlerin nakit akımını ve tüketim tercihlerini etkilemekte, üreticilerin ise yatırım, tasarruf
ve toplam talebini etkilemektedir. Reel faiz oranlarında düşme sermayenin maliyetini
düşürerek yatırım harcamalarını arttırmakta, bu da toplam talebin artmasına yol açarak
çıktıların yükselmesine neden olmaktadır. Tüketiciler ve firmalar kararlarını nominal faiz
oranlarından ziyade reel faiz oranlarına bağlı olarak vermektedirler. Yani harcamalar
üzerindeki en büyük etki uzun dönem reel faizler tarafından belirlenmektedir. Merkez
Bankasının kısa dönem nominal faiz oranlarını değiştirmesi sonucu, nominal fiyat düzeyinin
yapışkan olması nedeniyle, kısa ve uzun dönem reel faiz oranları değişecektir. Genişletici bir
para politikası sonucu nominal faiz oranları giderek düşecek, aynı zamanda kısa dönem reel
faiz oranları da düşecektir. Reel faiz oranlarının azalması ise sabit yatırımların, konut
yatırımlarının ve stok yatırımlarının artmasına neden olacaktır. Tüm bu artışlar da toplam
üretim artışı ile sonuçlanacaktır.
Kredi Kanalı: Kredi piyasasında iki temel parasal aktarım mekanizması mevcuttur.
Bunlar, banka borç kanalı ve bilanço kanalıdır. Genişletici bir para politikası sonucu banka
rezervleri ve mevduatları yükseleceğinden bankaların verebileceği kredi miktarı
yükselecektir. Kredi miktarındaki bu artış özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yatırım
harcamalarının artmasına neden olacaktır. Kredi kanalı daha çok küçük ve orta ölçekli
firmaların yatırım harcamalarını etkilemektedir. Çünkü küçük firmalar kendi fonlarını
oluşturacak güce sahip olamadıkları için banka kredilerine aşırı bağımlı kalmaktadırlar.
Büyük firmalar ise hisse senedi ve bono piyasalarına direkt girerek fon ihtiyaçlarını
karşılayabilme gücüne sahiptirler. Dolayısıyla kredi kanalı aracılığı ile para politikasında
meydana gelen şokların küçük firmaları daha fazla etkileyebileceği söylenebilir.
Bilanço kanalı, kredi piyasasında mevcut asimetrik bilgilerden dolayı, özellikle ters
seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard) nedenleri ile ortaya çıkmaktadır.
İşletmeler bilançolarında meydana gelecek bir bozulma nedeniyle kredi piyasasında
borçlanabilmek için bilançoları hakkında yanlış bilgi vererek borçlanma yoluna gidecekler,
bu da kredi piyasalarında ters seçim ve ahlaki tehlike problemini arttıracaktır. Firmalar
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aldıkları kredileri tekrar borçlarını ödemek için kullandıklarından yatırım amaçlı fonların
azalmasına neden olacaktır.
Hisse Senedi Kanalı: Parasal aktarım mekanizmasında iki önemli varlık fiyat kanalı
mevcuttur. Bunlar: Tobin’in Q Teoremi ve Tüketim Üzerindeki Servet Etkisi’dir. Tobin’in Q
Teoremi, para politikası aracılığı ile varlıkların değeri üzerinde etki yaratan bir mekanizmadır.
Q değeri, firmaların piyasa değerlerinin sermaye maliyetine bölümü olarak tanımlanmaktadır.
Bu değerin yüksek çıkması firmaların piyasa değerlerinin yedek sermaye maliyetine göre
yüksek olduğunu ifade eder. Bu durumda firmalar hisse senedi ihraç ederek elde ettikleri
gelirle satın alacakları demirbaş ve donanım maliyetlerinin üzerinde yüksek fiyat
belirleyebilirler. Böylece firmalar daha az hisse senedi ihracı ile daha fazla yatırım malları
satın alacağından yatırım harcamaları artacaktır. Merkez Bankası faiz oranlarını
düşürdüğünde, çıkardığı tahvil getirileri azalacağından hisse senetlerine olan talep artacak bu
da hisse senetlerinin fiyatını yükseltecektir. Bu gelişmeler sonucu firmaların piyasa değeri
firma maliyetine oranla yükseleceğinden (Q’nun yükselmesi durumu) yatırım ve üretim
artacaktır.
Parasal aktarım mekanizmalarından alternatif bir kanal da hisse senedi fiyatlarının
servet düzeyini etkilemesi sonucu tüketim harcamalarındaki değişimi içermektedir.
Modigliani 1975’de ortaya koyduğu “hayat boyu modelinde” tüketicilerin tüketim
harcamalarını hayat boyu gelire bağlı olarak değiştireceğini ifade etmiştir. Yani beşeri
sermaye, reel sermaye ve finansal servet tüketimi etkileyen unsurlar olarak gösterilmiştir.
Finansal servetin büyük bir bölümü borsadaki yatırımlardır. Borsa faaliyetlerindeki artış
finansal servetin değerini ve tüketicilerin hayat boyu gelirini arttırmaktadır. Hayat boyu gelir
artışı da ekonomide tüketim harcamalarını yükselterek hızlandıran prensibi kapsamında,
yatırım harcamalarının artmasına neden olmaktadır.
Döviz Kuru Kanalı: Döviz kuru kanalı, kurların reel ekonomi üzerindeki etkisini
özellikle toplam talep ve toplam arzda yarattığı etkiyi açıklamaktadır. İthal mallarının ve
hizmetlerinin milli para cinsinden fiyatlarına yönelik, dolayısıyla enflasyona yönelik döviz
kurlarının aktarım düzeyi ithalat payına, devalüasyonun büyüklüğüne ve zamanlamasına,
ekonominin yapısal karakterine bağlıdır. Genel olarak ithalatın payı ve devalüasyonun
büyüklüğü arttıkça döviz kuru kanalının da aktarım düzeyi artmaktadır. Diğer taraftan bir
resesyon esnasında yaşanacak bir devalüasyon sonrası aktarım kanalı küçülecektir.
-Döviz kuru kanalı, para politikasının döviz kurları üzerinde yarattığı etkinin net
ihracata yansıması sonucu reel üretimde meydana gelen değişimi ifade etmektedir.
Döviz kuru kanalının işleyişine bakıldığında ise parasal bir daralma sonucu reel faiz
oranlarındaki artış ülkeye giren yabancı sermaye miktarını arttıracaktır. Yabancı sermayenin
girişi ile yerli paranın değeri artacak, yerli paranın değerinin artması ise ülke içerisinde
üretilen malların fiyatının benzer yabancı malların fiyatına göre artmasına neden olacaktır. Bu
durumda ihracat mallarının fiyatı artarken ithalat mallarının fiyatı azalarak net ihracat
düşecek, bu da reel üretimin düşmesine neden olacaktır.
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Aynı zamanda aktarım kanallarının birbirleri ile bağlantılı olduğu da görülmektedir.
Faiz oranı kanalı borç maliyetlerini etkilemesi yoluyla kredi kanalı ile bağlantılıdır. Döviz
kuru kanalı ile faiz paritesi birbiri ile bağlantılıdır.
Parasal aktarım mekanizması kanalları, farklı değişkenleri farklı hızlarda ve
yoğunluklarda etkilemektedir. Bu sebeple, para politikalarının reel sektöre etkileri
araştırılırken, aktarım kanallarının etkilerinin tüm ekonomilerde aynı olup olmadığı veya
ekonomilerin hangi özelliklerinin aktarım mekanizması kanallarının çalışmasını ve göreli
önemini belirlediği sorularının cevaplanması önem kazanmaktadır. Özellikle para
politikasının reel ekonomiyi ne kadar sürede ve ne derecede etkilediği değerlendirilirken iki
faktör önem kazanmaktadır. İlki, kısa dönem faiz oranları ve zorunlu karşılıklar ve reeskont
oranları gibi merkez bankalarının doğrudan kontrol edebildiği araçların kredi ve mevduat
faizlerini, varlık fiyatlarını ve döviz kurlarını etkilemesidir. İkinci faktör ise, firmalar ve hane
halklarının finansal durumları ile harcama kararları arasındaki ilişkidir. Çünkü firmaların ve
hane halklarının likidite durumları, piyasa fiyatlarının değişmesine ve toplam talebin
etkilenmesine neden olmaktadır. Parasal aktarım kanallarının işleyişini etkileyen bu iki faktör
1990’lardaki finansal serbestleşme sürecinden oldukça etkilenmiştir. Finansal sistemin
işleyişinde devletin rolünün azalması, banka kredi kanalının faiz oranı kanalına kıyasla
önemini yitirmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda yükselen piyasa ekonomilerinde finansal
sistemin derinleşmesi, finans dışı özel sektörlerin bilançolarının çeşitlenmesine ve aktarım
mekanizması sürecinde varlık fiyatları kanalının ve döviz kuru kanalının öneminin artmasına
neden olmuştur.
1.6. Finansal Sistemde Tasarruf ve Yatırım İlişkisi
Tasarruf bireylerin tüketimden vazgeçmeleri sonucu gelirlerinin harcanmayan kısmı
ya da tüketimin ertelenmesi olarak tanımlanır. Aynı zamanda bir ekonomide üretimi
arttırmaya yönelik yapılan fonların kullanımı da yatırımları oluşturur. Tasarrufların ülke
kalkınmasında etkin olabilmesi için tasarrufların sermayeye dönüştürülerek öngörülen
yatırımların yapılması sağlanmalıdır.
Ekonomide toplanan tasarrufların yatırım projelerine aktarılması yoluyla ekonomik
büyüme sağlanabilir. Bir ekonomide reel yatırımların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
içindeki payının büyüklüğünün artması ile ekonomin performansı pozitif ilişkilidir.
Yatırımların artması hem ekonominin büyümesini hızlandırır, hem de gelecekteki
üretim kapasitesini arttırır. Yatırımların arttırılabilmesi ülkenin tasarruf hacmi ile bu
tasarrufların ne kadarının yatırımlara aktarılabildiğine bağlıdır. Bir ülkedeki tasarruf hacmi,
ülke bireyinin tümü ile devlet dahil bütün kurum ve kuruşlarının belirli bir dönemdeki
tasarruflarından oluşmaktadır.
Firmalar ve bireyler yatırımlarının bir bölümünü kendi tasarruflarıyla finanse
ettiklerinden, finansal sistem ülkedeki yatırımların ancak bir bölümüne aracılık eder. Finansal
sistemin görevi tasarrufu olan birimlerin bu fonlarını fon gereksinimi olan birimlere
aktarmaktır. Ancak finansal sitem toplam yatırılabilir fonların bir kısmı için aracılık yapsa da
tasarrufların tahsisindeki rolü büyüktür.
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1.7. Finansal Sistemin Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar
Finansal sistemin kendisinden beklenen yararı üretmesi için başka bir ifade ile finansal
gelişmenin ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmesi için finansal yapının sağlam olması
ve ekonominin dışından ve içinden gelebilecek şoklara karşı krizi derinleştiren bir özelliğinin
olmaması gerekmektedir.
Finansal sistemin ekonomideki öneminden dolayı, istikrarlı olmayan bir finansal
sektör, reel sektörde yıkıma neden olabilmektedir. Normal şartlarda rasyonel bir yatırım
projesinin finansmanında karşılaşılan güçlükler, kamunun ve ekonominin genelinde bir
istikrarsızlık ve banka krizleri sermaye akışları üzerinde negatif etki yaratabilmektedir. Bir
ekonomide finansal sistemden kaynaklı bir krizin etkilerini en aza indirmek için alınması
gereken önlemler oluşturulmalıdır.
Finansal sistemin esneklik ve hızlı iyileşme özellikleri yanında sağlam bir finansal
sistemin temel koşulları şu şekilde sıralanabilir:


Makroekonomik istikrar,



Finansal sistemin alt yapısı,



Finansal sistemde düzenleme ve denetlemenin kalitesi,



Piyasa disiplini

Etkin ve verimli bir finansal yapı, makroekonomik istikrara bağlıdır. Uygulanan
para ve maliye politikaları birbirleriyle tutarlı olmalı ve belirsizlik yaratmamalıdırlar. Bu
durum gelişmekte olan ülkeler için daha önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde yapısal
sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı uygulanan bir politika beklenmeyen bir etki
oluşturabilmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde yapılan düzenlemeler sonucu makroekonomik
istikrar korunmaktadır. Makroekonomik istikrarsızlık finansal problemlerin çıkmasına neden
olabilmektedir. Ekonomik istikrarsızlıklar finansal sistemin zayıflıklarını gün yüzüne
çıkarmakta, sektördeki problemleri daha da sorunlu hâle getirmekte ve sonunda banka
krizlerinin meydana gelmesine neden olmaktadır.
Finansal istikrarsızlığa neden olan makroekonomik sorunlar şöyle sıralanabilir.


Faiz oranlarındaki artma,


Finansal sektörde yatırım araçlarının vergilendirilmesi sonucu kamunun
borçlanma maliyetlerinde yükselme ve özellikle kısa vadeli yabancı sermayede görülen hızlı
hareketlenme,


görememe,

Enflasyon oranındaki yüksek dalgalanma ve belirsizlikte artma,
Para ve maliye politikaları uygulamalarında istikrarsızlık ve önceden
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Döviz kurunda istikrarsız dalgalanmalar

Yukarıda sayılan makroekonomik nedenlerle birlikte ciddi bankacılık problemleri
yaşayan ülkelerin ortak problemi “beklentilerde tutarsızlık ve varlık fiyatlarında aşırı ve sert
yükselişler” olarak görünmektedir. Varlık fiyatlarındaki yükselişler aşırı iyimser hava
yaratırken bankaların kredi verme isteklerini artırabilmektedir. Varlık fiyatlarında artış
olduğunda ödünç verilebilir fonlara olan talep artmaktadır. Oluşan bu iyimserlik ortamında,
spekülatif amaçlı varlık talebi ödünç alınanla finanse edilebilmektedir. Diğer taraftan borç
alanlar, borç-gelir oranındaki artıştan dolayı rahatlamakta ve bankaların kredi açma arzuları
artmaktadır.
Kredi değeri beklentileri genişlemekte ve finansal varlıkların değerinin artması
borçluların daha çok borçlanmalarına neden olmaktadır. Bu gelişme, bankaların kredi
verdikleri borçlularına kredi miktarını artırmaları anlamına gelmektedir. Varlık fiyatlarında
artış bankaların riskten daha az kaçmalarına, borçluların borçlarını geri ödemede onlara daha
fazla güven duymalarına ve gösterilen teminatlara daha çok güven duyarak riski göz ardı
etmelerine neden olmaktadır. Durum böyle iken problem varlık fiyatlarındaki düşüşten sonra
çıkmaktadır. Varlık fiyatlarındaki düşüşten bankalar daha çok zarar görmekte ve
güvenilirlikleri azalmaktadır. Bu nedenle makroekonomik dalgalanmaların minimize edilmesi
veya kabul edilebilir bir aralıkta tutulması gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, zayıf bir
makroekonomik sistem finansal sistemin istikrarını bozmada tek başına yeterli olabilmektedir.
Kısacası finansal sektörün etkinliği, sağlamlığı ve istikrarlılığı, faaliyette bulunduğu
ekonominin makro dengeleriyle yakından ilgilidir.
Finansal altyapı, kredi kültürü, kurumlaşma, özel mülkiyet haklarının tanımlanması,
alacak takibi ile ilgili yasal düzenlemeler, şeffaflık gibi birçok unsuru içine almaktadır.
Şeffaflık ve sorumluluk iyi planlanmış ekonomik ve mali politikaların en önemli iki
özelliğidir. Her iki özellik hem özel sektörde hem de kamu sektöründe doğru ve yerinde
kararların alınmasını sağlamakta ve dolayısıyla kaynak dağılımında etkinliği, makroekonomik
istikrara ekonomik büyüme ve refah artışına katkıda bulunmaktadır. Şeffaflık ve sorumluluk,
ekonomi politikası ve karar verme süreci ile ilgilidir. Her ikisi de gelecekteki krizlerin sıklığını
ve şiddetini azaltmaya yaramaktadır.
Finansal sistemin istikrarı ve sağlamlığı için banka ve finansal kurumların tanzim
edilmesi ve denetlenmesi bir zorunluluktur. Denetleme ve düzenlemenin önemine rağmen
pratikte hangi tür düzenlemenin başarılı olacağı konusunda kuşku devam etmektedir.
Denetleme ve düzenlemenin gerekliliği zorunluluk olsa da daha önemlisi finansal kurumların
yöneticilerinin omuzları üzerindeki risk yönetimi sorumluluğudur. Yöneticilere sorumluluk
yüklenerek yöneticilerin denetleme ve düzenleme kurumlarının arkasına saklanmasına izin
verilmemelidir.
Gelişmekte olan ülkelerde düzenleme ihtiyacı büyüktür ve denetleme işlerinin yerine
getirilmesi açısından denetleyici ve düzenleyici otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat
düzenlemenin mantığı gereği gelişmiş ülkeler açısından katı bir ayrım yapmak yersizdir. Yani
gelişmiş ülkelerde finansal sistem çok dinamiktir, sürekli dönüşüm içindedir. Bu değişim
düzenleme açısından geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmaktadır.
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Düzenleme rekabeti engellememeli, teşvik etmelidir. Tarihsel sürece bakıldığında
zaman zaman düzenlemeler rekabeti engellemiş olsa da düzenlemelerde bu
amaçlanmamaktadır. Düzenlemenin esas amacı piyasada müşterilerin açıkça faydasının
maksimize edilmesidir. Rekabette müşterilerin açıkça faydasının maksimize edilmesidir.
Rekabet de müşterilerin açıkça faydasına olduğundan dolayı düzenleme ile rekabet çatışma
içinde olmalıdır. Düzenleyici otoriteler piyasada disiplini sağlarken, piyasa yerine
geçmemelidir.
Gelişmiş veya Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık denetleme ve gözetiminin
uluslararası temel ilkelere uyması gerekir. Çünkü bir ülkede bankacılık sisteminin zayıf oluşu,
hem o ülkenin mali sisteminin, hem de uluslararası mali piyasaların istikrarına karşı önemli
bir tehdit oluşturmaktadır. Mali sistemlerin güçlendirilmesi konusundaki ihtiyaç bu
alanlardaki uluslararası girişimleri artırmıştır. Basel Bankacılık Gözetim Komitesi uzun bir
süredir bu alandaki çalışmalarını kemdi bünyesinde ve ulusal gözetim ve denetim otoriteleri
ile yaptığı temaslar aracılığıyla yürütmektedir. Basel Komitesi bu doğrultuda iki ayrı doküman
hazırlamıştır.


Bankacılıkta etkin gözetim ve denetime ilişkin temel prensipler,


Periyodik olarak güncelleştirilen ve Basel Komitesinin bankaların etkin
denetimine ilişkin oluşturduğu standartları kapsayan rapor,
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen bankacılık krizlerinde, finansal
liberalizasyon politikası uygulamalarına, denetim ve gözetim reformlarının sıralamasına
dikkat çekilmelidir. Yapılan çalışmalar denetim ve gözetim mekanizmasının etkin olduğu
ülkelerde finansal krizlerin ve istikrarsızlığın daha az görüldüğü veya kriz anında da olumsuz
etkilerin minimize edildiğini göstermektedir.
1.8. Türkiye’de Finansal Sistem Gelişimi
Türkiye’de 1980 öncesi dönem finans piyasalarının devlet kontrolü altında tutulduğu
piyasaların katı bir şekilde denetlendiği bir dönem olmuştur. Bu dönemin piyasa yapısını şu
şekilde özetlenebilir. Mevduat ve kredi faiz oranları kontrol altındaydı, yüksek dalgalı
enflasyon ortamında kredi ve mevduat reel faiz oranları negatifti. Bankaların ve mevduat
sahiplerinin döviz işlemlerine önemli kısıtlamalar getirtilmişti.
Merkez bankası para politikalarının oluşturulmasında tercihli krediler önemli yer
tutmaktaydı. Mali piyasalarda gerçekleşen işlemler ve buralardan elde edilen gelirler göreli
olarak daha fazla vergilenmekteydi. Aracılık hizmetlerinin maliyetleri çok yüksekti. Yabancı
ve yerli bankaların finans sistemine katılmalarına önemli kısıtlamalar getirilmiştir. Şirketlerin
tek finansman kaynağı banka kredileriydi. Disponibilite ve zorunlu karşılık oranları göreceli
olarak çok yüksekti. Söz konusu bu dönemde ithal ikameci strateji, ihracata dayalı büyümeyi
engellemiştir. Finansal baskıları ortadan kaldırmak, finans piyasalarını geliştirmek ve etkin
kılmak amacıyla 1980 yılından başlayarak finansal piyasalarda serbestleşme anlamında
değişiklikler gerçekleşmeye başlamıştır.
2
0

24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye ekonomisinde önemli ve köklü değişiklikler
başlamıştır. Bu kararlar ile karma ekonomik sistem yerine daha liberal bir anlayış ortaya
çıkmış ve para politikaların ağırlık kazandığı bir dönem açılmıştır. Ayrıca kurumsal açıdan da
büyük değişiklikler olmuştur. Kamu Ortaklığı İdaresi 1984 yılında, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası 1986 yılında faaliyete başlamışlardır. Yeni kurumların yanı sıra yeni
finansal araçlarda kullanılmaya başlamıştır. Bunların başlıcaları; mevduat sertifikaları,
yatırım fonları, ve finansman bonolarıdır.
Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanılan finansal gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Menkul kıymet piyasaları oluşturularak, yatırımcılara yeni finansman
kaynakları yaratılmıştır,

Yabancı ve yerli bankaların finans sistemine katılmalarına ilişkin getirilen
kısıtlamalar azaltılmıştır,


Mevduat ve kredi faiz oranları serbestleştirilmiştir,


Bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalar
kaldırılmıştır,


Döviz piyasasında serbest kur sistemi uygulamasına geçilmiştir,


Finans piyasalarında gerçekleşen işlemler üzerindeki vergiler azaltılmış ve
aracılık hizmetleri maliyetleri azaltılmıştır,


Mali sistem kurumsallaştırılmıştır,



TL piyasasının oluşturulması ve benzeri gelişmeler olmuştur

Türkiye’de 1991 yılı mevduat faizlerinin serbest bırakıldığı, bir yıllık ve altı aylık reel
mevduat faizlerinin yükselerek pozitif değerlere ulaştığı bir yıl olmuştur. Ayrıca Türk
parasının diğer paralar karşısında reel olarak değer kazanma süreci sona ermiştir. Sonuçta
toplam mevduatların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı artmıştır. Ancak mevduat
bankalarının hem kamu hem de özel sektöre verdiği kredilerin GSYİH içindeki payı giderek
azalmıştır. Dolayısıyla 1991 yılında bankalarda toplanan fonların kamu sektörünün
finansmanına hizmet ettiğini söyleyebiliriz.
1993 yılında özel sektöre aktarılan kaynaklar sadece bankalar yoluyla olmamış,
İMKB’de hisse senetleri stokunun GSYİH içindeki payı az da olsa artmıştır. Finans
piyasalarındaki bu gelişmelerin de etkisiyle, özel sektör yatırımlarının GSMH içindeki payı
bir sıçrama göstererek yaklaşık 5 puan atmıştır.
Bu dönemde Merkez Bankası Türk parasının değer kaybetmesini ve yabancı paraların
değer kazanmasını önlemede etkin bir rol almıştır. Merkez bankasının amaçlarından birisi,
kamu borçlanmasını attırırken döviz getirisini düşük tutup, kamu kâğıtlarının faiz oranını
yükseltmeden satışları gerçekleştirip, böylece döviz kaçışını engellemektir. Diğer amaç ise,
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döviz rezervlerini arttırıp piyasaya müdahale olanağını sağlamak için yurtiçine döviz girişini
sağlamaktır. Sonuç olarak Merkez Bankası amaçlarını yerine getirmiştir. Ancak, hükümetin
kısa dönemli hedeflerine ulaşmak için kullandığı bu yöntem, kamu açıklarının hızla büyümesi,
yurtiçine sermaye girişlerinin hızlanması ve döviz kurunun yeterince değerlenmemesi, 1994
yılındaki finansal krize temel hazırlayan etkenler olmuştur.
1994 yılında finans piyasalarında yaşanan krizde 4 Nisan’da hükümet kamu açıklarını
kapatmayı amaçlayan maliye politikalarını ve finans piyasalarında istikrarı hedefleyen sıkı
para politikalarını içeren iktisadi tedbirleri uygulamaya koymuştur. Kısacası, talep daraltıcı
politikalar gündeme gelmiştir. Bu yılda artan nominal faizlere rağmen, yüksek enflasyon
nedeniyle yıllık ortalama reel mevduat faizleri negatif olmuştur. Buna karşın, hem döviz
mevduatlarının hem de TL mevduatlarının GSYİH içindeki payı artmıştır. Mevduatların
payının artışına karşın, bankaların elindeki kamu kâğıtlarının GSYİH içindeki payı azalmıştır.
Yatırımlara bakıldığında kamu yatırımlarının GSMH içindeki payı azalırken özel sektör
yatırımlarının payında ciddi bir değişiklik gözlenmiştir.
1994 krizi sonrasında tasarruf mevduatı sigorta fonunun işleyiş biçimi ve banka
kurulmasının kolaylaştırılması nedeni ile finansal sistemdeki kırılganlık hızlanmış hatta
dalgalanmanın kriz boyutuna taşınmasına neden olmuştur. 1998-1999 yılları arasında
Türkbank, İnterbank, Egebank, Yurtbank, Sümerbank, Yaşarbank tasarruf mevduatı sigorta
fonuna devredilmiştir.
2001 yılı içerisinde çıkarılan sermaye yeterliliği yönetmeliği ve bankacılık
kanunundaki değişiklikler finans sistemini pozitif yönde etkilemiştir. Ayrıca, piyasaları
düzenleyen kurallarda uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değişiklikler yapılmıştır.
İstikrarın kalıcı hâle gelmesi için makro dengelerin sağlıklı olarak kurulmasına ve
beklentilerin iyileşmesine çaba gösterilmiştir. Bu çerçevede, kamu kesimi açığının
düşürülmesi, kamunun borç stokunun azaltılması, fiyat istikrarının sağlanması, finansal
sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası kredi değerliliğinin artırılmasına yönelik bir dizi
uygulama hayata geçirilmiştir. Ekonomik faaliyet, program uygulamalarına kısa sürede
olumlu bir tepki vermiştir. Para piyasalarında istikrar sağlanmış, büyüme hızlanmıştır. Talep
özel sektör ağırlıklı olarak artmış, kamu kesimi borçlanma gereksiniminin milli gelire oranı
düşmüştür. Enflasyon uzun yıllardan sonra yüzde 10’un altına düşmüş, kamu borçlanmasında
vade uzamıştır. Bankacılık sisteminin kredi arzı yeniden artmaya başlamıştır.
İstikrarlı büyüme ortamı tüm sektörleri olduğu gibi bankacılık sistemini de olumlu
yönde etkilemiştir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla reforma tabi tutulan bankacılık
sistemi daha sağlıklı bir yapı kazanmıştır. Bankaların faaliyetlerinin daha etkin olarak
izlenmesi ve denetimi için bağımsız bir kurum (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu) oluşturulmuştur. Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat uluslararası iyi örneklere
önemli ölçüde yaklaştırılmıştır.
Yatırımcılar ve kamuoyu tarafından bankaların faaliyetlerinin daha kolay izlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla muhasebe standartları, raporlama ve kamuoyuna bilgi verilmesine
yönelik uygulamalar çok daha etkin hâle gelmiştir. Bankaların risk algılamaları,
değerlendirmeleri ve yönetimleri değişmiş ve devamlı güncellenmektedir.
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Özel bankalar, mali yapılarının güçlendirilmesi için “yeniden yapılandırma programı”
adı altında çok özel bir denetime tabi tutulmuştur. Aktif kalemleri detaylı olarak analiz
edilmiş, sorunlu aktifler tespit edilmiş ve karşılık ayrılmıştır. Kamu bankalarının bilanço
yapıları güçlendirilmiştir. Bu bankaların faaliyet verimliliğinin artırılmasına özel bir önem
verilmiştir. Öz kaynaklar güçlendirilmiştir. Serbest öz kaynaklar artmaktadır. Kur riski önemli
ölçüde azalmıştır. Aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığında yavaş da olsa iyileşme vardır.
Tasarruf mevduatına, hatta mevduat bankalarının tüm yükümlülüklerine 1994 yılından sonra
getirilen tam güvence uygulamasına 2004 yılının ikinci yarısında son verilmiştir. Temmuz
2004 tarihinden itibaren tasarruf mevduatına güvence 50 bin YTL ile sınırlandırılmıştır.
Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. Finansal piyasalarda
serbestleşmeye yönelik olarak yapılan düzenlemeler, bankacılık sektöründe önemli etkiler
yaratmıştır. Finansal sektöre yerli ve yabancı bankaların girmesiyle ve faiz hadleri üzerindeki
sınırlamaların kaldırılmasıyla rekabette artış yaşanmıştır. Rekabetteki artış yatırım ve kaynak
çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur.
Finansal serbestleşme piyasaya giriş engellerini azaltmakta ve rekabeti artırmaktadır.
Finansal serbestleşmeye geçen ülkeye daha fazla yabancı banka gelmekte ve şube açmanın
önündeki engeller azalmaktadır. Bununla birlikte bankacılık sektöründe rekabet artmakta,
artan rekabetle birlikte bankların kârlılığı ve lisans bedeli azalmaktadır.
Döviz işlemleri ve sermaye hareketlerinde sağlanan serbestleşme ile yurt dışı borçlar
bankaların bilançolarının pasifinde ağırlığını artırmıştır. Fonlar bu şekilde toplanarak bankalar
aracılığıyla sermaye piyasası işlemleri, döviz işlemlerine sunulmaya başlanmıştır. Bankalar
müşterilerine; tüketici kedileri, kredi kartları, döviz tevdiat hesapları, leasing, factoring,
forward, swap, otomatik para çekme makineleri gibi yeni ürün ve hizmetler sunmuşlardır.
Teknolojik yenilikler ve artan beşeri sermaye bankacılık sektöründe verimlilik artışını
beraberinde getirmiştir.
Türkiye’de finansal sistem incelendiğinde fon transferinde ağırlıklı olarak bankacılık
sistemini görmekteyiz. Bankacılık sistemi Türkiye’de oldukça kârlı bir görünüm
sergilemektedir. Ancak kârlı gözüken bu sektör rekabete kapalı bir sektördür. Yeni bankaların
sisteme girmeleri ve sistemden çıkmaları sınırlandırılmıştır. Ayrıca bankalar dışındaki
finansal aracı kurumlar ve sermaye piyasası aracıları bankacılık sistemini ikame edebilecek
güçte değildir.
2000’li yıllarda ticari banklarda görülen en önemli değişiklik internet bankacılığıdır.
Bankalar internet ve telefon bankacılığı olanaklarını hızla geliştirmektedirler. Böylece ticari
banklar banka içerisinde yapılan bankacılık işlemlerini azaltarak hem işlem maliyetlerinin
azalmasını hem de işlemlere ayıracağı personelden tasarruf sağlamaktadır.
Bankacılık sistemi içerisindeki kamu bankalarının payı azalmakla birlikte, sistemde
hâlâ büyük bir ağırlıkları vardır. Büyük kamu bankalarının sisteme katkıları, bankacılık
sisteminin saydamlıktan yoksun olması ve gizli teşvikten ibarettir.
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye’de de finansal sistemde
bankacılığın baskın olması bankacılık sisteminde meydana gelen bir aksaklık tüm reel
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sektörün aksamasına yol açmaktadır. Şubat 2001 krizinden sonra yaşanan ekonomik tıkanma
buna örnek olarak gösterilebilir. Bankacılık sistemi, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
büyümenin sağlanmasında kullanılabilecek finansal bir araçtır. İyi yapılandırılmış ve iyi
işleyen bir bankacılık sistemi ile finansal sistemin gelişmesi sürecinde ekonomik büyüme
gerçekleştirilebilir.
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Bölüm Soruları
1)

Finansal fonların akışında aşağıdaki birimlerden hangisi en ilgisiz olanıdır?

a)

Fon fazlası verenler

b)

Fon açığı verenler

c)

Finansal piyasaları

d)

Finansal araçlar

e)

Sivil toplum kuruluşları

2)

Finansal sistemin kullanıcılarından şirketler genellikle hangi konumdadır?

a)

Fon açığı veren birim

b)

Fon fazlası veren birim

c)

Hiçbir konumda değildir

d)

Finansal sistemi kullanmazlar

e)

Finansal sistemde önemsiz yere sahiptirler.

3)
hangisidir?

Finansal sistemde doğrudan faaliyet göstermeyen kurum aşağıdakilerden

a)

Merkez bankaları

b)

Ticari bankalar (mevduat ve kredi kurumları)

c)

Katılım bankaları

d)

Aracı kurumlar

e)

Amatör spor kulüpleri
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4)
Günümüzde finansal sistemin iktisadi kalkınma sürecinde kabul gören
fonksiyonlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Finansal sistem finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirir.

b)

Finansal aracılık maliyetlerinin azalmasını sağlar.

c)

Mal ve hizmetlerin değişimini gerçekleştirir.

d)

Risk transferini ve tabana yayılmasını gerçekleştirir.

e)

Finansal istikrarsızlığa neden olur.

5)
Modern finansal sistemde tanımlanan başlıca parasal aktarım kanallarından
aşağıdakilerden hangisi en ilgisiz olanıdır?
a)

Faiz

b)

Kur

c)

Kredi

d)

Faiz ve kredi

e)

Emlak

6)

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistem belirleyicilerinden biri değildir?

a)

Sisteme fon sağlayanlar (tasarruf sahipleri)

b)

Sistemden fon talep edenler (yatırım projesi sahipleri)

c)

Aracılık eden finansal kurumlar

d)

Türkiye Futbol Federasyonu

e)

Hukuki ve idari kurallar

7)

Finansal fonların akışında aşağıdaki birimlerden hangisi en ilgisiz olanıdır?

a)

Fon fazlası verenler

b)

Fon açığı verenler

c)

Finansal piyasaları

d)

Finansal araçlar

e)

Sivil toplum kuruluşları
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8)
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 organik dokuya ne ad verilir?
a)

Finansal Piyasa

b)

Banka

c)

Sigorta Şirketi

d)

Emlak Ofisi

e)

Toprak Mahsulleri Ofisi

9)
Yatırım ve tasarruf kararların farkı birimlerce verildiği bir ekonomide dağınık
ve küçük miktarlarda bulunan tasarrufları toplayıp, en yüksek getiriyi verecek yatırım
alternatiflerine yönlendirerek, ülkedeki fonların etkin bir şekilde kullanımını gerçekleştirme
yoluyla ekonomik büyümenin oluşumuna katkı sağlayan piyasaya ne ad verilir?
a)

Finansal Piyasa

b)

Banka

c)

Sigorta Şirketi

d)

Emlak Ofisi

e)

Toprak Mahsullari Ofisi

10) Direkt olarak finansal varlıkları ihraç ederek fon fazlası veren firmalardan,
hükümet birimlerinden veya bireylerden fon toplayan birime ne ad verilir?
a)

Yatırımcılar veya finansal aracılar

b)

Merkez Banakası

c)

BDDK

d)

TMSF

e)

Eximbank

11)

Finansal sistemde fonların yer değişimi nasıl gerçekleşir?

a)

doğrudan veya dolaylı finansman şeklinde gerçekleşmektedir.

b)

aşağıdan veya yukarıdan finansman şeklinde gerçekleşmektedir.
2
7

c)

sağdan veya soldan finansman şeklinde gerçekleşmektedir.

d)

büyükten küçüğe doğru finansman şeklinde gerçekleşmektedir.

e)

Küçükten büyüğe doğru finansman şeklinde gerçekleşmektedir.

Cevaplar:
1) e, 2) a, 3) e, 4) e, 5) e, 6) d, 7) e, 8) a, 9) a, 10) a, 11) a
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2. FİNANSAL PİYASALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. FİNANSAL PİYASALAR
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2.2. Finansal Piyasalar
3. Finansal Piyasaların Temel Öğeleri ve İşleyişi
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2.6.4. Finansal Varlığın Teslim Süresine Göre Ayrım
2.6.5. Piyasanın Etki Alanına Göre Ayrım
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2.8.1.2. Yatırımlar Üzerine Etkiler
2.8.1.3. Likidite Üzerindeki Etkiler
2.8.1.4. Faiz Oranları Üzerinde Etkiler
2.8.1.5. Gelirler Üzerinde Etkiler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sermaye
nedir?

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
edilecektir.
Sermaye ve finansal
Farklılıklardaki vade
İki piyasa arasındaki
piyasalar,
kurumlar ve
finansal
araçların temel farklılıklar ortaya
arasındaki farklar
özellikleri ortaya konulacak. konularak elde edilecek.
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Anahtar Kavramlar


Finansal piyasa



Organize borsa



Birincil piyasa
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Giriş
Bu bölümde finansal piyasaların genel bir tanımı yapılmıştır. Finansal piyasaların
sınıflandırılması temel olarak vadelerine ve işlem gördükleri piyasalara göre yapılmıştır.
Diğer sınıflandırılmalar işlem gördüğü borsaların özelliklerine, teslim sürelerine, piyasaların
etki alanlarına, finansal varlık türüne göre gerçekleştirilmiştir.
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2. FİNANSAL PİYASALAR
2.1. Genel Tanım
Finansal piyasalar toplumda fon arz ve talep edenlerin var olduğu temeline dayanır.
Finansal piyasaların oluşabilmesi için tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal piyasalara arz
etmeleri, fon talep edenlerin de fon ihtiyaçlarını finansal piyasalardan sağlamak istemeleri
şarttır.
Piyasa, dar anlamda; “alıcıların ve satıcıların mallarının fiyatlarını ve miktarlarını
karşılıklı olarak belirledikleri fiziki bir mekân, telefon ve bilgisayarlarla yönetilen bir
organizasyondur. Geniş anlamda; arz ve talebin karşılaştığı sınırsız ortamdır” şeklinde
tanımlanabilir. Literatürde kimi zaman yerine “Pazar” kavramı da kullanılan piyasa,
tanımından da anlaşılacağı üzere daha ziyade teorik, fiziki bir ortama ihtiyaç göstermeyen ve
makândan soyutlanmış bir kavramdır.
Piyasa bir ülkenin sınırları içindeyse ve o ülke sınırları içinde yapılan işlemleri
kapsıyorsa iç piyasa, işlemler ülke sınırları dışına çıkıyorsa buna da uluslararası piyasa adı
verilir.
Finansal piyasalar fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı, değişik türdeki finansal
varlıkların alınıp satıldığı birbirine bağlı piyasalar grubudur. Finansal sistem fonksiyonunu
finansal araç ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalar aracılığıyla yerine getirir. Bu piyasalarda,
çeşitli nedenlerle tüketim ihtiyaçlarını karşılamak ve çoğunlukla da yatırımları için büyük
fonlara ihtiyaç duyan birimler, fon ihtiyaçlarını tasarruf sahiplerine getiri sağlamak
karşılığında finansal piyasalardan sağlarlar. Dolayısıyla finansal piyasalar gelecekteki
tüketimle şimdiki tüketim arasındaki tercihin yapıldığı ve faiz oranlarının belirlendiği
yerlerdir.
Bu piyasalar gelişmediği veya iyi işlemediği zaman, ekonomik birimler ya
tasarruflarını azaltarak tüketimlerini artırırlar ya da tasarruflarını verimsiz alanlara
yatırırlar. Finansal piyasaların iyi çalışmadığı bir toplumda fertlerin bir kısmı çok düşük
verimli yatırımlar yaparken kurumsal yatırımcılar yüksek verimli yatırımcıları için uygun
şartlarla kaynak temin edemezler. Bir ekonomide kaynakların verimli bir şekilde dağılımı için
finansal piyasaların iyi çalışması gerekir. İyi çalışan finansal piyasalar, bireylerin gelirini
tasarruf ve tüketime daha iyi paylaştırmalarını ve tasarrufların daha verimli alanlara
yatırılmasını sağlayarak milli gelirin ve refahın artmasına katkıda bulunacaktır.
2.2 Finansal Piyasalar
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının önündeki en önemli engellerden birisi
sermaye yetersizliği sorunudur. Temel sorun sermaye yetersizliği olmakla birlikte, mevcut
sermayenin etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılamaması veya yatırımlara kanalize
edilememesi de gelişmeyi engelleyici unsurlardan bir diğeridir.
Bir ekonomik sistem içerisinde yatırım yapmak isteyen işletmelerin yeterli fona
sahip olmadıkları, bazı kişi ve kuruluşların ise fon fazlasına sahip oldukları görülmektedir.
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Mevcut sermayenin etkin bir şekilde kullanılması ve yatırımlara kanalize edilmesi için fon
fazlası olan kesimlerle fon açığı olan kesimlerin karşılaşabileceği bir piyasaya ihtiyaç
duyulmaktadır. İşte bu fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara kaynak aktarımı ve
tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi işlevi
finansal piyasalar aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda finansal piyasalar;


fon arz ve talep edenleri,



finansal enstrümanları ve



finansal aracıları içeren, fon arz ve talep edenlerin finansal kurumlar ve


finansal enstrümanların kullanımı yoluyla bir araya geldikleri ortam olarak
tanımlanmaktadır.
Klasik tanımı ile fon arz edenlerle fon talep edenlerin buluştuğu yer olarak ifade
edilen finansal piyasalarda, fon talep ve arz edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen
kurumlar, bu akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari
düzenlemeler mevcuttur. Bu kurum, araç ve düzenlemeler finansal piyasalardaki fon akışının
güvenli, açık ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için oluşturulmuştur.
Gelişmiş ekonomilerde kalkınma hızını belirleyen en önemli unsur üretim
kapasitesidir. Üretim kapasitesinin artması için yatırımların, yatırımların artması için de
tasarrufların artması gerekmektedir. İşte bu noktada ülkedeki tasarrufların artırılarak verimli
yatırım alanlarına kanalize edilmesi ve böylelikle ekonomik gelişmişliğin sağlanabilmesi
için etkin çalışan finansal piyasalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, bir ekonomik sistem
içerisinde finansal piyasaların çok önemli bir yere sahip olması dolayısıyla ekonomik
gelişmişlik büyük ölçüde finansal piyasaların gelişmişliği ile birlikte düşünülmektedir.
2.3. Finansal Piyasaların Temel Öğeleri ve İşleyişi
Daha öncede bahsedildiği gibi finansal piyasalarda fon arzı ile fon talebi bir araya
gelmektedir. Harcamalarını aşan gelire sahip olan ve bunu tasarruf eden kişi ve kuruluşlar,
ellerinde bulunan tasarrufları reel varlıklara veya finansal varlıklara yöneltirler ki bu fon
arzı olarak nitelendirilir. Yatırımları için tasarrufları yeterli olmayan kişi ve kurumlarda
finansal varlık ihraç ederek piyasadan fon temin etmek isterler ki bu da fon talebi olarak
nitelendirilmektedir. Böylece finansal varlıkların işlem gördüğü ve tasarrufların yatırımlara
kanalize edildiği bir piyasa ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan finansal piyasaların;


fon arz edenler,



fon talep edenler,



finansal araçlar,



finansal kuruluşlar,
3
6



hukuki ve idari düzenlemeler, olmak üzere 5 temel öğesi bulunmaktadır.

Finansal piyasaların ana öğesi fon arz ve talep edicilerdir. Daha öncede belirtildiği
gibi gelirlerinden daha fazla harcama yapanlar fon talep edici, gelirlerinden daha az harcama
yapanlar ise fon arz edici durumundadır. Fon arz edenlerden fon talep edenlere fon
akışının sağlanmasında en önemli güvence aracı ise finansal araçlardır. Fon talep ediciler,
talep etmiş oldukları fonların karşılığında güvence olarak fon arz edicilere çeşitli finansal
araçlar vermektedirler.
Finansal piyasalarda söz konusu olan bir takım yasal düzenlemeler ile piyasanın
güvenilirliği belirli kurallara bağlanarak teminat altına alınmaktadır. Finansal piyasa öğeleri
arasındaki ilişki ve işleyiş sistemi aşağıdaki şekildeki gibidir.

Şekil 2.1. Finansal Piyasaların İşleyişi
Kaynak: Gültekin RODOPLU, Para ve Sermaye Piyasaları,
Fonların arz edenlerden talep edenlere aktarılmasında ise karşımıza değişik finansman
yöntemleri de çıkmaktadır. Bunlar doğrudan finansman ve dolaylı finansman
yöntemleridir.
2.3.1. Doğrudan Finansman
Doğrudan finansman yönteminde fon arz edenler ile fon talep edenler, aralarında
hiçbir aracı olmadan karşı karşıya gelmekte ve fon transferi gerçekleşmektedir. Burada fon
temin etmek isteyenler, fon arz edenlere çeşitli finansal araçlar satarak fon sağlamaktadırlar.
Doğrudan finansmanda, fon talep edenler ihraç ettikleri finansal varlıkları çok sayıdaki
yatırımcıya satmayı amaçlayabildikleri gibi, az sayıda yatırımcı ile de bağlantıya girip
finansal varlıkların tamamını bu yatırımcılara da satmayı isteyebilmektedirler.
Bu finansman yönteminin en önemli avantajı, bir aracı kullanılmaması nedeniyle
transfer masraflarında nisbi olarak tasarruf sağlanmasıdır. Bununla birlikte bu finansman
türünün, ortada bir aracının olmaması nedeniyle, fon transferinin
zamanında
gerçekleşememesi ve istenen büyüklükteki fonlara ulaşamama gibi sakıncaları da
bulunmaktadır.
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2.3.2. Dolaylı Finansman
Dolaylı finansman yönteminde, fonların bir aracı yardımıyla arz edenlerden talep
edenlere doğru aktarımı söz konusudur. Burada tasarruf sahibi, fon kaynağını herhangi bir
aracı kuruma aktarır, fon kullanmak isteyen ise fon kullanımını finansal aracıdan sağlar.
Dolaylı finansman aşamasında, fon arz edenlerle talep edenlerin, bu anlamda finansal
varlık alıcı ve satıcılarının alım satım konusundaki hacim, vade, yasal özellikler, likidite,
risk v.b. farklı istekler ve beklentilere sahip olmaları, finansal aracıların doğmasına neden
olmuştur. Finansal piyasalarda birbirine zıt yöndeki bu istek ve beklentileri karşılamaya
çalışan aracılara finansal kurumlar, bu türdeki finansman türüne de dolaylı finansman
denilmektedir. Fonların dolaylı finansmanında farklı işleyiş ve yapı özelliklerine sahip
değişik aracılardan yararlanılmaktadır.
Bu finansman yönteminde, yatırım bankaları ve aracı kurumların aracılığını diğer
finansal aracılardan ayırmak gerekmektedir. Bu kuruluşlar çeşitli şirketlerin ihraç ettikleri
tahviller ve hisse sentlerini halka satmada aracılık görevi üstlenirler. Bazı durumlarda da
ihracın tamamını kendileri satın alıp daha sonra bunlara nihai yatırımcılara satarlar.
Anlaşılacağı gibi bu yöntemde, finansal varlıklar hiçbir şekil değiştirmeden
tasarrufçulara transfer edilmiş olur. Oysa yatırım ortaklığı, emeklilik fonları ve sigorta
ş irketleri gibi finansal aracılarda süreç daha farklıdır. Bu kuruluşlar önce kendi ihraç
ettikleri finansal varlıkları (hisse sendi, katılım belgesi, sigorta poliçesi vb.) yatırımcılara
satarak fon toplamakta, daha sonra topladıkları bu fonlarla portföy oluşturmak suretiyle fon
aktarımı gerçekleştirmektedirler.
Sonuç olarak finansal piyasaların bahsedilen öğeleri, finansal sistem içerisindeki fon
akışını sorunsuz gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu fon akışı genellikle aracı kuruluşlar
vasıtasıyla gerçekleştirilen dolaylı bir fon akışıdır. Bir el değiştirme söz konusudur ve burada
söz konusu araçlar fonlar ve finansal enstrüman araçlarıdır.
2.4. Finansal Piyasaların İlkeleri
Finansal piyasaların güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesi için o piyasalarda bir takım
ilkelere gereksinim vardır. Genel olarak finansal piyasalarda güven ilkesi, açıklık ilkesi ve
sağlam finansman kaynağı ilkesi olmak üzere üç temel ilkeden söz edilmektedir.

Güven İlkesi: Bu ilke finansal piyasaların güvene dayalı olarak çalışmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Burada söz konusu olan güven, çıkarılan menkul
kıymetlerle sağlanmaktadır. Çünkü menkul kıymetler, bunları halka sunan kuruluşlar ile
satın alanlar arasındaki ortaklık veya alacaklılık ilişkisinin varlığının güvencesi olmaktadır.
Ayrıca finansal piyasalarda sunum yapmak isteyen tüm kuruluşlar Sermaye Piyasası
Kurulu'nun öne sürdüğü bir takım şartları yerine getirmek ve denetime tabi olmak
durumundadırlar.

Açıklık İlkesi: Finansal piyasalarda işlem gören tüm finansal araçlar ve
onların çıkarımcıları hakkında yeterli bilgiye kolayca ulaşılabilmesini ifade etmektedir.
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Piyasalarda güvenin sağlanabilmesi büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır. Çünkü
yatırımcılar yeterli bilgiye sahip oldukları kuruluş veya finansal araçlara güven duyacaklar
aksi takdirde şüphe söz konusu olacaktır. Finansal piyasaların açıklık ilkesi çerçevesinde
işlemesi ile yatırımcılar yatırım araçları hakkında istedikleri tüm bilgilere ulaşabilecekler,
böylece kendi inisiyatifleri doğrultusunda yatırımlarına yön verebileceklerdir.

Sağlam Finansman Kaynağı İlkesi: Finansal piyasalar ekonomik sistem
içerisindeki yatırımların temel fon kaynağıdır. Çünkü finansal piyasalarda biriken küçük
tasarruflar istenilen süre ve koşullarda büyük yatırımların
finansmanında
kullanılabilmektedir. Başka bir deyişle finansal piyasalar her türlü yatırım için her an
başvurulabilecek en sağlam finansman kaynağıdır.
2.5. Finansal Piyasaların Fonksiyonları
Finansal piyasalar ekonomik birimlere tasarruf ve yatırım arasında bir seçim yapma
olanağı sunmaktadır. Finansal piyasalara ödünç verme imkanı, bireylerin yatırım yapmak
zorunda kalmadan tasarruf sahibi olabilmesini ödünç alma imkanı da, bireylerin gelirinden
tasarruf etmek zorunda kalmadan yatırımını finanse edebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca
finansal piyasalardan ödünç alınan paradan daha fazla geri ödeme olması yani faiz ödenmek
zorunda olunması ödünç alanları aldıkları fonları verimli alanlarda kullanmaya mecbur
bırakmaktadır. Bu nedenle verimli alanlarda kullanılmak üzere borç alınması uzun
dönemde toplumu daha fazla servet biriktirmeye zorlayacak ve daha yüksek hayat standardı
elde etmesine sebep olacaktır.
Finansal piyasaların bir ekonomik sistem içerisinde çok sayıda fonksiyonu
bulunmakta olup öncelikli ve temel fonksiyonlarından aşağıda bahsedilmektedir.
2.5.1. Tasarrufları Özendirme
Finansal piyasaların tasarruf sahiplerine belirli bir getiri elde etme imkanını sunması
onları tasarrufa teşvik etmektedir. Finansal piyasalardaki çok sayı ve türdeki yatırım araçları
her türde yatırımcıya hitap edecek nitelikte olup, her kişi veya kesimin tasarruf yapmak
ve bu tasarrufları finansal piyasa havuzuna dahil etmek suretiyle belirli ölçülerde getiri
elde etmelerine imkan tanımaktadır. Diğer taraftan finansal piyasalardan ödünç fon alanlar,
ana paradan daha fazla geri ödemek zorunda oldukları için verimli yatırımlar yapmak veya
daha fazla tasarruf yaparak mümkün olduğunca daha az ödünç almak ve dolayısıyla daha
az faiz ödemek istemektedirler. Bu açıdan da finansal piyasaların tasarrufa yönlendirme
fonksiyonunun olduğunu söylemek mümkündür.
2.5.2. Ekonomiye Kaynak Sağlama
Finansal piyasalar tasarruflara hareket ve canlılık kazandırmaktadır. Başka bir ifade ile
finansal piyasaların tasarrufları özendirme fonksiyonu küçük tasarrufların bir havuzda
toplanarak değişik yatırımların finansmanında kullanılmasına olanak tanımaktadır.
Böylelikle finansal piyasalar ekonomik sistem içerisinde her türlü yatırım ve harcamanın
finansman kaynağını oluşturmaktadır.
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2.5.3. Sermaye Mülkiyetini Geniş Tabana Yayma
Finansal piyasaların oluşması ve çok çeşitli ve sayıda menkul kıymetin işleme konu
olması, küçük tasarruf sahiplerine tasarruflarını bu alanda değerlendirme ve birikimlerinin
elverdiği ölçüde alım yapabilme imkanı tanımaktadır. Ayrıca finansal piyasalar yoluyla
anonim şirketlerin halka açılmaları kolaylaşmakta ve tasarrufçuların bu şirketlere ortak olma
şansları doğmaktadır. Finansal piyasalarda halka açılan şirketler için getirilmiş olan bir
takım vergi vb. kolaylıklar bu halka açılma eylemine hız kazandırmaktadır. Halka açılma
belirli ellerde toplanmış sermaye stoklarına küçük birikim sahiplerinin de ortak olması
anlamına gelmektedir ki böylelikle sermaye mülkiyetinin daha geniş bir tabana yayılması
mümkün olmaktadır.
2.5.4. Likidite Sağlama
Finansal piyasalarda daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetler için sürekli ve düzenli
işleyen bir pazar oluşturulmuş olması, menkul kıymetlerin her an alınıp satılmasına yani
istenildiğinde nakde dönüştürülmesine olanak tanımaktadır. Böylelikle menkul kıymetlerin
pazarlanabilirliği, başka bir ifadeyle likiditesi sağlanmış olmaktadır. Bir menkul kıymet, ne
kadar kısa sürede ve az bir değer kaybı ile nakde dönüştürülebilirse o kadar likit kabul
edilir. Finansal piyasa ortamında menkul kıymetler yatırımcılar arasında kolayca ve en az
maliyetle el değiştirebilmektedir. Dolayısıyla finansal piyasalar, yatırımcılara ellerindeki
menkul kıymetleri en kolay şekilde nakde dönüştürme olanağını sunmaktadır.
2.5.5. Güvence Sağlama
Finansal piyasalar, güven ortamının oluşması ve yatırımcının korunması için bir
takım önlemlerle donatılmıştır. Örneğin, menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ve
borsada işlem görebilmesi için şirketler belirli koşullara sahip olmak zorundadırlar. Bu
şirketler sürekli olarak denetim ve gözetim altındadırlar. Ayrıca bu şirketlerle ilgili bilgiler en
kısa sürede kamuoyuna açıklanarak ilgili kesimlerin bilgilenmesi sağlanmaktadır.
Finansal piyasalarda söz konusu olan her türlü arz ve talep eylemi bir takım yasal
düzenlemeler çerçevesinde yapılmakta ve kamuyu aydınlatma ilkesi doğrultusunda menkul
kıymet ihraç edenlerin bilgileri düzenli olarak halka duyurulmaktadır. Böylelikle piyasadaki
tasarruf sahipleri için bir güvence sağlanmış olmaktadır.

2.6. Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
Finansal piyasalar, çeşitli dolaylı ve dolaysız finansal araçlarla fonların değişiminin
yapıldığı, karşılıklı etkileşim içerisinde birbirine bağlı piyasalar gurubudur. Bu nedenle
finansal piyasaları farklı kıstaslara göre değişik alt gruplara ayırarak incelemek uygun
olacaktır.
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2.6.1. Vadelerine Göre Sınıflandırma
Finansal piyasalarla ilgili olarak yapılan en yaygın ayrım, finansal işlemlere konu olan
fon ve finansal araçların vadelerine göre yapılan ayrımdır. Buna göre piyasalar; para ve
sermaye piyasaları olmak üzere iki tür piyasaya ayrılır.
Para piyasaları: Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı, kısa vadeli fonların
sunulduğu ve kısa vadeli fon ihtiyaçlarının karşılandığı piyasalardır. Bu piyasalarda genellikle
bir yıldan daha az vadeye sahip fonlar ve finansal araçlar el değiştirir. Para piyasalarında işlem
gören finansal araçların vadeleri kısa olduğundan riskleri düşüktür.
Para piyasalarına, genellikle kısa vadeli fon ihtiyaçlarını ve geçici likidite sıkıntılarını
gidermek isteyen ekonomik birimler başvurur. Böylece bu piyasalar genellikle firmaların
çalışma sermayeleriyle, devletin kısa vadeli ödemelerine fon aktarır. Ayrıca hane halkı da
birikimleri yeterli düzeyde olmadığında değişik türdeki harcamalarını karşılamak için, tüketici
kredisi kullanmak suretiyle fon ihtiyaçlarını para piyasalarından karşılarlar. Bu piyasalarda
işlem gören finansal araçlar; para ve benzeri finansal varlıklar, ticari senetler, mevduat
hesapları, mevduat sertifikaları, çekler gibi finansal araçlardır.
Sermaye piyasaları: Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı, uzun vadeli fon
ihtiyaçlarının karşılandığı piyasalardır. Sermaye piyasalarının temel araçlarını, hisse senedi
gibi özsermaye araçları ile tahvil gibi uzun vadeli finansal varlıkların oluşturması nedeniyle,
sermaye piyasaları dar anlamda hisse senedi ve tahvillerin alınıp satıldığı piyasalar olarak da
tanımlanmaktadır.
İşletmeler, sermaye piyasalarına duran varlıklarının finansmanı için başvururlar. Diğer
deyişle, sermaye piyasalarından sağlanan fonlar, işletmelerin uzun vadeli yatırımlarının
finansmanında, genişleme ve yenileme yatırımlarında, yeni kurulacak şirketler de gerekli
sermayenin oluşturulmasında kullanılırlar. Devlet ise büyük ölçekli fon ihtiyacını, uzun vadeli
borçlanma aracı çıkarmak yoluyla karşılamak istediğinde sermaye piyasasından fon talebinde
bulunmuş olur.
Sermaye piyasalarında işlem gören finansal varlıklar uzun vadeli borçlanma araçları
ile öz sermaye araçları olmaları nedeniyle taşıdıkları riskler nispeten yüksektir. Böylece, bu
piyasalardan sağlanacak getirilerin de yüksek olması beklenir. Hisse senedi ve tahvilin yanı
sıra, kâr-zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri,
ipotek senetleri gibi belgelerde bu piyasalarda işlem gören araçlar arasındadır. Bu iki piyasa
arasında farklılıklar tablo hâlinde aşağıda gösterilmektedir.

Farklılıklar

Para Piyasası

Sermaye Piyasası

Süre

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Kaynak

Bireysel tasarruflar

Fon
kullanım yeri

Dönen varlıklar

Bireysel ve kurumsal
tasarruflar
Duran varlıklar
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Araçlar
Faiz oranı

Çek, senet gibi kısa vadeli
araçlar Düşük

Hisse senedi ve tahvil
Yüksek

Yukarıdaki tabloda gösterilen farklılıklara karşılık, bu iki piyasa birbirinden tamamen
ayrılmış değillerdir. Bazı faktörler bu iki piyasanın iç içe olmalarına yol açmaktadır. Örneğin,
her iki piyasaya kaynak sağlayanlar açısından birlik vardır. Fon arz eden birimler; yatırım
politikası ve getiri oranına bağlı olarak, her iki piyasaya da yönelebilirler. Ayrıca,
piyasalardan fon kullananlar açısından da birlik vardır. Yukarıda ifade edildiği gibi, işletmeler
ve devlet kısa vadeli ve geçici fon ihtiyaçları için para piyasasına başvururken, aynı birimler,
büyük ölçekli uzun vadeli ve yatırımları için sermaye piyasalarından fon talebinde bulunurlar.
Bazı kurumlar her iki piyasada da faaliyet gösterebilmektedirler. Ülke ekonomisinin
gelişme düzeyi ile ilgili olarak, başlangıçta, küçük boyutlu reel yatırımlar için küçük ölçekli
fon talebinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Ekonomik büyümenin sürmesi hâlinde de büyük
boyutlu yatırımlar için, büyük ölçekli ve uzun vadeli fon talepleri söz konusu olmaktadır. Bu
gelişime paralel olarak, finansal piyasaların gelişim sürecinde de öncelikle para piyasaları
oluşmakta ve sürecin devamında ise sermaye piyasaları ortaya çıkmaktadır.
Doğal olarak, finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar arasında da öncelikle
para piyasası kurumları, yani mevduat bankaları, daha sonrada sermaye piyasası kurumları
faaliyete geçmektedir. Ancak, sermaye piyasası kurulup, gelişinceye kadar para piyasaları
kurumları, yani mevduat bankaları türündeki finansal kurumlar her iki piyasada da
faaliyetlerini yürütmektedirler. Bazı durumlarda ise ülkelerin kanuni düzenlemeleri,
çoğunlukla, kurumsallaşmalarını tamamlamış, güvenilir kurum olmaları nedeniyle bankalara,
hem para hem de sermaye piyasalarında faaliyet göstermelerine izin verebilmektedir.
Piyasalar arasında sürekli bir fon akımı vardır. Para piyasaları ile sermaye piyasaları
arasında sürekli olarak bir fon akımı bulunmaktadır. Kısa vadeli olarak, para piyasalarına
sunulan fonlar, genelde vade dönüşümü sonucunda sermaye piyasalarına aktarılabilmektedir.
Aynı şekilde, sermaye piyasası araçlarından elde edilen getiriler, para piyasalarına kaynak
olarak sunulabilmektedir.
Faiz oranlarındaki değişme aynı yönde gerçekleşir. Ekonomideki kısa süreli ekonomik
dengesizlikler hariç tutulduğunda, faiz oranlarındaki değişme para ve sermaye piyasalarında
ayni doğrultuda gerçekleşmektedir. Yani, para piyasası faiz oranlarında yükselme ortaya
çıkması, sermaye piyasalarında da faiz artışına yol açmaktadır. Benzer şekilde, bir piyasada
faiz oranlarında ortaya çıkan düşmeyi, diğer piyasa faiz oranlarında da düşme takip
etmektedir.
2.6.2. İşlem Gördükleri Piyasalara Göre Sınıflandırma
Finansal piyasaların piyasalara sunulan fonların vadesine göre yapılan para ve sermaye
piyasası şeklindeki sınıflandırılması ile birlikte aynı öneme sahip bir diğer ayrım finansal
varlıkların işlem gördükleri piyasalara göre yapılan sınıflandırma oluşturmaktadır. Bu kıstas,
finansal varlıkların piyasalara ihracı ve daha sonra finansal yatırımcılar arasında el
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değiştirmesini esas almaktadır. Bu kıstasa göre piyasalar, birincil, ikincil, üçüncül ve
dördüncül piyasa şeklinde adlandırılmaktadır.
Birincil piyasalar: Fon temin etmek amacıyla finansal varlık ihraç eden birimin, bu
varlıkları satışa sunduğu, finansal varlıkların ilk kez alım satıma konu olduğu piyasalar,
birincil piyasa olarak adlandırılır. Çünkü ihraca konu finansal varlıklar, ilk kez bu piyasalarda
satışa sunulmakta ve yine bu piyasalarda tasarruf sahipleri tarafından ilk kez satın
alınmaktadır.
Birincil piyasalar, esas itibariyle, fon arz ve fon talep eden birimlerin bir araya geldiği
ve taraflar arasında fon aktarımının gerçekleştiği yerler olması açısından önem taşır. Fon, bu
piyasaların ana unsurudur. Çünkü bu piyasalara fon arz edilmekte ve yine piyasalardan fon
talep edilmektedir. Fon ihtiyacının bu piyasalardan karşılanması nedeniyle de, birincil
piyasalar asıl finansal piyasaları ve asıl sermaye piyasaları değerlendirilmektedir.
Sınıflandırma kıstası olan finansal varlıklar ise taraflar arasındaki fon aktarımının ispat
belgeleri olarak bu piyasalarda ortaya çıkmaktadır. Birincil piyasalardan sağlanan fonların,
işletme ve devlet tarafından reel yatırımlarda kullanılması hâlinde, tasarrufların yatırımlara
kaynak olma süreci gerçekleşmiş olacaktır. Bu nedenle, birincil piyasalar reel yatırımlara
kaynak sağlayan ve böylece, ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı sağlayan piyasalardır.
İkincil piyasalar: Birincil piyasalara ihraç edilerek alım satıma konu olmuş finansal
varlıkların, finansal yatırımcılar arasında ve borsa üyesi aracı kurumlar vasıtasıyla, yeniden
işlem gördüğü, alım-satıma konu olduğu piyasalardır.
Bu piyasalarda taraflar arasında fon akımı bulunmamaktadır. Birincil piyasaların
aksine menkul kıymetlere karşı arz ve menkul kıymetlere talep söz konudur. Finansal
varlıkların el değiştirmesiyle de taraflar arasında getiri aktarımı ortaya çıkmaktadır. Ancak,
birincil piyasaya sunulan her finansal varlığın mutlaka ikincil piyasasının oluşması, yani,
birincil piyasalardan ikincil piyasalara aktarılması söz konusu değildir. Bu aktarımın
gerçekleşmesi için, finansal varlığın bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Genelde bir
finansal varlık için kuvvetli bir ikincil piyasanın oluşması, finansal varlıkta aşağıda ana
hatlarıyla belirtilen üç özelliğin varlığına bağlıdır.
Birincil piyasaya sunulan finansal varlığın, uygun bir vade yapısına ve pazarlanabilir
olma özelliğine sahip olması gerekir. Uygun vade genelde uzun bir vadeyi ya da belli bir
vadeye sahip olmaksızın ihraç edilmiş olmaya işaret eder. Ancak, finansal varlığın kısa vadeli
olarak ihraç edilmiş olması hâlinde ise finansal yatırımcılar arasında el değiştirmesine imkân
sağlayacak, uygun bir vadeye sahip olması gereklidir. Ayrıca, uygun bir vadeye sahip olmanın
yanı sıra, pazarlanabilir olma özelliğinin bulunması ve kaliteli olması gereklidir.
Finansal varlığı ihraç eden firma hakkında yatırımcının kolay, maliyetsiz veya düşük
bir maliyetle bilgi sahibi olunması gereklidir. İhraççı şirket hakkında bilgi toplama uzun
zaman alıyor ve pahalıya mal oluyorsa, bu firmanın ihraç ettiği finansal varlıklar için ikincil
piyasa oluşmayacaktır. Çünkü yatırımcılar, hangi faaliyeti yürüttüğünü, kârını nereden

4
3

sağladığını ve kârlılığının ne ölçüde olduğu bilmediği bir şirkete ortak olma veya borç verme
konusunda çekinceli davranacaklardır.
Finansal varlığın piyasada sürekli olarak alınıp satılabilecek miktarda, yani çok sayıda
ihraç edilmiş olması gereklidir. Doğal olarak, az sayıda ihraç edilmiş finansal varlıklar için
ikincil piyasanın oluşması güçtür. Çünkü birincil piyasalara ihraç edilen finansal varlıkların
tamamı değil, sadece bir kısmı ikincil piyasalara aktarılacaktır. Bu da az sayıdaki finansal
varlıkların, finansal yatırımcılar arasında el değiştirmelerine engel oluşturacaktır. Çünkü
finansal yatırımcıların, yatırım yapmak istekleri finansal varlığı, istedikleri zamanda ve
istenilen miktarda piyasalardan bulabilmeleri gereklidir. Çok sayıda ihraç, aynı zamanda
finansal varlıkların, düşük nominal fiyatlarla ihraç edilmelerini de ifade etmektedir.
Üçüncül piyasalar: Birincil piyasalarda alım satıma konu olmuş finansal varlıkların,
menkul kıymet borsaları dışında ve yine aracı kurumlar vasıtasıyla ya da aracı kurumların
kendi aralarında alınıp satıldığı piyasalar üçüncül piyasalar olarak adlandırılır.
Üçüncül piyasalarda da ikincil piyasalarda olduğu gibi, finansal varlıklara karşı arz ve
talep vardır. Bu tür piyasalarda alım satım işlemleri aracı kurumların ofislerinde ya da
elektronik iletişim araçlarıyla veya internet aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.
Dördüncül piyasa ise finansal varlıkların aracısız olarak alınıp satıldığı piyasa olarak
tanımlanabilir. Dördüncül piyasada alım ve satımlar blok olarak yapılır.
2.6.3. Organize ve Serbest Piyasalar
Bu kıstasa göre de piyasalar, örgütlenmemiş, (organize olmamış, serbest piyasalar) ve
organize piyasalar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma şekli esas itibariyle, daha
önce birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül piyasa olarak isimlendirilen piyasaları,
teşkilatlanma açısından değerlendirmektedir.
Organize finansal piyasalar: Devletin denetimi ve kontrolü altında faaliyet gösteren
piyasalardır. Örgütlenmiş piyasaların çalışma esas ve ilkeleri özel hukuki düzenlemelerle
gerçekleşmektedir. Bu piyasalarda işlemler belirli kurallara göre ve üye kuruluşlarca
yapılabilmektedir. Bu tür piyasaların ayırıcı diğer temel özellikleri ise merkezi bir pazar
yerinin varlığıdır.
Bu tür piyasalarda çok sayıda alıcı ve satıcı mevcuttur. Bu nedenle de fiyatlar
çoğunlukla tam rekabet şartları içerisinde oluşur. Organize piyasaların en önemli fonksiyonu,
finansal varlıklar için devamlı likit piyasa oluşturmalarıdır. Sermaye piyasasının örgütlenmiş
piyasa şeklini menkul kıymet borsaları oluşturur.
Serbest piyasalar (Örgütlenmemiş piyasalar): Serbest piyasalar, özel hukuki
düzenlemeye tabi tutulmaksızın, genel hukuki düzenlemelere göre çalışan piyasalardır.
Genelde katı çalışma usulleri ve belirli bir fiziki pazar yeri yoktur. Bu piyasalarda işlemler,
pazarlık usulü ile yapılmakta ve fiyatlar da buna göre ortaya çıkmaktadır.
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Hemen bütün birincil piyasa ve üçüncül piyasa işlemleri serbest piyasalarda
olmaktadır. Birincil piyasa dışındaki, işlemlerin yeri ise örgütlenmiş veya serbest
(örgütlenmemiş) piyasalardan biri ya da her ikisidir. Serbest piyasalarda çoğunlukla borsaya
kaydedilmemiş menkul kıymetler alınıp satılmaktadır. Böylece, serbest piyasalar aynı
zamanda tezgahüstü piyasaları da ifade etmektedir.
Tezgâhüstü piyasalar, esas itibariyle bankalar, borsa aracı kurumları ve diğer aracı
kurumlardan oluşmaktadır. Fiziki bir pazar yerinin olmaması nedeniyle, işlemler merkezi bir
yerden ziyade, aracı kurum bürolarında ya da internet, telefon veya faks aracılığıyla
gerçekleşebilmektedir.
Genelde büyük şirketlere ait menkul kıymetler, menkul kıymet borsalarında işlem
görürken, borsa kotuna alınmamış küçük ve az tanınan şirketlerin hisse senetleri, borçlanma
araçları ve yabancı paralar da tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.
Ülkemizde, faaliyetleri devam eden finansal piyasaların, teşkilatlanma durumlarına
bağlı olarak gruplanmaları aşağıda tablo hâlinde gösterilmektedir.
Örgütlenmiş Piyasa

Örgütlenmemiş Piyasa

1. TCMB Piyasaları

1.

Açık Piyasa

TL Piyasası

İnterbank Para Piyasası

Repo Piyasası

Döviz Piyasası

Tahvil Piyasası

Bankalar Arası Piyasalar

Döviz Piyasası
2. Borsa İstanbul Piyasaları

2. Serbest Piyasaları

Hisse Senedi Piyasası

Serbest Altın Piyasası

Tahvil Piyasası

Serbest Döviz Piyasası

Vadeli ve Opsiyon Piyasası
Yabancı Menkul Kıymet Piyasası
Altın Piyasası

2.6.4. Finansal Varlığın Teslim Süresine Göre Ayrım
Bu tip kıstasta da piyasada alım satıma konu olan finansal varlığın alıcıya teslim süresi
esas alınmaktadır. Buna göre piyasalar, spot ve vadeli piyasa adını almaktadır.
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Spot piyasa (Nakit Piyasası): Spot piyasalar, alım satım işleminin cari piyasa fiyatları
üzerinden yapıldığı piyasalardır. Ayni şekilde, bu piyasalarda satışı yapılan varlığın alıcıya
teslim edilmesi, anında olabileceği gibi, t+1 veya t + 2 olarak ifade edilen bir veya iki iş günü
sonrasında da mümkün olmaktadır.
Vadeli işlem piyasaları (Türev piyasalar): Vadeli piyasalarda, alım satımı
gerçekleştirilen varlığın, spot piyasadan daha uzun bir vadede ve gelecekte belirlenen bir
tarihte, baştan belirlenen miktar, kalite ve fiyattan tesliminin yapıldığı piyasalardır.
Türkiye’de BİST bünyesindeki vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), ABD’de Chicago
Borsası, İngiltere’de LIFFE gibi borsalar en çok tanınan vadeli işlem borsalardır. Bu
piyasalarda işlem gören varlıkların genelde türev ürünlerden oluşması, bu piyasaların aynı
zamanda türev piyasalar olarak da adlandırılmalarına yol açmıştır.
2.6.5. Piyasanın Etki Alanına Göre Ayrım
Bu kıstas da piyasaları gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak sınıflandırmaktadır.
Yöresel finansal piyasalar; genelde küçük ölçeğe sahip olan ve faaliyet sahaları belli
bir bölge ile sınırlı olan işletmelerin finansal varlıklarının alınıp satıldığı piyasalardır.
Ulusal finansal piyasalar; ülke çapında faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçeğe sahip
işletmelerin finansal varlıklarının işlem gördüğü piyasalardır.
Uluslararası finansal piyasalar; son yıllarda ortaya çıkan küreselleşme ve finansal
gelişmelere paralel olarak, birçok uluslararası finansal piyasa ortaya çıkmış, etkinlik ve
hacimleri artmıştır. Ülke mevzuatlarında, vergi oranlarında ve ekonomilerdeki farklılıklar,
yani, eksik rekabet şartlarının varlığı finansal piyasaların uluslararasılaşmasına yol açmıştır.
Bu kapsamda önem arz eden beş ayrı uluslararası piyasa sayılmaktadır.
Döviz Piyasası; Uluslararası ticareti veya finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla,
çeşitli para birimlerinin birbirine değiştirilmesine imkân sağlayan piyasalardır.
Eurocurrency piyasası; bu piyasasının temelini Eurodollar piyasası oluşturmaktadır.
Eurodollar piyasası, ABD’deki bazı çok uluslu şirketlerin Avrupa kıtasındaki bankalara dolar
cinsinden mevduat yatırmasıyla oluşmuştur. Daha sonra farklı para birimleri cinsinden
mevduatlarında Avrupa bankaları tarafından kabul edilmeye başlanmasıyla, Eurodollar
piyasası genişleyerek Eurocurrency piyasasını oluşturmuştur.
Eurokredi piyasası; Eurocurrency piyasalarında faaliyet gösteren büyük ölçekli
bankaların, çok uluslu şirketlere veya kamu kurumlarına bir yıl veya daha uzun vadeli olarak
kullandırdıkları kredilere Eurokredi adı verilmektedir. Bu kredilerde genel itibariyle,
“LIBOR” faiz oranı uygulanmaktadır.
Eurobond piyasası; çok uluslu şirketlerin, uluslararası piyasalara tahvil ihraç etmek
yoluyla yabancı piyasalardan uzun vadeli fon sağlamak istemeleri hâlinde oluşan piyasadır.
Bu tür tahviller, tahvilin para biriminin belirlendiği ülkenin dışındaki ülkelerde satılmaktadır.
Faizleri piyasa şartlarına göre değişen oranlarda gerçekleşir.
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Uluslararası menkul kıymet borsaları: çok uluslu şirketler ulusal menkul kıymet
piyasalarına olduğu gibi uluslararası menkul kıymet piyasalarına da hisse senedi ihraç
edebilmektedirler. Bu tür ihraçların yapıldığı piyasaların en çok bilinenleri New York (NYSE)
ile Londra borsasıdır. Turkcell firmasına hisseler, NYSE’de işlem görmektedir. BİST’te de
fazla gelişmiş olmamakla beraber uluslararası piyasa mevcuttur.
2.6.6. Piyasada İşlem Gören Finansal Varlık Türüne Göre Ayrım
Bu tür piyasaların adlandırılması da piyasada işlem gören finansal varlığın adına göre
olmaktadır. Örneğin, hisse senedi piyasası, tahvil piyasası, bono piyasası, devlet tahvili
piyasası, altın piyasası gibi isimlendirme yapılmaktadır.
2.7. Tasarruf ve Yatırım İlişkisi
Finansal piyasaların ortaya çıkmasının en önemli nedeni buradaki oyuncuların (birey,
devlet ve işletmeler) yatırım ve tasarruf yapma güdüleridir.
Tasarruf; bireyin parasal gelirinin tüketim için sarf edilmemiş bölümü olarak
tanımlanabilir. Bir bireyin belirli bir dönemde elde ettiği geliri (G) iki bölümden oluşur:
Tasarruf (T) ve Harcama (H). Matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
Gelir = Tasarruf + Harcama
Gelir sabit varsayıldığında, bireyin dönemsel tasarrufu cari harcamalarının
büyüklüğüne bağlı olacaktır. Cari harcama toplamının cari gelire eşit olduğu veya bu geliri
aştığı bir durumda kişisel tasarruf sıfır veya negatif olmaktadır.
Bir ülkenin toplam tasarrufun kaynağı bireysel ve kurumsal gelirlerden oluşur.
Bireysel tasarruf, ampirik olarak tasarruf yeteneği ve tasarruf etme arzusunun bulunmasına
bağlıdır.
Tasarruf yeteneği kişinin gelir düzeyi ile yakından ilgidir. Tüketim harcamalarına
ancak yetecek kadar gelir elde eden bireyin, tasarruf arzusu olsa dahi tasarruf yeteneğinin
bulunmayacağı bir gerçektir. Tasarruf etme arzusunu açıklayan çeşitli nedenler olabilir:

Beklenmedik bir harcama için hazırlıklı bulunma

İleride yapılacak bir harcama için bugünden fon biriktirme (seyahat, okul
harcaması gibi)

Bir iş kurma amacını gerçekleştirmek için hazırlık yapma,

Finansal varlık edinme arzusu,

Yaşlılıkta yüksek bir gelire sahip olma arzusu.
Yukarıda sıralanmış olan tasarruf güdüleri gerçekten kişiyi tasarruf yapmaya itebilir.
Ancak, aynı gelir düzeyine sahip bütün bireylerin aynı nedenlerle gelirinin eşit bölümünü
tasarruf edecekleri beklenemez. Elbette ki kişinin yaşı, sosyal yaşamı, kültür düzeyi gibi
değişkenler tasarruf eğiliminde etkili olacaktır.
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Bir firmada tasarruf bir dönem sonunda oluşan dağıtılmamış kârlar olarak kendisini
gösterir. Firmaları tasarrufa iten nedenler araştırılırken firmaların dağıtılmamış kârlara
yapacakları eklemeleri hangi nedenlerle ve nasıl yaptıklarına bakmak gerekir. Bir firma bir
dönemde elde ettiği net kârın tümünü ortaklarına dağıtır, ya da bir bölümünü dağıtılmamış
kârlar olarak tutabilir. Dağıtılmamış kâr olarak tutma kararı, kâr payı dağıtma kararının
sonucu oluşur. Dolayısıyla, bir firmada tasarrufun oluşmasının en önde gelen nedeni firmanın
kâr dağıtmayarak yapacağı yatırımın getirisinin, firma ortaklarının kâr payı alıp, yapacağı
yatırımlarından sağlayacakları getiriden yüksek olacağını beklemesinden kaynaklanmaktadır.
Ekonomik anlamda yatırım, fonların sermaye mallarına (reel varlıklara) tahsis
edilmesi anlamına gelmektedir. Reel varlıklara yatırım bu fonları tasarruf eden bireyler (birey,
firmalar ve devlet) tarafından bizzat yapılabileceği gibi bireysel tasarruflar finansal piyasalar
kanalı ile de yapılabilir. Burada önemli olan gerçek tasarrufun reel aktiflere tahsis edilen
gelir diliminden oluşması ve reel aktif yatırımlarının, bir zaman dilimindeki toplamının
yüksekliğinin tasarrufun yüksekliği anlamını taşımasıdır.
Bir ülkedeki tasarrufun hacmini reel yatırımlar oluşturur. Reel yatırımların hacmi ise
bu yatırımların gerçekleştirilmesine yeterli fonların bulunmasına, diğer bir deyişle tasarruf
fonlarının varlığına bağlıdır. Yatırım olanakları ve ortamı bulunmayan bir ülkede kişisel
tasarruflar üretken olmayan, ancak kişinin zenginliğini koruyucu yatarımlara (taşınmaz mal
alımı, dayanıklı tüketim malı edinme, kıymetli maden satın alma) tahsis edilecek, bu
tasarruflar ve yatırımlardan ülke ekonomisinin büyük bir yararı olmayacaktır.
Ekonomik büyümeyi sağlayan yatırımların kapasite arttırımını öngören yeni yatırımlar
olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Genellikle bu yatırımlar firma dışı özkaynak veya
borçlanma ile hayata geçirilir. Firmaların, sermaye piyasalarına fon talep edenler olarak
çıkmalarının en başta gelen nedeni budur.
Ekonomistlerin sermayenin marjinal etkinliği adını verdikleri ve finans teorisinde
"iç verim oranı" olarak bilinen yatırımın verimlilik oranı kuşkusuz, yatırım kararı
alınmasında önemli bir etken olmaktadır. Ancak, yatırımcının yatırımdan beklediği verim
(getiri) yatırım kararlarının alınmasında rol oynamaktadır.
Yatırımların iki önemli amacı vardır: Bunlardan birincisi yatırım kârlılığı, ikincisi ise
yatırımcının sağladığı finans kaynakların (finanslama) maliyetidir.
Yatırımın verimliliği yatırım konusuna ülke ekonomisinin gereksinme duyması, diğer
bir deyişle, yatırımın yapılacağı iş kolunda bir arz talep dengesizliğinin bulunması ile
yakından ilgilidir. Sermaye maliyeti ise finansal pazarlarda oluşan borçlanma ve özsermaye
maliyetleri ile ilgilidir. Finansal piyasalarda fonların maliyetlerinin şu ya da bu düzeyde
oluşmasının devletin uyguladığı para ve maliye politikalarına bağlı olduğu, ülkenin tasarruf
etme potansiyelinin önemli rol oynadığı, finansal piyasaların etkinlik ve işlerlik kazanmış
olması ile yakından ilgili bulunduğu bir gerçektir.
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2.8. Sermaye ve Finansal Piyasaların Ekonomideki Yeri ve Önemi
Finansal piyasalar, tasarrufu özendirmek ve arttırmak, böylece sermaye birikimi
sağlamak ve ülke fonlarının etkin kullanımını olanaklı kılmak gibi iki önemli görevi yerine
getirmektedirler.
Tasarruf yapan bireyler genellikle bu tasarruflarını kendileri için kabul edilebilir
sınırlarda risk taşıyan ve düzenli gelir sağlayan yatırımlara dönüştürmek eğilimindedirler.
Tasarruf sahibinin önünde tasarrufunu tahsis edebileceği, oldukça geniş bir yatırım
yelpazesi bulunmaktadır. Bu yatırım seçeneklerinden ülke ekonomisine doğrudan katkıda
bulunacak, ekonomik büyümeyi sağlayacak olanı üretken, aktif yatırımlardır. Ancak tasarruf
yapan bireyin bir girişimci olarak tasarruflarını yatırıma dönüştürmesi beklenemez. Finansal
piyasalar, yatırımcı bireylerin tasarruflarını aktif ve üretken yatırıma dönüştürür. Finansal
piyasalar, işletmelerin faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmek için gereksinim duyduğu
fonları, fon fazlası veren bireylerden alarak işletmelerin kullanımına kanalize eder. Finansal
piyasaların varlığı ve güvenilir olması yatırımcıların finansal varlık satın almalarını özendirir.
Böylece bireysel tasarrufların yatırıma ve ulusal düzeyde tasarrufa dönüşmesine olanak
sağlanmış olur. Bu işlevleri nedeni ile finansal piyasalar ekonomik gelişme için gerekli olan
ulusal tasarrufun oluşmasına önemli katkıda bulunurlar.
İyi işleyen finansal pazarlar tasarruf fonlarının ülke ekonomisine katkıda bulunan
firmalara akışını sağlayarak fonların etkin kullanılmasına da katkıda bulunurlar. Finansal
piyasaların işlerlik kazanmadığı, sağlıklı işleyişi için gerekli hukuki, politik, sosyal ve
ekonomik önlemlerin alınmadığı bir ülkede hızlı ve sağlıklı kalkınmayı gerçekleştirmek
oldukça zordur.
Finansal piyasaların ülke ekonomisine yararlı olabilmeleri için politik, ekonomik ve
psikolojik ortamın elverişli olması ön şarttır. Bu nedenle devlet organlarının uyguladıkları
politikaların finansal piyasalara zarar vermeyecek nitelikte olması, ekonomik canlılığın ve
büyümenin temelini oluşturur. Ayrıca finansal piyasalar bir bütün oldukları ve ancak bütün
pazar kesimleri, finansal varlıklar ve aracı kurumları ile sağlıklı bir yapıya sahip olabilecekleri
için, pazar kesimlerinden bir ikisinin gelişememesi veya yatırım araçlarının yetersiz kalması,
son olarak da finansal aracı kurumların yetkin olmaması finansal pazarların ekonomik
etkinliğini azaltır.
2.8.1. Sermaye Piyasasının Önemi ve Ekonomideki Yeri
Sermaye piyasasının ekonomideki yeri ve önemi, ülke ekonomisi bakımından, tek
başına ekonomiye yararlı olamayan küçük tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak
büyük yatırımlara dönüşmesindedir. Sermaye piyasası, az gelişmiş ülkelerdeki yurtiçi tasarruf
açığının kapanmasına yardımcı olabilir. Fertler açısından ise, sermaye piyasası, tek başına
gelir getiren bir yere yatırılamayacak kadar küçük fonların verimli yerlere yatırılmasına
ve sahiplerine bir ek gelir getirmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca, küçük sermayeler kişisel
işler yapılabilse bile, kişisel yatırımlarda teşebbüs ve yönetim sorunu çıkacaktır ki, elinde
küçük bir sermaye bulunan, fakat bununla kişisel bir yatırım yapmak için zamanı ve imkânı
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olmayan kimseler sermaye piyasasının sağladığı imkânlardan yararlanırlar. Diğer yandan,
böyle küçük sermaye sahipleri kendi teşebbüslerinde çeşitli risklere maruz kalacaklardır.
Oysa, sermaye piyasasında bu fonlar değişik menkul kıymetlere yatırıldığında risk dağılımı
yoluyla riskin asgari seviyeye indirilmesi mümkün olmaktadır. Bu noktada yatırım uzmanlığı
ve portföy idaresi önem kazanmaktadır ki, ülkemizin bu alanda en büyük eksikliği de
buradadır.
Finansal piyasaların serbestleşmesine ve gelişimine paralel olarak, ekonomik gelişme
ve finansal gelişme arasında ilişki olup olmadığı, iktisatçılar tarafından daha sık olarak tartışılır
hale gelmiştir. Bu iki değişken arasında tasarruf ve verimlilik artışı bazında ilişki kurmak
mümkündür. Tasarrufların yeterli düzeyde olmaması ve finansal sistemin dışında verimli
olmayan yatırımlara yönelmesi, ekonomik gelişme için öncelikle yurt içinde yapılan ve
yatırımlara aktarılabilir tasarrufların milli gelire oranının yükseltilmesini gerektirmektedir.
Sermaye piyasası, tasarrufları yatırımcı birimlere aktaracak mekanizma rolü oynayarak ve
bunu yaparken bazı makro ekonomik büyüklükleri ve değişkenleri etkileyerek kalkınma
çabalarına katkıda bulunmaktadır. Sermaye piyasalarının ülke ekonomisine olan etkileri ise
çeşitli konu başlıkları altında toplanabilir:
2.8.1.1. Tasarruflar Üzerinde Etkiler
Yatırım araçlarının çeşitlilik bakımından gelişmediği, kurumsal gelişmenin
tamamlanmadığı bir sermaye piyasası tasarruf hacminde büyük artışlara neden olmaz.
Çünkü, böyle bir piyasada, hem var olan araçlar her tür tasarrufçuya hitap etmez, hem de
birikimler ülkeye yayılmış olacağı için bu birikimleri gelişmiş bir sermaye piyasası olmadan
kanalize etmek güç olur.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de hane halkı denilen
ekonomik birim, tasarrufları harcamalarını önemli ölçüde aşan tek birim olduğu için,
gelişmeyi hızlandırmada bu kesimin finansal tasarruflarını arttırmak önem kazanmaktadır.
Bu nedenle, bu kesimin tasarruf tercihlerini etkileyecek ve tasarruf yapmasını teşvik
edecek pozitif getirili finansal araçlara ihtiyaç artmaktadır.
Türkiye’de üretim düzeyinin ve verimliliğin düşük, tüketim meylinin yüksek olması
tasarrufların düşük düzeyde kalmasının en önemli nedenidir. Finansal araç çeşitliliğinin
sınırlı, güvenilirliğin ve likiditenin düşük olması ise dolaylı yatırım imkânlarını
sınırlamaktadır. Oysa yüksek likidite, düşük işlem maliyeti, gelişmiş kurumsal yapı ve
mevzuat gibi özellikler taşıyan gelişmiş bir sermaye piyasası, tasarruf sahiplerine farklı
risk ve getiri imkânları sağlayarak tasarrufların artmasına katkı yapabilir.
2.8.1.2. Yatırımlar Üzerine Etkiler
Kredi mekanizmasının yatırımların finansmanında ve buna bağlı olarak sermaye
birikimindeki rolünün sınırlı kalması, sermaye piyasasının gelişmemiş ya da kurulmamış
olması gibi faktörler tasarrufların bankacılık sistemi içinde, kısa vadeli hesaplar şeklinde
tutulmasına neden olmaktadır. Bu durumda, öz kaynakların üzerinde sermaye gerektiren
büyük ve bölünmez yatırım projelerinin uygulamaya konulmasında, küçük tasarrufları
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toplayıp, büyük ve bölünmez yatırım projelerini gerçekleştirecek firmalara aktaracak
finansal kurum ve piyasaların kurulması ve geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Yüksek likidite, düşük işlem maliyeti gibi özelliklere sahip gelişmiş bir sermaye
piyasası faiz oranlarını azalttığı ölçüde yatırımlar üzerinde olumlu etki yapacaktır. Sermaye
piyasası araçlarının çeşitlenmesi yatırımcılara alternatif risk, getiri ve vade imkânları
sunarak; bir taraftan sermaye birikiminin tasarruf ayağını olumlu etkiler, diğer taraftan
güven e likiditeyi arttırır. Bu gelişmeler faiz oranlarını baskı altında tuttuğu, dalgalanan ve
yüksek faiz oranlarına karşı şirketlerin korumasızlığını azalttığı ölçüde finansal sistemin
ve ekonominin istikrarına katkı yapar. İstikrarlı bir ekonomi ise belirsizliği azaltarak
yatırımları olumlu yönde etkileyecektir.
Türkiye’de sermaye piyasasında kamu açıklarının etkisiyle kamu sektörünün ağırlıklı
rol oynaması, sermaye piyasasının faiz oranları aracılığıyla ekonomik istikrara katkısını
sınırlamaktadır. Olumlu etki sermaye piyasasından sağlanan fonların cari tüketim
harcamalarına değil yatırım harcamalarına yönelmesiyle mümkündür. Bu durum hisse
senedi piyasasının önemini ortaya koymaktadır.
Sermaye piyasasının gelişimi ve buna bağlı olarak finansal varlıkların çeşitlenmesi
ile birlikte yatırımların riski azaltılabilir. Yatırımların riskinin azalması ise yatırımcıların
riskini azaltarak, bekledikleri getiriyi düşürebilir. Bu durum, sermaye maliyetini düşürerek
şirketlerin daha az kâr payı dağıtmalarına ve daha çok yatırım yapmalarına olanak sağlar.
Sermaye piyasasında meydana gelecek gelişmelerin yurtiçi yatırımlar üzerinde bir
diğer olumlu etkisi, dış borçları azaltıcı etki yapması durumunda ortaya çıkar.
Uluslararası piyasalarla entegrasyon, özellikle hisse senetlerine yapılacak mali
yatırımları arttırdığı ölçüde bu hisse senetlerini çıkartan şirketlerin yatırımlarını olumlu yönde
etkileyebilir.
Tüketim sahipleri sermaye piyasası araçlarına yönelerek bu araçların fiyatlarında
yükselmeye neden olduğunda, bu varlıkları ellerinde tutanların gelirlerinde ve dolayısıyla
tüketimlerinde meydana gelecek artış sermaye piyasasının yatırımları etkilemesinin bir diğer
yoludur. Ancak bu durum daha çok, finansal piyasaların ulusal ekonomi içindeki payının
yüksek olduğu gelişmiş ülkeler için geçerlidir.
Sermaye piyasasının gelişmediği bir ekonomik çevrede, gömülen tasarrufların olumsuz
etkisini gidermek için para arzının arttırılması enflasyonist baskı yapabilir. Fonların atıl
veya ekonomiye katkısı düşük olan yatırım araçlarında tutulmasının ekonomik gelişme
üzerindeki etkisi ise önemsiz olacaktır. Fonların sermaye piyasası aracılığı ile uzun dönemli
yatırımlara, başarılı ve katma değeri yüksek firma ve sektörlere kanalize edilmesi
ekonomide genel verimliliği arttıracaktır.
Türkiye‟de uzun vadeli yatırımların finansmanında kredi mekanizmasının yetersiz
kalması nedeniyle, uzun vadeli kaynak yaratacak ve kaynak aktarım mekanizması olarak
işleyecek bir sermaye piyasasının gelişimine olan ihtiyaç artmaktadır.
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2.8.1.3. Likidite Üzerindeki Etkiler
Tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerli madenler gibi likiditesi yüksek, arazi ve
emlak gibi enflasyona karşı değerini koruyabilen varlıklara yatırmaları gelir düzeyi düşük
ülkelerde sık karşılaşılan yatırım davranışı tipleridir. Bu ülkelerde, hisse senedi ve tahvil
gibi menkul kıymetler, özellikle makro ekonomik değişkenler istikrarlı olduğunda likit
varlıklardır. Sermaye piyasasının, likiditesi yüksek ancak düşük gelir getiren veya yüksek
gelir getiren ancak likiditesi düşük varlıklar yerine uzun vadeli finansal araçlara yatırım
yapmayı özendirmesinde en önemli etken, bu araçların kolayca alınıp satılabilen likit
varlıklar olmasıdır.
Sermaye piyasasında likidite, her şeyden önce alıcıların var olmasına bağlıdır.
Yatırımcı, elinde bulundurduğu menkul kıymetleri kısa sürede nakde çevirebileceğine
inandığı sürece sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır. Yatırım ortaklıkları, emekli
sandıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları gibi kurumsal yatırımcılar bireysel
yatırımcılara bu güveni sağlayarak piyasanın likiditesini arttıran birimlerdir.
2.8.1.4. Faiz Oranları Üzerinde Etkiler
Sermayenin kıt, yatırımların riskli, likiditenin düşük ve birikimlerin yatırımlara
aktarılmasının masraflı olması faiz oranlarının yüksek düzeylerde oluşmasında etkili
olmaktadır. Tasarruf oranlarının düşük olması ise, gönüllü tasarrufların özendirilmesi
açısından, yüksek faiz oranlarını ekonomi politikasını yönetenlerin kullandığı bir para
politikası aracı haline getirmektedir.
Yatırımların kaynağını oluşturan tasarrufları yükseltmek için faiz oranlarının
yükseltilmesi durumunda, yükselen faizler yatırımları olumsuz yönde etkileyecektir. Kamu
kesimi dengesinin kurulamadığı ekonomilerde, yükselen faiz oranları sonucu mali kesime
yönelen tasarruflar artsa bile, bu artışlar yatırımlardan çok cari tüketim harcamalarını, bu da
enflasyonu beslemektedir.
Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ise uygulanan yüksek faize dayalı para
politikaları, gelir artışı yaratılarak toplam tasarruflar arttırılmadığı takdirde toplam
tasarrufların limitine gelinmesine ve mevduattan elde edilen faiz gelirinin tüketime
yönelmesine yol açarak tasarrufları arttırmaktan çok enflasyonu daha da arttıran bir faktör
olmaktadır.
Sermaye piyasası araçlarının getirilerinin uzun dönemde alternatif yatırım araçlarına
göre yüksek olması, kolayca alınıp satılmaları nedeniyle likiditelerinin yüksek olması
gibi özellikler, fon arz ve talep edenler arasındaki, daha önce değindiğimiz vade
uyuşmazlığını ortadan kaldırarak, uzun vadeli menkul kıymetlere yapılan yatırımları ve
böylece finansal tasarrufları arttırdığı ölçüde faiz oranlarını azaltabilir. Ayrıca, sermaye
piyasasının gelişimi sürecinde ortaya çıkan risk transfer etme teknikleri, ekonomide
belirsizlik yaratan faiz oranı dalgalanmalarını bertaraf ederek yatırımları olumlu yönde
etkileyebilirler.
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Tasarruf oranlarının düşük olması ve kamu açıkları sonucunda, gerek tasarrufların
özendirilmesi gerekse açıkların kapatılması için yüksek faiz oranlarının para politikası aracı
olarak kullanımı Türkiye için de zaman zaman geçerli olan bir uygulamadır. Ancak yüksek
faize dayalı para politikaları maliye politikasıyla desteklenmediği için elde edilen faiz
gelirleri enflasyonu besleyen bir faktör olabilmektedir.
2.8.1.5. Gelirler Üzerinde Etkiler
Sermaye piyasası gelişiminin sınırlı kaldığı dönemlerde, şirketlerin oto-finansmana
başvurmaları ve özellikle sermaye yoğun şirketlerin devlet bankaları tarafından ucuz
kredilerle sübvansiyonu ön plandadır. Böyle bir durum gelir ve servet dağılımını olumsuz
etkileyerek tasarruf sahiplerinin net refahını azaltır.
Gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip olan ekonomilerde, tasarruf sahipleri
birikimlerini borç verdiklerinde, organize bir finansal piyasanın olmadığı dönemde elde
edecekleri gelirden daha fazla gelir elde ederler çünkü, tasarruf yapan kişi ve kurumlar
aynı zamanda iyi bir yatırımcı olamayabilir; ayrıca, değerli madenler, yabancı para vb.
şeklinde tutulan tasarruflar büyük bir olasılıkla sahibine fazla bir gelir sağlamayacaktır.
Sermaye piyasası muhtemelen şirketlerin karlılığını da etkileyecektir. Şirketlerin
yatırımlarını finanse etmek ve/veya faiz oranlarının yükseldiği ve bu yüksek düzeylerini uzun
sayılabilecek bir süre koruduğu dönemlerde banka borçlarını azaltmak amacıyla, hisse senedi
ihraç ederek sermaye piyasasından düşük maliyetli fon temin etmeleri finansman giderlerini
azaltarak şirket karlarını arttıracaktır.
Sermaye piyasası gelişiminin toplam gelir üzerindeki etkisi ise, tasarrufları üretken
reel yatırımlara kanalize ederek toplam iç yatırımların seviyesini tasarrufların reel yatırımlara
aktarılamadığı durumda gerçekleşecek yatırım seviyesinin üzerine çıkartması ile ortaya
çıkacaktır.
Türkiye’de hem bireysel yatırımcıların hem de şirketlerin sermaye piyasasına
yönelmesi henüz sınırlı olduğundan, sermaye piyasasının bireysel gelirler, şirket kârları
ve toplam gelirler üzerinde önemli etkisi olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım
olmayacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Finansal piyasaların genel bir tanımını yapınız.

2)
Finansal piyasalar vadelerine göre sınıflandırıldığında hangi piyasalar ortaya
çıkar?
a)

Para piyasası ve sermaye piyasası

b)

Organize piyasalar ve organize olmayan piyasalar

c)

Tezgâhüstü piyasalar

d)

Bankalar ve bankerler

e)

Tahvil ve hisse senedi piyasaları

3)
Finansal piyasalar işlem gördükleri piyasalara göre sınıflandırıldığında kaça
ayrılabilir?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

14

4)
Piyasanın etki alanına göre ayrım yapıldığında, aşağıdaki piyasalardan hangisi
oluşmaz?
a)

Yöresel piyasa

b)

Ulusal piyasa

c)

Uluslararası piyasa

d)

Emlak piyasası

e)

Döviz piyasası
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5)

Gelir bir eşitlik olarak nasıl tanımlanabilir?

a)

Tasarruf

b)

Harcama

c)

Tasarruf + Harcama

d)

Tasarruf - Harcama

e)

Harcama – Tasarruf

6)
İşletmeye yaptıkları yatırımın anapara, faiz ve kâr payı şeklindeki getirilerini
zamanında alıp alamayacakları konusunda bilgilendirilme ihtiyacı duyan paydaş grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Şirket yöneticileri ve hâkim ortaklar

b)

İşletme çalışanları ve sendikalar

c)
Sermaye piyasası aracılığıyla işletmelere fon sağlayan mevcut ve potansiyel
yatırımcılar
d)

Müşteriler

e)

Tedarikçiler

7)
Finansal piyasaları işlem gördüğü piyasalara göre ayırdığınızda kaç türlü piyasa
ortaya çıkar?
8)
Finansal piyasaları teslim sürelerine göre ayırdığınızda kaç türlü piyasa ortaya
çıkar?
9)
Finansal piyasaları finansal varlık türüne göre ayırdığınızda kaç türlü piyasa
ortaya çıkar?
10) Ekonomistlerin sermayenin marjinal etkinliği adını verdikleri durum, finans
teorisinde ne isimle anılır?
Cevaplar:
1) Finansal piyasalar toplumda fon arz ve talep edenlerin var olduğu temeline dayanır.
Finansal piyasaların oluşabilmesi için tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal
piyasalara arz etmeleri, fon talep edenlerin de fon ihtiyaçlarını finansal piyasalardan
sağlamak istemeleri şarttır. Finansal piyasalar fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı,
değişik türdeki finansal varlıkların alınıp satıldığı birbirine bağlı piyasalar grubudur.
Finansal sistem fonksiyonunu finansal araç ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalar
aracılığıyla yerine getirir. Bu piyasalarda, çeşitli nedenlerle tüketim ihtiyaçlarını
karşılamak ve çoğunlukla da yatırımları için büyük fonlara ihtiyaç duyan birimler, fon
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ihtiyaçlarını tasarruf sahiplerine getiri sağlamak karşılığında finansal piyasalardan
sağlarlar. Dolayısıyla finansal piyasalar gelecekteki tüketimle şimdiki tüketim
arasındaki tercihin yapıldığı ve faiz oranlarının belirlendiği yerlerdir.
2) a,
3) d,
4) d,
5) c,
6) c
7) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül piyasalar
8) Spot ve vadeli piyasalar
9) Hisse senedi, tahvil senedi, bono, altın piyasası gibi birçok piyasa ortaya çıkabilir.
10) İç verim oranı.
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3. SERMAYE PİYASASI KURULU VE HALKA ARZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. SERMAYE PİYASASI KURULU VE HALKA ARZ
3.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
3.1.1. Sermaye Piyasası Kurulunun Temel Amaçları
3.1.2. Yapısı Bakımından Sermaye Piyasaları Kurulu
3.1.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
3.1.4. Kurulun Temel Fonksiyonları
3.1.5. Halka Açık Anonim Ortakların Gözetimi
3.1.6. Aracı Kuruluşların Yönetimi
3.1.7. SPK ve Denetim
3.1.8. Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir ve Uygulama
3.1.9. Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Standartları
3.1.10. Uyuşmazlık Çözme
3.2. Sermaye ve Finansal (Para) Piyasalar Arasındaki Farklıklar
3.3. Halka Arz
3.4. Firmaların Halka Açılma Nedenleri
3.5. Halka Arzın Tanımı ve Aşamaları
3.5.1. Halka Arzın Avantajları
3.5.2. Halka Arzın Dezavantajları
3.6. Halka Arzda Aracılık
3.6.1. En İyi Gayret Yöntemi
3.6.2. Aracılık Yüklenimi
3.7. Halka Arz Yöntemleri
3.7.1. Ortak Satışı (Mevcut Payların Halka Arzı) Yöntemi
3.7.2. Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) Yöntemi
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3.7.3. Ortak Satışı ile Sermaye Artırımı Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması
3.8. Halka Arz Öncesi Ön Şartlar
3.9. Halka Arz İzahnamesi ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
3.10. Halka Arz ve Satış Yöntemleri
3.10.1. Mevcut Payların Satışı
3.10.2. Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz
3.10.3. İki Yöntemin Bir Arada Kullanılması
3.11. Satış Yöntemleri
3.11.1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi
3.11.1.1. Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
3.11.1.2. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yöntemi
3.11.2. Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi
3.12. Halka Arz’da Maliyetler
3.12.1. Aracı Kuruluşlara Ödenen Ücretler
3.12.2. Sermaye Piyasası Kurulu’na Ödenen Ücretler
3.12.3. Borsa İstanbul’a Ödenen Ücretler
3.12.4. MKK’ya Ödenen Ücretler
3.12.5. Diğer Maliyet Unsurları
3.13. Halka Arzdan Sonra Şirketlerin Yükümlülükleri
3.13.1. Bağımsız Denetim Yükümlülüğü
3.13.2. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
3.13.3. Temettü Dağıtım Yükümlülüğü
3.13.4. Kurumsal Yönetim
3.13.5. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurulması
3.13.6. Lisanslı Personel Çalıştırılması
3.13.7. Denetimden Sorumlu Komite Kurulması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sermaye
nedir?

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
edilecektir.
Sermaye ve finansal
Farklılıklardaki vade
İki piyasa arasındaki
piyasalar,
kurumlar ve
finansal
araçların temel farklılıklar ortaya
arasındaki farklar
özellikleri ortaya konulacak. konularak elde edilecek.

6
0

Anahtar Kavramlar


SPK



Halka arz



Borsa
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Giriş
Bu bölümde sermaye piyasasının tanımı yapıldıktan sonra organize piyasalarda
işletmelerin ilk defa hisse senedi arz süreci nasıl gerçekleştirdikleri detaylı olarak
açıklanmıştır. Halka arzın işletmeler açısından avantajları ve dezavantajları irdelenmiştir.
Şirketlerin halka arz edilmesi sonrası hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmeye
başlaması bir kerede gerçekleşen bir olay olmayıp; halka arz öncesi karar ve hazırlık
çalışmaları, halka arzın gerçekleştirilmesi ve halka arz sonrası yapılması gereken tüm
çalışmaları içine alan bir süreç olup, şirketlerin halka arzdan bekledikleri maksimum faydayı
sağlayabilmeleri için bu sürecin çok iyi yönetilmesi gereklidir.
Ülkemizde, şirketler genel olarak belirli bir büyüklüğe erişinceye kadar iç
kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Aradan geçen bir süre sonra, iç kaynakların yetersiz kaldığı
görülmekte ve yeni kaynak arayışına gidilmektedir. Yapılan bu çalışma ile şirketlerin,
günümüzdeki en büyük kaynak bulma yöntemlerinden biri olan halka arzın süreçleri
incelenmektedir.
Halka arz süreci şirketten şirkete veya piyasa koşullarına göre farklılık göstermekle
birlikte, söz konusu süreç genel olarak 3-12 ay arasında değişebilmekte, bazı şirketler bu süreç
daha da uzun olabilmektedir. Dolayısıyla, hedeflenen zamanda halka arzın
gerçekleştirilebilmesi için veya bu tarih belirlenmemiş ise bu zamanın en kısa sürede
belirlenebilmesi için, şirket tarafından halka arz kararı verildiği tarihten itibaren en kısa sürede
halka arz sürecinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
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3. SERMAYE PİYASASI KURULU VE HALKA ARZ
3.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Türkiye’de sermaye piyasalarında düzenleme, denetim ve gözetim görevini
gerçekleştiren kamu otoritesi sermaye piyasaları kuruludur. 1982 Anayasası Madde 65’te
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa’da belirlenen görevlerini, bu görevlerin
amaçlara uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir
ifadesi yada hükmü devletin ekonomik alandaki ödevlerine işaret etmektedir. Bu ifade ya
da hüküm yasama organına, genel idari yapıdan bağımsız kurulların oluşturulmasına imkan
vermektedir. Devlet, ekonomik alandaki bu yükümünü ekonominin önemli bir bölümünü
oluşturan sermaye piyasası alanında ilk olarak 2499 sayılı kanunla şu an içinse 6362 sayılı
kanunla yerine getirmektedir.
1983 yılında kurulan menkul kıymetler komisyon örgütü, özellikle G20 ülkeleri ilen
finansal istikrar kuruluşu ile çalışan örgütün sermaye piyasası düzenlemelerinin amaç ve
ilkeleri adlı raporda sermaye piyasalarının korunmasını üç önemli ilkeye dayandırmıştır. Bu
ilkeler, sermaye piyasası yatırımcısının korunması, piyasaların adil, etkin ve şeffaf bir şekilde
çalışmasını sağlamak ve sistematik riskin azaltılmasıdır. Türkiye’de sermaye piyasalarının
düzenlenmesindeki temel amaçlarda bu üç ilkeyi baz almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi
kalkınmayı etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının
güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının
korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu kanunu yürürlükten kaldıran 6.12.2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan görev, yetki ve sorumlulukları yeniden
düzenlenmiştir.
Kurul idari ve mali özerkliğe sahip bir tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve
yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.
Kurulun ilgili olduğu Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. Kurulun
merkezi İstanbul’dadır.
3.1.1. Sermaye Piyasası Kurulunun Temel Amaçları
Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf
sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak hedefleri
doğrultusunda, Kurulun temel amaçları;


Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,

 Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde
yararlanmalarını sağlamak,
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 Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını
korumak,


Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Kurul bu hedeflere Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak,
piyasaların gözetim ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır.
3.1.2. Yapısı Bakımından Sermaye Piyasaları Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta
verilen görevleri gerçekleştirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişilini haiz idari
ve mali özerkliğe sahip sermaye piyasasında denetim ve gözetim yapmakla görevli kamu
otoritesidir. Kurulun merkezi İstanbul’ dadır. Kurul, Kurul Karar Organı ve Başkanlık
teşkilatından oluşur. Kurul bu kanunla ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi
sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun kararları yerindelik
denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurulun kararlarını
etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurul bu kanun ile ilgili mevzuat çerçevesinde
sahip olduğu mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde
belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanılır. Kurul bu kanunla ilgili mevzuatla
verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli
istihdam eder. Kurulun para, evrak ve her türlü malları devlet malı hükmündedir,
haczedilemez ve rehnedilemez.
3.1.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Sermaye piyasası kurulu, sermaye piyasalarında düzenleyici ve denetleyici olmakla
görevli bir kamu otoritesi olmasından dolayı piyasaya ilişkin yerine getirmesi gereken görev
ve yetkileri şunlardır;
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği
uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli
olan iş ve işlemleri yapmak,
Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla
genel ve özel nitelikte kararlar almak,
Kanun kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme,
değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını
belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek,
Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması
amacıyla diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak
ve bilgi alışverişinde bulunmak.
Sermaye piyasalarında düzenleme ve denetimle yetkili muadili yabancı kurumlar ile
sermaye piyasalarıyla ilgili olarak karşılıklılık ve mesleki sırrın korunması ilkeleri
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çerçevesinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasına ve belge taleplerinin
karşılanmasına, yabancı ülkelerdeki sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların
Türkiye’deki merkez, şube veya ortakları ile yazılı bir sözleşme çerçevesinde dışarıdan
hizmet aldıkları kurumlarda denetim yapılmasına ve gerekli idari tedbirlerin alınmasına, bu
kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin masrafların paylaşımına yönelik ikili veya çok
taraflı mutabakat zabıtları imzalamak ve sermaye piyasalarıyla ilgili her türlü iş birliğini
yapmak,
Sermaye piyasalarının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ve
araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunları denetlemek.
Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar, sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve
diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir
sertifika verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez veya şirket kurmak
ve bunların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek,
Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf sahiplerine yönelik olarak yatırım
tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek.
Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve çalışma esasları ile bu Kanun
kapsamında Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul ve esaslarını belirlemek,
Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların ve öz düzenleyici
kuruluşların bilgi sistemlerinin işletimine ve bu Kanun çerçevesindeki denetimine ilişkin
usul ve esasları belirlemek,
Yerli veya yabancı akademisyen veya uygulamacılardan oluşan çalışma gruplarına
veya kişilere, mevcut veya gelecekteki düzenleme tercihlerinde esas teşkil etmek üzere
sermaye piyasalarına ilişkin ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel araştırmalar
yaptırmak,
Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki
teşekküller ile Türkiye’nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların
çalışmalarına katılmak, bu kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda
bulunmak,
Kurulun görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara, mali, iktisadi ve mesleki
teşekküllere üye olmak.
3.1.4. Kurulun Temel Fonksiyonları
Düzenleme: Kurul Kanunla kendisine verilen yetki çerçevesinde sermaye piyasası
kurumlarına, sermaye piyasası araçlarının, ihraç ve halka arzı ile borsada işlem görmesine,
sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin
ve gelişmesinin sağlanmasına, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaya yönelik
düzenlemeler yapmaktadır. Kanunda Kurulun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek
ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı belirtilmektedir. Düzenleyici işlem niteliğindeki
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yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Kurulun
kamuyu ilgilendiren kararları ise Kurul bülteni ile kamuya duyurulmaktadır.
Sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arz ve satışı, ihraççıların kamuyu
aydınlatma yükümlülükleri ve gözetimi, halka açık ortaklıkların birleşmesi, bölünmesi ve
önemli nitelikteki işlemleri ile pay alım teklifi ve ayrılma hakkı, Kanuna tabi kurumlar
için standart rasyolar belirlenmesi, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyet esasları,
izahname ve ihraç belgesi standartlarının belirlenmesi, türev araçların, bu araçların işlem
göreceği borsalar ile bu piyasalarda çalışanların denetim ve faaliyet esasları, menkul
kıymetlerin ödünç alınması, açığa satış, repo,, sermaye piyasası araçlarının takas, saklama,
kaydi değer haline getirilmesi, derecelendirme ile sermaye piyasasında gayrimenkul
değerleme faaliyetinde ve yatırım tavsiyelerinde bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları
esaslar, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacaklar ve sermaye piyasası kurumlarının
yönetici ve çalışanlarının mesleki eğitimi ve yeterliliğine ilişkin esaslar, başlıca düzenleme
konularıdır.
İzahname ve ihraç belgesi onayı: Kanun uyarınca halka arz olunacak veya borsada
işlem görecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname, halka arz edilmeksizin ihraç
edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin ise ihraç belgesinin Kurulca onaylanması
zorunludur. İzahname tek belge veya 3 belge şeklinde hazırlanabilir. Yatırımcıları/Kamuyu
aydınlatmanın esas olduğu izahnamenin onayı sisteminde, sermaye piyasası aracının halka
arzı için yapılan başvurular, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca
belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olup olmadığı dikkate alınarak
incelenmektedir. Bunun yanında payların ilk halka arzı başvurularının tamamında, diğer
halka arzlar için ise gerekli görüldüğü zamanlarda ilgili ortaklığın merkez ve tesislerinde
inceleme yapılmaktadır. İncelemeler sonucunda izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı,
anlaşılabilir veya Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olmadığı sonucuna
varılırsa, izahname onaylanmaz ve onaylanmama gerekçesi ilgisine bildirilir. Kanuna aykırı
şekilde sermaye piyasası aracı ihraç ettiği veya buna teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında
gerekli tüm tedbirleri almaya, satışı yapılacak sermaye piyasası aracı için ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz istemeye Kurul yetkilidir. İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde ihraççı ve/veya halka arz eden
tarafından satış sürecinin durdurulmaması durumunda Kurul satış sürecini de durdurmaya
yetkilidir. İhraç belgesi onay sürecinde de izahname onay sürecindeki esaslar geçerlidir.
Bu kapsamda, ihraççılar, halka arz edenler ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından halka arz veya ihraç olunacak paylarına, borçlanma
araçlarına, yatırım fonları tarafından ihraç edilecek katılma belgelerine ve diğer çeşitli
sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname/ihraç belgesi onayı için yapılan başvurular
değerlendirilmektedir.
İzin Verme:
Aracı Kuruluşlara Yönelik İzinler:
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Aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaları, merkez dışı
örgüt açmaları, ortaklık yapılarının değişmesi, esas sözleşmelerinde değişiklik yapılması
Kurul iznine tabi bulunmaktadır. Bu kapsamda Kurul iznine tabi olarak gerçekleştirilebilecek
faaliyetler;
Menkul kıymetlerin alım satımına aracılık,
Halka arza aracılık,
Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı (Repo-Ters
Repo),
Portföy yöneticiliği,
Yatırım danışmanlığı,
Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme
İşlemleri,
Türev araçların alım satımına aracılık,
Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım
satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi başlıkları
altında toplanabilir.
Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin İzinler:
Kolektif yatırım kuruluşlarının işleyişleri ile kamuyu aydınlatma esaslarının daha
sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla;
Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları, içtüzük onayı işlemleri,
kurucu ve tür değişiklikleri, birleşmeleri, tasfiyeleri ile halka arz ya da nitelikli yatırımcılara
satış işlemleri,
Yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışı,
Menkul
kıymet/gayrimenkul/girişim
sermayesi
yatırım
ortaklıklarının
kuruluş/dönüşümleri, esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye sistemi tavan artırımı
işlemleri, halka arz ya da nitelikli yatırımcılara satış işlemleri, statüden çıkma işlemleri ile
belirli oranı aşan pay devirleri,
Portföy yönetim şirketlerinin kuruluşları, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve
fon katılma payı dağıtım faaliyetleri, yatırım kuruluşları ile acentelik tesis işlemleri, belirli
oranı aşan pay devirleri,
Portföy saklama kuruluşlarının portföy saklama faaliyetleri Kurul iznine tabi
bulunmaktadır.
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Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin İzinler:
Gerek payları borsada işlem gören, gerekse diğer halka açık anonim ortaklıklarla ilgili
olarak;
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, Birleşme,
devir ve bölünmeler,
Esas sözleşme değişiklikleri,
Pay alım teklifi, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet talepleri,
Çağrı yoluyla vekalet toplanması
Ortaklıkların Kanun kapsamından çıkarılmaları, Kurul iznine tabi bulunmaktadır.
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin İzinler:
Sermaye piyasasında
kuruluşlardan KGK tarafından

bağımsız denetim faaliyetinde
yetkilendirilenlerin başvuruları

bulunmak

isteyen

Kurulca değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyanlar Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesi’ne alınmaktadır. 2013 sonu itibariyle 92 bağımsız
denetim kuruluşu listed bulunmaktadır.
Bağımsız denetim kuruluşları, Türkiye Denetim Standartlarına göre ihraççıların ve
sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Kurul tarafından istenecek finansal
tablolarının, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve
gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız denetçileri vasıtasıyla, defter,
kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesinden ve tespit edilen sonuçların rapora
bağlanmasından sorumludur.
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin İzinler:
Derecelendirme faaliyeti Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşlarınca yerine
getirilmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle ülkemizde kurulan 6 derecelendirme kuruluşu
sermaye piyasasında kredi derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere ve 3 derecelendirme
kuruluşu sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi
faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiş bulunmaktadır. 4 uluslararası derecelendirme
kuruluşunun da Türkiye’de bu faaliyetlerde bulunması Kabul edilmiştir.
Kurulun ilgili tebliği uyarınca, derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi
derecelendirmesi; “işletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil
eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde
karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak
değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti”; kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirmesi ise, “işletmelerin Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine
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uyumlarının derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak
değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti” olarak tanımlanmıştır.
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarına İlişkin İzinler:
Kurul ilgili tebliğler uyarınca gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme
kuruluşlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemekte,
bu şirketlerin kuruluş izinlerini vermekte ve bu şartlara uyan kuruluşları listeler halinde
ilan etmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle 130 şirket gayrimenkul değerlemesi konusunda
Kuruldan izin almış ve bu konuda faaliyet göstermektedir.
Gözetim; Sermaye piyasasında gözetim faaliyetleri, yatırımcıların korunması,
piyasaların adil, etkin ve şeffaf bir biçimde işlemesinin güvence altına alınması ve sistemik
riskin azaltılması amaçlarıyla:
Halka açık anonim ortaklıklar ile sermaye piyasası işlemlerinin ve kurumlarının
izlenmesi suretiyle mevzuata aykırı fiillerin ve muhtemel risklerin tespit edilerek mevzuat
çerçevesinde işleme tabi tutulması,
Gözetim faaliyetleri sırasında yapılan tespitler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
çerçevesinde mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Kurul gözetim fonksiyonu kapsamında Kanuna tabi sermaye piyasası kurumlarının
mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları genel olarak ya da
faaliyet alanları veya kurum türleri itibariyle belirleyebilmekte Kanun hükümleri gereğince
elde ettiği veya kendisine tevdi edilen mali tablo ve raporlar ile diğer belgeleri inceleyip
değerlendirerek, kanunda belirtilen gerekli tedbirleri almaktadır.
Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemekte,
yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklayarak gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara
bildirmektedir.
3.1.5. Halka Açık Anonim Ortakların Gözetimi
Finansal Tabloların Revizyonu
Kanun kapsamına giren halka açık şirketler mevzuat çerçevesinde periyodik finansal
tablolar hazırlamak ve ilan etmekle yükümlüdür. Kurulca, payları borsada işlem gören
şirketlerin finansal tablolarının gözetim faaliyetleri yürütülmektedir. Gözetim faaliyetleri
sonucunda varılan genel tespitlerin kamuya duyurulması suretiyle finansal tabloların
kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Özel Durumların İzlenmesi
Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerin kamuya
açıklanmasını, asimetrik bilgi dağılımının önlenmesini ve tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer
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ilgililerin zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve
dürüstlük içinde işleyişinin sağlanmasını teminen, özel durum açıklamaları izlenmekte,
şirketlerle ilgili olarak basında yer alan haberler takip edilerek, gerekli durumlarda idari
işlemler tesis edilmektedir.
Genel Kurul Toplantılarına Katılım
Kanunun ilgili hükmü çerçevesinde, gerekli görülen hallerde halka açık ortaklıkların
olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılmakta, muhtemel
sorunların yerinde tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Gözetimi
Kolektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin periyodik mali tablo ve
raporları izlenmekte, mevzuata aykırılık hallerinde gerekli önlemler alınmakta ve gerekli
yaptırımlar uygulanmaktadır. Menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve
menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy yapıları elektronik ortamda günlük olarak
Kurul tarafından izlenebilmektedir.
3.1.6. Aracı Kuruluşların Yönetimi
Mali Duruma Yönelik Gözetim İzleme Faaliyetleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Gözetimi Derecelendirme Kuruluşlarının Gözetimi
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının Gözetimi Piyasa Gözetim ve Denetimi
Bu çerçevede sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak;
Kanunun 106 ve 107'nci maddelerinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa
dolandırıcılığı suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi durumunda Kanunun 115'inci maddesi
kapsamında suç duyurusunda bulunulmakta ve Kanunun 101, 103 ve 105'inci maddeleri
kapsamında gerekli işlemler tesis edilmektedir.
Makul şüphenin bulunduğu hallerde Kanunun 101'inci maddesi kapsamında gerekli
tedbirler alınmaktadır.
Yatırım kuruluşları tarafından bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına
ilişkin olarak Kanunun 102'nci maddesi ve ilgili Tebliğ kapsamında Piyasa Gözetim ve
Denetim Dairesine bildirilen şüpheli işlemler hakkında gerekli incelemeler yapılmaktadır.
Kanunun 103'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili Tebliğ kapsamında
yöneticilerin net alım satım kazançlarının ihraççılara ödenmesi konusunda gerekli
incelemeler yapılmakta, aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 103 ve 105'inci maddeleri
kapsamında gerekli işlemler tesis edilmektedir.
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Kanunun 104'üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan VI-104.1 sayılı
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nde sayılan fiiller eş anlı olarak izlenmekte ve piyasaların
sağlıklı ve güven içinde işlemesini teminen aykırılıkların tespiti halinde sorumlular hakkında
Kanunun 103, 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında gerekli işlemler tesis edilmektedir.
3.1.7. SPK ve Denetim
Kurul denetiminin amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil
ve rekabetçi, bir ortamda çalışmasını ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını
engelleyen ihmal, ihlal, suiistimal ve benzeri her tür yasal olmayan fiil ve eylemlerin
önlenmesidir.
Bu amaçla ihraççılar, halka açık ortaklıklar, yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik
yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, portföy saklama şirketleri, bağımsız
denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı
ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, borsalar ve piyasa işleticileri, merkezi takas
kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları, kuruluş ve faaliyet esasları
Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin hesap, işlem ve faaliyetleri Kanun ve Kanun uyarınca
çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat çerçevesinde denetlenmektedir. Denetim faaliyeti
ve denetime yetkililere ilişkin düzenlemeler Kanunda yer almaktadır. Bu düzenlemelere göre Kurul,
denetim faaliyetlerine ilişkin önemlilik ve öncelik ilkeleri ile risk değerlendirmelerinde dikkate
alınacak ölçütleri ve uygulama esaslarını belirler. Denetim faaliyeti, önemlilik ve öncelik ilkeleri
ile risk değerlendirmeleri kapsamında Kurul Başkanı tarafından oluşturulacak program
çerçevesinde yürütülür. Kurul Başkanı, oluşturulan program dışında incelenmesini gerekli gördüğü
hususlarda program dışı denetim yaptırabilir. Denetim faaliyeti, görevlendirilen Kurul uzmanları
tarafından Kurulda veya ilgili kurum nezdinde, çeşitli denetim teknikleri kullanılarak
gerçekleştirilmekte, ulaşılan tespitler düzenlenen rapor ile Kurul Karar Organına sunulmakta ve
Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanarak sonuçlandırılmaktadır.

3.1.8. Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir ve Uygulama
Kurulun temel ilkeleri doğrultusunda sermaye piyasasının etkin, dürüst ve güvenilir
işleyişini bozucu her tür usulsüz fiil ve işlemler denetlenerek, piyasaların düzgün ve disiplin
içinde çalışması sağlanmaktadır. Denetimlerde bir yandan yol gösterici, yapıcı ve iyileştirici
bir yaklaşım izlenirken, diğer yandan cezai yaptırım gerektiren işlemler de ilgili makamlara
iletilmektedir.
Kurul denetimleri sonucunda; uyarı, idari para cezası adli para cezası hapis cezası
biçiminde yaptırımlar uygulanabilmektedir.
Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçların tespiti halinde Kurul tarafından
Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru üzerine kamu davası
açılması halinde iddianamenin kabulü ile birlikte Kurul aynı zamanda katılan sıfatı
kazanmaktadır. Kanunda tanımlanan ya da atılı bulunan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde Kurulun bu karara karşı itiraz etmesi
mümkündür.
Bununla birlikte, Kurul Karar Organı tarafından hukuki ve cezai işlemler saklı kalmak
kaydıyla önleyici tedbirler de alınabilmektedir. Söz konusu tedbirlere örnek olarak; kanuna
aykırı ihraçlarda ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz isteme, hukuka aykırı işlemleri ile sermayeyi
veya malvarlığını azaltıcı işlemlerde ilgililerden aykırılıkların giderilmesini isteme,
sorumluluğu bulunanların imza yetkilerini kaldırma, görevden alma, yönetim kurulu
üyelerinin yerine yenilerini atama, örtülü kazanç aktarımında denetleme sonuçlarının
duyurulmasını isteme, belirlenen örtülü kazanç tutarının iadesini isteme, sermaye piyasası
kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemleri ile mali durumunun bozulması halinde
sermaye piyasası kurumlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma, tamamen veya kısmen
yetkilerini kaldırma, sorumluluğu tespit edilenlerin lisans belgelerini iptal etme, sorumluluğu
tespit edilen yönetim kurulu üyelerini görevden alma ve yerine yenilerini atama, mali
durumun bozulması halinde tedrici tasfiye kararı verme, doğrudan iflasını isteme, internet
aracılığıyla
yürütülen izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde mahkemeden erişimin
engellenmesine karar verilmesini talep etme, bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığı
suçlarında geçici veya sürekli işlem yasağı tesis etme, takas yöntemini değiştirme, kredili alım,
açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirme, teminat
yükümlülüğü getirme, farklı pazar ya da piyasalarda işlem görme sayılabilir.
3.1.9. Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Standartları
Kanun uyarınca, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının finansal tablolarını
Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlamaları zorunludur. Diğer
taraftan Kurulun TMS’ lere uygun olarak alt düzenlemeler yapma görev ve sorumluluğu
bulunmaktadır. Bu kapsamda fon dışı ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları için ve fonlar
için ayrı ayrı olmak üzere asgari hususları belirleyen finansal tablo ve dipnot formatları ilan
edilmiş bulunmakta ve kamuya açıklanan finansal tablolar bu formatlara uygun olarak
düzenlenmektedir.
Sermaye piyasasında bağımsız denetimlerin, Kanun uyarınca, Türkiye Denetim
Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Kurul, Türkiye Denetim
Standartlarının oluşturulmasında personel desteği vermektedir.
3.1.10. Uyuşmazlık Çözme
Kurulun uyuşmazlık çözme yetkisi ise iki durumda tanınmıştır. Bunlardan ilki, borsa
uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkindir. Buna göre, borsalarda, borsa üyeleri ile müşterileri
arasında borsa işleminden kaynaklanan uyuşmazlıklar kural olarak
Borsada
çözümlenebilmektedir. Tarafların bu karara karşı belirli bir tutarın (100 bin TL’nin) üzerinde
olması halinde Kurula itiraz hakkı bulunmaktadır. Kurulun bu husustaki kararı ise nihai olup,
buna karşı ancak idari yargı yoluna gidilebilir.

İkincisi ise, sermaye piyasasında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının üyeleri ile ilgili
aldığı kararlara karşı Kurula karşı itiraz edilebilmesi ve bu uyuşmazlığın Kurul tarafından
nihai olarak çözümlenmesidir. Bu madde özellikle meslek kuruluşu tarafından üyelerine
verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz başvurularında uygulama alanı bulur.
3.2. Sermaye ve Finansal (Para) Piyasalar Arasındaki Farklıklar
Sermaye ve finansal (para) piyasalar yapılan işlemlerin vadesine, fonların kullanım
yerleri ve geri ödenme şekillerine; fon arzının ve fon talebinin özelliklerine, işlem gören
araçlara, üstlenilen risklere göre farklı niteliklere sahiptir.
Bir başka ifade ile, bir finansal işlemin para veya sermaye piyasası işlemi olduğunu
belirtmek için, bu farklılıklardan birini dikkate almak yanıltıcı olabilir. Örneğin, vadesine 30
gün kalmış bir tahvilin satın alınması; vadesine bakarak bu işlemin para piyasası işlemi
olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir.

Aralarındaki temel farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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3.3. Halka Arz
2499 sayılı SPK m. 3 /c ye göre halka arz: “Sermaye piyasası araçlarının satın alınması
için her türlü yoldan halka çağırıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya
kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda
devamlı işlem görmesini; bu kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları
dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder”.
Sermaye Piyasası Kanunun 3. maddesinde “hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya
halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklık” olarak tanımlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı
üzere halka açılabilmek için en önemli şartlardan biri anonim şirket tüzel kişiliğine sahip
olunması gerekliliğidir. Türkiye’de halka açılmanın yöntemleri SPK’nın düzenlediği yasal
çerçeve ile belirlenmiştir.
Halka arz veya halka açıklık kavramında, hisse senetlerinin satın alınması için her
türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu
olmaya davet edilmesi gerekmektedir. Halka açılacak veya halka açık şirketlerin hisse
senetlerinin borsalar veya organize diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini gerektirir. Halka

açık anonim şirketler sermaye artırımları ile yeni çıkaracakları hisse senetlerini halka arz
edebilirler.
Önceden hisse senetlerini halka arz etmiş şirketlerin, tekrar hisse senedi arz etmelerine
yeni hisse senedi arzı denilmektedir. Eğer halka arz, ilk defa halka kapalı bir şirket tarafından
yapılırsa, bu halka ilk arzdır.
Halka arz, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları alternatif
finansman yöntemidir. Şirketler kısa veya uzun vadeli borçlanma maliyetlerine göre bu
yöntemle daha az maliyete katlanmaktadır.
3.4. Firmaların Halka Açılma Nedenleri
Halka açılmanın temel amacı finansmandır. Ancak halka açılmada finansman dışında
şirket hisse senetlerinin likiditesini artırmak, şirketin geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak,
piyasalarda itibar ve güven kazanmak, riski dağıtmak, kurumsal yönetim olanaklarından
faydalanmak, sermaye maliyetini düşürmek, vergi ve benzeri konularda avantaj sağlamak da
olabilir.
Aracı kuruluşlar, uygulamada istisnaların dışında halka arz ve satışsüreçlerinin başından
sonuna kadar rol oynamakta ve çoğu kez ihraççı kuruluşun gerisindeki görünmeyen kahraman
olarak, fiyat saptamasından Sermaye Piyasası Kurulu ile olan ilişkilere, yüklenim taahhüdünden
pazarlama çalışmalarına kadar yayılan geniş bir sorumluluk ve çalışma alanı içinde birincil
piyasa işlemlerinden en önemlilerinden birini yerine getirmektedirler.
Halka arza yönelecek ortaklık ile buna aracılık etmek isteyen ya da aracılık
konsorsiyumunun başını çekmek isteyen aracı kurum arasında bu süreç içinde verilecek
hizmetlerle, bunların karşılığında alınacak ücretleri ve tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirleyen bir yetki sözleşmesi imzalanır. Kurul kaydınaalınacak olan sermaye
piyasası araçları halka arz edilirken aracı kurumlar en iyi gayret aracılığı ve aracılık yüklenimi
olmak üzere iki yöntemden birini kullanmaktadır.
Halka arzlarda aracılığın en iyi gayretle mi yapılacağı yoksa kısmi veya toptan yüklenimi
mi taahhüt edileceği ihraççı ile aracı kuruluş arasında kararlaştırılır. Burada ihraççının hedefleri
ve eğilimleri ağırlıklı olarak rol oynar. “En iyi gayret aracılığı” Kurul kaydına alınacak sermaye
piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın
ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere
satılmasını ifade eder.
En iyi gayret aracılığında ABD’de satılamayan kısmın kalması halinde, halka arz iptal
edilir ve fiyat değerlemesinin doğru yapılmadığı varsayılarak hisse senedi almış olan
yatırımcılara parası iade edilir.
Halka arz; hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcıya çağrı ve ilan
yoluyla satısı olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle 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, halka açık anonim ortaklıkların
sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satısını ifade etmektedir.
Genel yargı, halka açılmanın her yeni firmanın başlıca hedeflerinden biri olduğu
yönündedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş sermaye piyasalarında dahi bazı
büyük firmaların (United Parcel Service veya Bechtel gibi) halka açık olmadığı bilinmektedir.
Hatta Almanya ve İtalya gibi bazı ülkelerde büyük firmalar için halka açık olmak istisnai bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum karşısında halka açılmanın firma için “nihai bir
hedef” olmayıp bir çesit “tercih” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Daha önce yapılan çalışmalara dayanılarak, firmaların halka açılma sebeplerinin
analizinden çıkan sonuçlar şunlardır:
Küçük ve yeni firmalarla teknoloji firmalarının halka açılma eğilimleri düşüktür.
Genelde;
Finansal kaldıracı yüksek firmalar,
Riskli firmalar hızla büyüyen firmalar,
Borçlanma için yüksek faiz ödeyen firmalar,
Yüksek Pazar Değeri/Defter Değeri oranına sahip firmalar
Büyük ölçek, yüksek büyüme oranı, yüksek üretim kapasitesibüyük pazar payına sahip
firmalar,
Rekabetin az olduğu ve sermaye çalışılan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar halka
açılma eğilimindedirler.
Gelişmiş finansal piyasaların olduğu global bir dünyada halka açılma kararını alan bir
firma için tek amacın göreceli olarak uygun kaynak sağlamak olmadığını söylemek de yanlış bir
tespit olmayacaktır.
Firmaların neden halka açıldıklarını anlamak için, halka açılmanın avantaj ve
dezavantajlarının ve alternatif kaynak sağlama yollarının irdelenmesi gerekmektedir.
3.5. Halka Arzın Tanımı ve Aşamaları
Halka arz, Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan
genel bir çağrıyı ve bu çağrının devamında gerçekleştirilen pay satışı olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşmeye paralel olarak, bütün sektörlere hâkim olan son derece rekabetçi bir
ortamda ayakta kalabilmek için yeni yatırımlar yapmak zorunda olan Şirketlere, sermaye
piyasası, kaynak temini açısından çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

3.5.1. Halka Arzın Avantajları
Finansman Sağlamak: Sağlanan fonların geri ödemesinde herhangi bir vade
bulunmadığı ve borçla sağlanan finansman yöntemine göre belli bir dönemde ödeme şartı
bulunmadığından halka arz caziptir. Şirket kâr elde ederse kâr payı ödeyecektir. Halka arz ile
şirketler uzun vadeli yeni bir kaynağa da sahip olabilecektir. Bu kaynakla üretim tesislerinin
oluşturulması, uzun vadeli satın almalar, Ar-ge projelerine destek bulabilirler. Ayrıca şirket
borsada işlem hisse senetlerini teminat olarak gösterip kredi kullanabilir. Aynı zamanda daha
geniş bir yatırımcı evreni tarafından sağlanan bu daha büyük finansman kaynağı, halka açık
bir şirket olarak iyi bir performans sağlanması halinde daha sonraki dönemlerde de
kullanılabilir. Diğer bir deyişle ilk halka arzdan sonra, hisse senedi fiyatının da olumlu bir
seyir izlemesi durumunda, gelecekte daha fazla hisse satılarak daha fazla fon elde edilmesi de
mümkündür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye biriminin yetersizliği göz önüne
alındığında şirketlerin büyümek, yatırım yapmak ve özellikte küresel ölçekte rekabetçi
alabilmek için gerekli sermayeye erişimi açısından ilk ya da ikincil halka arzlar büyük önem
taşımaktadır.
Likidite Sağlamak: Halka açık şirketin hisse senedi fiyatının borsada oluşan arz
talebine göre net bir biçimde belirlenebilmesi bu hisse senetlerinin istendiği zaman ortaya
çıkan fiyattan net bir biçimde alınıp satılabilme imkanı sağlar.
Kredibilite Artışı: Müşteriler ve tedarikçiler açısından şirketin halka açık olması
mali ilişkileri bakımından bir güven ortamı yaratabilir. Ayrıca şirketin bilinirliğindeki artış
ile birlikte daha yaygın bir tanıtım olanağına erişmiş olması sonucu, yurt içi ve yurt dışında
olası iş birliği olanaklarında da artış sağlanabilecektir.
Kurumsallaşma: Türkiye’de ve dünyada şirketlerin çoğunu aile şirketleri
oluşturmaktadır. Aile şirketleri ve alt yapısı güçlü temellere dayalı olmayan şirketlerin ömrünün
yönetimde söz sahibi kişilerin ömrü ile sınırlı olmaktadır. Halka arz ile denetim ve raporlama
gibi zorunluluklar sonucu şirketlerin devamlılığı için kurumsallaşma süreçleri de hızlıca
ilerlemektedir.
Çıkış Stratejisi: Önceden ve iyi bir biçimde planlanmış bir halka arz, halka açık
olmayan şirket ortakları için en etkin çıkış stratejisini oluşturabilir. Bununla beraber halka
arz esnasında yatırımcıların şirket ortaklarından halka açıldıktan bir süre sonrasına kadar
hissedar olarak kalma taahhüdü isteyebilecekleri unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu uzun
dönemli bir strateji olarak değerlendirilmelidir.
Halka arzlar sadece ortaklar açısından değil hisse senedi opsiyonları sayesinde
çalışanlar için de önemli katma değer olanağı yaratabilmektedir. Örneğin 1980 yılında halka
açılan Apple Computer’ın ilk işlem günü sonrasında ortaklarının yanı sıra 40 çalışanı da ABD
doları bazında milyoner olmuştur.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Yaygın Tanıtım: Payları Borsada işlem gören şirketler
hakkındaki çeşitli bilgiler, Borsanın şeffaflık ilkesi ve kamuyu aydınlatma işlevi

çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP),
veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası
ile sürekli olarak ulaştırılmaktadır. Şirketler hakkındaki bilgilerin kamuya duyurulması,
şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınmasına yardımcı
olmaktadır. Yaygın tanınmanın sağladığı avantaj çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt
dışında yerleşik bulunan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliğine gidebilme
ve ortak girişimler oluşturularak benzeri konularda çalışmalar yapılabilmesi imkânı
doğabilmektedir.
Baska Firmaları Devralma Suretiyle Büyüme İmkanı: Halka açılmak suretiyle
yaratılan nakit akışı, yatay veya dikey birleşme/devralmalara olanak sağlayarak büyüme
imkanı yaratmaktadır.
3.5.2. Halka Arzın Dezavantajları
Ters Seçim (Adverse Selection): Hisse senetleri halka arz olunan firmaların
yöneticileri, firmanın değeri konusunda genelde potansiyel yatırımcılarından daha doğru
bilgiye sahiptir. Bu asimetrik bilgi, firmayı halka arzı gerçekleştirebilmek için düşük
fiyatlama yapmak zorunda bırakabilir. Bu durumda halka açılan firma, arzuladığı ve firmanın
gerçek değerini takdir eden yatırımcıları seçemeyebilir.
Gizliliğin Kaybı: Firmalar, kendilerini rakiplerine göre daha avantajlı kılan yönlerini
ve kaynaklarını genellikle açıklamazlar. Ancak halka açılan bir firma gerek yasal
yükümlülükleri dolayısıyla gerekse yatırımcıları çekebilmek amacıyla bu gizli yöntem ve
kaynaklarını açıklamak zorunda kalabilir. Bunun sonucu olarak da mevcut avantajın
kaybolması riski doğabilir.
Kârın Paylaşımı: Halka açılma, firmanın gelecekteki kârının bir kısmını firmanın
kurucuları, yöneticileri, ortakları ve çalışanları dışındaki kişi veya kuruluşlara diğer bir
ifadeyle firmanın dışındakilere dağıtımını gerektirmektedir.
Raporlama ve Denetim Sorumluluğu: Halka açılan bir firma belli periyotlarla veya
belli durumların ortaya çıkmasıyla kamuoyuna veya ilgili düzenleyici ve denetleyici
otoritelere açıklama/raporlama yapmak zorundadır. Aynı şekilde halka açık firmalar dünyanın
hemen her yerinde bağımsız denetime tabidir. Bütün bunlar firma için ilave masrafların ortaya
çıkmasına neden olur.
Halka Açılma Masrafları: Halka açılma sürecinde yapılan masraflar, bu yolla
sağlanan kaynağın ortalama %7’si düzeyinde olmaktadır. Buna bir de bu süreçte firma
yöneticilerinin harcadığı zaman ve buna bağlı olarak işlerin aksaması da eklendiğinde, ortaya
çıkan maliyet daha da büyümektedir.
Kontrol Kaybı: Halka açılmayla birlikte, yeni yatırımcılar ve dolayısıyla yeni ortaklar
da artık firma yönetiminde söz sahibi olmuş, kamuoyu açıklamaları zorunlu hale gelmiş ve
sermaye piyasası otoritelerinin gözetimi başlamış demektir. Bir aile firmasıyla kıyaslandığında,
halka açık bir firmada kurucuların firma yönetimi için karar alma süreçlerindeki etkinliği

azalmış olmaktadır. Yapılan amprik çalışmalarda, firma yöneticilerinin halka açılma
konusunda cesaretini kıran en önemli etkenin “kontrol kaybı” faktörü olarak ortaya çıktığı
görülmüştür.
Yasal Takip: Halka açılma sürecinde görev alan firma yöneticileri ve aracı kurumlar,
halka açılma sırasında ve buna bağlı olarak sonrasında mağdur olan yatırımcıların veya süreçte
uygunsuzluk tespit eden düzenleyici-denetleyici kurumların yasal takiplerine muhatap
olabilirler. Ayrıca, halka açılmakla daha çok ortağa sahip olan ve daha fazla birimin gözetim
ve denetimine tabi olan firmaların, aile şirketlerine nazaran daha fazla davaya muhatap olması
olağandır. Bu durumda firma, önemli tutarda tazminat yüküyle karşılaşabileceği gibi, yasal
takipler lehe sonuçlansa dahi sırf bu isler için ilave masraflara katlanmak zorunda kalabilecek,
en azından yasal takibe maruz kalan yöneticilerini olağan işlerinden alıkoyabilecektir.
3.6. Halka Arzda Aracılık
Halka açılmalarda satış fiyatının ekonomi, sektör ve firmanın verileri kullanılarak
doğru ve güvenilir bir şekilde tespitinin sağlanması için aracı kuruluş kullanılması zorunludur.
SPK nın Seri: V, No: 46 ve Seri I No:26 Tebliğleri çerçevesinde hisse senetlerinin
halka satacak olanlar ile aracı kuruluş arasında bir aracılık yüklenim sözleşmesi
imzalanmaktadır.
Halka arza aracılık genellikle, en iyi gayret (Best effort) ve aracılık yüklenimi
(underwriting) şeklinde yapılmaktadır.
3.6.1. En İyi Gayret Yöntemi
En iyi gayret aracılığında, hisse senetlerinin izahnamede gösterilen satış süresi içinde
satılmasını, satılmayan kısmının ise satışı yapana iadesini veya bunları satın almayı daha önce
taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını ifade etmektedir.
Bu aracılık türünde aracı kuruluşlar riski üstlenmeden, hisse senedini bir acente
gibi satma yükümlülüğü altına girmektedirler. Aracı kuruluşlar satışlarıyla orantılı olarak
belirli bir tutar komisyon almaktadır. İhraç edilen hisse senedi satılamazsa, genellikle ihraçtan
vazgeçilmektedir.
3.6.2. Aracılık Yüklenimi
Bu tür aracılıkta yüklenim şekilleri farklılık gösterir. Aracılık yüklenimi,
I.

Bakiye yüklenim

II.

Tümünü yüklenim

III.

Kısmen bakiyeyi yüklenim

IV.

Kısmen tümünü yüklenim şeklinde yapılabilmektedir.

Bakiye yüklenim, hisse senetlerinin halka arz yoluyla satılmasını veya satılmayan
kısmının tamamının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenmek suretiyle satın
alınmasını, satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir.
Tümünü yüklenim, hisse senetlerinin bedeli, satışın başlamasından önce tam ve
nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak halka satılmasının satışı yapana karşı
taahhüt edilmesidir.
Kısmen bakiyeyi yüklenim, hisse senetlerinin halka arz yoluyla satılmasının veya
satılmayan kısmının bir miktarının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenmek
suretiyle satın alınmasının satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir.
Kısmen tümünü yüklenim, hisse senetlerinin bedelinin satışın başlamasından önce
tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasının satışı yapana
karşı taahhüt edilmesidir.
3.7. Halka Arz Yöntemleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII-128.1 sayılı Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna
göre,
a) Mevcut Payların Halka Arzı,
b) Sermaye Artırımı Yoluyla İhraç Edilecek Payların Halka Arzı,
c) Her iki Yöntemin birlikte kullanılması seçeneklerinden biri halka arzda
uygulanabilir.
GİP’te işlem görme başvurusu ise, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının
kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda ihraç
edilecek paylar için yapılır. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen bireysel
katılım yatırımcısı lisansına sahip yatırımcıların ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ve
girişim sermayesi yatırım fonlarının belirli şartları taşımaları halinde, ortaklıkta sahip oldukları
payları halka arz sırasında veya payların GİP’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren
satışa sunabilmeleri mümkündür.
3.7.1. Ortak Satışı (Mevcut Payların Halka Arzı) Yöntemi
Bu yöntemde, halka kapalı şirket tarafından daha önceden ihraç edilmiş paylara
sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların payları halka arz edilmektedir. Dolayısıyla,
herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmemekte olup, mevcut ortakların payları halka arza
konu olmaktadır.
Ortak satışı ile gerçekleştirilen halka arzdan elde edilen kaynağa, paylarını halka arz
eden mevcut ortaklar sahip olmakta, şirkete doğrudan bir kaynak girişi söz konusu
olmamaktadır. Ancak, halka arz edilen payların büyüklüğüne bağlı olarak mevcut ortakların
şirket sermayesinde sahip oldukları oran düşmektedir.

Mevcut ortakların paylarının halka arzı söz konusu olduğundan şirket halka açık
şirket statüsüne geçmektedir.
3.7.2. Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) Yöntemi
Bu yöntemde, halka kapalı şirket tarafından gerçekleştirilen bedelli sermaye
artışlarında, mevcut ortakların rüçhan haklarının (mevcut ortakların yeni pay alma haklarının)
tümü veya bir kısmı kısıtlanmakta ve yeni ihraç edilen paylar halk arz edilmektedir. Ancak,
söz konusu şirketlerin sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur.
Sermaye artırımı ile gerçekleştirilen halka arzdan elde edilen kaynağın tamamına şirket
sahip olmaktadır.
3.7.3. Ortak Satışı ile Sermaye Artırımı Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması
Bu yöntemde, halka kapalı şirket tarafından rüçhan haklarının kısıtlanarak yeni ihraç
edilen paylarlar ile birlikte mevcut ortakların sahip oldukları paylar halk arz edilmektedir.
Halka açık olmayan ortaklıklar, yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay
alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler.
Kurula izahnamenin onayı amacıyla yapılacak başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler
yapılır:
Şirket Yönetim Kurulu esas sözleşmenin Kurul düzenlemelerine ve Kanuna uygun
hale getirilmesi için gerekli değişiklikleri ve sermaye maddesinin değişikliğini içeren
madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvurur ve esas sözleşme değişikliği için Kurul
onayı alınır.
TTK hükümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin arttırılmasına ve yeni pay
alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır.
3.8. Halka Arz Öncesi Ön Şartlar
SPK’nın söz konusu Tebliği’nin 5. maddesine göre paylarını halka arz edecek şirketin;
 Mevcut sermayesinin tamamının ödenmiş olması,
 Sermayesine başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, varlıkların gerçeğe uygun değere

taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonların eklenmemiş olması,
 Şirketin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim ortaklığa dönüşmüş olması

durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası
ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı
kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu
hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi,



Şirketin halka arz izahnamesinde yer alacak en son tarihli finansal tablolarına
göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan
alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranı yüzde yirmiyi veya aktif toplamına olan
oranı yüzde onu geçmemesi (söz konusu oranlara uyum sağlamak amacıyla, ortakların mevcut
paylarının satışından elde edilecek fonun ilişkili taraflardan olan alacakların tahsilinde
kullanılmasının ve ortaklığın bu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı
hale getirilmemesinin ortaklık ve halka arz edenler tarafından taahhüt edilmesi) gerekir.
3.9. Halka Arz İzahnamesi ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
SPK, başvuruyu izahnamenin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate
alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve uygun görülen izahname payların
halka arzının gerçekleştirilebilmesi için SPK tarafından onaylanır.
Halka arz izahnamesinde ortaklığa ve halka arz edilecek paylara ilişkin tanıtıcı bilgilere,
tasarruf sahiplerine satış duyurusunda halka arz işlemlerine ve ne şekilde gerçekleştirileceğine
ilişkin bilgilere yer verilir. Payların halka arzında düzenlenecek izahnamede Kurulca Kabul
edilen muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar ile bağımsız denetim
raporlarına yer verilir. Bu kapsamda izahnamede yer alacak finansal tablolar ve bağımsız
denetim raporları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Halka Arzın
Gerçekleşeceği Dönem

İzahnamede Yer Alacak ve Özel
Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar

Bağımsız

Son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık
finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar
1

1 Ocak - 15 Şubat

2

16 Şubat - 15 Mayıs

Son üç yıllık finansal tablolar

3

16 Mayıs - 15 Ağustos

Son üç yıllık ve üç aylık ara dönem finansal tablolar

4

16 Ağustos - 15 Kasım

Son üç yıllık ve altı aylık ara dönem finansal tablolar

İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kurul tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak hazırlanarak ortaklık ve aracı kuruluş tarafından imzalanır.
İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Ayrıca zararın ihraççıdan tazmin
edilememesi durumunda halka arz edenler, ihraca aracılık eden aracı kuruluş, ihraççının
yönetim kurulu üyeleri kusurlarına göre sorumludur. Bağımsız denetim kuruluşları,
derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları hazırladıkları raporlar ile sorumludur.

Kurulca onaylanmış izahnamenin, nerede yayımlandığı hususu Ticaret Sicili’ne tescil
ve TTSG’de ilan ettirilir. Payları Borsada ilk defa işlem görecek ortaklıklar için ayrıca
ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir. Halka arz izahnamesinin
ortaklık merkezinde ve başvuru yerlerinde bulundurulması gerekmekte olup, talep edilmesi
durumunda basılı halinin bedelsiz olarak yatırımcılara verilmesi zorunludur.
3.10. Halka Arz ve Satış Yöntemleri
Ekonomik göstergelerin olumlu olarak gelişmediği dönemlerde borsada yaşanan
yükselişler geçici ve suni olmaktadır. Ancak ve ancak yaşanan olumlu gelişmeler
neticesinde yaşanan yükselişler kalıcı etki bırakabilmektedir. Borsa İstanbul’dan beklenen
verimin alınabilmesi de ancak olumlu yönde kalıcı etki bırakan gelişmelere bağlıdır. Çünkü
borsaların yükselişi hem borsanın geleceği, hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimi açısından
çok büyük önem arz etmektedir. Borsaların yükseliş trendinde olması hem daha fazla
yatırımcıyı borsaya çekmekte hem de halka arz olacak firmalara cesaret kazandırmaktadır.
Halka arz olacak firmaların sayısının artması borsaların önemini bir kat daha artırmaktadır.
Bütün bu gelişmeler ışığında halka arzın önemi kendini on plana çıkartmaktadır. Borsada ki
volatilitenin yüksek olması özellikle ülke ekonomisi acısından önem arz etmektedir. Bu
gelişmelerinfarkında olan firmalar, artık günümüzde hiç çekinmeden halka arz olunmak için
sıraya girmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler ve hukuki çalışmalar hem arz olunmayı
kolaylaştırmakta hem de halka arza sıkı denetim getirmektedir. Firmalar belirli yasal konulara
uyarak ve belirli bir düzeni takip ederek günümüzde halka arz olabilmektedir. Halka arz
olacak şirketlerin, Borsa İstanbul ve SPK tarafından belirlenmiş çeşitli kriterlere uyması ve
yine bu kurumlarca belirlenen şartlar altında bir aracı Kurum vasıtası ile halka açılmaları
gerekmektedir.
Halka arz olacak şirketin başvurusundan sonra, adı geçen kurumlar yapılan başvuruyu
önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirerek, halka arzın uygun olup
olmadığına karar verirler. Başvurunun uygun bulunması neticesinde, çeşitli yöntemler
yoluyla halka arz bir aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Halka arza aracılık eden aracı kurum, halka arzı gerçekleştiren firma ve halka arz
yoluyla hisse senetlerini almayı bekleyen yatırımcı, halka arzı gerçeklesen hisse senetlerinin
fiyatlamasında farklı beklentilere sahiptir. Halka arzı gerçekleştiren firmanın genelde en yüksek
getiriyi sağlayacak maksimum fiyatı tercih etmesi beklenirken, buna karsın hisse senetlerini
alacak olan yatırımcının, kısa dönemde yüksek getiri elde edebilmek için önemli ölçüde
düşük fiyatlanmış hisse senetlerini satın alması beklenir. Aracı kurum, eğer yatırımcıyı
memnun edecek şekilde halka arz fiyatını düşük belirlerse şirket hâsılat kaybına şirket halka
arzdan vazgeçebilir veya çalıştığı aracı kurumu değiştirebilir, şirketi memnun edecek şekilde
hisse fiyatını yüksek tespit ederse, yatırımcı halka arza iştirak etmekten vazgeçebilir, bu
da aracılık komisyonunun azalmasına sebep olacaktır. Ancak buna rağmen aracı kurumlar
halka arzın başarılı olmasını garanti edecek ölçüde hisse fiyatını düşük belirleme
eğilimindedir. “Bu nedenle tipik bir halka arzda hisse senedi fiyatının belirlenmesi en önemli
asama olarak karsımıza çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda yapılan teorik ve ampirik

çalışmalar, aşağıda açıklamaları bulunan halka arz yöntemlerinden hangisinin daha etkin bir
fiyatlama sağlayacağını araştırmaktadır.
Bahsedilen halka arz ve satış yöntemleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:
3.10.1. Mevcut Payların Satışı
Şirket ortakları, ellerinde bulundurdukları payların bir kısmını Borsa’da ya da Borsa
dışında halka arz edebilir. Pay sahiplerinin ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz
edebilmeleri için;


Ortaklık sermayesinin tamamının ödenmiş olması,

 Paylar üzerinde rehin veya teminata verilmek suretiyle devir veya tedavülüne
kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması
gerekmektedir.
Şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlaştırılması amacıyla
gerekli değişiklikler için SPK'dan onay almalıdır. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK
onayının alınmasından sonra gerekli değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında
karara bağlanması gerekmektedir.
GİP’te işlem görme başvurusu, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen
veya tamamen kısıtlanması suretiyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek
paylar için yapılabilmektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın
amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için
kullanılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen bireysel
katılım yatırımcısı lisansına sahip yatırımcıların ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının
ve girişim sermayesi yatırım fonlarının belirli şartları taşımaları halinde, ortaklıkta sahip
oldukları payları halka arz sırasında veya payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten
itibaren satışa sunabilmeleri mümkündür.
3.10.2. Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz
Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç ederek finansman kaynağı
sağlayabilir. Halka açık olmayan şirketler, sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. Sermayenin
tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.
SPK’ya başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
Yönetim kurulu esas sözleşmenin sermaye maddesinde değişiklik tasarısı
hazırlamalı ve değişiklik için SPK'dan onay almalıdır.


Şirket genel kurulu -TTK hükümleri kapsamında- sermayenin artırılmasına ve
yeni pay alma haklarının sınırlanmasına ilişkin karar almalıdır.


3.10.3. İki Yöntemin Bir Arada Kullanılması
Şirketler yukarıda belirtilen iki yöntemi birlikte kullanabilir. Böylece hem mevcut
ortaklar paylarının satışından gelir elde eder, hem de şirket finansman kaynağı sağlar.
3.11. Satış Yöntemleri
Bazı ihraççıların, yasal durumlarına göre uymaları gereken belirli satış yöntemleri
vardır. (Resmi Gazete, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin
Esaslar Tebliği).


Hisse Senedi Borsa’da İşlem Gören Ortaklıklar

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


Halka Açılmak Üzere Hisse Senedi Satışı Yapacak Ortaklıklar

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


Nitelikleri Belirlenmiş Kalka Açık Ortaklıklar

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla hisse senedi satışlarında SPK
tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait bilançolarına göre,
hisselerinin defter değeri nominal değerinin en az iki katı olan ortaklıkların; aynı bilanço
üzerinden net dönem karı elde etmiş olmaları ve bilanço aktif toplamı 4.872 milyar TL’sini
aşmış olmaları halinde ‘Talep Toplama’ ve ‘Borsada Satış’ yöntemlerinden birinin
uygulanması zorunludur.
Satış yöntemleri, talep toplama yoluyla satış yöntemi, talep toplamaksızın satış
yöntemi ve borsada satış yöntemi olmak üzere üç kısımda incelenecektir.
3.11.1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi
Talep toplama yöntemi, Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Fiyat Teklifi Alma Yoluyla
Talep Toplama, olarak ikiye ayrılır.
3.11.1.1. Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
Teklifler belirlenmiş tek bir fiyattan alınır. Talep toplama süresi; en az 2 işgünü
olarak belirlenmek üzere, sirküler ilanından itibaren en az 3 en son 5 iş günü geçtikten sonra
baslar.

3.11.1.2. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yöntemi
Asgari bir satış fiyatı tespit edilerek bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Talep
toplama süresi; en az 2 işgünü olarak belirlenmek üzere, sirküler ilanından itibaren en az 3
en son 5 iş günü geçtikten sonra başlar.
3.11.2. Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi
Sermaye piyasası araçlarının bizzat ihraççı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla
belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satısıdır.
Bu yöntemi, diğer yöntemleri kullanma zorunluluğu olmayan ihraççılar kullanabilir. Bu
yöntemin uygulanması halinde tasarruf sahipleri, sirkülerde belirtilen süre içinde pay
bedellerini bir bankada açılan özel hesaba yatırarak sermaye artırımına katılırlar.
3.12. Halka Arz’da Maliyetler
Bir Anonim ortaklığın halka açılmak için katlanılması gereken maliyetlere aracılık
komisyonu, aracılık yüklenimi olması durumunda yüklenim komisyonu, SPK kayıt ücreti,
reklam ve ilan giderleri, BİAŞ kotasyon ücretleri, MKK ücretleri ve diğer giderler v.b. örnek
olarak verilebilir.
3.12.1. Aracı Kuruluşlara Ödenen Ücretler
İhraççı kuruluş, halka arz tutarının büyüklüğüne, verilen aracılık hizmetinin türüne
göre değişen oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden halka arza liderlik eden aracı kuruluş
ile varsa diğer konsorsiyum üyesi aracı kuruluşlara aracılık komisyonu ödemektedir. Söz
konusu ücretler ihraççı ile aracı kuruluş arasında yapılan aracılık sözleşmesi ile tespit
edilmektedir.
3.12.2. Sermaye Piyasası Kurulu’na Ödenen Ücretler
Sermaye Piyasası Kurulu satışı yapılacak olan payların ihraç değerinin binde ikisi (%
0,2) oranında kurul ücreti almaktadır. Ancak payların ilk halka arzında, payların halka arz
fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısımı için hesaplanan Kurul ücreti binde
bir (% 0,1) oranında uygulanır. Ayrıca, payların ilk halka arzında, ortaklığın satışı
yapılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde iki oranında Kurul kayıt ücreti
alınır. Yukarıda belirtilen ve Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden oran, GİP’te
işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir oranında uygulanmaktadır.
3.12.3. Borsa İstanbul’a Ödenen Ücretler
Sermaye Piyasası Kurulu satışı yapılacak olan payların ihraç değerinin binde ikisi (%
0,2) oranında kurul ücreti almaktadır. Ancak payların ilk halka arzında, payların halka arz
fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısımı için hesaplanan Kurul ücreti binde bir
(% 0,1) oranında uygulanır. Ayrıca, payların ilk halka arzında, ortaklığın satışı yapılmayacak
paylarının nominal değeri üzerinden binde iki oranında Kurul kayıt ücreti alınır. Yukarıda

belirtilen ve Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden oran, GİP’te işlem gören ve
görecek olan paylar için on binde bir oranında uygulanmaktadır.
3.12.4. MKK’ya Ödenen Ücretler
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., pay ihraççılarından çıkarılmış / ödenmiş sermayenin
%0,1’ini üyelik giriş aidatı olarak almakta olup, bu tutar “2.000 den az” 50.000’den fazla
olmamaktadır. Pay ihracı öncesinde aynı kurumun borsa yatırım fonu, varant, özel sektör
borçlanma aracı, VDMK, VTMK ihraçlarından herhangi biri için üyeliği mevcutsa yeniden
üyelik aidatı alınmamaktadır. GİP’te işlem gören ortaklıklar için üyelik giriş ücretleri ve alt ve
üst limitleri 1 / 10 oranında uygulanır.
3.12.5. Diğer Maliyet Unsurları
İhraççı şirketin halka arz işlemleri sırasında yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak
bağımsız denetim kuruluşuna bağımsız denetim raporları için ödenen ücretler, bağımsız
hukukçular tarafından hazırlanan hukukçu raporuna dair ücret ile yurt dışı ve yurt içi tanıtım
masrafları söz konusu olmaktadır. Ayrıca, GİP’te işlem görecek şirketlerin anlaşmalı olduğu
piyasa danışmanına taraflarca serbestçe belirlenen piyasa danışmanlığı hizmeti ücreti ödemesi
söz konusu olmaktadır.
3.13. Halka Arzdan Sonra Şirketlerin Yükümlülükleri
Borsa’da işlem görme süreci başladıktan sonra şirketlere gelen yükümlülükleri:


Bağımsız Denetim



Kamuyu Aydınlatma



Temettü Dağıtımı



Kurumsal Yönetim olarak özetleyebiliriz.

3.13.1. Bağımsız Denetim Yükümlülüğü
Payları Borsada işlem şirketlerin yıllık ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş altı aylık
ara döneme ait finansal tablo ve dipnotlarını hesap döneminin bitimini izleyen ve SPK’ca
belirlenmiş süreler ve esaslar dahilinde kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma
Platformuna göndermektedirler. Bu yükümlülüğün önemi; belirlenen süre içerisinde yerine
getirilmediği veya SPK’dan ek süre alınmadığı durumlarda şirketin hisselerinin işlem sırası
geçici olarak kapatılmasıdır.
3.13.2. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Halka açık şirketler yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek açıklamaların zamanında
kamuya açıklanmasını sağlamak ve kamuya bilgiyi eş zamanlı olarak ulaştırmakla
yükümlüdür. Temel kural, fiyatları etkileyebilecek herhangi bir bilgiden, şirketin mali

durumunda ortaya çıkan önemli bir değişiklik ve gelişmeden, yatırımcıların haberdar
edilmesidir.
Bu bilgiler Kurul’un II-15.1 sayılı ‘’Özel Durumlar Tebliği’’ ile belirlenmiştir. Burada
belirtilen özel durumların gerçekleşmesi durumunda, bu bilgilerin Kamuyu Aydınlatma
Platformunda (KAP) yayınlanması gerekmektedir.
3.13.3. Temettü Dağıtım Yükümlülüğü
Halka açık anonim ortaklıkların kârlarını dağıtım esasları, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr payı tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre ortaklıklar, kârlarını
genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtırlar.
Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında asgari olarak aşağıdaki hususlara yer vermesi
gerekir.
Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kâra katılan
diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı.
a-

bTemettünün ödenme şekli; şirketler temettüyü nakit ve hisse senedi olarak veya
hisse senedi ve nakit karma olarak dağıtabilirler.

Temettü dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul
toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kar payının ödenme
zamanı.
c-

d-

Temettü avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin esaslar.

Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıklar, genel kurulların alacağı karara bağlı
olarak temettüyü;


Tamamen nakden dağıtma



Tamamen pay olarak dağıtma

Belli oranda nakit belli oranda pay olarak dağıtarak kalanını ortaklık
bünyesinde bırakma,




Nakit ya da pay olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda

serbesttir.
Ancak, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede veya temettü
dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça ertesi, yıla kâr

aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve
pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri
için belirlenen temettü nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
3.13.4. Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim; bir şirketin, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve
toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesi olarak tanımlanabilir.
Daha çok şirket ve paydaşlarını içeren bu genel tanımlamayla beraber OECD, kurumsal
yönetimin; makroekonomi politikaları, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabetin derecesini
de içine alan daha geniş bir bakış açısının parçası olduğunu ifade etmektedir. Kurumsal
yönetimin çerçevesi; hukuk, regülasyonlar ve kurumsal ekosisteme bağlı olarak farklı
şekillerde çizilebilir. Buna ek olarak; iş etiği, çevresel ve toplumsal sorumluluklarla ilgili
kurumsal farkındalık gibi, şirketin uzun vadeli başarısını ve itibarını etkiyecek kavramları
da kurumsal yönetimin çerçevesi içine alınabilir.
Kurumsal yönetim adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere
dört ana ilke üzerinde inşa edilmektedir. Bu ilkeler bir şirketin, sadece finansal sonuçları ile
değil, tüm paydaşlara ve topluma katma değer yaratacak şekilde bir yapı oluşturabilmesine
yardımcı olmaktadır.
Adillik: Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit
davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder.


Şeffaflık: Ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç
olmak üzere şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması
yaklaşımıdır.


Hesap verebilirlik: Yönetim Kurulu üyelerinin şirket tüzel kişiliğine ve
dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu tanımlar.


Sorumluluk: Şirket yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin
mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun
denetlenmesini ifade eder.


Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurul’un II-7.1 sayılı tebliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu
tebliğ hükümlerine göre; şirketler halka açık kısımlarının piyasa değerine ve fiili dolaşımdaki
payların piyasa değerine göre Kurul tarafından üç gruba ayrılmaktadır. Kurul bu çalışmayı
her yıl Ocak ayında yapmakta ve kamuya duyurmaktadır.
Bu çalışma sonucu birinci gruba giren şirketler Kurul tarafından belirlenmiş olan
zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinin tamamını uygulamak mecburiyetindedirler. İkinci ve
üçüncü gruba giren şirketler ise Tebliğ’de belirtilen ilkelerin bir kısmını uygulamaktan

muaf tutulmuşlardır. Paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar ise, Kurul tarafından
yapılacak ilk çalışmada yer alacakları liste belirleninceye kadar üçüncü gruba dahil
edilmekte ve halka açılmaları akabinde üçüncü grup için belirlenen ilkelere ilk genel kurul
toplantılarında gerekli kararları almak suretiyle uyum sağlamakla yükümlüdürler.
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme
kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim
ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.
3.13.5. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurulması
Payları Borsada işlem gören ortaklıklarda, ‘’Yatırımcı İlişkileri Bölümü’’ kurulması
zorunlu olup, bu amaçla görevlendirilen personel, pay sahipliği haklarının kullanılması
konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay
sahipleri arasında iletişimi sağlamakla görevlidir.
Payları Borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarının borsada işlem görmeye
başlaması tarihinden altı ay içerisinde söz konusu organizasyonu oluşturması gerekmektedir.
Payları GİP’te işlem gören ortaklıklar yatırımcı ilişkileri bölümü kurulması yükümlülüğünden
muaf tutulmuşlardır.
3.13.6. Lisanslı Personel Çalıştırılması
Halka açık şirketlerde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin ‘’Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’’ ve ‘’Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’’ na sahip
olması ve şirketten tam zamanlı yönetici olarak çalıştırılması zorunludur.
Payları GİP’te işlem gören ortaklıklar lisanslı personel çalıştırılması yükümlülüğünden
muaf tutulmuşlardır.
3.13.7. Denetimden Sorumlu Komite Kurulması
Kurul düzenlemeleri uyarınca halka açık şirketlerin denetim komitesi kurması
zorunludur. Komite, muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetim ve şirketlerin iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapar.
Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde tamamı, ikiden
fazla üyeden oluşması durumunda ise çoğunluğunun icrada yer almayan üyelerden oluşması
esastır. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir.
Payları GİP’teişlem gören ortaklıklar denetimden sorumlu komite kurulması
yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır.

Bölüm Soruları

1)
Ülkemizde sermaye piyasası kurumları, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiş olup, faaliyet esasları hangi kurul tarafından
düzenlenmektedir?
a)

Merkez Bankası

b)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

c)

Ticaret Bankalar

d)

Şirketler

e)

Borsa İstanbul

2)
Aracı kuruluşların, aracılık kapsamında olmak üzere her ayrı faaliyet için
SPK’dan yetki belgesi almak suretiyle yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetleri
aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)
SPK kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla
satışına aracılık etmek
b)
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla
alım-satımı gerçekleştirmek
c)

Portföy yöneticiliği yapmak

d)

Yatırım danışmanlığı yapmak

e)

Emlak piyasasına yön vermek

3)

Sermaye ve finansal (para) piyasalar yapılan işlemlerin ………... göre ayrışırlar.

Yukarıdaki boşluğu dolduracak en iyi ifade hangisi olabilir?
a)

Fonların kullanım yerine

b)

Vadesine

c)

Fon arz ve talebin özelliklerine göre

d)

İşlem gören araçlara göre

e)

Yukarıdaki tüm önermeler doğrudur

4)

Aşağıdakilerden hangisi aracılıkta yüklenim şekillerinden biri değildir?

a)

Bakiye yüklenim

b)

Tümünü yüklenim

c)

Kısmen bakiyeyi yüklenim

d)

Kısmen tümünü yüklenim

e)

En yüksek fiyattan satma garantili

5)
Halka ilk arz edilecek olan hisse senetlerinin satışı Borsa İstanbul Birinci El
Piyasasında yapılması durumunda, bu nasıl bir satış yöntemidir?
a)

Borsada satış yöntemi

b)

Talep toplama yöntemi

c)

Fiyat teklifi toplama yöntemi

d)

Sabit fiyatla teklif toplama

e)

Fiyat aralığı ile teklif toplama

6)

Para ve sermaye piyasalarında vade açısından gözlemlenen temel fark nedir?

7)

Para ve sermaye piyasalarında finansal araç açısından gözlemlenen temel fark

8)

Para ve sermaye piyasalarında finansal ilişki açısından gözlemlenen temel fark

9)

Para ve sermaye piyasalarında fon arzı açısından gözlemlenen temel fark nedir?

nedir?

nedir?

10)
Para ve sermaye piyasalarında bireylerin fon talep gerekçesi bakımından
gözlemlenen temel fark nedir?
11)
Para ve sermaye piyasalarında işletmelerin fon talep gerekçesi bakımından
gözlemlenen temel fark nedir?

nedir?

12)

Para ve sermaye piyasalarında risk açısından gözlemlenen temel fark nedir?

13)

Para ve sermaye piyasalarında getiri oranı açısından gözlemlenen temel fark

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)e, 4)e, 5)a
6) Kısa vadeli / Uzun vadeli
7) Kıymetli evrak / Menkul kıymet
8) Borç alacak ilişkisi / Bireysel ve kurumsal ilişki
9) Fark yoktur.
10) Tüketimin finansmanı / Bireyler fon talep etmez.
11) Üretimin finansamanı / Yatırımların finansmanı
12) Düşük / Yüksek
13) Düşük / Yüksek
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sermaye
nedir?

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
edilecektir.
Sermaye ve finansal
Farklılıklardaki vade
İki piyasa arasındaki
piyasalar,
kurumlar ve
finansal
araçların temel farklılıklar ortaya
arasındaki farklar
özellikleri ortaya konulacak. konularak elde edilecek.

Anahtar Kavramlar


Finansal kurum



Aracı kurum



Yatırım fonu

Giriş
Bu bölümde sırasıyla finansal kurum tanımı, yatırım fonları ve aracı kurumlar
tanıtılmıştır. Finansal kurumlar temel olarak para yaratan ve para yaratmayanlar ikiye ayrılarak
detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca katılım bankaların faaliyetleri de detaylı olarak
açıklanmıştır.

4. FİNANSAL KURUMLAR
4.1. Finansal Kurum Tanımı
Finansal kurumlar; finansal piyasalarda fon arz edenler ile fon talep edenler arasında
fon akışını gerçekleştirmek üzere kurulan ve kapsamda faaliyet gösteren kurumlardır. Finansal
kurumların temel özelliği bilançolarının aktif ve pasiflerinin büyük ölçüde finansal varlık ve
borçlardan oluşmasıdır. Bu özellik, finansal kurumları, finansal olmayan sınai, ticari ve hizmet
alanında faaliyet gösteren işletmelerden ayırmaktadır.
Finansal kurumların bir kısmı dönüştürme fonksiyonlarını yerine getirirken, bir kısmı
ise sadece aracılık (komisyonculuk), fonksiyonunu yerine getirmektedir. Komisyonculuk
görevini yapanlar, diğer bir ifade ile fon arzı ile fon talebini bir araya getirdikten sonra işlevi
biten aracı kurumların görevi nispeten basittir. Çünkü aracı kurum sadece pazarlama
fonksiyonunu yerine getirmektedir. Yatırım bankaları ve borsa aracı kurumları vb. kuruluşlar
yalnızca aracılık yapan kurumlardır.
Ancak asıl finansal aracılık fonksiyonu, finansal kurumların finansal piyasalarda
kendileri tarafından çıkarılan finansal araçları satıp fon toplamaları ve daha sonra fon açığı
bulunan birimlerin ihraç ettiği menkul kıymetleri satın alarak fonları onlara aktarmaları
şeklinde gerçekleşir. Mevduat bankaları, kolektif yatırım kurumları, sosyal güvenlik kurumları
ve sigorta şirketleri bu fonksiyonu yerine getiren önemli kurumsal tasarruf oluşturan
kuruluşlardır.

Şekil 1: Fon Akışları
Finansal kurumlar, finansal sistem içerisinde fon transferine aracılık fonksiyonu
kapsamında, topladıkları fonları fon talep edenlerin tercih ve özel şartlarına uygun hâle
getirirler. Dönüştürme fonksiyonu olarak adlandırabileceğimiz bu fonksiyonlar;


Küçük miktarlardaki fonların biriktirilip büyük fonlar hâlinde aktarılması,


Vade ayarlaması yapılarak kısa vadeli olarak toplanan fonların uzun vadeli
olarak fon talep edenlere sunulması,



Toplanan fonlarla menkul kıymet portföyü oluşturularak riskin dağıtılması,



Fonların toplanması ve transferinde maliyetleri azaltmak, şeklinde özetlenebilir.

4.2. Finansal Kurumların Gruplandırılması
Finansal kurumlar, faaliyet alanları, fonksiyonları, resmi yapılarına göre
sınıflandırılabilirler. Ancak, bu kurumlar finansal sistem içerisindeki fonksiyonları açısından;
Para yaratan, para yaratmayan ve sermaye piyasasına hizmet veren kurumlar olmak üzere 3
temel guruba ayrılabilirler.
i. Para Yaratan Finansal kurumlar


Merkez Bankası



Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar)



Katılım Bankaları

ii. Para Yaratmayan Finansal Kurumlar


Kalkınma ve Yatırım bankaları



Sosyal Güvenlik Şirketleri



Sigorta Şirketleri



Esnaf Birlikleri

iii. Sermaye Piyasası Kurumları


Yatırım Bankaları



Menkul Kıymet Borsaları ve Borsa Aracı Kurumları



Kollektif yatırım Kurumları



Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları



Menkul Kıymet Yatırım Fonları

4.2.1. Para Yaratan Finansal Kurumlar
4.2.1.1. Merkez Bankaları
Merkez Bankaları, ülkelerin merkezi para organıdır. Ülke ekonomisinin ihtiyaç
duyduğu banknot basımı bu kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Merkez Bankaları bu yönü ile
para oluşturan finansal kurumların başında gelmektedir.

Kağıt para basımı Mekez Bankaların tek görevi değildir. Ülkeden ülkeye ve zaman
içerisinde değişkenlik gösteren görev ve yetkilere de sahiptirler. Bu görev yetkiler Merkez
Bankalarını finansal sistemin merkezine yerleştirmektedir.
Türkiye’de bugün itibariyle Merkez Bankasın’nın (TCMB) temel amacı fiyat
istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi olarak belirtilir. Bu kapsamda para politikasına uygun
olarak piyasaların likiditesinin ayarlanması ve piyasalarda istikrarın sağlanması TCMB nin
başlıca fonksiyonları arasındadır.
4.2.1.2. Mevduat (Ticari) Bankaları
Ticaret bankaları, geniş kitlelerden mevduat ve diğer isimler altında fon toplayan,
topladıkları bu kaynakları kredilendirme ve diğer mali işlemlerde kullanan, bu işlemleri
devamlı olarak yapan kaydi para (banka parası) oluşturma gücüne sahip finansal kurumlar
biçiminde tanımlanabilir.
Ülkemizde mevduat toplama yetkisi sadece ticari bankalara aittir. Ancak, başka
ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Yani, ticari banka dışında diğer bazı kurumlar da
mevduat toplama yetkisine sahiptir. Esasında, para piyasalarının temel kurumu olan ticaret
bankaları Türkiye’de finansal piyasaların hakim kurumu durumundadırlar.
Ticaret bankaları, günümüzde hemen her türlü finansal hizmeti sağlamakta ve bu
nedenle “büyük finans mağazaları” olarak tanımlanmaktadırlar. Bu kapsamda bankaların
sağladıkları hizmetler hizmetlerin çeşitliliği, bu kurumların temel fonksiyonu olan aracılık
fonksiyonunun önemini bankalar açısından zaman içerisinde azalmıştır.
4.2.1.3. Katılım Bankaları
Katılım bankacılığı, faizsizlik bankacılık yapan ve bununla ilgili olarak her türlü
bankacılık faaliyetlerini yerine getiren kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret,
ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Burada,
“katılım” kavramının eklenmesi bankacılık türünün kâr ve zarara katılma prensibine dayalı
olduğunu ifade etmektedir. Katılım bankaların varlık nedeni ve temel kuralı “Faizsizlik
Prensibi”dir. Bu prensibinin özü ise;
*Fon toplarken kâr ve zarara katılma esasına göre fon kabul etmek ve müşteriye “sabit
bir getiri” taahhüt etmemek,
*Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan
peşin alıp vadeli satmak, kiralamak veya girişimcilerle proje bazında ortaklık oluşturur.
“Katılım” sözcüğü, bankacılık türünün kâr ve zarara katılma prensibine dayalı bir
bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Katılım bankaları tasarruf sahiplerinden
topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek,
oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.

Katılım bankacılığının prensiplerini benimsediği Modern İslami Finans, 1960’lı yıllarda
Mısır’da, Ahmad El Najjar tarafından, Mit Ghamr adlı ilk İslami Banka’nın kurulması ile ortaya
çıkmıştır. İlk yıllarda İslami Bankacılık, ağırlıklı olarak bireysel pazara odaklanmış, 1970’li
yıllarda petrol ihtiyacındaki artışa paralel olarak Bölge ülkelerinin refah seviyesinin artması ile
birlikte de İslami Bankacılık gelişmeye başlamıştır.
Özellikle son yıllarda, pek çok Batılı uluslar arası finansal kurumu bu alana ilgi
duymaya başlamış ve İslami kurallara uyumlu finansal ürünler geliştirerek kendilerini
uluslararası İslami finans pazarında konumlandırmışlardır.
2002 yılında İslami Finansal Hizmetler Kurulunun (Islamic Financial Services Board)
kurulması ile birlikte, İslami finans ürünlerinin muhasebe kurallarının (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI) ve global risk yönetimi
yaklaşımlarının (Basel I ve II) standartlaştırılması için önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Bugün yaklaşık %15 yıllık büyüme ile 800 milyar doların üzerinde aktifi bulunan
küresel İslami Finans pazarı, tüm global finans endüstrisi aktiflerinin %1-%2’sine sahiptir.
İslami Finans ürün ve hizmetleri, yaklaşık 60 ülkede 300’ün üzerinde banka tarafından
sunulmakta ve yaklaşık 600 kadar İslami prensipler ile uyumlu fon 50 milyar doları aşan
varlıkları yönetmektedir. İlk İslami Finansa uyumlu endeksler1999 yılında Dow Jones İslami
Piyasa Endeksi ve FTSE Global İslami Endeks Serisi olup, 2006 yılında da Standard & Poor’s
Şeriat endeksi kurulmuştur. Gelecekte İslami Finans'ın, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde
sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak, aşağıda belirtilen alanlarda büyümesi
öngörülmektedir:

Dünyada büyümekte olan, 1,7 milyarı aşkın müslüman nüfusun bulunması ve
bunlardan yalnız 50 milyonunun Avrupa’da yatırım ürünleri ihtiyacını karşılaması;

Artan sayıda müslüman ve müslüman olmayan yatırımcılar tarafından etik
kurallara uygun yatırım ürünlerine ilgi duyulması;

duyulması;


Bölgede alt yapı çalışmaları için İslami Proje Finansman araçlarına ihtiyaç

Petrolden gelecek gelirlerin yatırıma dönüştürülmesine ihtiyaç duyulması;


Hem İslami hem de geleneksel finansal kuruluşların artarak bu alana yatırım
yapmaları öngörülmektedir.
4.1.1.4. Türkiye’de Katılım Bankacılığı
Türkiye faaliyet gösteren katılım bankaları, kendilerini geleneksel bankalar ile rekabetçi
konumlandırarak, faize karşı hassas olan müşterilerin yanı sıra diğer tüm bankacılık
müşterilerini de hedeflemektedirler. Katılım bankalarının Türk bankacılık sektöründen aldıkları
aktif payı ortalama yıllık %9 oranında büyüyerek, 2007 yılındaki %3.3 oranından 2011 ikinci
çeyreğinde 48.2 milyar TL ile %4.2’ye ulaşmıştır. Toplanan fon büyüklüğü 34.7 milyar TL’ye,

toplam kredi hacmi 34.3 milyar TL’ye ve toplam özkaynak büyüklüğü de 5.7milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Katılım bankaları, geleneksel bankalar ile rekabet edebilmek için son yıllarda yenilikçi
ürünlere ve teknolojik yatırımlara daha fazla ağırlık vermeye başlamışlardır. Buna ek olarak,
2008 yılında emeklilik fonlarının %30’unun faizli hazine bonosu ve devlet tahviline yatırılması
zorunluluğunun kaldırılması ile birlikte, katılım bankaları bireysel emeklilik ürünlerini de ürün
yelpazelerine eklemişlerdir.
Türkiye’deki Katılım Bankalarının özet olarak odak alanları aşağıdaki gibi karşımıza
çıkmaktadır:

Bireysel bankacılık alanında geleneksel bankacılıkla rekabet edebilmek için
yenilikçi ürünlere ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermektedirler. Bu yenilikçi
ürünlere örnek olarak Kuveyt Türk’ün altın bankacılığı ürünleri ve Bank Asya’nın şehir
ulaşımında da kullanılabilen temassız kredi kartı uygulaması gösterilebilir.

Alternatif dağıtım kanallarına ve özellikle internet bankacılığına doğru artan bir
odaklanma söz konusudur.

Ticari bankacılık alanlarında KOBİ bankacılığı, dış ticaret finansmanı ve gayri
nakdi kredilere yoğunlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda Müslüman nüfusun yoğun olduğu Ortadoğu ve
Kuzey Afrika ülkelerinin sosyal ve ekonomik düzeninde gelişime yönelik atılan adımların
artması, Türkiye ve Güney Asya ülkelerinin hızlı büyüme kaydetmesi ile birlikte dünyada
İslami Finans varlıklarının da hızla büyümesi öngörülmektedir. Türkiye özelinde ise, Katılım
Bankaları Birliği tarafından 2023 yılında bankacılık sektörü toplam aktiflerinin %10’unun
katılım bankalarına ait olacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda katılım bankaları hem
yurtiçinde hem yurtdışında şubeleşme, müşteri, yeni ürün ve hizmet portföylerini hızla
genişletme yolunda önemli çalışmaları başlatmış bulunmaktadırlar.
Katılım bankaları ile mevduat bankalarının fon toplama ve kullandırma yönündeki
faaliyet esasları, aşağıda karşılaştırmalı olarak özet hâlinde sunulmuştur.
4.1.1.5. Fon Sunanlara Sağlanan Getiri Açısından Karşılaştırma
Katılım Bankaları

Ticaret Bankaları



Kâr payı



Faiz



Ancak vade sonunda belli olur.



Vade başında belirlenir


Fonların kullandırılmasıyla elde

Bankanın çeşitli kaynaklardan
edilen kârdan ödenir.
sağladığı faiz ve faiz dışı gelirden ödenir.

Ödenen kâr payı ile fon

Kredi faizleri ile mevduat
kullanandan alınan kâr arasında bire bir ilişki faizleri arasında bire bir ilişki yoktur.
vardır.

Ödenecek faiz, banka kârı ile

Ödenecek kâr payı, banka kârına ilişkili değildir. Banka az kâr etse de çok kâr
bağlıdır. Banka az kâr ederse az, yüksekse kâr etse de ya da zarar etse de ödenecek faiz,
ederse yüksek kâr payı alır. Zarar durumunda vadeye bağlı olarak başta belirlenen orandan
müşteri de zarara katlanmak zorundadır.
hesaplanır ve bu oran vade sonuna kadar
değişmez.

Katılım
Kullandırması


Bankalarının

Ticaret (Alım satım)

Fon

Ticaret
Kullandırması


Bankalarının

Fon

Kredi (Borç para verme)


Müşterinin istediği mal satıcıdan

Müşterilere kredi verilir. Kredi
peşin alınır. Kâr ilavesiyle müşteriye vadeli ile mal alımı arasında bağlantı kurulmaz.
satılır.

Ödeme kredi müşterisine

Ödeme müşteriye değil, satıcıya yapılır
yapılır.

Müşteri ile banka arasında

Müşteri ile banka arasında imzalanan sözleşme kredi akdi şeklindedir.
imzalanan
sözleşme
alım-satım
akdi

Kredi, müşterinin herhangi bir
şeklindedir.
ihtiyacının karşılanması için verilir. Ancak

Herhangi bir alışveriş veya proje ödeme bir mal alımı karşılığında yapılmaz
olmadan para ödenmez. Sağlanan fon mutlaka (Konut ve araç kredileri hariç).
bir mal alımı, kiralanması veya ortaklık projesi
ile ilişkilendirilir.
Katılım bankalarının faaliyetleri başlıklar hâlinde aşağıda gösterilmektedir.
a) Fon toplama faaliyetleri
i. Cari hesaplar
ii; Katılma hesapları
b) Fon kullandırma faaliyetleri

i. Peşin alım – vadeli satım (Murabaha)
ii. Kar-zarar ortaklığı (Mudaraba – Muşaraka)
iii. Proje finansmanı
iv. Karz-ı hasen (güzel borç)
c) Diğer bankacılık hizmetleri
Katılım bankalarının temel fon kullandırma faaliyetleri ortaklık şeklinde gerçekleşir.
Bunlar, i) Mudaraba, ii) Muşaraka ve iii) Murabaha ortaklığıdır. Ortaklık şekillerinin temel
özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
4.1.1.7. Mudaraba Ortaklığı
Mudaraba, bir tarafın emek bilgi ve tecrübesini (müteşebbis), diğer tarafın (faizsiz
banka) ise sermayesini ortaya koyması suretiyle oluşturulan ve faizsiz bankalar tarafından en
fazla başvurulan bir fon kullandırma yöntemidir. Bu yöntemde projesi banka tarafından
onaylanan ve finanse edilen yöneticiye (tüzel kişi de olabilir) “mudarib”, projeyi finanse eden
ve sadece sermayesi ile destek veren kişi veya kuruma da “rabbul-mal” denilmektedir.
Rabbul-mal, (faizsiz banka) mudarib ile mukavele imzaladıktan sonra mudaribin isteği
üzerine mukavele konusu sermayeyi onun emrine hazır tutmak zorundadır. Mukavelede
belirlenen şartların dışında, banka, proje sahibinin giriştiği muamelelere karışma yetkisine
sahip değildir. Ancak plansız ve düzensiz çalışma nedeniyle kesin zarar tehlikesinin ortaya
çıkması durumunda zararı önleyici birtakım girişimlerde bulunabilmektedir. Normal olarak
hesapları her an denetleyebilmekte, resmi ve gayri resmi bütün kayıtları isteyebilmektedir.
Mudaraba işlemi sonunda elde edilen kâr, finansmanı temin eden rabbul-mal ile
finansmanı kullanan mudarib tarafından önceden belirlenen orana göre bölüştürülmektedir.
Hiçbir tarafa sabit bir meblağ tayin edilmemiştir. Herhangi bir zarar söz konusu olmuşsa bu,
rabbul-mal tarafından karşılanacaktır, meğer ki mudari binbir ihmali veya anlaşma şartlarını
ihlali söz konusu olmasın. Banka, işletmenin kârlarına katılmakla birlikte zararlarına da açık
olması şartıyla kredi vermektedir.
Mudarabanın temel özellikleri söyle sıralanabilir.

Sermaye sahibi olan kişi ile emeğini bilgi ve tecrübesini ortaya koyan kişinin
kâra ortak olmalarıdır,

Tarafları kâr payı gelirlerinin miktarı önceden belirli olmaması, elde edilecek
kârın taraflar arasında önceden belirlenmiş bir oranda bölünmesi,


Zararın tamamen sermayedara ait olması,



Sermayenin emeğini koyan tarafından yönetilmesi,



Sermayedarın ise sadece denetim yetkisine sahip olmasıdır.

Mudaraba, 1980’li yıllarda özellikle ABD’de büyük bir başarı ile kendine uygulama
alanı bulan Risk Sermayesine (Venture Capital) benzetilmektedir.
Risk sermayesi sağlayan kurum (Venture Capitalist) geleneksel bankalardan ayıran üç
faktör vardır. Birincisi, banka borç verme kararında, müracaatta bulunanın kredibilitesini baz
alırken venture kapitalist teklif edilen projenin potansiyel kârlılığına dikkat etmektedir. Bu
yüzden teminatları bulunmayan fakat ekonomik olarak umut veren bir projeye sahip bir
girişimci, normal banka kredisi temin edemezken, venture kapitali elde edebilir. İkincisi,
geleneksel bankalar verdikleri krediler üzerinden faiz kazanırken venture kapitalist kârdan pay
almaktadır. Üçüncüsü, bankaların aksine, venture kapitalist taahhüt ettiği projelerin
yürütülmesinde, çoğunlukla yer almaktadır. Bu kimi zaman idari know-how sunmak şeklinde
olmaktadır.
4.1.1.8. Muşaraka Ortaklığı
Şirket'ul emval adıyla da anılan muşaraka; iki veya daha fazla şahsın kâr ve zarara ortak
olmaları şartıyla ticaret yapmak için her birinin belli bir meblağla sermayeye iştirak etmeleridir.
Mudarabada bir tarafta sermaye ve öteki tarafta emek olduğu hâlde, müşarakada hem
sermaye, hem de emek her iki taraf arasında paylaşılmaktadır. Yani, müşaraka hem emek, hem
de sermaye ortaklığıdır. Tarafların yapacağı anlaşmada diğerinin çalışmasını önleyen bir şart
getirilemez.
Bu ortaklık güç ve karşılıklı güvenin birleştirilmesi temeline dayanır. Her ortak
anlaşmada belirtilen ölçüler içinde sermayeyi kullanma yetksini elinde tutar. Ortaklar
sermayede eşit veya eşit olmayan paylara sahip olabilirler.
4.1.1.9. Murabaha Ortaklığı
Bir mala ihtiyacı olup da gerekli finansmanı temin edemeyen müşteri faizsiz bankadan
söz konusu malın satın alınmasını istemektedir. Faizsiz banka da bu malı peşin olarak satın
aldıktan sonra, belli bir kâr payını da üzerine ekleyerek müşterinin ödeme gücüne göre vadeli
bir şekilde satmaktadır. Burada eklenen kâr payının faize benzediği ileri sürülmektedir. Faizsiz
banka açısından bu işlemi geçerli kılan, bankanın malın mülkiyetini belirli bir süre elinde tutup
riske açık olmasıdır. Mesela satıcı, “100’e aldım 10 kâr isterim” diyebilir. Alıcının
kabullenmesi hâlinde bu alışveriş türü murabaha olarak gerçekleşmektedir. Murabahada malın
fiyatı, kâr marjı ve nihai satış bedeli açıkça belirtilmektedir. Pratik ve getiri oranı yüksek olan
bu yöntem faizsiz bankaların, özellikle faiz ortamı içinde, ortaklık çeşitlerinin uygulama
imkânlarının daraldığı zamanlarda kullanılabilir. Katılım bankalarının sık başvurduğu bir
yöntemdir.
Murabaha işleminde malın fiziki olarak mevcut olması ve bankanın malı satın aldıktan
sonra satması gerekmektedir. Malı satın almak isteyen müşterinin sonradan vaadinden cayması
banka için ciddi bir risk doğuracağından bunu önlemek için müşterinin bankaya başvurusunun

veya talimatının yazılı olması istenmektedir. Vadeli olarak satılan malın bedelinin tahsili bir
defada veya taksitler hâlinde olabilir. Banka tahsilatı güven altına alabilmek için müşteriden
güvence isteyebilir.
Faizsiz bankalar murabaha satışlarındaki kâr marjını belirlerken faiz oranlarını göz
önünde bulundurmaktadırlar. Ancak ticari bankalarla aynı ortamda faaliyet gösteren faizsiz
bankaların, bu karşılaştırmayı yapmaktan kaçınmalarını sağlayacak herhangi bir çözüm mevcut
değildir. Herhangi bir faizsiz bankanın bilançosu ciddi bir analize tabi tutulursa bankanın
yatırımlarının %90’ının murabaha seklinde olduğu görülebilir. Faizsiz bankalar, yatırımcıların
tasarruflarına kısa zamanda ulaşmak istediklerinden dolayı, fonlarını uzun dönemli yatırımlara
bağlamakta kararsızdırlar. Bu yüzden, birçok murabaha mukaveleleri çok uzun vadeli değildir.
4.1.1.10. İcara
Uzun vadeli bir finansman yöntemi olarak kabul edilen icarada faizsiz bankanın
müşterinin talep ettiği ekipman, bina ve benzeri mülkün anlaşmaya varılan kira bedelleri
karşılığında finanse edilmesi söz konusudur.
Faizsiz bankalar bugün leasing de denilen kiralama yoluyla da müşterilerine fon
kullandırmaktadırlar. Kiralama usulünün günümüzde gittikçe önem kazandığı bilinmektedir.
Kiralama, daha çok orta ve uzun vadeli bir finansman metodudur. Kiralama, kiraya veren ile
kiralayan arasındaki anlaşma üzerine kurulmaktadır. Anlaşmada kiranın bedeli ve süresi
belirtilmelidir. Kiralanan malın mülkiyeti malın sahibi olan faizsiz bankadır. Kiralayan müşteri
maldan faydalanmaktadır. Buna karşılık bir kira bedeli ödemektedir. Kiralama müddeti malın
kullanabilirlik ölçüsüne göre 5 ila 15 yıllık olarak değişebilir. Menkul ve gayrimenkul
finansmanında kullanabilen kiralama yöntemi, günümüz ekonomilerinde daha çok modern
teknolojiye daha kolay yollarla sahip olabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Mesela faizsiz
banka bir gayrimenkulu, bir tezgahı müşterisine kiraya verebileceği gibi, modern teknolojinin
yeni bir ürününü, mesela bir bilgisayarı müşterisine verebilir. Normal olarak kendi imkânlarıyla
bilgisayara sahip olmayan müşteri böylece kolay ve ucuz bir şekilde bilgisayarı elde etmiş
olmaktadır.
İcara leasing uygulamalarına çok benzemekle birlikte, kiraya verilen malın kullanılması
şartını öne sürmesi bakımından farklılık arz etmektedir. Ancak ekonomik açıdan faizsiz
bankaların icara uygulamalarının, İslam ülkeleri dahil dünyanın dört bir yanında uzun zamandır
mevcut olan leasing işletmelerinin faizli ve risksiz faaliyetlerinden farklı olmadığı da ileri
sürülmektedir.
4.2.2. Para Yaratmayan Finansal Kurumlar
4.2.2.1. Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Kalkınma ve yatırım bankaları, gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi açığını
gidermek amaçlı kamu ve/veya özel sektör tarafından kurulan finansal kurumlardır. Bu
bankalar, aynı zamanda teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin temel sanayi dallarına

yatırım yapmaları konusundaki kuşkularını gidererek, ekonomik büyümeyi hızlandırma
görevini üstlenen kurumlardır. Bu tür bankaların fonksiyonları şöyle sıralanabilir:


Sanayi kesimine uzun süreli fon sağlamak



İç kaynakları harekete geçirerek sanayi kesimine yöneltmek



Sermaye piyasasının gelişmesine imkân hazırlamak



Girişimcilere proje düzeyinde teknik yardımda bulunmak



Yeni yatırım alanlarına öncülük etmek


Yabancı ülkelerden ve uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak fonları ve
teknik yardımları sanayi kesimine yöneltmek
4.2.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumları
Finansal piyasaların gelişmiş olduğu ülkelerde, sosyal güvenlik kurumları, sermaye
piyasalarının önemli kurumları arasında yer alır. Bu kurumlar önemli boyutlarda hisse ve tahvil
satın alarak üyelerinin paralarını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Böylece,
özellikle sermaye piyasalarına kurumsal fon sağlayan başlıca kurumlar arasında yer alırlar. Bu
kurumların fon kaynakları üyelerinden topladıkları primlerdir.
Türkiye’de kamunun oluşturduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yanı sıra özel sektöre
ait emeklilik kurumları da faaliyet göstermektedirler. Kanuni zorunluluklar nedeniyle,
Türkiye’de kamuya ait olan sosyal güvenlik kurumları fonlarını genellikle kamu bankalarında
tutmakta ve devlet iç borçlanma senetlerine yatırmaktadırlar.
4.2.2.3. Sigorta Şirketleri
Geniş kitleler hâlindeki bireysel tasarrufları toplamanın bir aracı da sigorta şirketleri
tarafından çıkarılan “sigorta poliçeleridir. Bu şirketler, kişi ve kuruluşlara çeşitli sigorta
hizmetleri sunarak fon toplama imkânına sahiptirler. Sigorta hizmetlerinin en sık rastlanılanı ve
ilk akla geleni hayat sigorta hizmetidir.
Gelişmiş ülkelerde finansal piyasaların önemli bir bölümünü oluşturan sigortacılık,
ülkemizde son yıllarda gelişmeye başlamıştır. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda,
gelecekte ödenecek sabit bir paranın yatırımcıların gözündeki cazibesinin azalması sigorta
kurumlarının önemini de azaltmaktadır. Ayrıca, sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin uzun
süreli olması nedeniyle, topladıkları kaynakları uzun süreli yatırımlara yöneltme imkânları
bulunmakla birlikte, sigorta şirketleri birer güven kurumu olduklarından kaynaklarını riski
düşük, güvencesi yüksek ve dolayısıyla geliri düşük varlıklara yatırmak zorunda
kalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da sigorta şirketlerinin varlıklarının getirileri reel olarak
negatif düzeyde ortaya çıkabilmektedir.

4.3. Yatırım Fonları
Tasarruf sahipleri, şirketlerden, aracı kuruluşlardan veya menkul kıymet
borsalarından hisse senedi ve tahvil almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilmektedirler.
Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel
birikimler genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, bunlarla oluşturulan portföyler de
gerekli risk dağılımları yapılamayabilmektedir. Bu risk anapara açısından olabileceği gibi
portföyün getirisi açısından da önemli olabilir. Bu nedenle sermaye piyasasında kollektif
yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fonları oluşturulmuştur.
Yatırım Fonu; halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım şirketleri
tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın
ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföye dönüştürülmüş halidir. Yatırım şirketleri
tarafından yönetilen bu fonlar özelliklerine ve yatırım alanlarına bağlı olarak yatırımcılara
farklı şekilde getiriler sağlamaktadır. Yatırım fonlarının genel karakteristiği itibariyle hedefi
küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini verimli ve güvenilir bir şekilde değerlendirmektir.
Toplanan fonları, fon yöneticisi profesyonel bir anlayışla, çeşitleme ilkelerine uyarak,
bilimsel yöntemlerle yatırıma yönlendirmekte ve böylece bireysel yatırımcılardan daha iyi bir
şekilde fonları yönetmektedir.
Yatırım fonlarındaki yatırım ilişkisi temelde kurucu, yönetici, saklama kuruluşu ve
tasarruf sahipleri olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır. Kurucu; bir yatırım fonu kurarak
bu fona iştiraki sağlayan katılma belgelerini tasarruf sahiplerine sunan ve fonun her türlü
işlemlerinden dolayı sorumlu olan kuruluştur. Portföy yöneticisi; kurucu tarafından atanan ve
fonun varlıklarını fonun amaçlarına yönelik olarak yönetmekle sorumlu olan kişidir. Saklama
kuruluşu; fon portföyündeki varlıkları saklama ve bu varlıklara bağlı olarak ortaya çıkan faiz
ve temettü gibi gelirleri tahsil etmekle sorumludur. Tasarruf sahipleri ise; fona iştirak eden
gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler fonun sahip olduğu portföyü temsil eden hisseleri yani
katılma belgelerini satın alarak fona ortak olmaktadırlar. Bu açıklamalar doğrultusunda söz
konusu dört unsuru barındıran tipik bir yatırım fonunun işleyişi Şekil 2 ’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Yatırım Fonların İşleyişi
4.3.1. Yatırım Fonlarının Avantajları
Yatırım fonları son yıllarda tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım
araçlarından biri h â l i n e gelmiştir. Yatırım fonlarının giderek artan oranda tercih
edilmesinin sebebi, esas olarak yatırımcıya sağladığı avantajlardan kaynaklanmaktadır.
Bunlar çeşitlendirmeyle riskin azaltılması, profesyonel portföy yönetimiyle en iyi şekilde
portföy yönetimi, büyük ölçekli yatırım avantajlarından faydalanma, zamandan tasarruf etme,
vergi avantajı ve riskin dağıtılmasıdır.
İşleyişinden kaynaklanan nedenlerle katılım belgesi sahiplerine önemli avantajlar
sağlama özelliğine sahip olan yatırım fonlarının yararlarını sadece yatırımcılar açısından
düşünmemek gerekir. Yatırım fonlarının ekonomiye ve kuruculara da bir takım olumlu katkısı
bulunmaktadır.
Çeşitlendirme: Yatırımcıların tüm tasarruflarını tek bir yatırım aracına değil de farklı
yatırımlara dağıtmasına çeşitlendirme stratejisi adı verilir. Buradaki temel fikir “bütün
yumurtaları aynı sepete koymamak” şeklinde özetlenebilir. Bu yöntemle risk tamamen
elimine edilemez. Piyasa riski veya sistematik risk çeşitlendirmeye giden yatırımcıları da etkiler.
Yatırım fonları sayesinde de tasarruf sahipleri, kendi yatırım tercihleri ve risk profiline göre
farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş çeşitli fonlara yatırım yapabilirler.
Profesyonel Yönetim: Portföy yönetimi, tasarruf sahibinin değerlendirmek istediği
tutarın, risk tercihleri, getiri beklentisi, ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda, yatırımcı adına
profesyonel uzmanlar tarafından yurt içi veya yurt dışı sermaye piyasası araçlarında
değerlendirilmesidir. Yatırım fonlarında da profesyonel portföy yönetim anlayışı hakimdir.
Yatırım fonları, sürekli olarak piyasaları izleyen uzman profesyonel yöneticiler tarafından,

riskin minimum, getirinin maksimum olması ilkesi ile yönetilir. Yatırım araçlarının rüçhan
hakları, temettüleri ve vade takipleri profesyonel yöneticiler tarafından yapılır. Yatırım
fonlarının uzman kişiler tarafından yönetilmesi kayıp ve zararların en düşük seviyede kalmasına
yardımcı olacaktır.
Ölçek Avantajı: Yatırım Fonları sayesinde, tasarruf sahipleri tasarruflarını, büyük
ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirme imkânına sahip olmaktadır. Bu şekilde küçük
tasarruf sahipleri, yatırımlarında büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajlarını elde
etmektedir.
Zaman Tasarrufu: Yatırım fonu yatırımcıları, portföy yönetimlerini profesyonel
yöneticilere bırakarak, hem zaman hem de para tasarrufu sağlamış olmaktadır. Aynı zamanda
portföye büyük miktarlı alım satımlarla da zaman tasarrufu sağlanır.
Vergi Avantajı: 5281 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 67.
madde uyarınca, 2006 yılı başından itibaren menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesinde
tek oran %15 stopaj söz konusudur. 01.10.2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan vergi
sistemine göre, yatırım fonunun portföy değeri üzerinden günlük olarak yapılan vergi kesintisi,
yatırım fonunun dışına çıkarılmıştır. Stopaj fon fiyatı hesaplanma aşamasında değil,
yatırımcıların fon katılma belgelerini sattığı anda kesilir. Yatırımcılar fon katılma belgelerini
satması hâlinde, elde ettikleri gelir üzerinden sadece %10 vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır.
Böylece, fon yatırımcısı elindeki fon katılma belgelerini satana kadar vergi ötelemesi
yapabilmektedir. Fon yatırımı yapan kurumlarda ise vergi uygulamaları daha net ve basit hâle
gelmiştir. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süre ile elde tutulan katılma
belgelerinin elden çıkarılmasında vergi kesintisi yapılmaz. Ayrıca yatırımcılar yıllık beyanname
vermek zorunda kalmazlar.
Risk Dağılımı: Yatırım fonları; hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, repo gibi
çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten
çeşitlendirme yoluyla korunmuş olur.
Ekonomi Açısından: Finansal kuruluşların sermaye ve para piyasalarında en önemli
işlevi tasarruf fazlası veren kesimlerin sahip olduğu fonların tasarruf açığı olan kesimlere
aktarılmasına aracılık etmektir. Yatırım fonları profesyonel ve uzman yönetim şekliyle, fonların
etkin kullanılarak verimli alanlara yatırılması sayesinde ekonomiye büyük ölçüde katkıda
bulunur ve sermaye piyasalarının gelişimi ve işlem hacminin artmasını sağlar. Yatırım fonları
aracılığı ile hisse senedine yatırım yapmış olan tasarruf sahibi özel sektöre kaynak aktarmış
olacak ve bu durumda özel sektörün kaynak ihtiyacına cevap vermiş olacaktır. Yine aynı şekilde
yatırım fonları aracılığı ile kamu borçlanma araçlarına yatırım yapılması ile tasarruf sahiplerinin
bütçe açıklarının finansmanına katkıda bulunulması sağlanmış olacaktır.
Kurucu Açısından: Kurucu; bir yatırım fonu kurarak bu fona iştiraki sağlayan katılma
belgelerini tasarruf sahiplerine sunan ve fonun her türlü işlemlerinden dolayı sorumlu olan

kuruluştur. Kurucular rekabet ortamı içinde çalıştıklarından tasarruf sahiplerine yatırım fonları
aracılığıyla yeni bir hizmet sunmaktadırlar. Bu hizmet karşılığında da portföy büyüklüğü
üzerinden hesaplanan bir yönetim ücretini, fon bütçesinden yönetim ücreti olarak almaktadırlar.
Halka arzına aracılık ettikleri menkul kıymetleri mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde
kurucusu oldukları fona satabilmektedirler. İştiraklerince çıkarılan menkul kıymetlere yine
mevzuat çerçevesinde fonlar aracılığı ile yatırım yapabilmektedirler. Hisse senedi ağırlıklı
fonlarda portföyde bulunan senetlerle, borsada gerektiğinde pazar düzenleyici görevini
üstlenebilmektedirler.
Yatırım Fonlarının Maliyetleri: Yatırım fonları ile ilgili tasarruf sahibi Fon Yönetim
Ücreti, Aracılık Komisyonları, Noter Ücretleri, Tescil ve İlan Giderleri, Sigorta Ücretleri,
Bağımsız Denetim Ücreti ve Saklama maliyetlerine katlanmaktadır.
4.3.2. Yatırım Fonlarının Getirileri
Bir yatırım fonuna yapılacak yatırımdan tasarruf sahibi üç şekilde getiri
sağlayabilmektedir.

Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı ve faiz geliri elde eder ve bu
geliri portföy değerine yansıtır.

Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon, fiyatı
yükselen bu menkul kıymeti satarsa, sermaye kazancı elde eder. Fon, elde ettiği sermaye
kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.

Eğer yatırım fonu, fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor ve elinde tutuyorsa,
bu değer artışı fonun katılma paylarına yansır. Eğer katılma paylarınızı satarsanız, ilk
ödediğiniz fiyatın üzerinde bir bedel elde edersiniz. Böylece yatırımcılar katılma paylarını
sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer
artışlarından/azalışlarından kaynaklanan paylarını alırlar.
Ülkemizde yatırım fonlarının yıl sonlarında ayrıca kâr payı dağıtmaları söz konusu
değildir.
4.3.3. Yatırım Fonlarına Yatırım
Yatırım fonuna yatırım yapıldığında, tasarruf sahibi aşağı ve yukarı yönlü riskler
üstlenir. Çünkü yatırım fonun içinde yer alan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi
düşebileceğinden, yatırım yapılan ana paranın bir kısmı kaybedilebilir. Ancak her yatırım
fonunun riski aynı düzeyde değildir. Yatırım fonlarını kendi içlerinde daha riskli ve daha
az riskli olarak ayırmak mümkündür. Bunun için kullanılabilecek bir ölçü portföydeki hisse
senedi oranıdır. Portföydeki hisse senedi oranı arttıkça risk düzeyi de artmaktadır. Ancak hisse
senedine yatırım yapılmaması da fonun tamamen risksiz olduğu anlamına gelmemektedir.
Ağırlıklı olarak borçlanma senetlerine yatırım yapan fonlar içerisinde ise uzun vadeli
borçlanma senetlerine yatırım yapan fonlar kısa vadeli borçlanma senetlerine yatırım yapan
fonlara göre daha fazla risk içermektedir ve faiz oranlarında artışlar yaşanan dönemlerde bu

fonların dahi değer kaybetmesi mümkündür. Diğer yandan genellikle potansiyel olarak yüksek
getiri, yüksek kayıp yani yüksek risk demektir. Riskli fonların kaybettirme ihtimali daha
yüksek olmakla beraber, piyasaların iyi gitmesi durumunda diğerlerine göre daha yüksek
oranlarda kazandırmaları da mümkündür. Bu nedenle farklı risk düzeyleri arasında tercih
yaparken daha fazla kazanabilmek için kaybetme riskinin ne kadar göze alındığı önemlidir.
Yatırımcılar kendilerini bu çerçevede ölçüp yatırım yapacağı fonu da buna göre seçmelidirler.
Yatırımcılar yatırımdan önce ilgilendikleri fonun amacını ve riskinin kendi risklerine ne
kadar uyup uymadığına karar vermelidirler.
Risk tercihine göre hangi tür fona yatırım yapılacağı belirlendikten sonra, seçilen
fon türleri içindeki fonların geçmiş performansları incelenmelidir. Ancak yatırım fonlarına
yapılan yatırımlarda, geçmiş dönemde o yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde
de elde edileceği yönünde bir garantinin olmadığı bilinmelidir. Fonun geçmiş dönemdeki
performansından fikir edinmekle beraber, bu performansın önümüzdeki dönemlerde
tekrarlanmasının garanti olmadığı unutulmamalıdır.
Ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri V, No:60 “Bireysel
ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve
Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğ”in 17. md., c bendine göre, yatırım fonlarının
reklam ve ilanlarında, reklam veya ilanın yer aldığı ana metinde kullanılan harf
karakterlerinden küçük olmamak üzere, “Portföyün geçmiş dönem performansı, gelecek
dönem performansı için bir gösterge olamaz” ibaresinin bulunması gerekmektedir.
Fonun gider oranları getiri üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Bununla birlikte,
gider oranı daha yüksek olan bir fon daha kötü bir getiri elde edecek anlamına gelmez. Çeşitli
nedenlerle fonların gider oranları değişebilmektedir. Örneğin; bir fon, portföyü bir kere
oluşturup daha sonra fazla alım satım yapmamayı tercih ederken, diğer bir fon daha sık
alım satım yaparak günlük fiyat hareketlerinden kazanç sağlamayı hedefleyebilir. Doğal
olarak ikinci fon daha fazla alım satım komisyonu ödeyecek ve gider oranı daha yüksek
olacaktır. Ancak belki de bu alım satımlarla elde ettiği kazançlar bu giderleri fazlasıyla
karşılayacak ve bu fon daha yüksek bir getiriye ulaşacaktır. Yine de yatırım yapmadan önce
fonların gider oranları hakkında bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.
Yatırım fonu katılma belgesine yatırım yapmayı planlayan tasarruf sahiplerinin aşağıda
sayılan konularda yeterli bilgi edinmelidir.


Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü ve tipi,



Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,



Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi ve stratejisi,


Kurucunun fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansı ve diğer fonlara göre
başarı durumu,


Fon katılma belgelerinin alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri, alım satım

şartları ve özellikle satım emirlerinde kaç gün öncede bildirimde bulunması gerektiği,


Alım satım komisyonu olup olmadığı

4.3.4. Fon Tipleri
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğ gereğince yatırım fonları, ana
hatlarıyla iki gruba ayrılır. Bunlar A tipi Yatırım Fonu ve B Tipi Yatırım Fonudur.
A Tipi Yatırım Fonu: A tipi yatırım fonlarının, portföylerinin en az aylık ortalama
bazda, %25’i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. Hisse senedi ağırlıklı yatırım
fonlarıdır. Dolayısıyla risk oranları yüksektir. Orta ve uzun vadede, B tipi fonlara oranla
daha yüksek getiri içerirler. Uzun vadeli yatırım aracıdırlar. En çok kullanılan A Tipi
Yatırım Fonları şunlardır; Hisse Fon, Karma Fon, Sektör Fonu ve Değişken Fon. Tasarruf
sahipleri A Tipi Fon almak yerine doğrudan hisse senedi de satın alabilirler. Ancak özellikle
borsa ile ilgilenmeye yeni başlayan bir tasarruf sahibinin yüzlerce hisse senedi arasından seçim
yapabilmesi ve bunu uygun zamanlamayla yapabilmesi oldukça zordur. A Tipi Fonlarda
bu kararları, alanında uzman kişiler verdiklerinden onların yanılma payları daha düşüktür.
B Tipi Yatırım Fonu: Ağırlıklı olarak sabit getirili yatırım araçları kullanılır. (Hazine
bonosu, repo gibi) Dolayısıyla A Tipi Fonlara göre daha az risk içeriler. Doğal olarak
getiri beklentisi de A Tipi Fona göre daha düşüktür. A tipi fona göre kısa vadeli yatırım
aracıdır. En çok kullanılan B Tipi Yatırım Fonları şunlardır; Değişken Fon, Likit Fon,
Tahvil-Bono Fon. Tasarruf sahipleri Tahvil-Bono Fonu yerine doğrudan tahvil ve bono satın
alabilirler. Ancak hisse senedinde olduğu gibi tahvil ve bonolar da piyasa gelişmelerine
bağlı olarak değer kazanır ya da kaybederler. Bu nedenle vade tercihi alım zamanlaması çok
önemlidir ve özel uzmanlık gerektirir. Bu da her tasarruf sahibinde bulunmayan bir
özelliktir. Profesyonel fon yöneticileri bilgi ve uzmanlıkları ile yatırımcılara yol gösterirler.
4.3.5. Fon Türleri
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğe göre 17 ayrı yatırım fonu türü
bulunmaktadır. Bunlar; Tahvil ve Bono Fonu, Hisse Senedi Fonu, Sektör Fonu, İştirak Fonu,
Grup Fonu, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Altın Fonu, Diğer Kıymetli Madenler Fonu,
Değişken Fon, Karma Fon, Likit Fon, Endeks Fon, Fon Sepeti Fonu, Özel Fon, Koruma
Amaçlı Fon, Garantili Fon ve Serbest Yatırım Fonu’dur.
Tahvil ve Bono Fonu: Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, kamu ve/veya
özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlardır. Yatırım tercihlerini sabit getirili
enstrümanlardan yana kullanan, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) performanslarını
olumlu gören, bono tahvil piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen orta ve
uzun vadeli yatırımcılara önerilmektedirler.
Hisse Senedi Fonu: Portföyünün en az %51'i hisse senetlerinden oluşan fon türüdür.
Portföyündeki hisse senedi miktarını, hisse senedi fiyatları ve faiz oranlarındaki gelişmeler

paralelinde ayarlayarak dengeli bir risk dağılımı yapar. Yatırımcıları hisse senedi piyasasındaki
fırsatlardan azami şekilde yararlandırmayı amaçlar.
Sektör Fonu: En az %51′i, devamlı olarak belirli bir sektöre ait şirketlerin hisse
senetlerinden oluşur. Fonun adı da ilgili sektörün adını alır. Örneğin; A Tipi İnşaat Sektör Fonu.
A tipi fonlardan biridir.
İştirak Fonu: Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, kurucunun iştiraklerince
çıkarılmış menkul kıymetlere yatırım yapan fonlardır.
Grup Fonu: Fon portföyünün en az %51'i sürekli şekilde belirli bir topluluğu oluşturan
ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırılır.
Yabancı Menkul Kıymetler Fonu: Yabancı Menkul Kıymet Fonu, portföyünün en az
%51'i sürekli şekilde yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırılır.
Diğer Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %51'i sürekli şekilde ulusal ve
uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere
dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Altın Fonu: Fon portföyünün en az %51'i sürekli şekilde ulusal ve uluslararası
borsalarda işlem görmekte olan altın veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılmış
fonlardır.
Değişken Fon: Portföyünün tamamı, portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden
herhangi birine girmeyen fonlardır. İki türlü değişken fon vardır. Bunlar, A Tipi Değişken Fon
ve B tipi Değişken Fon’dur.
Karma Fon: Portföyün tamamı hisse senetleri, borçlanma araçları, altın ve diğer
kıymetli madenler ile ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarının en az ikisi seçilerek
oluşturulan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20’sinden az olmayan fonlardır.
Likit Fon: Portföyünün tamamı, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün
kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama
vadesi en fazla 45 gün olan fonlardır.
Endeks Fon: Portföyün en az %80’i devamlı olarak, baz alınan ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki
korelasyon katsayısı (ilişki/paralellik) en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul
kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlardır.
Fon Sepeti Fonu: Portföyünün en az %80’i devamlı olarak, diğer yatırım fonlarının ve
borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonlardır.
Özel Fon: Katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş
fonlardır.

Koruma Amaçlı Fon: B tipi yatırım fonlarından birisidir. Yapılandırılmış ürün,
yapılandırılmış fon, anapara korumalı fon, koruma amaçlı fon bu ürünler farklı adlarla
anılmalarına rağmen, temelde hepsinin amacı, yatırımcıların anaparalarını vade sonunda koruma
altına alırken, potansiyel bir getiri yaratabilmektir. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir
bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede
belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun
bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde yönetildiği fonlardır. Ancak
fonlar Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından getirilen düzenlemeler doğrultusunda
yapılandırıldığından şeffaftır ve belli dönemlerde bağımsız denetime tabiidir. Bu özellikler,
koruma amaçlı fonları diğer benzer ürünlerden ayırmaktadır. Riski "anaparadan kaybetme
ihtimali" olarak tanımlayan yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren, anaparayı korurken farklı
yatırım araçlarının getirilerinden de yararlandırmayı amaçlayan fonlar, fon piyasasında büyük
bir ihtiyaca cevap vermektedir.
Garantili Fon: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya
da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde
belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin; uygun bir yatırım stratejisine ve
garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edildiği ve şemsiye fon şeklinde
kurulan fonlar “Garanti Fon” dur.
Serbest Yatırım Fonu (Hedge Funds): Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara
satılmak üzere kurulmuş olan fonlar SPK Mevzuatında "serbest yatırım fonları" (hedge funds)
olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde özellikle yüksek risk alarak yüksek
kazanç sağlamak isteyen kurumsal yatırımcıların, hedge fonlar vasıtasıyla bu amaçlarını
gerçekleştirmeye çalıştığı gözlenmektedir. Bu fonlara katılım finansal piyasalarda herkese açık
değildir ve başlangıç yatırımı olarak yatırımcının belli bir tutarı yatırmasını gerektirir. Bu
fonlara, belirli büyüklükte yatırım yapabilecek bireysel ve kurumsal yatırımcılar
katılabilmektedir. Fonu yöneten kişiler genelde fonun ortağı olmaktadır. Serbest yatırım
fonlarında yatırılan paranın belirli bir süre fon hesabında tutulması bir zorunluluktur ve bu
zorunlu süre genellikle 1 yıldır.
4.4. Aracı Kurumlar
Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve
türev araçların alım satımının yapılmasına aracılıktan oluşur. Halka arza aracılık, alım satıma
aracılık ve türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık faaliyetleri SPK Kanun'un 31 inci
maddesi uyarınca Kurul'dan yetki belgesi almış aracı kuruluşlarca yapılabilir. Kanun'un 34
üncü maddesi uyarınca Kurul, her bir aracılık faaliyetinin ayrı kuruluşlar tarafından
yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bir ülke ekonomisinin sağlıklı ve düzgün
bir biçimde işlemesinin temel ayaklarından biri, hatta belki de en önemlisi, sağlam bir finansal
sistemin oluşmasına bağlıdır. Finansal sistemin sağlamlığı ise kendisinin bir parçası olan aracı
kurumların ya da finansal aracıların düzgün işlemesine bağlıdır. Bir finansal sistemin en önemli
işlevi; fon sahiplerinin ellerinde bulunan ve kullanılmayan, yani atıl olan, fonları belirli bir
getiri karşılığında sistem içerisine çekip, yatırım fırsatı olan ancak yeteri kadar fonu olmayan
girişimcilere belirli bir bedel karşılığında kiralamaktır. Yukarıda anlatılan süreç ne kadar

sağlıklı ve düzgün işlerse, genel ekonomik hayat da o kadar rahat işler. Bu önermenin ne kadar
doğru olduğunun en büyük kanıtı 2000 Kasım ve 2001 Şubat, Türkiye ekonomik krizidir. Bu
krizin önemli bir nedeni de, en büyük aracı kurum olan bankaların “yanlış” yönetilmeleri ve bir
şekilde “içlerinin boşaltılması”dır. İşlevi ve önemi bu kadar büyük olan aracı kurumları
tanımlamak gerekirse, aracı kurum; kişi ve kurumlardan fon toplayarak elde ettiği mevduatı,
fon talebi içerisinde olan kişi ve kurumlara veren kurum olarak tanımlanabilir. SPK
Kanunu’nda aracı kurum olarak tanımlanan kurumlar, bankalar, yatırım bankaları ve aracı
kuruluşlardır. Bu iki yapının benzer özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de bulunmaktadır.
İlk olarak bankalar, bankacılık faaliyetleri konusunda Bankalar Kanununa tabiyken, aracı
kuruluşlar da SPK hükümlerine bağlıdırlar.
Ancak bankalar kendi çıkardıkları menkul değerler haricindeki işlemlerden dolayı SPK
kanunlarına tabi olmak zorundadırlar.
Ülkemizde aracı kurum olmak için gerekli olan şartlar aşağıda sıralanmıştır:


Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları,



Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,



Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,



Esas sözleşmelerinin SPK Kanunu hükümlerine uygun olması,


Kurucuların müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı
hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,

Ödenmiş sermayelerinin Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ uyarınca alım satım
aracılığı, halka arza aracılık, repo-ters repo, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki
belgelerinin tamamı için aranan asgari öz sermaye tutarından az olmamak kaydıyla Kurul’ca
belirlenecek tutardan az olmaması ve Kurul’ca belirlenecek esaslar çerçevesinde blokajın
yapılmış ve/veya teminatların yatırılmış olması,

Kurucuların aracı kurum kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve
itibara sahip olmaları gerekmektedir.
4.4.1. Aracı Kurumların İşlevleri
Daha önce de belirtildiği gibi, aracı kurumların en önemli işlevi piyasadaki fon
hareketlerini sağlıklı bir biçimde yönlendirmektedir.
Bu işlev daha çok kısa vadeli piyasalarda, para ve borç piyasalarında karşımıza çıkan
bir fonksiyondur.
Aracı kurumların bir diğer önemli işlevi daha farklı bir önem taşımaktadır. Özellikle de
sermaye piyasalarında uzun vadeli kaynak bulmak isteyen kurumlar, genellikle sermayelerini

artırma yollarını benimsemişlerdir. Şirketlerde sermaye, ortakların para vermesi ya da yeni
ortak alınması ile arttırılabilir.
Bu tip bir bedelli sermaye artışının yeni hisse senetlerinin halka satılması ile yapılması
için aracı kurumlara ihtiyaç vardır. Çünkü halka açılmak isteyen ya da daha önceden halka
açılmış olan ve yeniden bir bedelli sermaye artışına gitmek isteyen şirketler kendi başlarına
hisse senedi satamazlar.
Şirketler, teklifini ve koşullarını kabul ettikleri bir aracı kurum ile anlaşarak, hisse
senetlerini bu kurumlar aracılığı ile birincil piyasalarda satışa sunmaktadırlar.
Ülkemizde yapılan uygulama incelendiğinde, halka açılacak kurum, hisse senetlerini
satması için bir aracı kuruma gönderir, kurum satabildiğini satar, elinde kalanı da ya kendi alır
ya şirkete iade eder ya da daha düşük bir fiyattan satar. Aracı kurumların bu satışı ile daha
önceden, büyük bir şirkete ortak olma şansına sahip olmayan küçük yatırımcılar da, ikincil
piyasalardaki işlemleri ile şirkete ortak olma şansına sahip olmaktadırlar. O hâlde aracı
kurumların bir diğer işlevi de sermayenin tabana yayılmasına yardımcı olmasıdır.
Belirtilmesi gerekli olan son önemli işlev de, menkul kıymet piyasalarında
yatırımcılarının işlem yapmalarının ve yatırım için gerekli doğru bilgi, yorum ve uzman
görüşünün sağlanmasıdır. Birincil piyasada işlem yapamayan küçük yatırımcılar, ikincil
piyasada yapacakları işlemlerde aracı kurumlara bağlı olarak işlemlerini gerçekleştirirler. Buda
bizi aracı kurumların piyasayı genişlettikleri, çok fazla işlem gerçekleştirdikleri için işlem
maliyetleri azalttıkları ve piyasa hakkında doğru bilgi ve yorum ürettikleri sonucuna götürür.
4.4.2. Aracı Kurumların Faaliyet Türleri
Para ve sermaye piyasalarda işlem yapan aracı kurumların çeşitlerine göre yaptıkları
çeşitli faaliyetler bulunmaktadır.
Aracı Kurumlar; hisse senetlerinin ilk defa halka arzı işlemleri, birinci piyasa işlemleri
ile daha önceden halka arz edilmiş ve ikinci piyasada işlem gören hisse senetlerinin alım satımı,
vadeli işlemler, opsiyon, açığa satış, repo ve ters repo, yatırım danışmanlığı ve portföy
yöneticiliği işlemelerini gerçekleştirebilirler.
Bankalar; mevcut bankacılık faaliyetlerine ek olarak, hisse senedi dışındaki menkul
kıymetlerin alım satımına aracılık, repo ve ters repo işlemleri ve vadeli işlemlerde
bulunabilirler.
Yatırım bankaları normal bankalardan farklı olarak mevduat toplayamazlar, ancak
bunun yerine bankaların yaptığı aracılık faaliyetlerine ek olarak, halka arz, ikincil piyasalarda
alım satım işlemleri, yatırım danışmanlığı, açığa satış ve portföy yöneticiliği yapabilirler.

4.4.3. Aracı Kurumların Faaliyete Geçme Süreçleri
Gerekli kuruluş işlemlerini yerine getiren aracı kuruluşlar ile hâli hazırda faaliyet
gösteren bankalar ile yatırım banklarının, aracı kurum olarak faaliyette bulunabilmeleri için
gerekli olan bir dizi işlem ve izin gerekmektedir. Bunlardan ilki faaliyet izni
alınmasıdır.Faaliyet izni yetki belgesini almasının şartları;


Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olmaları,



Kuruluş sermayelerinin asgari kısmının nakden ve tamamen ödenmiş olması,


Aracı kurumların faaliyet konularına göre Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ ile
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları,

Sermaye piyasası mevzuatı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında
mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır
hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile
istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

taşıması,

SPK Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (f) bendinde kurucular için aranan şartı


Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurul’ca iptal edilmiş yahut
borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda
sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar
hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

SPKanunu’nun 46’ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması
(Bu şart ortaklar için kuruluş ve pay devirlerinde aranır),

Aracı kuruluşların sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip tüzel kişi
ortaklarının sermayesinde %10 veya daha fazlasına sahip olan ortaklarının da bu bendde
belirtilen nitelikleri haiz olmaları gereklidir.
4.4.4. Aracı Kurumların Yerine Getirmesi Gereken Yasal Görevler
Aracı kurumlar yaptıkları alım satım işlemleri için bazı yasal yükümlülüklerde
bulunmak zorundadırlar. Bunlardan ilki blokaj yükümlülüğüdür. Blokaj yükümlülüğü ile
yatırımcı adına alınan menkul kıymetin, yatırımcı izni dışında başkaca amaçlar için

kullanılmasını önlemektedir. Aracı kurumların yerine getirmek zorunda oldukları bir diğer
yasal görev ise, borsa işlemleri için işlem yaptıkları borsadan izin almak zorundadırlar.
Yatırımcıların profilinin çıkarılması için müşteriyi tanıma kuralları ve yapılan her işlem için
çerçeve sözleşmesi alınması da yasal yükümlülüklerin diğer unsurlarındandır.
Aracı kurumların pay devirleri ile ilgili her değişim SPK’nın denetimine ve iznine
bağlıdır. Özellikle de sermaye payının %10, %20 ve %50’yi geçmesinde Kurul’un izni
gerektirmektedir.
4.4.5. Aracı Kurumların Yapamayacakları İşlemler


Aracı kurumlar mevduat toplayamazlar.



Ticari amaçla değerli maden, döviz, gayrimenkul alım satımı yapamazlar.



Faiz karşılığı borç para veremezler.



Menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler.



Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.


Menkul kıymetlerin getirileri hakkında kesin ifadeler içeren açıklamada
bulunamazlar. Yatırımcılara ait menkul değerleri sadece müşteri emirleri ile yönlendirirler,
kendi amaçları için (açık pozisyon) için kullanamazlar.


Vekâletname ile işlem yapamazlar.

4.4.6. Aracı Kurum Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Ülkemizde bir aracı kurum seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalar genel hatlarıyla
aşağıda sıralanmıştır:

Yatırımcılar, öncelikle hesap açacağı aracı kurumun sermaye yeterliliğini, işlem
hacmini ve piyasadaki yerini ciddi bir şekilde araştırmalıdır.

Belirtilen aracı kurumun o güne kadar müşterileri ile arasında bir sorun yaşayıp
yaşamadığı, operasyonlar nedeniyle mağdur müşterisi olup olmadığı öğrenilmelidir.


Aracı kurumun uzmanlarıyla sürekli temas hâlinde olunmalıdır.



Emirlerin teyidi alınmalıdır.


İşlem yapılmadığı zamanlarda, Takasbank kullanılarak, yatırımcı senetlerini
bloke etmelidir.


Hesap ekstreleri saklanmalıdır.


Aracı kurumun teknolojik alt yapısı ve sunduğu imkânlar, uzaktan erişim,
internet sayfasının özellikleri de tercih için dikkat edilmesi gereken konulardandır.

İşlem ücretleri ya da komisyonlar da en çok dikkat edilmesi gereken
konulardandır. Bazı aracı kurumlar emir miktarı arttıkça daha az komisyon almaktadırlar.
4.4.7. Aracı Kurumların İşlem Limitleri
Aracı kurumların hisse senetleri piyasasında;

Haftanın işgünleri üzerinden hesaplanacak haftalık ortalama işlem limiti öz
sermayelerinin dört katını aşamaz.


Verebilecekleri bir alım veya satım emri öz sermayelerinin %25’ini aşamaz.

4.4.8. Aracı Kurumların Denetimi
Aracı kurumların işlem ve hesapları SPK tarafından görevlendirilecek uzmanlar
tarafından denetlenir. Uzmanların yaptıkları denetimler sonucunda aracı kurumların mali
yapılarının ciddi şekilde zayıflamakta olduğunun tespiti hâlinde aracı kurumlara Kurul’ca
uygun bir süre verilerek mali durumlarını güçlendirmeleri istenir. Verilen süre içinde gerekli
tedbirleri alamayan ve mali durumları taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflayan
kurumların yetkileri Kurul’ca kaldırılır.

Bölüm Soruları
1)

Finansal kurumun tanımını yapınız.

2)
Finansal kurumların dönüştürme fonksiyonu olarak adlandırabileceğimiz
fonksiyonlardan hangisi aşağıda yer almamıştır?
a)

Küçük miktarlardaki fonların biriktirilip büyük fonlar hâlinde aktarılması,

b)
Vade ayarlaması yapılarak kısa vadeli olarak toplanan fonların uzun vadeli
olarak fon talep edenlere sunulması,
c)

Toplanan fonlarla menkul kıymet portföyü oluşturularak riskin dağıtılması,

d)

Fonların toplanması ve transferinde maliyetleri azaltması

e)

Riskleri artırması

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkez Bankası tanımı ile uyuşmaz?

a)

Merkez bankaları, ülkelerin merkezi para organıdır.

b)
Ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu banknot basımı bu kurumlar tarafından
gerçekleştirilir.
c)
Merkez bankaları bu yönü ile para oluşturan finansal kurumların başında
gelmektedir.
d)
Kâğıt para basımı mekez bankalarının tek görevi değildir. Ülkeden ülkeye ve
zaman içerisinde değişkenlik gösteren görev ve yetkilere de sahiptirler.
e)

Merkez bankaları finansal sistemin merkezine yerleştirilemez.

4)

Mudarabanın temel özelliklerinden aşağıdaki şıklardan hangisi olamaz?

a)
Sermaye sahibi olan kişi ile emeğini bilgi ve tecrübesini ortaya koyan kişinin
kâra ortak olmasıdır.
b)
Tarafları kâr payı gelirlerinin miktarı önceden belirli olmaması, elde edilecek
kârın taraflar arasında önceden belirlenmiş bir oranda bölünmesidir.
c)

Zararın tamamen sermayedara ait olması

d)

Sermayenin emeğini koyan tarafından yönetilmesi

e)

Kârın tamamen sermayedara ait olması

5)

Aracı kurumların tanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)
Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma
aracılık ve türev araçların alım satımının yapılmasına aracılıktan oluşur.
b)
Halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev araçların alım satımının
yapılmasına aracılık faaliyetleri yapılabilir.
c)
Bir ülke ekonomisinin sağlıklı ve düzgün bir biçimde işlemesinin temel
ayaklarından biri, hatta belki de en önemlisi, sağlam bir finansal sistemin oluşmasına bağlıdır.
d)
Finansal sistemin sağlamlığı, aracı kurumların ya da finansal aracıların düzgün
işlemesine bağlıdır.
e)

Aracı kurumlar mevduat toplama yetkisine sahiptirler.

6)
Finansal kurumların gruplandırılmasında, para yaratan kurumlardan hangisi
aşağıda gösterilmiştir?
a) Merkez Bankası
b) Yatırım Bankaları
c) PTT
d) Telekomünikasyon Şirketleri
e) Emeklilik Fonları
7)
Finansal kurumların gruplandırılmasında, para yaratmayan kurumlar
hangileridir?
8)
Finansal kurumların gruplandırılmasında, sermaye piyasası kurumları
hangileridir?
9)

Mudaraba ortaklığı ve muşaraka ortaklığı terimlerini açıklayınız.

10)

Murabaha ve icara terimlerini açıklayınız.

11)

Yatrım fonu nedir?

Cevaplar
1) Finansal kurumlar; finansal piyasalarda fon arz edenler ile fon talep edenler arasında
fon akışını gerçekleştirmek üzere kurulan ve kapsamda faaliyet gösteren kurumlardır. Finansal
kurumların temel özelliği bilançolarının aktif ve pasiflerinin büyük ölçüde finansal varlık ve
borçlardan oluşmasıdır. Bu özellik, finansal kurumları, finansal olmayan sınai, ticari ve hizmet
alanında faaliyet gösteren işletmelerden ayırmaktadır.

Finansal kurumların bir kısmı dönüştürme fonksiyonlarını yerine getirirken, bir kısmı
ise sadece aracılık (komisyonculuk), fonksiyonunu yerine getirmektedir. Komisyonculuk
görevini yapanlar, diğer bir ifade ile fon arzı ile fon talebini bir araya getirdikten sonra işlevi
biten aracı kurumların görevi nispeten basittir. Çünkü aracı kurum sadece pazarlama
fonksiyonunu yerine getirmektedir. Yatırım bankaları ve borsa aracı kurumları vb. kuruluşlar
yalnızca aracılık yapan kurumlardır.
2)e, 3)e, 4)e, 5)e 6) a
7) Kalkınma ve yatırım bankaları, SGK, sigorta şirketleri, esnaf birlikleri
8) Yatırım bankaları, menkul kıymet borsaları ve aracı kurumlar, yatırım fonları
9) Mudaraba, bir tarafın emek bilgi ve tecrübesini (müteşebbis), diğer tarafın(faizsiz
banka) ise sermayesini ortaya koyması suretiyle oluşturulan ve faizsiz bankalar tarafından en
fazla başvurulan bir fon kullandırma yöntemidir. Bu yöntemde projesi banka tarafından
onaylanan ve finanse edilen yöneticiye (tüzel kişi de olabilir) “Mudarib”, projeyi finanse eden
ve sadece sermayesi ile destek veren kişi veya kuruma da “Rabbul-mal” denilmektedir.
Şirket'ul emval adıyla da anılan muşaraka; iki veya daha fazla şahsın kâr ve zarara ortak
olmaları şartıyla ticaret yapmak için her birinin belli bir meblağla sermayeye iştirak etmeleridir.
Mudarabada bir tarafta sermaye ve öteki tarafta emek olduğu hâlde, müşarakada hem
sermaye, hem de emek her iki taraf arasında paylaşılmaktadır. Yani, müşaraka hem emek, hem
de sermaye ortaklığıdır. Tarafların yapacağı anlaşmada diğerinin çalışmasını önleyen bir şart
getirilemez.
10) Murabahada malın fiyatı, kâr marjı ve nihai satış bedeli açıkça belirtilmektedir.
Pratik ve getiri oranı yüksek olan bu yöntem faizsiz bankaların, özellikle faiz ortamı içinde,
ortaklık çeşitlerinin uygulama imkânlarının daraldığı zamanlarda kullanılabilir. Katılım
bankalarının sık başvurduğu bir yöntemdir.
Uzun vadeli bir finansman yöntemi olarak kabul edilen icarada faizsiz bankanın
müşterinin talep ettiği ekipman, bina ve benzeri mülkün anlaşmaya varılan kira bedelleri
karşılığında finanse edilmesi söz konusudur. Faizsiz bankalar bugün leasing de denilen
kiralama yoluyla da müşterilerine fon kullandırmaktadırlar.
11) Yatırım fonu; halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım şirketleri
tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve
diğer kıymetli madenlerden oluşan portföye dönüştürülmüş halidir. Yatırım şirketleri tarafından
yönetilen bu fonlar özelliklerine ve yatırım alanlarına bağlı olarak yatırımcılara farklı şekilde
getiriler sağlamaktadır.

5. FİNANSAL ARAÇLAR
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Giriş
Bu bölümde finansal araçların temel özellikleri tartışıldıktan sonra finansal araçların
sınıflandırılması; hukuki açıdan, işlem gördükleri piyasalar açısından ve sağladıkları haklar
açısından ayrıştırılmıştır. Finansal araçların neler olduğu ve temel özelliklerin altı çizilmiştir.

5. FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal varlıklar, tasarruf sahibinin tasarrufunun özel veya tüzel ikinci şahısların
kullanımına tahsis edildiğini belgeleyen kıymetli kâğıtlardır. Değerleri, fonların kullanıldığı
yerin ekonomik fayda sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Örneğin, 10 milyon TL’lik tasarrufu ile
bir şirketin pay senedini satın almış olan bir yatırımcının yatırımının değeri pay senedi için
ödemiş olduğu veya pay senedinin üzerinde yazılı olan nominal değer değildir. Pay senedi
çıkaran anonim şirketin yaratmakta olduğu ekonomik fayda yatırımcının portföyündeki pay
senedinin değerini belirleyecektir. Bu değer yatırımcının pay senedini satın almak için
kullandığı fon miktarının altında veya üstünde olabilir. Bu demektir ki finansal varlığın kendisi
bir servet değil, ancak servetin “belgesi”dir. Esas servet fonların tahsis edildiği reel varlıklardır.
5.1. Finansal Araçların Temel Özellikleri
Fonların ekonomik birimler arasında el değiştirmesi finansal piyasaların var olmasına
neden olurken, taraflar arasındaki fon aktarımının ispat belgeleri olarak da finansal varlıklar
(araçlar) ortaya çıkmaktadır. Finansal araç, “gelecek belli bir tarihte, genelde para
şeklindeki bir değerin (fonun), bir taraftan diğer tarafa aktarılmasında kullanılan yazılı
resmi bir belge” şeklinde tanımlanabilir.
Finansal araçlar, belirli bir satın alma gücünü temsil eder ve fon talebinde bulunanlar
tarafından oluşturulup, fon sahiplerine fonlarını aktarmalarının karşılığında verilirler. Yani,
finansal araç, satın alan kişi açısından bir varlık niteliğinde, ihraç eden şirket veya satan
kişi açısından ise yükümlülük (borç) niteliğindedir. Finansal araçların özellikleri şu şekilde
sıralanabilir.
1)
Finansal araç, bir taraftan diğer bir tarafa değeri olan bir şeyi aktarma
yükümlülüğü getirir. Örneğin, bir otomobil kredisi alındığında, kredi tutarının belli vadelerle
borç verene geri ödenme yükümlülüğü vardır. Aynı şekilde, kasko sigortasına sahip bir
otomobil kaza yaptığında, sigorta şirketi tamir bedelini ödemek zorundadır.
2)
Finansal araç, gelecekte belli bir tarihte ödemenin yapılacağını ifade eder.
Örneğin, kredi ödemesinin ayın belirli günlerinde yapılması gibi,
3)
Finansal araç, ödemenin yapılma şartlarını belirtir. Bazı sözleşmeler, sadece
belli şartlar gerçekleştiğinde ödeme yapılacağını ifade eder. Örneğin, hisse senedi sahiplerine,
temettü (kar payı) ödemesi sadece, şirketin kâr elde etmesi durumunda yapılabilecektir.
4)
Finansal araç, devletin yaptırımına bağlı yazılı yasal bir yükümlülüktür.
Gerekli olduğunda, finansal araçla birlikte ortaya çıkan anlaşmanın yerine getirilmesi
konusunda kanuni yaptırım devreye girecektir.
Finansal araçlar, bir bütün olarak ele alındığında fonksiyon ve kullanım yerleri
şunlardır.


Ödeme aracı olmaları: Böylece, mal ve hizmet satın alımında kullanılabilirler.


aktarırlar.

Değer biriktirme aracı olmaları: Böylece, satın alma gücünü geleceğe


Risk aktarımına imkân sağlamaları: Böylece, riski bir kişiden ya da şirketten
diğerine transfer edebilirler.
Geniş bir yelpaze oluşturan finansal araç kapsamındaki varlıkların, bu üç fonksiyonun
hepsine sahip olması beklenemez. Örneğin, kâğıt para da bir finansal araçtır. Ancak, para
bunlardan ilk ikisine sahiptir. Üçüncü fonksiyona yani, risk transferi fonksiyonuna sahip
değildir.
Bazı finansal varlıklar hangi sebeple diğerlerinden daha değerlidir? Bir finansal varlığı
bir kişi belli bir fiyattan biri satmak isterken, başka biri neden almak istemektedir? Bunlar ve
benzeri sorulara oldukça farklı cevaplar verilebilir. Ancak, finansal varlıkların değerini
etkileyen ve onları diğerlerine göre daha değerli kılan dört temel özellik aşağıdaki gibi
sıralanabilir.


Ödemenin boyutu: Daha büyük daha değerli



Ödemenin zamanı: Daha yakın daha değerli



Ödemenin yapılma ihtimali: Yüksek ihtimal daha değerli



Ödemenin yapılma şartları: En çok ihtiyaç duyulduğunda daha değerli

5.2. Finansal Araçların Sınıflandırılması
5.2.1. Hukuki Açıdan Finansal Araçlar
Finansal araç (veya varlık) kavramının hukuki bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak,
Türk hukuk mevzuatında “kıymetli evrak” kavramı tanımlanmıştır. Böylece bu tanım, aynı
zamanda birer kıymetli evrak sayılan finansal varlıkları da kapsamaktadır. Yani, finansal
varlıklar, hukuki açıdan “kıymetli evrak” hükmündedirler. Buna karşılık, finansal varlık
kavramıyla eş anlamda kullanılan menkul kıymet kavramı, Sermaye Piyasası Kanunu’nda
(SPK) tanımlanmıştır. Kısaca, finansal varlıklar, hukuki tanım çerçevesinde ve geniş anlamda
kıymetli evrak ile dar kapsamda ise menkul kıymet şeklinde nitelendirilebilir. Kıymetli evrak
kavramı, esas itibariyle; bir hak ile senedin birbirine bağlılığını ifade eder. Senetsiz hak ileri
sürülemez ve devredilemez. Açık ifadeyle, kıymetli evrak niteliğindeki bir belgenin temsil
ettiği hak belgeden ayrı olarak kullanılamayacağı ve devredilemeyeceği gibi, hakkı elde tutarak
belgeyi devretmek de mümkün değildir. Bu hak ancak senet ibraz edilerek kullanılır ve senet
devredilerek devredilir.
Bu kapsamda kıymetli evraklar temsil ettikleri hakkın türü açısından;


Parayı temsil eden haklar (para senetleri); çek, poliçe, bono, tahvil gibi,


belgeleri

Pay sahipliğini temsil eden haklar (pay senetleri); hisse senedi, K/Z katılma


Eşya üzerindeki haklar(emtia senetleri); varant, konşimento gibi, 3’e
ayrılabilmektedir.
SPK tanımlaması göre menkul kıymetlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Kıymetli evraktırlar.



Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlarlar.



Standart ve belirli bir meblağı temsil ederler.



Misli nitelikte, ibareleri aynı ve belli şekil şartlarına sahiptirler.



Yatırım amacı ile kullanılır, genellikle periyodik gelir sağlarlar.



Her birinin itibari değeri, bir de arz ve talep sonucu oluşan piyasa değeri vardır.



Nama veya hamiline yazılı olabilirler.

Sonuç itibariyle, hukuki çerçevede kıymetli evrak sayılan finansal araçlar, SPK’da
sayılan özelliklere sahip olduklarında menkul kıymet kavramı ile ifade edilmektedir. Ancak,
genel kullanımda bu tür ince ayrıntılara fazla dikkat edilmemektedir. Menkul kıymet ifadesi
çoğunlukla, yatırım amaçlı sermaye piyasası araçları için kullanılmaktadır.
5.2.2. Sağladıkları Haklara Göre Finansal Araçlar
Fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki dengesizliklerin giderilerek, tasarruf
edilmiş fonların finansal sisteme çekilebilmesi, yani, vade, miktar ve risk ayarlamaları değişik
özelliklere sahip finansal araçların ortaya çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Kanuni
düzenlemeler bir tarafa bırakıldığında, finansal araçlar çok geniş bir yelpaze oluştururlar ve
özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık içerisinde finansal araçlar; alacak hakkını temsil
eden varlıklar ve ortaklık hakkını temsil eden varlıklar olarak iki gruba ayrılırlar.
5.2.2.1. Alacak Hakkını Temsil Eden Araçlar (Borçlanma Senetleri)
Bunlar, kamu veya özel sektörde yer alan çeşitli kuruluşlar tarafından borçlanma
yoluyla fon temini için ihraç edilip tasarruf sahiplerine satılan finansal varlıklardır. Özellikleri
şöylece özetlenebilir.

oluştururlar.

Borçlanma niteliğinde olmaları nedeniyle taraflar arasında borç-alacak ilişkisi


Borç alacak ilişkisine dayalı olarak baştan belirlenmiş, belirli bir vade ile ihraç
edilirler. Bu vade kısa olabileceği gibi uzun da olabilecektir.


Borçlanan kuruluş, finansal varlığın vadesine bağlı olarak, yine baştan
belirlenmiş sabit bir miktarda faiz ve vade sonunda da anaparayı geri ödemeyi taahhüt
etmektedir.

Borçlanma senedinin vadesi sonunda gerekli ödemeler yapıldığında, taraflar
arasındaki ilişki de son bulur.
Borçlanma araçları, faizin ödenmesi bakımından farklılık gösterir. Bazı borçlanma
araçları, iskontolu olarak, bazıları ise nominal değer üzerinden ihraç edilirler.
İskontolu ihraç; bu tür ihraçta menkul kıymet, başa başın (nominal değerin) altında bir
bedelden, tahakkuk edecek faiz miktarı düşüldükten sonra çıkarılır. Finansal varlığı, iskontolu
fiyattan satın alan yatırımcı, vade sonunda varlığın nominal değerini tahsil eder. İskontolu
fiyatla nominal fiyat arasındaki fark, elde edilen ya da ihraççı tarafından ödenen faiz miktarını
gösterir. İskontolu ihraç, genelde, kısa vadeli borçlanma araçlarının ihracında uygulanan bir
yöntemdir.
Nominal fiyattan ihraç; bu tür ihraçta, borçlanma aracı nominal fiyat üzerinden
çıkarılıp, tasarruf sahiplerine satılır. Borçlanma aracının vadesi dolduğunda, faiz tutarı anapara
ile birlikte ihraççı kurumdan tahsil edilir. Bu yöntem ise genel itibariyle, uzun vadeye sahip
varlıkların ihracında uygulanır.
Borçlanma aracı vadesinin iki yıl, üç yıl veya daha uzun bir vadeye fazla olması hâlinde,
aracın finansal yatırımcılar tarafından kabulü ve dolayısıyla ihracın başarısı için genelde faiz
ödemesinin tamamı vade sonuna bırakılmaz. Faiz ödemeleri, periyodik dönemler hâlinde 3
ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir kez olmak üzere vade içerisinde gerçekleştirilir. Bu durumda,
her bir faiz ödemesine ait kuponlar varlığa iliştirilmiş durumdadır. Yatırımcı, kupon bedeli
kadar faiz miktarını belirli tarihlerde ihraççı kurumdan tahsil eder. Bu tür uzun vadeli
borçlanma araçları, genellikle nominal değer üzerinden ihraç edilmekle beraber, bazı
durumlarda, aracın çekiciliğini artırmak ve tasarruf sahiplerini borç vermeye razı etmek için
nominal değerin altında bir fiyatla ihraç edildikleri görülmektedir.
Borçlanma senetlerini, finansal varlığı çıkaran kuruluşlara göre, üçlü bir
sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür.
1)
Finansal kurumların çıkardığı borçlanma araçları; Bu gruba giren varlıklar,
genelde finansal kurumların, aracılık fonksiyonlarını yerine getirmek için fon toplamada
faydalandıkları araçlardır. Bu tür araçlara örnek olarak; kağıt para (banknot), tasarruf mevduat
cüzdanı, banka bonosu, Banka garantili bono, mevduat sertifikası, varlığa dayalı menkul
kıymetler (VDMK) ve sigorta poliçesi sayılabilir. Bu araçlar değişik vadeler taşımaktadırlar.
Örneğin, mevduat hesapları 1 yıl veya daha kısa, mevduat sertifikaları da en çok 2 yıl vade ile
çıkarılırlar.
2)
Kamu sektörü borçlanma araçları; bunlar devletin, çeşitli kamu
kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin borçlanma araçlarıdır. Genelde yurt içinden fon sağlanması

için çıkarıldıkları için devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olarak da adlandırılırlar. İhtiyaca
ve şartlara bağlı olarak, kısa veya uzun vadeli olarak ihraç edilebilirler.
Devlet borçlanma araçları, kısa vadeli olduklarında hazine bonosu, uzun vadeye sahip
olduklarında ise devlet tahvili adını alırlar. Hazine bonolarının ihraçları genelde yurt içi
piyasalara yapılır. Böylece, gelişmiş bir yurt içi ikincil piyasaları mevcuttur.
Devlet tahvilleri genelde, devletin alt yapı yatırımlarının finansmanını karşılamak
amacıyla çıkartılırlar. Devlet tahvillerinin vadesi 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Ancak
gerektiğinde 10 yıl veya daha vadeye uzayabilmektedirler. Bu durumda tahvil ihracıyla fon
sağlanması, genelde uluslararası piyasa veya kuruluşlardan ve yabancı para cinsinden
gerçekleşmektedir.
Özel sektör borçlanma araçları: Özel kesimin borçlanma amacıyla çıkarmış olduğu
finansal araçlar da vadelerine göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Finansal
kurumlar dışındaki şirketlerin kısa vadeli borçlanma araçları genelde finansman bonosu adını
alır. Şirketlerin uzun vadeli borçlanmaları ise özel sektör tahvili ihracıyla mümkündür.
5.2.2.2. Ortaklık Hakkını Temsil Eden Araçlar
Ortaklık hakkını temsil eden varlıklar, bir şirketin ihtiyaç duyduğu kaynağı ortak almak
yoluyla sağlamak istemesi hâlinde, ihraç edilen finansal varlık türüdür. Ortaklık senetleri,
genelde hisse senetleri olarak bilinir. Çünkü bir şirketin hisse senedine sahip olanlar, hisse
senedini ihraç eden şirketin ortağı durumundadır. Ortaklık belgelerinin genel özellikleri şöyle
özetlenebilir.

Ortaklık belgeleri, ihraççı şirket ile tasarruf sahibi arasında ortaklık ilişkisi
ortaya çıkarır.

Ortaklık ilişkisi, borçlanma senetleri gibi baştan belirlenmiş belirli bir vadeye
bağlı değildir.

Ortaklık belgelerinin vadesi, şirketin ekonomik ömrü ile ilişkilidir. Normal
şartlarda, belgenin geçerliği, şirket faaliyetinin herhangi bir şekilde sona ermesi hâlinde, tasfiye
sonuna kadar sürecektir.

Ortaklık belgesinin geçerliği, şirketin ekonomik ömrü ile ilişkili olmakla
beraber, bu tür senetleri ellerinde bulunduranlar, ikincil piyasa veya üçüncül piyasalarda,
ortaklık belgelerini başka finansal yatırımcılara satmak yoluyla, şirketle olan ortaklıklarına
istedikleri zaman son verebilirler. Bu durumda, ortaklık belgesini sattıkları yatırımcıya,
belgeyle beraber şirket ortaklılığını da devretmiş olacaklardır.

Ortaklık senetlerinin sahiplerine sağladığı temel fayda, ortaklık payı oranında
şirket kârından ve tasfiyesinden pay alma hakkıdır. Ayrıca, ortaklık belgesinin özelliğine
bağlı olarak;



Sermaye artırımı hâlinde rüçhan hakkı (öncelik hakkı) elde etme,



Ortaklık payı oranında yönetime katılma ve yönetim kurulunda oy kullanma,



Şirket faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma,



Şirketi denetleme gibi haklar elde edilebilecektir.

Ortaklık belgelerinin sahiplerine sağladıkları başlıca kazanç, şirket kârından, kâr payı
(temettü - dividant) şeklindeki bir getiridir. Ancak, bu getiri, şirket kârına ve kâr dağıtım
politikasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla, borçlanma senetlerinde olduğu gibi
baştan belirlenmiş belli bir getiri söz konusu değildir.
Ortaklık belgelerinin sağladığı getirinin, borçlanma araçlarında olduğu gibi sabit değil
değişken olması, ortaklık senetlerini, borçlanma senetlerine kıyasla daha riskli yatırım aracı
hâline getirir. Böylece, ortaklık belgelerinin sağlayacağı getirinin borçlanma araçlarının
sağladığı getiriye göre daha yüksek olması beklenir.
Ortaklık hakkı sağlayan finansal varlıklara sahip olma, yani bir şirketle ortaklık
doğrudan sahiplik veya dolaylı sahiplik şeklinde olabilir. Doğrudan sahiplikte, bir şirketin
ortaklık senedi finansal piyasalardan, doğrudan ya da dolaylı finansman şekillerinden biri
kullanılmak suretiyle elde edilebilecektir. Dolaylı sahiplikte ise, yatırımcı ile hisse senedini
ihraç eden şirket (ortak olunacak şirket) arasında bir finansal kurum vardır. Bu kurum da
genellikle, yatırım ortaklığı veya yatırım fonu türündeki bir kollektif yatırım kurumudur.
Finansal kurum, kendine ait hisse senedi veya benzer menkul kıymeti tasarruf sahiplerine
satarak fon toplar. Bu fonları, çeşitli şirketlerin hisse senetlerine yatırarak, onlara ortak olur.
Böylece, tasarruf sahibi de yatırım ortaklığı hisse senedi veya yatırım fonunun katılma belgesi
vasıtasıyla şirketin dolaylı ortağı hâline gelir.
5.2.3. İşlem Gördükleri Piyasalara Göre Finansal Varlıklar
Bu kıstasa göre finansal varlıklar, para piyasası ve sermaye piyasası araçları olmak üzere
iki temel gruba ayrılırlar.
a) Para piyasası araçları
Bu tür araçlar, genel itibariyle kısa vadeli fon ihtiyaçlarının para piyasalarından
karşılanması için çıkarılan, borç senedi özelliğine sahip finansal araçlardır. Vadeleri genelde
bir yıldan kısa, riskleri düşük ve ticaret hacimleri de oldukça yüksektir.
Bu varlıkları İhraç eden kuruluş; kamu kuruluşu veya yerel yönetim olabileceği gibi, bir
finansal kurum ya da üretim veya hizmet amaçlı bir özel sektör işletmesi de olabilir.
Para piyasası araçlarının bilenen örnekleri olarak şunlar sayılabilecektir.


Hazine bonosu,



Finansman bonosu



Banka bonosu ve banka garantili bono,



Banka kabulü,



Mevduat sertifikası,



Varlığa dayalı menkul kıymet,



Repo sözleşmesi

b) Sermaye piyasası araçları
Sermaye piyasası araçlarını, işletmelerin genelde duran varlık yatırımlarını finanse
amacıyla ihraç ettikleri uzun vadeli borçlanma araçları ile herhangi bir vadeye sahip olmayan
ortaklık senetleri oluşturmaktadır. Ayrıca, kamunun çeşitli ihtiyaçları için çıkardığı uzun vadeli
araçlar da sermaye piyasası araçları arasında yer alır.
İşletmeler ve devletin, sermaye piyasalarından fon sağlarken faydalandıkları temel
araçlar hisse senedi ve tahvildir. Diğer sermaye piyasası araçları, bu iki araca benzer özellik
taşıyan varlıklardır. Sermaye piyasalarında işlem gören araçlar aşağıdaki gibi sıralanabilirler.


Hisse senedi,



Hisse senedi benzerleri;



Kar / zarar ortaklığı belgeleri,



Katılma intifa senetleri,



Yatırım fonu katılma belgeleri



Tahvil



Tahvil benzerleri



Rüçhan haklı tahvil,



Kâra iştirakli tahvil



Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil



Gelir ortaklığı senetleri



Kira sertifikaları (sukuk)

c) Vadeli işlem piyasası araçları (Türev piyasa araçları)
Türev araçlar, kendine özgü bir varlığı olmayan, varlıkları bir fiziki veya finansal
varlığa bağlı olan araçlardır. Tek başlarına fiyatları (değerleri) yoktur. Değerleri, bağlı oldukları
temel varlıkların fiyatına göre oluşmaktadır.
En çok bilinen ve kullanılan türev araçlar, varantlar, forward (alivre), future (gelecek),
opsiyon ve swap sözleşmeleridir. Bunlar aynı zamanda risk transferi (aktarımı) için kullanılan
araçları da oluştururlar.
5.3. Finansal Varlıklar ve Temel Özellikleri
Çeşitli kıstaslara göre sınıflandırmaya tabi tutulan finansal varlıklar, para piyasası
araçları kapsamında temel özellikleriyle aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
5.3.1. Banknot (Kâğıt Para)
Bir emisyon kurumu (Merkez Bankası) tarafından dolaşıma çıkarılan ödeme araçlarının
ya da efektif paranın adıdır.


Devletin resmi parası ve toplam borcudur.



Kanun gücü ve para otoritesi kararıyla oluşturulmuş satın alma gücüdür.


Taşıyana, üzerinde yazılı miktarın ödenmesinin çıkaran kuruluş tarafından
garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir.


Kanuni ödeme aracıdır.



Ülkemizde TCMB TL banknot basmaya yetkili tek kurumdur.



Banknotun, altın, gümüş, döviz gibi kıymetlerden oluşan bir karşılığı bulunur.



Eskiyen para tedavülden çekilerek imha edilir.

5.3.2. Ticari Senetler
Poliçe, bono ve çek gibi kıymetli evraklar, ticari işlemlerde kullanılan ve ticari krediyi
likit hâle getirmeye yarayan araçlardır. Bu nedenle ticari senet adı altında toplanırlar. Bu
senetleri, benzer diğer kıymetli evraktan ayıran özelliklerden bazıları şunlardır:


Dolaşım yeteneğine sahiptirler.



Kesin şekil şartlarına tabidirler.



Üzerlerinde imzası bulunanlar, zincirleme (müteselsil) sorumludurlar.



Her imza ve beyan ayrı bir borçlanmayı gösterir.



İcra ve İflas Kanunu özel takip metotlarına sahiptirler.

Ticari senetler, bankalar tarafından iskonto işlemine tabi tutulduktan sonra kredi aracı
hâline dönüşürler.
Çek; kullanılmaya hazır, provizyona dayanan bir ödeme emridir. Çekte üçlü bir ilişki
vardır. Çekin bir tarafını oluşturan muhatap daima bir finansal kurumdur. Hâlbuki poliçede
muhatap gerçek kişi olabilmektedir. Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenmesi gerekir. Çek,
aynı zamanda çok kısa ömürlü bir finansal araçtır. Çek, efektifin (nakit para) bütün niteliklerine
sahip olmanın yanı sıra, banknottan daha yüksek dolaşım hacmine sahiptir.
Çekin yüksek rağbet görmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar şöyle
sıralanabilir.


Ödemeyi belgeleyen bir senet özelliğine sahiptir.


Satın alma gücüne ikilik sağlar. Yani, birden fazla yerde hazır olma ve
kullanılma imkânı verir. Çek defteri sahibi, parası bankada teminat altında ve faizi de işletmekte
iken, fonlarını cebinde taşır gibi likiditeye sahip olmaktadır. Banka ise parayı bir avans veya
plasmana bağlamış durumdadır.

Çek, büyük ödemelerde para sayma ve nakletme külfetini ortadan
kaldırmaktadır.


Günümüzde, kredi kartı ve internet bankacılığı çek kullanımını azaltmıştır.

Poliçe: Alacaklının, borçluya hitaben imzaladığı bir ödeme emridir. Üçlü bir ilişkiyi
düzenler. Poliçeyi düzenleyen (keşideci), bir diğer kişiye (muhatap), poliçede ismi belirtilen bir
kişiye (lehdar) belli bir tutarı ödeme emri verir. Muhatap, senedin keşidesi anında borçlu ve
sorumlu değildir. Poliçenin yüzünü imzaladıktan sonra poliçe ilişkisine girer. Belirtilen tutarı
ödeme konusunda sorumlu olur.
Poliçenin normalde ticari işlemler sonucunda doğmuş alacakları temsil etmesi ve
piyasada mal karşılıklarının bulunması gerekir. Bununla birlikte, bazen firmaların karşılığı
olmayan hatır senedi keşide etmelerine sıkça rastlanmaktadır.
Bono: Kanunun emrettiği özel şekil şartlarına tabi olarak borçlu tarafından düzenlenen
ve belirli bir tutarın belirli bir tarihte belirlenen bir şahsa veya emrine kayıtsız şartsız
ödeneceğini gösteren bir ticari senettir.


Poliçe gibi bono da hem bir ödeme aracı hem de bir kredi aracıdır. Poliçeden



Bonoda ikili ilişki varken, poliçede üçlü ilişki vardır.



Bono borçlu tarafından düzenlenirken, poliçe alacaklı tarafından düzenlenir.

farkı;

5.3.3. Mevduat Hesap Cüzdanı
Mevduatın kökeni, saklamaya bırakılan depo edilen anlamındaki, Latince “depositam”
kavramına dayanır. İstenildiğinde veya belirli bir sürenin sonunda çekilmek üzere gerçek veya
tüzel kişiler tarafından, genellikle belli bir faiz karşılığı yatırılan paradır. Mevduat sahibine
mudi denmektedir. Mevduatlar, en yaygın para piyasası araçlarıdır. Farklı kriterlere göre
sınıflandırılabilir.
1)

Vadeye göre; vadeli, vadesiz ve ihbarlı mevduat

2)
Mevduat sahibinin kimliğine göre (TCMB ayrımı); Tasarruf mevduatı, Ticari
kuruluşlar mevduatı, Resmi kuruluşlar mevduatı, Bankalar mevduatı, Diğer kuruluşlar
mevduatı, Döviz Tevdiat hesapları, Kıymetli maden depo hesapları vb.
5.3.4. Mevduat Sertifikası
Mevduat sertifikası, bankalara yatırılan mevduatın, tutarını ve vadesini gösteren bir
belgedir. Diğer deyişle, mevduat sertifikası, belli bir vade ve faize bağlanmış fonun bankada
olduğunu gösteren bir finansal varlıktır. Mevduat sertifikaları nama ya da hamiline yazılı
olabilmektedir. Uygulamada daha çok hamiline yazılı olarak düzenlenirler. Böylece mevduat
sertifikasını elinde bulunduran kişi, bankadaki paranın sahibi sayıldığı ve kimliği önem
taşımadığı için bu tür hesaplara “sırdaş hesap” adı verilmektedir. Aynı zamanda, hamiline yazılı
mevduat sertifikaları ikincil piyasalarda rahatlıkla alınıp satılabilmekte veya bir başkasına
devredilebilmektedir.
Mevduat sertifikasının nitelikleri göz önüne alındığında, bunların hem menkul kıymet
hem de vadeli mevduat özelliklerini bir arada taşıdığı görülmektedir. Bu bağlamda, mevduat
sertifikalarının piyasalarda alınıp satılabilmeleri, onların bir menkul kıymet türü olarak
görülmelerine yol açmaktadır. Diğer taraftan, mevduat sertifikalarının bankalarda açılan bir
vadeli hesaba dayalı olarak çıkarılmaları da bunların vadeli mevduat özelliklerini
yansıtmaktadır.
Mevduat sertifikalarının üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir.


Mevduat için getirilen sınırlamalar söz konusu değildir.


Mevduata göre daha likittir. Çünkü mevduat sertifikalarının en büyük özellikleri
devredilebilir olmalarıdır. Hesap sahibi gerekli olduğunda, vadesinin dolmasını beklemeden bu
belgeyi başkasına devrederek nakde çevirebilmektedir. Devredilebilir olma imkânı dolayısıyla
vadesiz mevduat sahiplerinin haklarından faydalanabilmekte ve vadeli olduğu için de vadesiz
mevduata göre daha yüksek faiz oranı sağlamaktadır.


Esnek vadeli olarak ve aynı zamanda da değişken faizli olarak çıkarılabilirler.



Perakende ve toptan satışları yapılabilmektedir.

5.3.5. Banka Bonosu ve Banka Garantili Bono
Banka bonosu, bankaların borçlanma yoluyla kısa vadeli fon sağlama amacıyla ihraç
etmiş oldukları finansal varlıktır. Bu bonolar, esasında mevduat toplamayan, yatırım ve
kalkınma bankası şeklinde faaliyet gösteren bankaların fon kaynakları arasında sayılmaktadır.
Ancak, son yıllarda, ülkemizdeki ticaret bankalarının hemen hepsinin, sıklıkla bu aracı
kullandıkları, yani banka bonosu ihracına yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir.
Banka garantili bono ise yatırım ve kalkınma bankası kredisini kullanan kuruluşlardan
birinin aldığı krediye karşılık teminat olarak verdiği emre muharrer senedin, bankaca garantiye
alınıp ihraç edilen menkul kıymettir.
Her iki tür bononun ihracı, ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulunun iznine ve mevzuatta
yer alan tedavül limitine ve diğer şartlara uygun yapılmalıdır. Limit hesaplamasında, finansman
bonolarında olduğu gibi öz sermayeyi oluşturan kalemler ölçü alınmakta ve ihraççı bankanın
halka açık olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bonoların vadesi 60 günden az ve
720 günden fazla olamamaktadır.
5.3.6. Finansman Bonosu
Finansman bonoları, şirketlerin kısa vadeli fon ihtiyaçlarını borçlanma yoluyla
karşılamak üzere, finansal kurumlara ya da doğrudan tasarruf sahiplerine sundukları menkul
kıymetlerdir. Genelde finans piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde son yıllarda hızla
büyüyen, işlem hacmi yüksek olan ve oldukça itibar gören borçlanma senetleridir. Finansman
bonolarının ihraç amacı, genellikle mevsimlik işletme sermayesi ihtiyacının yanı sıra fabrika
genişletme, boru hattı döşeme ve gemi yapımı gibi büyük projelerin geçici finansman
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Finansman bonoları, aynı zamanda banka kredilerine alternatif bir
fon sağlama aracı olarak da görülmektedir. Finansman bonosu ihracıyla fon sağlamanın
üstünlük ve sakıncaları şöyle sıralanabilir:
Üstünlükleri

Doğrudan tasarruf sahiplerinden borçlanma söz konusu olduğu için
alternatiflerine göre düşük maliyetli fon sağlama imkânı verebilir.

Kredi işlemlerinde var olan bazı formalitelere gerek olmadığından, krediden
daha kısa sürede fon sağlanabilir.

Bankaların uygulayacağı kredi limitlerini nispeten ortadan kaldırabilmektedir.
Yani, bankalardan alınabilecek kredilerden daha fazla tutarda fon sağlama imkânı
bulunmaktadır.

İkincil
artırabilecektir.

piyasalarda

alınıp

satılabilmeleri

ihraççı

firmanın

itibarını

Sakıncaları

Büyük ölçüde tanınan ve itibarı yüksek işletmeler tarafından çıkarılabilir. İhtiyaç
duyan her işletmenin ve özellikle yeni kurulmuş olanların başvurabileceği veya ihraçlarında
başarı sağlayabilecekleri bir tarz değildir.

Kısa vadeli çıkarılabildiklerinden, alıcıları sadece kısa vadeli fon sunmak isteyen
tasarruf sahipleri ile nakit fazlasını geçici olarak değerlendirmek isteyen ticari ve finansal
kurumlarla sınırlıdır. Kısacası, piyasası geniş değildir. Banka kredisi kullanılması durumunda,
gerektiğinde banka ile anlaşılarak kredi vadesinin uzatılma veya yenilenme imkânının
bulunmasına karşılık, bunların vadesi dolduğunda mutlaka ödenmek zorundadır. Finansman
bonosunun özellikle ABD’de yaygın biçimde kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür borçlanma
senetlerinin ülkemizde piyasaya girişi ise 1986 yılında olmuştur. İhraçları için Sermaye
Piyasası Kurulunun izni ve taşımaları gerekli bazı şartlar vardır. Yürürlükteki mevzuata göre;
Vadeleri 60 günden az ve 720 günden fazla olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir. Satış
süreleri ise vadenin ¼’ünü geçemez ve bu süre içinde iskontolu olarak satılırlar.

Çıkarılan finansman bonolarının tamamı satılmadıkça veya satılmayanlar iptal
edilmedikçe, yenisi çıkarılamaz.

İhraçlar için uygulanacak azami tutar söz konusudur ve şirketin öz sermayesi ile
ilişkilidir. Azami tutar hesaplanmasına esas alınan kalemler, şirketin halka açıklığa bağlı olarak
değişmektedir.


Hazine garantili olanlar için ihraç limiti uygulanmamaktadır.

Finansman bonoları taşıdıkları garantiye göre farklı tiplere ayrılmaktadırlar. Örneğin, A
tipleri garanti taşımazken, C tipleri banka garantili, E tipleri ise Hazine garantilidir.
Finansman bonoları da diğer sabit getirili borçlanma senetleri gibi genel olarak, faiz
oranı ve enflasyon riski taşırken, garanti kaydı olmayanlar aynı zamanda ödenmeme riski de
taşırlar. Emre yazılı olanlarının tedavülü için senedin beyaz ciro yapılmış olması ve teslimi
yeterlidir. Değerlemeleri, birleşik faiz hesabına göre iskonto işlemi uygulanarak gerçekleştirilir.
5.3.7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
Bir kurumun varlıklarının bir bölümünü karşılık göstermek suretiyle çıkardığı
borçlanma senetleri, bir varlığa bağlı olma niteliği göz önünde tutularak “varlığa dayalı menkul
kıymet (VDMK)” olarak adlandırılmaktadır. Kurumlar bu yolla varlıklarını menkul kıymete
dönüştürüp nakit sağladıklarından, bu işlem “menkul kıymetleştirme” uygulamasının bir türü
olarak da görülmektedir. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme, likit olmayan varlıkların bir
havuzda toplanıp teminat altına alınarak menkul kıymet şeklinde ihracı ya da tek başına
pazarlanabilirliliği olmayan varlıkların bir araya getirilerek portföy oluşturulması ve bu
portföyün pazarlanarak varlıkların şekil değiştirmesidir.

VDMK ihracı, genelde bankaların kaynak sağlama aracı olarak görülür. Ancak banka
dışında diğer bazı kurumlar da VDMK ihraç edebilirler. Bu kuruluşlar arasında;


Bankalar,



Finansal kiralama şirketleri,



Genel finans ortaklıkları,



Finansman şirketleri,



Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sayılabilir.

Bu kurumların ortak özelliği varlıkları arasında alacaklar payının önemli bir yer
tutmasıdır. Böylece, hemen hepsinin, alacaklarına dayalı olarak, VDMK ihracıyla kaynak
sağlama imkânı söz konusudur.
VDMK ihracına konu olabilecek alacak kalemleri; tüketici kredileri, konut kredileri,
finansal kiralama sözleşmesinden doğan alacaklar, ihracat işlemlerinden doğan alacaklar ve
diğer alacaklar şeklindedir. VDMK ihracıyla sağlanabilecek faydalar şu şekilde sıralanabilir.
1)
sağlayabilir.

Kaynak maliyetini düşürerek alternatiflerine göre nispeten daha ucuz fon

2)

Alacakların vadeden önce paraya çevrilmesini sağlayarak likiditeyi artırır.

3)

Finans kaynaklarını çeşitlendirir.

4)
Teminat olarak, işletmenin kredi değerliliği ile doğrudan ilgisi olmayan alacak
portföyü kullanıldığından kredi değerliliği düşük olan işletmeler için önemli bir fon bulma
metodudur.
1970 yılında ABD’de başlayan menkul kıymetleştirme çalışmaları, ülkemizde 1992
yılında VDMK ihracı ile ilgili bazı düzenlenmelerin yapılmasıyla başlamış ve çoğunlukla
bankalar tarafından benimsenmiş ve yoğun biçimde kullanılmıştır. Bankaların bir fon kaynağı
olarak VDMK ihracını tercih etmelerinin en önemli nedeni, mevduat için söz konusu olan
zorunlu karşılık ve likidite gibi bazı kısıtlamalara tabi olmaması olmuştu. Ancak, 1994 yılından
sonra VDMK için getirilen yeni düzenlemelerde bir takım avantajları ortadan kaldırılmış ya da
kısıtlanmıştır. Böylece, 1992-1995 yılları arasında bankalar tarafından oldukça benimsenen ve
sürekli artış gösteren ihraçlar 1995 yılından sonra azalmaya başlamış ve nihayet 1999 yılından
sonra VDMK ihracı gerçekleşmemiştir.
VDMK iskonto esasına göre satılabileceği gibi, dönemsel ve değişken faiz ödemeli
olarak da ihraç edilebilmektedirler. İhraca dayanak teşkil eden alacaklar ile vade uyumu
sağlanması kaydıyla VDMK’lerin iskonto veya faiz oranı ve ödeme planı serbestçe
belirlenebilecektir.

5.3.8. Hazine Bonosu
Hükümetin bütçe kanunlarına dayanarak, kamunun kısa vadeli fon ihtiyaçlarını
gidermek, kamu açıklarını finanse etmek amacıyla ihraç edilen kısa vadeli menkul kıymetlerdir.
Hazine bonoları risk taşımayan finansal varlık olarak kabul edilir. Bu kapsamda, sundukları
faiz oranları ekonominin risksizlik oranına bir gösterge olarak kabul edilir. Ayrıca, hazine
Bonoları, para politikasının yürütülmesinde ve fon hareketlerinde önemli rol üstlenirler.
Risk taşımamaları (veya en düşük riske sahip varlık olmaları), özel sektör borçlanma
araçlarına göre daha düşük getiri sağlamalarına neden olabilmektedir. Ancak, gelişmiş ikincil
piyasalarının varlığı ve sahip oldukları diğer özellikler bu araçları oldukça cazip yatırım aracı
hâline getirmektedir.
İkincil piyasada nominal değerin altında satıldıklarında iskontolu (bu durumda piyasa
faiz oranı iskonto oranının altındadır), nominal değerin üzerinde satılanlara primli (bu durumda
piyasa faiz oranı iskonto oranının üstündedir) denilmektedir. Açık deyişle, piyasa faiz oranları
ile sabit getirili menkul kıymetlerin değeri arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.
Hazine bonolarını diğer piyasa araçlarından ayıran ve finansal yatırımcıların bu bonoları
tercih etmesine neden olan başlıca özellikler şöyle sıralanabilir.


Temerrüt (zamanında ödenmeme) risklerinin yok denecek kadar düşük olması,



Likiditelerinin oldukça yüksek olması,



Çoğunlukla vergi muafiyetlerinin bulunması,



Minimum değerlerinin diğer finansal araçlara göre daha düşük olması

Hazine bonolarının, ülkemizdeki ihraç uygulamasının esasları ve belli başlı özellikleri
şöyle sıralanabilir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilerek TCMB tarafından ihale
veya halka arz yoluyla iskontolu olarak satılırlar. İskontolu ihraç nedeniyle, dönemsel faiz
ödemeleri yoktur.


Hazine bonolarının alıcıları çoğunlukla ticari bankalardır.


Birincil piyasa satışları ihale usulü ile yapılır. Katılımcılar, ticari bankalar, aracı
kurumlar ve finansal yatırımcılardır. İhalede en iyi teklifi, yani en yüksek fiyatı (en düşük faiz
oranı) verenden başlamak üzere teklifleri kabul edilenlere satış yapılır.

Birincil piyasaya ihraç vadeleri genelde, 91 günlük (13 hafta), 182 gün, (26
hafta) 273 günlük (39 hafta) şeklinde olmaktadır.


Vadeleri dolmadan paraya dönüştürülmezler. Vadeleri dolduğunda nominal
değer üzerinden TCMB tarafından ödenirler. Ancak, vadeleri içerisinde ikincil piyasalarda
alınıp satılabilirler.

Faiz oranı, birincil piyasada arz ve talebe göre belirlenirken, ikincil piyasada
piyasadaki likidite, kurumların nakit ihtiyacı, interbank faiz oranı, açık piyasa işlemleri (APİ)
ve son ihale faiz oranına göre değişkenlik gösterir.

Ülkemiz, BİST tahvil ve Bono piyasasında hazine bono işlemleri, işlem
hacminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
5.3.9. Repo
Repo kavramı, “Repurchase Agreement” ifadesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.
Türkçe karşılığı “geri satın alma anlaşması” olarak çevrilebilen bu kavram hâlihazırda Türkçe
literatüre “repo” şeklinde yerleşmiş bulunmaktadır.
Repo aslında, kısa vadeli ve teminatlı bir borç sözleşmesidir. Sözleşmede borç alan ve
borç veren olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Borç alan taraf, aldığı borcun teminatı olarak
elindeki menkul kıymetleri, borçlanmanın vadesine bağlı olarak, borç verene ödünç olarak
vermektedir. Borcun vadesi dolduğunda ise borcunu ödeyip, ödünç verdiği menkul kıymetleri
geri almaktadır. Bu yolla, fon fazlası bulunan birimlerden fon açığı bulunan birimlere belirli bir
faiz karşılığında fon aktarılmaktadır.
Ters repo (Reverse Repurchase Agreement) deyimi ise repo işlemini borç veren
açısından tanımlayan bir deyimdir. Repoda borç alan kaynak sağlamak amacıyla sattığı menkul
kıymetleri vade sonunda geri almayı taahhüt ederken; ters repo da borç veren satın aldığı
menkul kıymetleri vade sonunda satmayı taahhüt etmektedir.
Repo işlemleri ABD Merkez Bankasının, bankaların 30 günden daha az vadeli
mevduata faiz verilmesinin engellenmesi ile ortaya çıkmıştır. Bankalar, kendi aralarında bu
sınırlamayı aşmaya çalışırken, banka dışı kurumlar da atıl fonlarını kısa vadeli borç vererek bir
gelir elde etmek için repo yapmaya başlamışlar. Böylece repo, çok kısa vadeli mevduata faiz
verilmediği ortamda ellerinde borç verebilecek fon bulunduranlar için önemli bir araç hâline
gelmiştir.

Repo piyasasından fayda sağlayan kuruluşlar: Repo piyasasından yararlanan
kuruluşlar arasında bankalar, menkul kıymet aracıları, banka dışı mali kurumlar ve anonim
ortaklıklar sayılabilmektedir. MB de para politikasının gereği olarak bu piyasaya doğrudan repo
veya ters repo işlemleri yaparak girmektedir. MB bu yolla piyasaların likiditesini geçici olarak
ayarlayabilmektedir.

Repo işlemlerine konu olabilecek finansal varlıklar: Repo işlemlerinde esas
olarak, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu gibi DİBS konu olmaktadır. Ayrıca, banka bonoları,
banka garantili bonolar, mevduat sertifikaları, özel sektör tahvilleri gibi menkul kıymetler
üzerinden de repo işlemleri yapılabilmektedir.


Repo işlemlerinde vade, bir gecelik olabileceği gibi 1 ile 30 gün arasında ya da
daha uzun olabilmektedir. Bu çerçevede doğal olarak, repo vadesi ile repoda kullanılan menkul
kıymetlerin vadeleri birbirinden farklıdır. Bir repo işleminde vade, menkul kıymetin vadesini
aşmamak kaydıyla serbestçe belirlenebilmektedir.

Repo işlemlerinde faiz oranı; Repo faiz oranları, genelde piyasaların likidite
durumuna göre değişebilmektedir. Piyasada likiditenin bol olduğu zamanlarda repo faiz
oranları düşük, buna karşılık, piyasaların likiditeye sıkıştığı dönemlerde ise repo faiz oranları
yüksektir. Bunların dışında repoya konu menkul kıymetin, repo vadesinde tekrar satılabilecek
bir oranla geri alınması esastır. Buna uyulmadığında, tekrar satılmama riski bulunmaktadır.
Uygulamada ise repoya karar verilirken işlem bazında menkul kıymetten kâr veya zarar edildiği
noktasından hareket edilmemekte, mevcut portföyün genel verimi, rakiplerin verdikleri oranlar,
geleceğe yönelik beklentiler gibi birçok faktörle birlikte değerlendirilmektedir.
Bankaların repo işlemine başvurmalarındaki temel amaçlar;

Mevduat şeklindeki kaynaklar için söz konusu olan, zorunlu karşılık,
disponibilite gibi bir takım kanuni yükümlülüklerden kurtulmak,


İşlem karı oluşturarak karı yükseltmek,



Uygun vadede fon toplamak,



Likidite sağlamaktır.

Kısacası, bankaların repo işlemlerinde amaç, menkul kıymetin satılması değil bunların
teminat gösterilerek kaynak sağlanmasıdır. Banka elindeki fonları kısa vadeli değerlendirmek
istediğinde ise satış vaadiyle menkul kıymet alımı yoluna gidecektir. Yani ters repo yapacaktır.


Repo işlemi sonunda banka;



Faiz oranları arasındaki farklılıktan faydalanarak gelir sağlar.


Elinde repoya uygun menkul kıymet bulunmak kaydıyla, fon ihtiyacını bankalar
arası piyasadan borçlanma veya mevduat toplama yerine bu kaynaktan karşılayabilir.

Sağlanan bu fonu, fon fazlası yaratıyorsa, bankalar arası piyasada veya yeniden
menkul kıymet satın alma yoluyla değerlendirebilir.

Bölüm Soruları
1)
Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne
denir?
a)

Para piyasası

b)

Kıyı ötesi piyasa

c)

İkincil piyasa

d)

Hisse senedi piyasası

e)

Örgütlenmemiş piyasa

2)
Alınan finansal varlığın tekrar paraya dönüştürülme maliyetiyle ilgili olan
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Likidite

b)

Getiri

c)

Paraya çevrilebilirlik

d)

Geri dönülebilirlik

e)

Bölünebilirlik

3)

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından biri değildir?

a)

Tasarruf sahipleri

b)

Fon talep edenler

c)

Yatırım ve finansman araçları

d)

Üretim faktörleri

e)

Hukuki ve idari düzen

4)
Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasalarının gelişebilmesi için gerekli
koşullardan biri değildir?
a)

Ekonomide tüketim düzeyinin yüksek olması

b)

İşletmelerin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması

c)

Menkul değer yatırımı için uygun ortamın olması

d)

Çok sayıda halka açık anonim ortaklık olması

e)

Sermaye piyasasında aracı kurumların gelişmiş olması

5)

Para piyasasının en belirgin finansal kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ticari bankalar

b)

Borsalar

c)

Yatırım bankaları

d)

Özel finans kurumları

e)

Sigorta şirketleri

6)

Finansal araçların temel özellikleri nelerdir?

7)

Finansal araçların fonksiyon ve kullanım yerleri nelerdir?

8)

SPK tanımlamasına göre menkul kıymetin özellikleri nelerdir?

9)

Sağladıkları haklara göre finansal araçlar nasıl sınıflanır?

10)

İşlem gördükleri piyasalara göre finansal araçlar nasıl sınıflanır?

11)

Para piyasaları bakımından temel finansal varlıklar hangileridir?

Cevaplar:
1)c, 2)d, 3)d, 4)a, 5)a
6) Finansal araç, bir taraftan diğer bir tarafa değeri olan bir şeyi aktarma yükümlülüğü
getirir. Finansal araç, gelecekte belli bir tarihte ödemenin yapılacağını ifade eder. Finansal araç,
ödemenin yapılma şartlarını belirtir. Finansal araç, devletin yaptırımına bağlı yazılı yasal bir
yükümlülüktür.
7) Ödeme aracıdır. Değer biriktirme aracıdır. Risk aktarımına imkân sağlar.

8) Kıymetli evraktırlar. Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlarlar. Standart ve belirli bir
meblağı temsil ederler. Misli nitelikte, ibareleri aynı ve belli şekil şartlarına sahiptirler. Yatırım
amacı ile kullanılır, genellikle periyodik gelir sağlarlar. Her birinin itibari değeri, bir de arz ve
talep sonucu oluşan piyasa değeri vardır. Nama veya hamiline yazılı olabilirler.
9) Alacak hakkını temsil eden araçlar (borçlanma senetleri) ve ortaklık hakkını temsil
eden araçlar olarak ikiye ayrılır.
10) Para, sermaye ve vadeli işlem piyasaları olarak üçe ayrılır.
11) Banknot, ticari senetler, çek, poliçe, bono, mevduat, mevduat sertifikası, banka
bonosu, finansman bonosu, VDMK, hazine bonosu, repo.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
•

Hisse senedi

•

Değer

•

Hisse senedi sahibinin hakları

•

Piyasa değeri

Giriş
Bu bölümde hisse senedi kavramı açıklanmıştır. Genel bir tanımı verildikten sonra temel
özellikleri belirtilmiştir. Hisse senedi sahiplerinin hakaları ve yükümlülükleri, türleri
açıklandıktan sonra Değer kavramları ile ilgili terimler detaylı olarak açıklanmıştır.

6. HİSSE SENETLERİ
Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden
kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. Başka bir deyişle; “Hisse senedi, şirketin iktisadi
varlıkları üzerinde mülkiyet hakkını temsil eden bir menkul kıymettir”.
Hisse senedi ihraç etme hakkına sahip sermaye şirketinin sermayesi belli paylara
bölünür ve her pay karşılığında bu sermayeyi sağlayanlara bir hisse senedi verilir. Hisse
senedi sahipleri şirkete ortak oldukları için bütün faaliyet ve finansal riskine de katlanırlar.
Hisse senedi çıkarmaya yetkili kurumlar ise;
i.

Anonim şirketler

ii.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (SPK 4. maddesi uyarınca bu
tip hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz)
iii.

Özel kanunla kurulan kurumlar (KİT, vb.)

Türk Ticaret Kanunu’nun 269’ uncu maddesinde, “Anonim şirket, bir unvana sahip,
esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız
mamelekiyle mesul bulunan şirkettir” şeklinde tanımlanmıştır.
Buradan anlaşıldığı üzere anonim şirketlerde, ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş
oldukları sermaye payları ile sorumludur.
“Türk Ticaret Kanunu’nun diğer hükümlerinden de yararlanarak anonim şirketi, bir
unvan altında, ekonomik amaç ve konular için kurulan, esas sermeyesi belirli ve paylara
bölünmüş borçlarından varlığı ile sorumlu ortaklarının sorumlulukları taahhüt ettikleri
sermaye payları ile sınırlı, ortaklık sıfatı paya göre ortaya çıkan, tüzel kişiliği olan kişiler arası
birleşmedir şeklinde de tanımlanabilir”.
Anonim şirketler hisse senetlerini hangi yolla çıkardıkları göz önüne alınarak, üçe
ayrılırlar:
i.
Yalnızca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, halka açık olmayan anonim
ortaklıklar. Yani bu tip anonim şirketler hisse senetlerini halka arz etmemiş olan anonim
şirketlerdir.
ii.
Türk Ticaret ve Sermaye Piyasayı Kanunları hükümlerine tabi, kayıtlı sermaye
sistemi dışındaki halka açık anonim ortaklıklar. Bu ortaklıklar hisse senetlerini halka arz
etmiş veya arz etmiş sayılan anonim ortaklıklardır.
iii.
Sermaye artırımı yönünden, yalnızca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
tabi anonim ortaklıklar. Bu tip anonim ortaklıklar Kayıtlı Sermaye sistemindeki anonim
ortaklıklardır.

Kuruluş şekline göre anonim şirketler ani kuruluş ve tedrici kuruluş olarak ikiye ayrılır.
“Şirket sermayesini temsil eden payların tamamının kurucular tarafından taahhüt
edilmesi ani kuruluştur. Ani kuruluş az sayıda ortakla gerçekleşir ve bu şekilde kurulan
anonim şirketler halka kapalı şirket adı verilir”
Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirket tedrici kurulması suretiyle halka
açık anonim şirket durumuna gelebilir. Tedrici kuruluş yönteminin seçilmesi durumunda,
kurucular nakit veya ayni sermayenin en az yüzde onunu ödemek veya temin etmekle
yükümlüdür. Sermayenin geri kalan miktarı halka müracaat ile sağlanır.
“Anonim şirketler, öz sermaye gereksinimlerini hisse senedi arz ederek karşılamaktadır.
Bazı durumlarda işletmeler arz ettikleri hisse senetlerinin tümünü halka sunmayabilirler.
Halka sunulmayan bu hisse senetleri işletme kasasında tutulduğundan kasa hisse senetleri
olarak adlandırılır. Yatırımcıların ellerinde bulundurdukları hisse senetleri çıkarılmış veya
dolaşımdaki hisse senetleri olarak ifade edilir”.
Anonim şirketlerin, ana sözleşmelerinde “sermaye” maddesi esas sermaye ve kayıtlı
sermaye olarak iki şekilde düzenlenebilir.
Esas Sermaye, ana sözleşmede rakam ile ifade edilip, belirli ve birbirlerine eşit paylara
bölünmüş olan itibari sermayedir. Kara Avrupa hukukunda esas/sabit sermaye sistemi etkisi
altına almıştır. Ana sözleşmelerinde, sabit sermaye ile kurulmuş olan anonim şirketler Türk
Ticaret Hükümlerine göre sermaye artırıma gidebilirler.
Kayıtlı Sermaye, anonim şirketlerin, ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla,
yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine
tabi olmaksızın pay senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren Ticaret Siciline tescil
edilmiş sermayedir.
Kayıtlı sermaye ile şirketler sermaye gereksinimlerini Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre “Genel Kurul” toplantısı yapmadan, yani uzun bazı merasim ve
prosedürlere gerek olmaksızın artırabilme imkânı vermektedir.
6.1. Hisse Senedi Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri
Bir şirketin hisse senedine sahip olmak, o şirketin hissedarı/ortağı olmak hakkını
sağlamaktadır. Anonim şirket ortaklarının hakları iki ana gruba ayrılır. Genel anlamda
yapılmış olan bu ayrım, Mali Haklar ve Mali Olmayan haklardır.
Mali Olmayan Haklar:


Genel kurula iştirak hakkı



Görüşmelere katılma hakkı



Oy hakkı



Seçme ve seçilme hakkı



Alınan kararlara muhalefet etme hakkı



Iptal davası açabilme hakkı



Toplantı tutanaklarını imzalama hakkı



Yönetim hakkı



Denetim hakkı



Bilgi alma hakkı



Şikâyet hakkı



Dilekçe hakkı


Şirketin durumunun düzeltilmesi için mahkemeye başvuru ve şirketin feshini
isteme hakkı


Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açabilme hakkı



Denetçiler aleyhine dava açabilme hakkı



Ana sözleşmede belirlenen mali olmayan diğer haklar

Mali Haklar:


Şirketin mal varlığına katılma hakkı



Kâr payı alma hakkı



Hazırlık dönemi için faiz talep etme hakkı



Tasfiye planına katılma hakkı



Öz varlık payları üzerindeki haklar



Artırılan sermayeye katılma hakkı (rüçhan hakkı)



Payların devir hakkı



Ana sözleşmede belirlenmiş diğer mali haklar.

Halka açık anonim şirketler göz önüne alındığında, yukarıdaki bu haklardan hisse
senedi sahiplerinin en çok faydalandıklarının kısaca açıklanması yararlı olacaktır.

Kârdan Pay Alma Hakkı: Şirketlerin kâr elde etmesi ve gerekli karşılıkları ayırdıktan
sonra belli bir bölümünü dağıtmaya karar vermesi durumunda ortaklık oranı kadar bu kârdan
pay alır.
Şirketlin Yönetimine Katılma ve Oy Hakkı: Hisse senedi sahipleri genel kurul
toplantılarına katılırlar ve her bir hisse için bir oy kullanma hakkına sahip olurlar. Genel
kurulda oy kullanarak aldıkları kararlarla yönetim kurulunu oluştururlar ve böylece yönetime
katılmış olurlar.
Rüçhan Hakkı: Şirketteki sermaye katılma oranının korunması için hisse senedi
sahibine rüçhan hakkı tanınmıştır. Rüçhan hakkıyla sermaye artırımlarında yeni çıkacak hisse
senetlerinin öncelikle mevcut ortaklara satılması öngörülür; mevcut ortakların bu satışa
katılmak istememeleri durumunda ancak dışarıdaki diğer gruplara müracaat edilebilir.
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı: Şirketin tasfiye olması durumunda, diğer
yükümlülükler karşılandıktan sonra geriye bir bakiye kalırsa, her ortak, sermaye oranında
bundan pay alma hakkında sahiptir.
Bilgi Edinme Hakkı: Ticari sırlar dışında, her hissedarın şirketin faaliyetleri
hakkında bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Şirke bu işi, şirketin faaliyet sonuçlarını, verdiği
önemli yatırım, finansman ve k â r dağıtım kararlarını ve diğer önemli kararları kamuya
duyurmak suretiyle yapar.
Hisse Senedi sahiplerinin yükümlülükleri ise şöyledir;
i.
Bağlılık Yükümlülüğü: Anonim şirketler hukukunda pay sahiplerinin
birbirlerine ve şirkete karşı bağlılık (sadakat) yükümlülüğü tartışmalıdır. Ancak Borçlar
Kanunu’nun 526. maddesine göre şirket ortaklarının sadece şirkete sadakatli davranmaları
beklenir.
ii.
Haksız Yere ve Kötü Niyetle Alınan Kâr Payı ve Faizleri İade
Yükümlüğü: Kötü niyetle haksız yere alınan kâr paylarını, hisse senedi sahibinin geri
ödemesi gerekmektedir. Burada ortağın kötü niyetli olup olmadığı önemlidir. Eğer iyi niyetle
alınmış bir fazlalık varsa, sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
iii.
Sır Saklama Yükümlüğü: Pay sahipleri her ne nedenle olursa olsun,
öğrenmiş oldukları şirkete ait sırları başkalarına açıklayamaz. Pay sahipliği hakkını kaybetmiş
olsalar bile sırları saklamakla yükümlüdürler.
6.2. Hisse Senedi Türleri ve Türevleri
Hisse senetleri birçok şekilde sınıflandırılabilmektedir. Hisse senedi türleri aşağıdaki
şekilde ayrıma tabi tutulabilir.
1)
Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri: Hamiline yazılı hisse senetleri
devir işlemi teslimle tamamlanır. Hisse senedinin üzerinde malikinin adı yazılı değildir. Türk

Ticaret Kanunu’na göre şirketler ana sözleşmelerinde açıkça hamiline hisse senedi
çıkarabilme yetkisi verilmedikçe, şirketler nama yazılı hisse senedi çıkarırlar. Nama yazılı hisse
senetlerinin üzerinde, hissedarın adı ve soyadı bulunur. Bu tip hisselerin devrinde, ciro,
şirket yönetim kuruluna bildirim, Yönetim kurulunun devir işlemini kabulü ve pay defterine
işlenmesi ile devir merasimi tamamlanır. Sadece teslim ile nama yazılı hisse senetlerinin
devri mümkün değildir.
2)
Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: Eğer şirketin ana sözleşmesinde aksine bir
hüküm bulunmuyorsa, bütün hisse senetleri, sahiplerine eşit haklar tanırlar. Kural olarak
eşitlik ilkesi mevcuttur. Ancak paylar arasındaki eşitlik ilkesi, koşulların eşit olması hâl i nd e
kişiler veya kavramlar arasında eşitlik sağlar. Bu bağlamda eşit işlem ilkesi, aynı gruba ait
paylar arasında eşitliğin sağlanması gereğini ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 401.
maddesinde ana sözleşmeye konulmak kaydıyla, imtiyazlı hisse senedi çıkarılmasına izin
verilmiştir. Bu tip hisse senetleri sahiplerine “ayrıcalıklı ve üstün haklar” sağlar. Bu haklar
oy hakkında imtiyaz, kâr payında imtiyaz, tasfiye planında imtiyaz ve diğer hususlarda imtiyaz
olabilir.
3)
Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile
çıkarılan, diğer bir deyişle bedelli artırma konu olan hisseler ya kuruluş aşamasında
çıkarılırlar ya da sermaye artırımlarında, rüçhan hakkı kullanımıyla eski ortaklar tarafından
veya halka arz yoluyla üçüncü kişiler tarafından satın alınırlar. Bu hisseler karşılığında
ortaklık dışı kaynaklardan ortaklığı ödeme yapılmış olur. Bu tip hisseler bedelli hisselerdir.
Hisseye sahip olabilmek için nakdi veya ayni bir bedel ödenmektedir. Ancak bazı
durumlarda anonim şirketler, yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme artış fonları,
gayrimenkul satışları, menkul satışları gibi şirket pasifinde yer alan kaynakları, sermayeye
ilave ederek, pay sahiplerinden herhangi bir bedel almaksızın, artırılan sermayeye ait hisse
senetlerini ortaklarına dağıtır. Bu tip hisse senetleri bedelsiz hisse senetleridir.
4)
Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: Ticaret kanununa göre hisse senetleri
mutlak surette nominal değerli olarak düzenlenirler. Aynı şekilde hisse senedinin nominal
değerinin altında bir fiyattan satılması mümkün değildir. Ancak, nominal değerinden daha
yüksek bir fiyattan satılabilir. Nominal değerinden satılan hisse senedine primsiz, ya da başa
baş hisse senedi adı verilir. Nominal değerinden daha yüksek bir fiyata satılan hisse senedine
ise primli hisse senedi adı verilir. Satış fiyatı ile nominal bedeli arasındaki fark primdir.
5)
Nakit Karşılığı ve Ayni Sermaye Karşılığı Çıkarılan Hisse Senetleri:
Hisse senedini satın alan yatırımcı bedelini para ile ödüyorsa, bu tür hisse senedine nakit
karşılığı çıkarılan hisse senedi adı verilir. Eğer hisse senedinin bedeli para değil de para
dışında herhangi bir iktisadi varlıkla ödeniyorsa, bu tür hisse senetlerine ayni sermaye
karşılığı çıkarılan hisse senedi denir. Sermaye Piyasası Kanunu halka açık anonim şirketlere
ayni sermaye karşılığı hisse senedi çıkarma yolunu kapatmıştır. Bu şirketler sadece nakit
karşılığı hisse senedi çıkarabilirler.
6)
Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: “Kurucu hisse senetleri, belli bir sermaye
payını temsil etmediği gibi şirketin yönetimine katılma hakkını da vermez. Bu durumda,

kuruluş hizmeti karşılığı olmak üzere, ana sözleşme hükümleri gereğince, şirket k â r ı n ın
bir kısmını iştirak hakkı temin edilmek üzere ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak
kaydıyla ihraç edilir. İntifa hisse senetleri, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı
kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını
temsil etmeyen hisse senetleridir. Şirket kârından kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bütün
hisselere, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kanuni birinci temettü ödenmeden, gerek
imtiyazlı hisselere, gerekse sermaye payını temsil etmeyen kurucu ve intifa hisse senetlerine
özel temettü ödenmez, ödenebilecek miktar da kalan kârın %10’unu geçemez.”
Hisse senetleri kendileri ekonomik bir değer olarak dolaşımda olmalarına rağmen,
ayrıca bu hisse senetlerinin türevleri de çıkarılabilmektedir.
I.
Oydan Yoksun Hisse Senedi: “Şirketlerin oy hakkına sahip olmayan hisse
senetleri de ihraç etmeleri mümkündür. Oydan yoksun hisse senedi olarak adlandırılan bu tür
hisse senetlerinin esas sözleşmede belirtilmesi ve nama yazılı olarak çıkarılması gerekir.
Oydan yoksun hisse senetlerinde yatırımcının beklentisi kârda n pay almak olduğu için eğer
şirket arka arkaya 3 yıl kâr dağıtmazsa oydan yoksun hisse senetleri adi hisse senedine
dönüşerek, sahipleri oy hakkı elde eder”.
II.
Kar Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB): “20.03.2003 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanıp yürürlüğe giren Seri III No: 27 Tebliğine göre, ihraççılar k â r veya zarara ortak
olmak üzere, tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
Türkiye’de satılmak üzere Türk Lirası veya yabancı paraya endeksli “kâr ve zarar ortaklığı
belgesi” çıkarabilir. Bu belgeler kuponlu olarak çıkartılmaz ve kâr garantisi olmadığı açıkça
üzerine yazılır.
III.
Katılma İntifa Senetleri: “Katılma intifa senetleri nakit karşılığı satılmak
şartıyla çıkarılabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için bu senetlere sahip olan şahıs
ya da kuruluşların şirket yönetimine katılma ve oy verme hakları yoktur.”
6.3. Değer Kavramı
Şirket değerleme
gerekmektedir.

yöntemlerine geçmeden önce değer kavramını açıklamak

6.3.1. Defter Değeri
Defter değeri (net muhasebe değeri), yayınlanan mali tablolardan yola çıkılarak ölçülen
ve aktif toplamından borçların düşülmesiyle elde edilen tutardır.
Bilanço aktifte gösterilen değerler, defter değeridir ve genellikle aktif kalemlerin şu
anki değerleri değildir. Varlıkların satın alındıkları dönemde, ödenen bedel ile kayıt
edilmesidir. Dolayısıyla, ne zaman önce alındıkları ve bugünkü değerlerinin ne olduğu önemli
değildir.

6.3.2. Piyasa Değeri
Piyasa değeri, bir varlığın pazarda satılabilir fiyatını göstermektedir. Dönen varlıklar
açısından piyasa değeri ve defter değeri az çok birbirine yakın olabilir. Zira söz konusu
varlıklar göreceli olarak kısa bir zaman aralığında satın alınmakta ve paraya çevrilmektedir.
Yatırımcılar, çeşitli nedenlerle şirketlerin değerini bilmek istemektedirler. Bu tür
bilginin bilanço üzerinde bulunması söz konusu değildir. Bilanço varlıklarının maliyet
değerleriyle listelendiği gerçeği karşında, bilançoda gösterilen varlıkların toplam değeri ile
firma değeri arasında zorunlu bir bağlantı bulunduğu iler sürmek mümkün değildir.
EPS (earnings per share) = Net Kâr (Vergi Sonrası) / Dolaşımda Bulunan Hisse Senedi
Sayısı
“Piyasa değeri ölçülerinden olan fiyat/ kazanç rasyosu (price/earnings), hisse senedinin
borsa değerinin hisse senedi başına elde edilen gelire bölünmesiyle bulunmaktadır. P/E oranı,
yatırımcıların cari kazançlar için ne kadar ödemeye hazır olduklarını ölçmektedir. Daha yüksek
bir P/E oranı, firmanın gelecekteki büyümesi için dikkate değer bir potansiyel içerdiği
anlamında değerlendirilmektedir.
Diğer bir piyasa değeri ölçüsü, piyasa değeri/defter değeri (market to book ratio)
oranıdır.
PD /DD oranı = Hisse Senedinin Borsa Değeri Hisse / Senedinin Defter Değeri
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hisse senedinin defter değerinin toplam öz
sermayenin (adi hisse senedi değil) çıkarılan hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edildiği
hususudur. Hisse senedinin muhasebe değeri dikkate alındığında, bunun tarihi maliyetleri
ifade ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Geniş anlamda market-to-market ratio, firmanın
yatırımlarının piyasa (borsa) değerini maliyetleri ile karşılaştırmaktadır. Oranın 1’den düşük
olması, firmanın hissedarları için değer yaratmada başarılı olamadığı anlamına gelebilir.
Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, şirketlerin açıkladıkları kâr rakamlarının
şirketin gerçek kazancını yansıtmadığı endişesi nedeniyle, Piyasa Değeri/ Defter Değeri
(PD/DD) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, firmaların PD/DD oranının, aynı sektörde
bulunan firmalar için aynı olduğu varsayımından hareket edilerek firma değeri tespit
edilmektedir. Şirket değerine ulaşılması için, PD/DD oranının, şirket hisselerinin nominal
değeri ile değil, şirket hisseleri başına düşen defter değeri (özsermaye) ile çarpılması
gerekmektedir.
Şirket Değeri = Sektör veya Piyasanın Ortalama PD/DD Oranı * Şirketin Defter
Değeri (Öz Sermaye)
Bu yöntem kullanılırken, firmaların varlıklarını en iyi şekilde kullanacakları varsayımı
yapılmaktadır. Bu yöntemin en zayıf yönü, her şirketin kendine özgü özelliklerinin olması
ve her şirketin varlıklarını aynı verimlilikte kullanamamasıdır.

Ayrıca, PD/DD oranının o sektörde faaliyette bulunan diğer firmalara kıyasla yüksek
olması, fiyat şişkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
6.3.3. Tasfiye Değeri
Tasfiye değeri, iradi ya da mecburi bir tasfiye düşünülüp düşünülmediğine göre
farklılık göstermektedir. Zira bu durumlarda tasfiyenin az çok zor şartlarda
gerçekleştirilmesi söz konusudur. İradi tasfiye, her aktif kalemi için en iyi fiyatın elde
edilmesi amacıyla aktif varlıkların makul bir süre zarfında satılmasıdır. Mecburi tasfiyede ise,
aktif varlıklar mümkün olduğunca çabuk bir şekilde, çoğunlukla bir seferlik açık artırmada
satılmaktadır.
Tasfiye değeri, faaliyetin kesin bir şekilde durdurulması durumunda şirketin değeridir.
Tasfiye değerini hesaplarken, şirketin tasfiyesiyle ilgili bütün maliyetleri dikkate almak
gerekmektedir. Bu maliyetler, normal olarak komisyonları, tasfiye sonuçlanıncaya kadar
işletmenin varlığının sürdürülmesi için katlanılan idari giderler, vergiler ve yasal ve
muhasebe giderleri. Tasfiye değeri, bu şartlarda aktiflerin satışından elde edilen bedelden
borçların, değişik komisyon ödemelerinin, işsizlik tazminatlarının ve değer artışları nedeniyle
ödenen vergilerin düşülmesiyle bulunan tutara karşılık gelmektedir.
Eğer araç-gereçler ikinci el piyasasında satılamazsa en marjinal tasarruf değeri olarak
nitelendirilebilecek kasa değerine ulaşılmaktadır. Bazı analistlere göre, tasfiye değeri şirketin
asgari değeridir. Bu tam olarak doğru değil. Gerçek asgari değer, daha ziyade kasa değeridir.
Ancak bu değerin de ancak şirketin dağıtılması düşünüldüğünde bir anlamı bulunmaktadır.
Tasfiye değeri, değişik amaçlarla gündeme gelebilir. Yargı kararına dayanılarak tasfiye
gündeme gelebileceği gibi, firmanın sahibinin faaliyeti durdurmadan önce aktif varlıklarını
uygun koşullarda kademeli olarak satma kararıyla da ortaya çıkabilir.
Defter değeri yönteminde tarihi maliyetler dikkate alınırken, bu yöntemde varlıkların
cari piyasa değeri dikkate alınmaktadır. Ancak, firmanın varlıklarının tasfiyesi durumunda,
bunların piyasa değerinin altında bir değerle satışları söz konusu olabilecektir. Aynı zamanda,
tasfiye edilen firmanın varlıklarının değer tespiti, ikincil piyasada alım satımı yapılıyorsa
kolay, böyle bir piyasa yoksa güç olacaktır.
Uygulamada, her işletme en azından tasfiye değerine eşit bir değere sahiptir.
6.3.4. Yeniden Yapma Değeri
Kurulu bir tesisin yeni baştan inşa edilebilmesi için yapılacak harcamaların toplamı
yeniden yapma değerini verecektir. Satış fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği elektrik,
doğal gaz, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi hizmetlerin sağlandığı işletmelerde firma
değerinin tespitinde genelde dikkate alınan bir yöntemdir.
Bu değerleme yöntemi firma varlıklarının tasfiye değerini değil satın alma değerini
dikkate almaktadır. Bulunacak toplam değerden, değerleme yapılacak firmanın amortismana

tabi varlıklarının kullanılmış olma sürelerine göre hesaplanacak amortisman giderlerinin
düşülmesi gerekir. Aynı zamanda, çalışan bir işletmenin yeni kurulacak faaliyete geçirilen bir
işletmeye eksiklikleri ve üstünlükleri vardır. Bu eksiklikler ve üstünlükler;


Şirketin pazarda iyi veya kötü isminin olması,



Finansal yapısının durumu,



Geçmiş faaliyetleri nedeni ile kazanılmış tecrübe,



İşçi ve işveren ilişkilerinin durumu,



Yöneticilerinin bilgi ve becerileri gibi olabilmektedir.

Şirketin değeri, yeniden kurma değerine bu artı ve eksilerin eklenmesi ile bulunduğu
takdirde bir anlam ifade eder.
6.3.5. Emsal Değeri
Emsal değer (benzer alım satımlar), gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir
varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımlanabilir.
Değerlenecek varlığa emsal teşkil edecek benzer bir varlığın piyasada alınıp satılması
durumunda, piyasada oluşan değer temel alınarak bir değer tespiti yapılabilir. Tespit edilen
değer emsal değer olarak adlandırılmaktadır. Emsal değer yöntemi gayrimenkullerin alınıp
satılmasında daha çok kullanılan bir yöntemdir.
Emsal değere göre bir bina ya da arsanın değeri, binanın ya da arsaya emsal teşkil
edebilecek, çevresinde bulunan benzer bina ve arsaların en son alım satım fiyatları dikkate
alınarak hesaplanmaktadır.
Firma değerinin tespit edilmesinde ise, aynı sektörde benzer faaliyetlerde bulunan,
yapıları itibariyle birbirine benzeyen ve daha önce alım satımı yapılmış olan firmalar için
bir kriterin belirlenmesi ile değer tespiti yapılabilmektedir. Yapılan analizlerde yanılma
payının en aza indirilmesi için bu kriterlere uyulması gereklidir.
Aynı zamanda, gerek devir alan gerek devir edilen şirketlerin öz varlık piyasa
değerlerinin mevcut olmaması, daha önemlisi, diğer yöntemleri kullanacak doğru ve güvenilir
bilgilerin bulunmaması durumunda kullanılır.
6.3.6. Ekspertiz Değeri
Eksper, bilgi ve uzmanlığı nedeniyle görüşüne başvurulan kişidir. Değer tespitine
konu varlığın rayiç değerin eksperler tarafından tespit edilmesinde ulaşılan değer, ekpertiz
değerdir. Şirket açısından ekspertiz değer, sabit varlıkların piyasa fiyatları ile elden
çıkarılması hâlinde elde edilecek değerdir. Ekspertiz değeri yöntemi firmanın piyasa
durumunu, ürünlerini veya yönetimin becerilerini dikkate almaz. Bu yöntem daha çok varlık
satışı olduğunda başvurulmaktadır.

Değer kavramının subjektifliği ve her varlığa ayrı ayrı değer biçilmesindeki güçlük,
yöntemin uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
Ekspertiz değerinin diğer bir tanımı; “Şirket varlıklarının, ilgili uzmanlar tarafından
varlıkların yaşları, kapasiteleri, teknolojileri, benzer varlıkların piyasa değerleri gibi
faktörler göz önüne alınarak belirlenen değerdir” şeklinde tanımlanmıştır.
Ekspertiz değeri yöntemi Özelleştirme Kanunu’nda bir değerleme yöntemi olarak
belirtilmiş olmasına rağmen, kendi başına bir değerleme yöntemi olmaktan çok değerleme
yöntemlerinde kullanılan bir araçtır. Özellikle miras paylaşımlarında binaların ve arsaların
değerinin mahkeme tarafından eksperlere tespit ettirilmesi söz konusu olabilir. Burada
kullanılan değer eksperlerin tahmin etmiş oldukları değer olmaktadır.
6.3.7. Kapitalizasyon Değeri
Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin piyasa değeri ile hisse adedinin
çarpımıyla bulunan değer piyasa kapitalizasyon değeridir (PKD). Kuruluşların hisseleri
piyasada işlem görmüyorsa, küçük miktarda hisse senedi borsaya arz edilerek, hisselerin değeri
piyasada belirlenir (pilot satış yöntemi). Daha sonra, kuruluşun toplam hisse senedi sayısı
ile oluşan bu fiyat-değer çarpılarak kuruluşun değerine ulaşılır.
Kuruluşun hisselerinin piyasada arzı mümkün değil ve piyasada kuruluşun fiyatının
oluşması mümkün değilse, bu takdirde, kuruluşun yıllık kazançları, sermaye maliyeti
(endüstri genel kârlılık oranı) olarak itibar edilen bir orana bölünerek firma değeri bulunur.
Örneğin, yıllık kazancı 100 milyar TL olan bir işletmenin yüzde 25 sermaye maliyetine göre
piyasa kapitalizasyon değeri;
PKD = (100*(1/0,25)) = (100*4) = 400 milyar TL olacaktır.
Bu denklemde 0.25 piyasa kapitalizasyon oranıdır (diğer bir ifade ile F/K oranının
tersi). Fazla kazançların kapitalizasyonu ABD’de vergi değeri için kullanılan bir yöntemdir.
Firmanın gerçek kazancı ile sektör ortalama kazancı arasındaki fark firmanın fazla kazancıdır.
Bu fazla kazancın kapitalize edilerek, firmanın net aktif değerine eklenmesi ile firma değeri
bulunmaktadır.
Piyasa kapitalizasyon değerinin diğer bir tanımı da şöyledir: “Şirketin ve/veya benzer
şirketlerin piyasa koşullarına göre belirlenecek ortalama bir fiyat/kazanç oranı ve nominal
hisse değerinin çarpılması sonucu elde edilen değerdir.” Ancak, F/K oranı ile nominal hisse
değerinin çarpılması firmanın piyasa değerini vermez. F/K ile kuruluşun toplam net kârının
çarpılması sonucu bulunan değer piyasa kapitalizasyon değeridir.
Diğer bir hesaplama ile kuruluşun piyasada oluşan hisse senedi değerinin, toplam
hisse senedi adedi ile çarpılması sonucu bulunan değer piyasa kapitalizasyon değeridir.

6.3.8. İşleyen Teşebbüs Değeri
İşleyen teşebbüs değeri, firmanın faaliyetlerini sürdürürken hisse başına bulacağı
değeri ifade eder. Bu değer, tasfiye değerinde olduğu gibi tüm varlık değerinden tüm
borçlar düşüldükten sonra kalan tutarın hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ancak burada
fark toplam firma değerinin belirlenmesindedir. Tasfiye değerinde varlıkların zorunlu satışı
ile elde edilecek değer toplam varlık değerini belirlerken, işleyen teşebbüs değerinde tüm
varlıkların cari piyasa değeri dikkate alınır ve bu değere firmanın itibarını, pazar payını,
markasının pazardaki imajını ifade eden şerefiye değeri de ilave edilir.
Sonuç olarak tasfiye değeri nasıl firmanın minimum değerini belirliyor ise, işleyen
teşebbüs değeri de maksimum değerini belirler.”
6.4. Hisse Senedinin Değerleme Esasları
Şirketlerin halka arz ya da satın alma süreçlerinde fiyat belirleme en önemli
aşamalardan biridir. Halka arzın ilk üç gününde fiyatların başarısı belirlenir. Başarılı bir süreç
geçirilmişse piyasada satış artan bir değerle devam eder.
Şirket değeri, şirketin borçlarının piyasa değeri ile şirketin öz sermayesinin piyasa
değerlerinin toplamıdır.
Genel anlamda ticari kârlılık analizinde kullanılan şirket değerleme yöntemleri üç grupta
toplanır.
İskonto edilmiş nakit akımına dayalı değerleme yöntemleri

I.
II.

Kazanca dayalı değerleme yöntemleri

III.

Varlığa dayalı değerleme yöntemleri
6.4.1. Temel Analiz

Hisse senetlerinin değerlemesinde kullanılan en geniş kapsamlı yöntem temel analizdir.
Temel analizde hisse senetlerinin değerine etki edebilecek bütün olası faktörler dikkate
alınarak hisse senedinin gerçek değerinin hesaplanmasına çalışılır.
Hisse senedinin değerini etkileyebilecek faktörler üç ana grubu ayrılır.
i.

Ekonomi analizi

ii.

Sektör analizi

iii.

Firma analizidir.

Ekonomi analizi, hisse senedi fiyatları genel ekonomik koşullardan etkileneceği
varsayımı ile yapılmaktadır. Hisse senedine yatırım yapılması için genel ekonomik şartların
uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılır.

Uygulanan ekonomi politikaları, hisse senedi fiyatının bulunmasında büyük önem
taşımaktadır. Ülkedeki enflasyon, istihdam, milli gelir ve dış ticaret verileri incelenir.
Bunların yanında ülkede uygulanmakta olan, para ve maliye politikaları ile ekonomik
konjonktür ve konjonktürsel göstergeler dikkate alınır.
Temel analizin ikinci aşamasını endüstri analizi (sektör analizi) oluşturur. Ekonomi
analizinden hisse senedine yatırım için olumlu bir sonuç alındıktan sonra, hangi sektördeki
hisse senedine yatırım yapılması konusunda çalışmalar yapılır. Sektörlerde canlı
organizmalar gibi giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş eğilimi gösterirler.
Sektörün hayat çizgisi çıkarılarak mevcut durumda sektörün hangi evrede olduğu,
yakın gelecekte hangi evreye geçebileceği gibi varsayımların oluşturulmasını sağlamaktadır.
Bu da yatırım kararları açısından son derece önemlidir.
Temel Analizin son aşaması firma analizidir. Firma analizinde esas itibariyle riski
düşük, kârlılığı yüksek firma veya firmaların belirlenmesine ve daha sonra ise bu firma veya
firmaların gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesine çalışılır.
Şirket analizinde, şirketin yönetim kalitesini incelenmesiyle başlanır. Bunun için
öncelikle, firma yönetiminde kontrol gücünü elinde bulduran büyük hissedarların iş ahlakına
bakılır. Bu konu hakkında olumlu bir izlenim edinilirse yöneticilerin kişilikleri, eğitimleri,
iş tecrübeleri, geçmiş yıllardaki performansları gibi çeşitli konulara bakılarak yönetimin
kalitesi ortaya konmaya çalışılır. Bu açıdan olumlu bir sinyal alınırsa firma için finansal
analiz yapılarak risk ve kârlılığına bakılır.
6.4.2. Teknik Analiz
“Teknik analiz, belirli piyasa verilerini kullanarak hisse senedi fiyatlarının ve piyasanın
yönünü belirlemeyi amaç edinen bir analiz türüdür.
Teknik analizde kullanılan piyasa verileri, hisse senedi piyasa endeksi veya hisse
senetleri ile ilgili fiyat ve işlem hacmi bilgilerini kapsar. Hisse senetlerinin geçmişteki
verilerinden yola çıkarak, gelecekte hangi değerlere gelmesi gerektiği bulunmaya çalışılır.
Teknik analizin dayandığı varsayımlar aşağıdadır;
i.

Hisse sendenin değeri sadecepiyasaarz ve talebine göre belirlenmektedir.

ii.
Arz ve talebi etkileyen rasyonel ve rasyonel olmayan birçok unsur
bulunmaktadır.
iii.
Piyasadaki küçük dalgalanmalar ihmal edildiğinde, hisse senedi fiyatları belirli
bir trend şeklinde devam eder.
iv.

Trenddeki değişmelerin sebebi, arz ve talepteki kaymalardır.

v.

Arz ve talepteki kaymalar er veya geç piyasa fiyatlarının takip ettiği trendde

değişmelere sebep olur.
vi.

Çoğu grafiklerdeki fiyat hareketleri zaman içinde aynen tekrarlanır.

6.5. Şirket Değerleme Yöntemleri
Şirket değerlemesi denildiğinde halka açık olsun veya olmasın, o şirketin gerçek değeri
ve dolayısıyla o şirketin sermayesini oluşturan payların değerleri akla gelmektedir.
Ülkemizde halka açık şirket olabilmek için anonim şirket olunması gerektiği önceki
bölümlerde değinilmişti. Bu bilgiler doğrultusunda konumuzu ilgilendiren, şirket
değerlemesi, anonim ortaklıkların hisse değerlemesine indirgenerek açıklanacaktır.
Hisse senedinin değerinin belirlenmesinde dört ana yaklaşımdan yararlanılabilir.
Bunlar;
1)

Kâr payı iskontosu yaklaşımı

2)

Fiyat kazanç oranı yaklaşımı

3)

Piyasa değeri defter değeri oranı yaklaşımı

4)

Piyasa değeri nakit akışı oranı yaklaşımı

Şirketin sağladığı nakit akışlarını ortaklarına transfer edebilmesinin tek yolu k â r
payı dağıtmaktır. Bu nedenle, çoğu zaman kâr paylarının hisse senedi yatırımları için tek değer
kaynağı olduğu düşünülmektedir.
Şirket ortakları, k â r payı kazançlarının yanı sıra, sermaye kazancı da beklemektedir.
Yani bir kişi almış olduğu hisse senetlerinden kâr payı almanın yanı sıra, almış olduğu hisse
senedinin piyasa değerinin de artmasını bekler. Bu şekilde hem elinde bulundurmakta olduğu
menkul kıymet (o an için nakit sağlamasa da) değer artışı olduğu takdirde, kazanç tahakkuk
etmesini sağlar, bunun yanında şirketin genel kurul toplantısı sonucunda k â r dağıtımına
karar vermesi ile de nakit girişi sağlanmış olur.
Hisse senedi fiyatlarında sermaye kazancı veya kaybı şeklinde ortaya çıkabilecek
değişiklikler büyük ölçüde gelecek yıllarda dağıtılacak k â r paylarının büyüklüğü
konusundaki piyasa beklentilerini yansıtır.
Buna göre bir şirketin hisse senetlerinin piyasa değerini, o şirketin gelecek yıllarda
dağıtılması beklenen kâr payları belirler.
6.5.1. Kâr Payı İskonto Modeli (Gordon Modeli)
Gelecekte sağlanacak kâr paylarının belirli bir ıskonto oranı üzerinde bugüne
indirgenmesini esas alan bir yöntemdir. M.J. Gordon tarafından geliştirilmiş olduğundan
Gordon Modeli olarak da bilinmektedir.

Gordon modelinde her şeyden önce hisse senedinden gelecekte sağlanması beklenen
bütün kâr paylarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Ancak firmanın ömrünün belirli
olmaması, kâr paylarının sonsuza kadar tahmin edilmesini gerekli kılmaktadır. Kâr
paylarının sonsuza kadar tahmin edilmesine ise olanak yoktur. Bu sorunu ortadan kaldırmak
ve kâr payı ıskontosu modelini kullanılabilir şekle getirebilmek amacıyla birtakım
varsayımlara ihtiyaç duyulur. Bu varsayımlar “kâr paylarında yıllar itibariyle beklenen büyüme
oranları üzerine” yoğunlaşır.
Herhangi bir t döneminde hisse başına kâr payı (Dt) aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Dt = Dt-1(1+g)
Bu formülde;
Dt = t dönemide hisse başına düşen kâr payı
Dt-1 = t döneminden bir önceki dönemde hisse başına kâr payı
g = t dönemde kâr payı büyüme oranını ifade etmektedir.
6.5.2. Kâr Payı İskonto Modeline Eleştiri
Kâr payı ıskonto modelinin uygulanmasında bazı güçlükler ve sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Model basit ve kolay anlaşılır olmasına rağmen aşağıdaki eleştirilere
maruz kalmaktadır.
i.
Model bazı varsayımları kabul etmektedir. Bunlardan birincisi ıskonto oranı
ve büyüme oranında yapılacak değişiklerin hisse senedi değeri ve beklenen getirisi üzerindeki
etkisinin çok yüksek olmasına neden olmaktadır.
ii.
Bu modelde kullanılan girdilerin büyük ölçüde tahmin kaynaklı olmasıdır. Eğer
yapılan tahminlerde isabet sağlanamazsa, hesaplanan çıktılar gerçeği yansıtmayacaktır.
iii.
Kâr payı ıskontosu modeli ile ilgili diğer bir sorun ise, risk ve getiri arasında
kurulu olan dengenin bozulmasına yol açan bazı dönemlerin ortaya çıkmasıdır. Resesyon
dönemlerinde, kazandırmaya devam edeceklerine dair söz veren güvenli firmaların hisse
senetlerine büyük rağbet gösterilebilir. Dolayısıyla, bu tür şirketlerin hisse senetleri piyasada
yüksek fiyatlara ulaşabilir ve k â r payı ıskontosu modeli açısından aşırı değerlenmiş hisse
senedine dönüşebilir.
iv.

Düzenli k â r payı dağıtmayan firmalarda bu modelin uygulanması zordur.

v.
Kâr payı büyüme oranının istenen getiri oranından büyük olması durumunda
hisse senedinin gerçek değeri negatif olarak hesaplanır.

6.5.3. Fiyat Kazanç Oranı Modeli
Hisse senedi yatırımlarının değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de fiyatkazanç oranı yöntemidir. Fiyat kancı oranı, hisse senedi fiyatının bu hisse senedinden elde
edilen kazanca oranıdır. Buradaki kazanç, tüm giderlerin ve verginin ödenmesinden sonra
hissedara kalan net kârı gösterir.
Bu işlemi tek bir hisse için yaptığımızda Hisse Başına fiyat kazanç oranını bulmuş
oluruz.
FKO = Fiyat / Kazanç
FKO = Fiyat Kazanç oranı
6.5.4. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi
Dünyada kısaca indirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow) yöntemi olarak
bilinen bu yöntem bir şirketin değerinin, o şirketin gelecekte yaratacağı nakit girişlerine bağlı
olduğu esasından hareket etmektedir.
Gelecekte sağlanacak olan nakit girişleri o şirketin peştemaliye (goodwill) değerini
de kapsamaktadır. Şirketin aktiflerinde yer alan varlıklar nakit yaratmak için bir araçtır. Bu
varlıklar nakde dönmeyeceği için (arsa, bina, makine, vb.) bu varlıkların işletilmesi sonucu
oluşacak nakit akımları konumuzun içine girmektedir. Söz konusu varlıkların değeri ise tasfiye
değeri ile bulunabilir.
Bir şirketin değeri İndirgenmiş Nakit Akım yöntemine göre belirlenirken, o şirketin
sağlamış olduğu k â r ikinci plandadır. Çünkü amaç nakit akımların tespit edilmesidir. Bir
şirketin kârı tahakkuk esasına göre oluşur ve nakit giriş/çıkışları ile şirketlerin kâr/zarar ilişkisi
aynı döneme gelmeyebilir.
Kâr, şirketlerin öz sermayesinin artışını sağlayan elle tutulamayan, fiziksel olmayan
bir varlıktır, oysa nakit fizikseldir.
İNA, şirket değerlemelerinde, yatırım değerlemelerinde en çok kullanılan modeldir.
Söz konusu yöntem çerçevesinde, işletmenin önümüzdeki belli bir dönem içinde (genellikle 5
yıl) asli faaliyetleri vasıtası ile yaratacağı net nakit girişlerinin toplamı hesaplanır. Bulunan
bu değere, işletme için zaman boyutunun 5 yıl ile kısıtlı olmaması sebebiyle bir "sürekli değer"
(residual value) ilave edilir.
İNA bir yatırımın, benzer riske sahip başka bir yatarımdan daha fazla getiri sağlaması
durumunda değer yarattığı temeline dayanır.
6.5.5. Arbitraj Fiyatlama Modeli
Arbitraj Fiyatlama Modelinde (Arbitrage Pricing Model-APM), menkul kıymet
getirisinin sektördeki ve piyasadaki faktörler tarafından oluşturulduğu ve getiri ile risk

arasında pozitif ilişkinin varlığı kabul edilir. Bu faktörler GSMH, enflasyon, para arzı, faiz
gibi değişkenlerdir. Menkul kıymet sayısı arttıkça sistematik olmayan risk düşecek, ama
sistematik risk değişmeyecektir. Menkul kıymetin getirisi, risksiz faiz oranı ile değişken
faktörlere göre menkul kıymetin taşıdığı risklerin toplamı olarak ifade edilmektedir.
Hesaplanmasındaki güçlüklere rağmen, ampirik araştırmalar APM’nin beklenen getiriyi
CAPM’ye kıyasla daha iyi ölçtüğünü göstermektedir.
6.5.6. Nakit Akımlarından Firma Değerinin Hesaplanması
İlk önce şirketin serbest nakit akımları belirlenir. Daha sonra ıskonto oranının
belirlenir. Tahmin ufku da belirlenip tarih kıstı oluşturulur. Tarih kısıtından sonra firmanın
sonsuza kadar sabit oranda büyümede bulunacağı varsayılır. Bundan sonra da şirketin 5-10
yıllı nakit akımlarının bugünkü değeri hesaplanır. Artık değer bulunup bugünkü değere
indirgenerek şirket değerine ulaşılır. Artık değer ise 3 değişik metotla bulunabilir:
1)
Süreklilik; tahmin süresinin sonundan itibaren, serbest nakit akımının sonsuza
kadar gerçekleşeceği varsayılarak nakit akımları bulunur.
2)
Fiyat/Kazanç oranı; tahmin süresi sonunda hisse senedi piyasasında geçerli
olacağı beklenen fiyat/kazanç oranı ile tahmin edilen firma kazancı çarpılarak nihai değere
ulaşılır.
3)
Piyasa değeri/defter değeri oranı; tahmin süresi sonunda hisse senedi
piyasasında geçerli olacağı beklenen piyasa değeri/defter değeri oranı ile tahmin edilen defter
değeri çarpılarak nihai değere ulaşılır.
İNA yönteminin bazı eksik yönleri ve kullanılamayacağı alanlar ise şunlardır:

Bu yöntemde, ıskonto oranı yıllar itibariyle sabit olarak kabul edilmekte ve
fonların aynı sermaye maliyeti ile yeniden yatırıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca, ıskonto
oranını tahmin etmek, özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, kolay olmamaktadır.


Gelecek yıllar nakit akımlarının tahmin edilmesi çok zordur.


Temettü ve vergileme politikası dikkate alınmamaktadır. Gelecekte temettü
dağıtım oranının ve vergi oranlarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Bu yöntem, küçük firmalar için çok uygun değildir. Çünkü, küçük firmaların
kazançları genelde şirketin başında bulunan yöneticiye/sahibine bağlıdır ve gelecek kazançlar
daha çok kişilere bağlı ve risklidir.

Halka arzlarda azınlık hisse senetleri piyasaya arz edilirse, yatırımcı için
önemli olan nakit akımları değil temettü ödemeleri olacaktır.

Yüksek teknoloji alanında yatırım yapan firmaların nakit akımları ilk yıllarda
negatif olabilir ama ilerleyen yıllarda pozitife dönecektir; bunun tahmini de güç olabilecektir.


Yöntem teorik olarak sağlam olmakla birlikte uygulamada sübjektif sonuçlar
vermektedir.
Sayılan bu olumsuz yönlerine rağmen, İNA yöntemi, modern değerleme yöntemi
olarak genel kabul görmüş bir yöntemdir. N a k i t akımlarını indirgemek suretiyle, paranın
zaman değerini dikkate alan bir yöntem olması, bu yöntemin önemli bir avantajıdır. Ayrıca,
bu yöntem, değişik muhasebe yöntemlerinden etkilenmemekte, risk faktörünü ve bütün
yatırımları da dikkate almaktadır.
Blok satış yönteminde yatırımcı, şirketin temettü getirisi ve borsadaki kazancından
ziyade, şirketin gelecek yıllardaki nakit akımları ile ilgilenmektedir. İNA yöntemi diğer
yöntemlere göre karışık olmasına rağmen, daha önce halka açılmamış ve hisseleri blok
olarak satılacak şirketler için firma değerini en sağlıklı yansıtan yöntem olarak kabul
edilmektedir.
6.6. Hisse Senedi Değerini Etkileyen Faktörler
Şirketin değeri birçok faktör ve durumdan etkilenmektedir. Genel olarak şirket
değerini etkilen faktörler ikiye ayrılmaktadır: Nitel faktörler ve nicel faktörler. Bu faktörlere
kısaca aşağıda değinilecektir.
Nitel Faktörler: Şirketlerin değerlerinin belirlenmesi sırasında birçok nitel faktör
değerin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Söz konusu faktörlerin sayısal değerlere
bağlanmamış olmasından dolayı, şirket değeri bileşeni içindeki yeri, değerlemeyi yapan kişinin,
bilgi birikimi, teknik ve piyasa bilgisi ve en önemlisi gelecekle ilgili öngörü yeteneğine bağlı
olmaktadır. Bu faktörler;
i.

İşletmenin kuruluş yeri seçimindeki uygunluk

ii.

Üstün bir yönetici kadrosu ve işletme yönetiminin başarı derecesi

iii.

Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi ve başarılı bir satış örgütünün varlığı

iv.

Maliyet giderlerinin ve sürümün iyi organize edilmesi

v.

Verimli çalışmayı mümkün kılan bütün imkânların mevcut olması

vi.

Monopol avantajları

vii.

Müşterilerin işletmeye verdikleri değer,

viii.

Şirketin marka değeri

ix.

Çalışanlara yüksek düzeyde özel çalışma programlarının uygulanması

x.

İşçi ve İşveren ilişkilerinin uyumu

xi.

Uluslararası ilişkilerinin iyi olması

Nicel Faktörler: Şirket değerlemeleri sırasında, sayısallarla çalışılmaktadır. Sayısal
çalışma daha objektif ve görecelik kavramından daha uzak bir çalışma gerekmektedir. Zira
sonuç olarak, değer kavramı, sayısal bir ifadeyi oluşturmaktadır. Şirket değerini etkileyen nicel
faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
I.
II.

Aktif büyüklüğü
Kaynak yapısı

III.

Satışların durumu

IV.

Oransal analiz ve bulunan değerler

Aktif Büyüklüğü: Şirket değerini etkileyen ölçülebilir faktörler içinde en ön sırada
gelmektedir. Buna göre bir şirketin aktif büyüklüğü ve içinde var olan kalemlerin aktif
büyüklüklerine oranı işletmenin değerini etkilemektedir. Dikey analiz denilen bu oranlama bir
işletmenin o yıla ait bilanço ve gelir tablosu üzerinde yer alan kalemlerinin birbirlerine göre
ağırlıklarını görmeyi sağlayan bir analiz çeşididir. Buna göre her kalemin aktif içinde ne
kadar bir ağırlığının olduğu ortaya çıkacaktır.
Kaynak Yapısı: Şirketin öz kaynak dışında kaynak kullanması işletme üzerinde
finansman yükü yaratacağından, şirketin değerini olumsuz etkileyebilmektedir. Fakat bir
işletmenin faaliyetinin tamamını sadece öz kaynaklardan karşılamış olması, finans
piyasasından borçlanamaması anlamına da gelebilir. Bu durumda şirketin değeri yine olumsuz
olarak etkilenecektir.
Satışların Durumu: Şirketin yaptığı satışlar, satışlardan iade ve indirimler, yerli ve
yabancı piyasalarda yapılan satışlar, satışların maliyeti gibi unsurlar işletmenin değerinin
yakından ilgilendirmektedir. Bunlardan özellikle satışların maliyetinin yıllar bazındaki
değişimi işletmenin maliyetleri hakkında detaylı bilgi verecektir. Eğer bu kalemin net satışlara
oranı gittikçe artıyorsa kâr marjı düşecek bu da şirketin değerini negatif anlamda etkileyecektir.
Oransal Analiz İle Bulunan Değerler: Oran analizi denildiğinde o döneme ait mali
veriler üzerinde yapılan bazı hesaplamalar akla gelmektedir. Bu hesaplamalar kârlılık oranları,
mali oranlar, likidite oranlar gibi alt sınıflara ayrılabilmektedir. Onan analizi ile elde edilen
değerler şirketin değerini direkt olarak etkilemektedir.

Bölüm Soruları
1)
Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymete ne denir?
a)

Hisse senedi

b)

Tahvil

c)

Finansman bonosu

d)

Hazine bonosu

e)

Varlığa dayalı menkul kıymet

2)

Kasa hisse senedi nedir?

a)

Nominal değerden yüksek bir değerle satılan hisse senedidir.

b)

Halka sunulmayan şirketin elinde bulunan hisse senetleridir.

c)

Halka satılmış hisse senetleridir.

d)

Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senedidir.

e)

Sahibine bütün hakları sağlayan hisse senedidir.

3)
Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan pay
senetlerine ne ad verilir?
a)

Adi hisse senedi

b)

İmtiyazlı hisse senedi

c)

Nama yazılı hisse senedi

d)

Bedelli hisse senedi

e)

Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senedi

4)
Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin
belirlenmesine esas teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Baz fiyat

b)

Temel fiyat

c)

Piyasa fiyatı

d)

Nominal fiyatı

e)

Borsa fiyatı

5)
Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle satılmasına ne
denir?
a)

Açığa satış

b)

Açıktan alış

c)

Kredili alış

d)

Kredili satış

e)

Küsurat satış

6)

Hisse senedinin değerini etkileyebilecek faktörler nelerdir?

7)

Hisse senedi değerlemesinde kullanılan yaklaşımlardan dört tanesini sayınız.

8)

Defter değeri ne demektir?

9)

Piyasa değeri ne demektir?

10)

Tasfiye değeri ne demektir?

11)

Yeniden yapma değeri ne demektir?

12)

Emsal değeri ne demektir?

Cevaplar:
1)a, 2)b, 3)a, 4)a, 5)a
6) Makroekonomi, sektör ve firma içi faktörler hisse senedi değerini etkileyebilecek
faktörlerdir.
7) Kâr payı iskonto yaklaşımı, fiyat kazanç yaklaşımı, piyasa değeri / defter değeri
yaklaşımı, piyasa değeri nakit akışı oranı.

8) Defter değeri (net muhasebe değeri), yayınlanan mali tablolardan yola çıkılarak
ölçülen ve aktif toplamından borçların düşülmesiyle elde edilen tutardır.
9) Piyasa değeri, bir varlığın pazarda satılabilir fiyatını göstermektedir.
10) Tasfiye değeri, faaliyetin kesin bir şekilde durdurulması durumunda şirketin
değeridir. Tasfiye değerini hesaplarken, şirketin tasfiyesiyle ilgili bütün maliyetleri dikkate
almak gerekmektedir. Bu maliyetler, normal olarak komisyonları, tasfiye sonuçlanıncaya
kadar işletmenin varlığının sürdürülmesi için katlanılan idari giderler, vergiler ve yasal ve
muhasebe giderleri. Tasfiye değeri, bu şartlarda aktiflerin satışından elde edilen bedelden
borçların, değişik komisyon ödemelerinin, işsizlik tazminatlarının ve değer artışları nedeniyle
ödenen vergilerin düşülmesiyle bulunan tutara karşılık gelmektedir.
11) Kurulu bir tesisin yeni baştan inşa edilebilmesi için yapılacak harcamaların toplamı
yeniden yapma değerini verecektir. Bu değerleme yöntemi firma varlıklarının tasfiye değerini
değil satın alma değerini dikkate almaktadır. Bulunacak toplam değerden, değerleme
yapılacak firmanın amortismana tabi varlıklarının kullanılmış olma sürelerine göre
hesaplanacak amortisman giderlerinin düşülmesi gerekir.
12) Emsal değer (benzer alım satımlar), gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir
varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımlanabilir.
Değerlenecek varlığa emsal teşkil edecek benzer bir varlığın piyasada alınıp satılması
durumunda, piyasada oluşan değer temel alınarak bir değer tespiti yapılabilir. Tespit edilen
değer emsal değer olarak adlandırılmaktadır. Emsal değer yöntemi gayrimenkullerin alınıp
satılmasında daha çok kullanılan bir yöntemdir.
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Anahtar Kavramlar
•

Tahvil senedi

•

Değerleme

•

Eurobond

Giriş
Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir ve tahvil hamili,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık
şirketin brüt kârından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını
aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
Tahvil senedinin değer kavramları detaylı olarak bölümde açıklanmıştır. Ayrıca
Türkiye’de tahvil piyasaları incelenmiş, tarihi perspektif içinde gelişimi açıklanmıştır.
Son olarak Eurobond tanım olarak ve tahvil değerleme yaklaşımları formülleri ile
gösterilmiştir.

7. TAHVİL SENETLERİ
Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve
kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri eşit ve
ibareleri aynı olan, nama hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul kıymettir. Tahvilde
esas olan vadenin bir yıldan uzun olmasıdır.
Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir ve tahvil hamili,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık
şirketin brüt kârından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını
aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
Tahvil sabit getirili bir menkul kıymettir. Tahvil sahibi enflasyonun kendisinden alıp
götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında kâr elde etmiş olur. Elde edilen gelir, enflasyonun
altında kaldığında ise tahvilin gerçek değeri sıfır olabilir veya negatif gelir hâline de gelebilir.
7.1. Tahvilde Değer Kavramları
7.1.1. Nominal Değer
Bir menkul kıymetin, üzerinde yazılı olan fiyattır. Bu değer onun gerçek değerinden,
yani piyasadan alınıp satıldığı fiyattan farklı olabilir. Tahvili çıkartan firma açısından muhasebe
kayıtları ve itfa planları nominal değere göre yapılır.
7.1.2. İhraç Değeri
Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oranı içinde indirim uygulanan
tahvillerde ortaya çıkan değerdir.
7.1.3. Piyasa Değeri
Nominal değerden çok farklı olmasa da piyasa koşullarına göre aşağıdaki şekilde
değişebilir:
Paraya çevrilebilir olmasa dahi her tahvilin piyasada her an için bir değeri mevcuttur.
Bu değer: anapara artı son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz toplamıdır.
Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise piyasada borsa değeri nominal
değerinin altında olup iskontolu işlem görüyor şeklinde yorumlanır.
Tahvilin nominal faiz oranı cari piyasa faiz oranının üstünde ise, piyasa ya da borsa
değeri nominal değerin üstünde oluşur, bu durum primli işlem görmesi şeklinde ifade edilir.
7.2. Tahvil Çeşitleri
Tahvil çeşitlerinin sınıflandırması aşağıdaki gibi yapılabilir:

1. İhraç edilme biçimlerine göre sınıflandırma
2. Sağladıkları güvenceye göre sınıflandırma
3. Sağladıkları haklara göre sınıflandırma
4. Çıkarılış biçimlerine göre sınıflandırma
5. Devlet ve özel sektör tahvilleri
6. Eurotahvil (Eurobond)
7.2.1. İhraç Edilme Biçimlerine Göre Tahviller
7.2.1.1. Nama Yazılı Tahviller
Nama yazılı tahvillerin üzerinde gerçek kişilerin adı soyadı ile tüzel kişilerin ticaret
unvanlarını taşıyan ifadeler vardır. Nama yazılı tahvillerin aktarılması için yazılı bir aktarma
bilgisine ihtiyaç vardır. Nama yazılı tahvillerin aktarılması için yazılı bir aktarma bilgisine
ihtiyaç vardır. Bu bildiri senedin üzerine yazılabileceği gibi ayrı bir kâğıt üzerine de yazılabilir.
7.2.1.2. Hamiline Yazılı Tahviller
Hamiline yazılı tahviller alacaklısı belli olmayan senetlerdir. Bu tür tahviller için önemli
olan unsur tahvili kimin taşıdığıdır. Şirketlerin bünyesinde biriken vergilendirilmemiş paraların
ortaklara intikalinde kolay bir araç olarak öncelikle hamiline yazılı tahviller düzenlenmektedir.
Özellikle servet beyannamelerinin vergi mükelleflerince verilmesinin mecburi olduğu
ülkelerde, servet hamiline yazılı tahviller ile saklandığı gerçeği mevcuttur.
7.2.2. Sağladıkları Güvenceye Göre Tahviller
7.2.2.1. Teminatlı Tahviller
Anonim şirketler, özel teminata sahip tahviller çıkarabilmektedirler. Teminatlı
tahvillerde, işletmenin sahip olduğu duran varlıkların bir kısmı ya da tümünü ödeme
yükümlülükleri karşılığında teminat olarak göstermektedirler. Eğer işletme faiz ve anapara
borcunu ödemez ya da ödeyemez bir duruma düşerse, tahvil sahipleri güvence olarak gösterilen
rehin veya ipotekli malı satarak alacaklarını tahsil ederler. Eğer bunlar borcun ödenmesine
yetmez ise şirketin öbür mallarından veya ileride elde edeceği gelirden alacaklarının alacakları
ödenir. Bu tür tahviller işletme sahiplerinin tahvillerini satmasında kolaylık sağlar. Çünkü
yatırımcılar için yüksek güvence sağlayan tahvillerdir.
7.2.2.2. Teminatsız Tahviller
Anapara ve faiz ödemeleri için herhangi bir teminat göstermeksizin çıkartılan
tahvillerdir. Bu tahviller tamamen işletmelerin piyasadaki itibarına dayanarak çıkartılır. Her ne

kadar bu tür tahvillerde teminat gösterilmemişse de aslında şirketin tüm gayrimenkul ve menkul
malları bu tür tahviller için genel bir güvence niteliği taşımaktadır.
7.2.3. Sağladıkları Haklara Göre Tahviller
7.2.3.1. Primli Tahviller
Nominal değerden daha yukarı bir fiyattan satılması o tahvilin primli olduğunu belirtir.
Bu durumda tahvilin taşıdığı kupon faiz oranı, piyasa faiz oranınından daha yüksektir. Nominal
değerden daha düşük tahviller ise iskontolu tahvillerdir. Bu durumda tahvilin taşıdığı kupon
faiz oranı, piyasa faiz oranınından daha düşüktür. TTK’ya göre, hisse senetlerinin nominal
fiyatlarına göre daha düşük bir fiyat ile ihraç edilmesi hukukun yasaktır fakat tahviller için aynı
uygulama söz konusu değildir. Tahvil fiyatları ile ilgili düzenlenen tek yasa, tahvillerin nominal
değerlerinin yüzde beşi kadar düşük bir fiyatla ihracının mümkün olmasıdır. Tahvil satışlarının
başladığı günlerde şirketler erken alım yapan yatırımcılara indirim uygulayabilirler.
7.2.3.2. İkramiyeli Tahviller
Şirketler pek çok yöntemle tahvil satışlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan bir
tanesi de ikramiyeli tahvillerdir. Tahvil satışını arttırmak için para ikramiyesi verilebilir.
Ülkemizde tahvil sahiplerine ek olarak faiz dışında hiçbir menfaat sağlanamaz hükmü
geçerlidir. Aksi durumların hepsi cezai yaptırıma maruz kalmaktadır.
7.2.3.3. Kâra Katılma Hakkı Veren Tahviller
Kâra katılmalı tahviller verimi sabit bir gelir niteliğinde olmayıp kâr edilme koşuluna
bağlı olarak, kârdan da belli bir pay alan tahvillerdir. Bu tahviller birikimli ya da birikimsiz faiz
ödemesi koşulu ile çıkarılabilirler. Birikimli faizli tahvillerde kârın iyi olduğu dönemlerde daha
önceki yılların ödenmemiş faizleri ödenebilir. Birikimsiz faizli tahvillerde ise belli bir dönemde
kâr sağlanmadığı takdirde o döneme ilişkin tahvil faizleri ödenmemiş olur. Bu faizlerin daha
sonraki yıllarda karşılanması olanağı yoktur.
7.2.3.4. Hisse Senedine Çevrilebilir Tahviller
Ortaklık tarafından çıkarılan ortaklığın sermaye artımı suretiyle çıkaracağı veya
izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına
dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir. HDT ihracı özellikle, hisse senedi piyasasının
sunduğu yüksek getiri potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan, bununla birlikte hisse senedi
fiyatlarındaki değişkenliğin getirdiği riski üstlenmek istemeyen yatırımcılara hitap etmektedir.
HDT’nin en temel özelliği tahvillerin içerdiği anapara güvencesi ile hisse senetlerinin sağladığı
sermaye kazancını bir arada sunmasıdır.
Sermaye Piyasası Mevzuatında HDT’lere ilişkin düzenlemeler Seri: ll, No: 22 sayılı
“Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ’’yapılmıştır.

7.2.3.5. Sabit ve Değişken Faizli Tahviller
Enflasyonun yüksek olduğu ve piyasa faiz oranlarında bir istikrar olmadığı dönemlerde,
tahvil piyasasında istikrar sağlamak çok zordur. Değişken faizli (faiz ödemeleri 3, 6 aylık ya da
1 yıllık dönemler itibariyle kuponlara bağlı olarak yapılabilir) tahviller böyle durumlarda tahvil
piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak üzere düzenlenmiştir.
7.2.3.6. İndeksli Tahviller
Değişken faizli tahvillerde enflasyona karşı yalnızca faiz oranı korunmaktadır. Dövize
ya da altına indeksli tahviller anaparayı korumakta daha güvencelidir.
7.2.4. Çıkarılış Biçimlerine Göre Tahviller
7.2.4.1. Seri hâlinde Çıkartılan Tahviller
Bu tür tahvillerin vadeleri her yıl ya da her altı ay bunlardan bir kısmı geri ödenecek
şekilde ayarlanır. Belli bir tertipteki tahvillerin kısa vadeli olanlarına daha düşük, uzun vadeli
olanlarına ise daha yüksek oranda faiz ödenir. Dolayısıyla alıcılar tercihlerine en uygun vadeli
tahvilleri seçme olanağına sahiptirler. Diğer taraftan; tahvil çıkaran şirketin her yıl ne kadar
tahvilin ödeneceğini önceden belirleyebilmesi için gelecek dönemlerde ne miktarda gelir elde
edeceğine ilişkin gerçeğe yakın tahminler yapabilmesi gerekmektedir.
7.2.4.2. Kuponsuz Tahviller
Esas kanı iskontolu tahvillerin kuponlu tahvillerden daha az yaygın olduğudur. Bunlar
nominal değerden iskontolu satmaya sebep olmak için kasıtlı olarak düşük kupon oranı ile
çıkartılan tahvillerdir. Kuponsuz tahvil sahibine sadece tek bir nakit akışı sağlar ve bu da
tahvilin vade tarihidir.
7.2.5. Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri
7.2.5.1. Devlet Tahvilleri
Devlet tahvilleri vadesi 1 yıldan uzun, sabit getiri olanağı sağlayan sermaye piyasası
araçlarıdır. Genellikle riskten kaçmak isteyen rasyonel yatırımcı denilen bireyler tarafından
tercih edilirler.
7.2.5.2. Özel Sektör Tahvilleri
Özel sektör tahvilleri devlete alternatif olarak özel sektör kuruluşlarının şirketlerine
nakit yaratmak için çıkardığı borç senetleridir. Devlet tahvillerine göre riski daha fazladır.
7.2.6. Eurotahvil (Eurobond)
Hem devletin hem özel sektörün borç bulma amaçlı kendi ülkeleri dışında çıkardığı
tahvillere verdiğimiz isimdir.

7.3. Bono Kavramı
Bono, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade
tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla
olmayan borçlanma aracını ifade eder.
7.3.1. Bono Türleri
7.3.1.1. Sabit Kuponlu Bono
Sabit kuponlu bonolarda kupon oranı, yani ara dönemlerde alacağınız faiz ödemesi
sabitlenir. Örneğin 6 ayda bir %5 kupon ödemesi, ya da 3 ayda bir %2 kupon ödemesi gibi
oranlar karşımıza çıkabilir.
İhraçtan sonraki dönemde piyasa faizleri düşse de, sabit kuponlu bonoyu elinde tutan
yatırımcı ilk belirlenmiş olan yüksek orandan faiz kazanmaya devam eder. Bu, sabit kuponlu
bonoların yatırımcı açısından avantajdır. Ancak tersi durumda, piyasa faizleri yükseldiğinde,
yatırımcı aldığı kupon oranı göreceli olarak düşük kalacaktır.
7.3.1.2. Değişken Kuponlu Bono
Değişken kuponlu bonoların kupon oranı her sefer piyasadaki güncel faiz oranlarına
göre belirlenir.
7.3.1.3. Hazine Bonosu
Devletin genel bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve uygulanmakta olan para
politikalarını yönlendirmek amacı ile mali yıl içinde ihraç ettiği vadesi bir yıldan az olan borç
senedi niteliğindeki bonolardır.
Hazine bonoları da finansman bonoları gibi iskontolu fiyattan satılmaktadır. Vade
sonunda iskontolu fiyat ile nominal fiyat arasındaki fark yatırımcının geliridir.
Hazine bonolarında vadeler 3-6-9-12 aylık olup satışlar ihale yöntemiyle yapılır.
İhalede satılan hazine bonosu miktarının ve faiz oranının yüksek olması, hazinenin
borçlanma ihtiyacının yüksek olduğu ya da piyasadan emisyon emme operasyonu olarak
yorumlanmaktadır.
7.3.1.4. Finansman Bonosu
İhraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri menkul
kıymettir. Vadesi 1 yıldan fazla olamaz. İskonto esasına göre satılan finansman bonolarının
iskonto oranı ihraçcı tarafından serbestçe belirlenir. Kısa vadeli borçlanma aracı olup,
işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Yatırımcılar açısından ise,
kısa vadeli olamsı nedeniyle faiz riskinden korunma sağlamaktadır.

7.3.1.5. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Banka bonoları, bankaların kurul düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla
düzenleyip, kurulca kayda alınan iskonto esasına göre ihraç ettikleri menkul kıymetlerdi. Banka
garantili bonolar; bankadan kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu
sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi
kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve kurulca kayda alınmasını müteakip, ihraç
edilen kıymetli evraklardır.
Banka bonoları ve banka garantili bonolar birbirinden farklı mahiyettedir. Kalkınma ve
yatırım bankaları banka bonolarını ihraç ederken mevduat bankaları banka bonosu ihraç
edemezler.
Bonoların ihraç kararı genel kurul ya da yönetim kurulunca alınır. Kurula gerekli
evraklarla başvuru dilekçesi verilir, Kurul başvuruyu inceler, bankanın talebini de dikkate
alarak tedavül limitini ve satış limitini belirleyerek ihracı kayda alır.
Banka bonolarının vadesi en az 90 en çok 360 gün olmak üzere satış sırasında
belirlenerek düzenleme anında senedin üzerine yazılır. Banka garantili bonolar satışın yapıldığı
tarih itibariyle en az 90 en çok 720 gün vadeli olur. Bonoların faiz oranlarının tespiti banka
yönetimince yapılır.
Bonoların ikinci el piyasada alım satımı serbesttir. Bonolar borsaya kote edilmezler.
Bonoların üzerinde yazılı bedelleri, vadelerinde, satıcı banka tarafından belirlenen yerde ödenir.
7.4. Türkiye’de Tahvil Bono Piyasası
Ülkemizde özel sektör kuruluşları 1967 yılından başlayarak tahville finansman
yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Anca, özellikle 1970 yılında ortalama yıllık tahvil
ihraçları artmaya başlamıştır.
1970 yılında özel sektör tahvil ihraçlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte TCMB
Haziran 1970’de çıkardığı bir tebliğ ile tahvil piyasasını düzenleme yetkisini kullanmaya
başlamıştır.
1970-74 yılları arasında, sınırlı sayıda şirket tarafından ihraç edilen tahvillere karşı bir
talebin oluştuğu görülmektedir. 1971 yılında tahvil ihraç tutarı bir önceki yıla göre TCMB’nin
getirdiği sınırlamalar paralelinde %63 oranında azalmış, 1972 ve 1973 yıllarında ise
düzenlemelerin anlaşılmasıyla birlikte tahvil ihraç tutarları sırasıyla %100 ve %132 oranında
artmıştır. Ancak oransal olarak yüksek görülen artışlar bizi yanıltmaktadır. Çünkü ihraçlar
sınırlıdır ve ancak birkaç şirket tarafından gerçekleştirilmektedir.
1974 yılında ise %11 gibi, yüksek net faizli devlet tahvillerinin rekabet gücünü azaltmış
ve tahvil ihracı bir önceki yıla göre azalmıştır.

TCMB tahvil birinci el piyasasını olumsuz yönde etkileyen bu durumu dikkate alarak
Aralık 1974’de yayımladığı bir tebliğ ile yatırımcıların dikkatlerini tekrar tahvil piyasasına
yöneltmiştir. 1974 yılında çıkarılan bu tebliğ ile getirilen yenilikler;


Tahvillerin azami faiz oranının %18 olması,



Tahvillerin faiz ödemelerinin ara dönemlerde yapılabilmesi,



Tahvillerin istenildiğinde erken itfa edilebilmesi,



Satış süresinin 4 ayı geçmemesi.

Getirilen bu yeniliklerle tahvil birinci el piyasasının hem arz hem de talep yönü
canlanmıştır. Piyasanın talep yönü, hem faiz tavanının yükseltilmesi ve faiz ödemelerinin 1
yıldan daha kısa sürelerle yapılabilmesi sonucunda artan getiri oranları hem de erken itfanın
mümkün kılınması sonucunda artan likidite nedeniyle gelişmiştir. Piyasanın arz yönü ise,
yukarıda sayılan etkenler nedeniyle tahvillerin pazarlanabilirliliğin artması ve tahvil
giderlerinin kanunen kabul edilen bir gider olarak vergi matrahından düşülmesi sonucunda
tahvil ihracı ile sağlanan yabancı kaynakların maliyetinin azalması sonucunda gelişmiştir.
Tahvil ihraç rakamlarında 1975 yılında bu gelişmelerin sonucunda %131’lik bir artış söz
konusu olmuş.
Ancak Nisan 1975’de yayımlanan bir tebliğ ile tahvil faizlerinin bir yıldan kısa sürelerle
ödenemeyeceği ve anaparanın da ancak 2. yıl sonunda ödenebileceği hükümleri getirlmiştir.
TCMB tarafından getirilen bu kısıtlamalar tahvillerin pazarlanabilirliğini olumsuz yönde
etkilemiş ve 1975 yılının ikinci yarısından sonra tahvil ihraçları yavaşlamıştır.
1972 ile 1982 yılları arasında tahvil ihracıyla sağlanan fonların toplam yabancı
kaynaklar içindeki payı %1.7 ile %3.9 arasında değişmektedir. 1980 yılındaki bu artış, banker
kuruluşlarının varlığına bağlanabilir. Ayrıca, tabloda görüldüğü üzere, özel şirketlerin
finansman kaynakları içeririsnde banka kredilerinin payı oldukça yüksek olmasına rağmen,
tahvilin payı çok düşük oranlarda gerçekleşmiştir.
Banker kuruluşların 1981 – 1982 yılları arasında yükümlülükleri yerine getirememeleri
nedeniyle bu kriz söz konusu olmuştur.
Yaşanan bu banker krizinin de etkisi ile sermaye piyasasının düzenlenmesi gündeme
gelmiştir.
1981 yılında; Sermaye Piyasası Kanunu yayımlanmış, 1982 yılında ise SPK
kurulmuştur. Böylece menkul kıymet ihraçları ve satışları denetim altına alınmıştır. Ayrıca, bu
kriz sonrasında banker kuruluşlarının tasfiyesine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemelerin yapılması da söz konusu olmuştur.

İMKB’de hisse senedi ikinci el piyasası İMKB’nin kuruluşlarından bu yana faaliyet
göstermesine karşın, tahvil ikinci el piyasası 17 Haziran 1991 yılından itibaren İMKB
bünyesinde faaliyet göstermiştir.
SPK sonrası dönemde özel sektör tahvil ihraçları yıldan yıla artış göstermiştir. Bu
artışların en önemli sebeplerinden biri ise, özel sektör tahvillerinin getirisinin genellikle hisse
senedi hariç diğer araçlara göre daha yüksek olmasıdır.
Ancak özel sektör tahvil ihraçları mali piyasalarda bu kadar önemli bir yer kapsarken,
1994 yılından sonra ihraç edilmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise kamunun yoğun
borçlanma ihtiyacı ve bunun doğrultusunda uygulanan düzenlemelerdir.
Ülkemizdeki tahvil piyasasının gelişim sürecinde, SPK sonrası döneminin en belirgin
özelliği kamu kesiminin piyasaya hâkim olduğudur. Artan kamu borçlanma gereği sonucunda,
kamu kesimi bu borçları karşılamak üzere DİBS’lere yönelmiştir. Bunun sonucunda, tahvil
piyasası arz yönünde kamu kesimi hâkimiyetini arttırmıştır.
1994 yılından sonra ise, ülkemiz tahvil piyasası, tamamen kamu kesiminin hakimiyeti
altına girmiştir.
7.4.1. İMKB Dönemi Tahvil Bono Piyasası
Türkiye’de sermaye piyasaları gelişimi, gelişmiş ülkelere göre bir hayli geç başlamıştır.
26 Aralık 1985’te ilk organize piyasa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kurulmuş, 3 Ocak
tarihinde faaliyete geçmiştir.
İMKB bünyesinde Tahvil ve Bono Kesin Alım ve Satım Piyasası 17.06.1991 tarihinde
kurulmuştur. İşleme başladığı 1991 yılından itibaren İMKB’nin bu alanda çok önemli bir
konuda gelmesine imkân sağlamıştır.
2001 krizinden sonra uygulanmaya başlanan ekonomi politikaları; 2002 güçlü
ekonomiye geçiş programı ile ekonomide sağlanan istikrar; ülkemizde izlenen para ve maliye
politikaları ile beraberinde enflasyon oranlarındaki ciddi anlamda yaşanan düşüş, özellikle son
yaşanan küresel kriz sürecinde finansal sistemde risklerin ortaya çıkmasını engellemiştir. Son
yıllarda kamu borçlanma ihtiyacında tedricen yaşanan azalış, yerli ve yabancı yatırımcının
güveninin artmasını sağlamıştır.
Gelişmeler borçlanma vadelerinde uzama ve borçlanma faizlerinde düşüşe neden
olmuştur.
TCMB tarafından uygulanan enflasyon hedeflemesi ile enflasyon oranları 2 haneli
rakamların altına gerilemiş bununda risk priminde kalıcı etkileri görülmüştür. 2001 yılından
beri makroekonomik göstergelerde iyileşme yaşanmış, ülkemiz ekonomisi son yaşanan küresel
kriz karşısında diğer gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha olumlu bir performans
sergilemiş ve bu durum kredileri derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için verdikleri kredi
notlarına olumlu şekilde yansımıştır. Bununla birlikte Türkiye CDS’lerindeki daralmadan da

anlaşılacağı gibi Türkiye’ye yönelik risk algısı orata ve uzun vadede önemli ölçüde iyileşmiştir.
Bu da faizlere yansımıştır.
Ortalamada kısa vadeli bonolar ihraç eden Türkiye Hazine’si 2006’da ilk kez 5 yıl vadeli
sabit ve değişken faizli kupon ödemeli devlet tahvili ihraç etmiş ve borçlanma vadesini ciddi
anlamda uzatmıştır. 2010 Ocak ayında tarihinde ilk kez 10 yıl vadeli sabit kupon ödemeli devlet
tahvili ihraç ederek, borçlanma vadesini gelişmiş ülke piyasalarına paralel vadelere taşımıştır.
Ayrıca TÜFE’ye endeksli ve gelire endeksli tahvillerin yaygınlaşması farklı yatırımcı
profillerini de bono piyasasına çekebilmekte, buna paralel olarak bankaların da Hazine
ihraçlarına ilgisi artmaktadır.
7.5. Türkiye’de Kamu Borçlanma Araçları
Hazine Bonosu: Hazine bonoları Hazine’nin nakit açığını finanse etmek için merkez
bankaları aracılığıyla piyasaya sürülen 1 yıldan kısa vadeli ve iskontolu finansman aracıdır.
Devlet Tahvili: Devlet tahvilleri Hazine’ye finansman sağlamak için ihraç edilen 1
yıldan uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerdir.
7.5.1. Türkiye’de Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhraç Süreleri ve Yöntemleri
Hazinenin kaynak ihtiyacını temin etmek amacıyla gerçekleştireceği 4 tip şekil
mevcuttur:


İhale yöntemi



TAP (Musluk) yöntemi



Doğrudan satış yöntemi



Halka arz yöntemi

7.5.1.1. İhale Yöntemi
İhale yolu ile ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonoları iskontolu ve kuponlu olarak
satılabilmektedir. 3 aylık ihale takvimi her ayın son iş günü Hazine Müsteşarlığının sitesinden
yayınlanmaktadır.
7.5.1.2. TAP (Musluk) Yöntemi
Bu sistemde yatırımcıların istedikleri zaman satın alabilecekleri tahvilleri Merkez
Bankasına depolamaktadır. Yatırımcılar Merkez Bankasından alana kadar bu tahvillerin
mülkiyeti Hazine’ye aittir. TCMB “Tap’’satışları süresince sadece aracı ve depolayıcı görevini
görmektedir. Bu yöntemde Hazine, senedin türü, faizi ve vade şartlarını belirleyerek TCMB’ye
depolamaktır.

7.5.1.3. Doğrudan Satış Yöntemi
Hazine kamu kurumları, bankalar ile diğer finansal kuruluşlara doğrudan ihraç yöntemi
ile DİBS ihraç edebilmektedir. Kamu kurumları, bankalar ya da diğer finansal kuruluşlar senet
taleplerini Hazine’ye iletmektedir. Söz konusu talep Hazine tarafından değerlendirilmekte ve
piyasa koşulları çerçevesinde senedin faizi belirlenerek karşı tarafla da mutabakat sağlanarak
senet ihracı gerçekleştirilmektedir.
7.5.1.4. Halka Arz Yöntemi
Bu ihraç şeklinde de ihraç edilecek senedin türü, vade ve faiz şartları Hazine’ce
belirlenir ve satışa aracılık etmek isteyen banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışa sunulur.
7.5.2. Dünyada Kamu Borçlanma Araçlarının Satışı
Kamu borçlanma araçlarının satışı için ayrı ayrı satış teknikleri uygulanmaktadır. Her
satış tekniği için ayrı bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Merkez bankaları, kamu
menkul kıymetlerinin en büyük alıcısı durumundaki bankalar ile yakın ilişki içinde
bulunduğundan, borç senedi satışında birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.
Dünyadaki yöntemler;


Sabit fiyatla satış



İhale yöntemiyle satış



Hazır satış

7.5.2.1. Sabit Fiyatla Satış
Kamu menkul kıymetlerinin sabit fiyatla satışı değişik şekilde yapılabilmektedir.
Bunlardam birincisinde bir banka veya banka grubu satılmak istenen menkul kıymetlerin
tümünü bir komisyon karşılığında satın alarak halka arz etmektedir. Bu sistemde kamu
borçlanma ihtiyacını karşılamayı garanti etmektedir. İkinci bir yöntem ise bazı banka ve
bankalarla anlaşarak satılan menkul kıymet için bir komisyon ödenmesidir. Yatırımcıların
aracısız olarak doğrudan merkez bankasından menkul kıymetleri satın alması ise üçüncü yolu
oluşturmaktadır.
Sabit fiyatla satış yönteminin faiz hadlerinin dalgalı olduğu zamanlarda uygulanması
oldukça güçtür. Teklif edilen faiz hadleri sabit kaldığından, faiz hadlerinde değişiklik
olduğunda yeterli miktarda menkul kıymet satılamayacak veya gereğinden daha fazla faiz
ödemesi yapılmış olacaktır.
Borçlanma senetleri ihracının yeterli talebi görmemesi durumunda merkez bankası geri
kalan kısmı satın alabilmektedir. Satın alınmayan kısmın satın alınması ise merkez bankalarının
bağımsız para politikaları uygulaması yeteneğini zayıflatmaktadır.

7.5.2.2. İhale Yöntemiyle Satış
Sabit fiyatla yanında ihale yöntemiyle satışın bazı avantajları bulunmaktadır. Bu
yöntemde geniş kesimlere hitap etme imkânı nispeten azalmasına karşın, ihale sonucunda
rekabetçi bir faiz oluşmakta ve bu da satışın doğru fiyattan yapılmasını sağlamaktadır. İhale,
üretilen fiyatın tek veya çok olması, ihalenin açık veya kapalı olmasına göre değişik tiplere
ayrılmaktadır.
Bu sistemde istenen satışın yapılamaması ihtimali yüksek olmakla beraber yüksek
belirsizlik dönemlerinde ihaleye yeterli talebin gelmeme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumla
ülkemiz de sıkça karşılaşmaktadır. İhale sistemlerinin genel sorunları yanında ihalede kamu
bankalarının ağırlığının büyük olması ihaleye güvenin azalmasına neden olabilir. Güvenin
azalması kamunun daha fazla faiz ödemesine neden olmaktadır.
7.5.2.3. Hazır Satış
Bu yöntem ile ihraç edilen menkul kıymetler genellikle küçük yatırımcı için ve ikincil
piyasa olamayacak şekilde talep ihraç edilmektedir. Diğerlerinden farklı olarak, bu yöntemde
menkul kıymetlerin satış periyodu oldukça uzun tutulmakta, yatırımcının talebi hâlinde menkul
kıymet kendisine satılmaktadır. Bu yöntemde menkul kıymetlerin satışı, ikincil piyasa
vasıtasıyla yapılmaktadır. Getiriler günlük olarak değişeceğinden, ikincil piyasa vasıtasıyla
satış durumunda her yatırımcı menkul kıymetleri farklı fiyattan alacaktır.
7.5.3. İhraç ve İtfa Tarihi
İhraç tarihi, kamu borçlanma senetlerinin ihraç yöntemlerinin kullanarak piyasaya
Hazine tarafından TCMB aracılığıyla birinci elden satıldığı günü ifade eder. Bir başka deyişle
söz konusu senetlerin faydalı ömrünün başlangıcını ifade eder. Eğer kamu borçlanma senetleri
bu şekilde TCMB’den ihraç tarihinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından satın alınırsa bu bir
birincil piyasa işlemidir. İhraçtan alınan kamu borçlanma senetlerinin satışı ise ikincil piyasa
işlemi olarak kabul edilmektedir.
İtfa tarihi ise kamu borçlanma senetlerinin faydalı ömrünün son bulduğu günü ifade
eder. İtfa tarihinde Hazine adına TCMB, bu senetleri elinde bulunduranlardan geri satın alarak,
karşılığında senedin üzerindeki nominal bedel ile varsa kupon bedellerini öder.
7.5.4. Piyasa Fiyatı
Bir finansal araca ilişkin fiyatın, istenildiğinde ve düzenli olarak borsadan, satıcıdan,
simsardan, sanayi grubundan, fiyatlama hizmeti yapan veya düzenleyici bir kuruluştan elde
edilmesinin mümkün olması ve anılan fiyatların, karşılıklı pazarlık ortamında gerçekleştirilen
fiili ve düzenli piyasa işlemlerini temsil etmesi durumunda ilgili finansal aracın aktif bir
piyasada kayıtlı olduğu kabul edilmektedir. Finansal araçla ilgili aktif bir piyasanın
bulunmaması durumunda, gerçeğe uygun değer, bir değerleme yöntemi kullanılmak suretiyle
tespit edilir. Değerleme yöntemleri, varsa, ilgili araçlar büyük ölçüde benzer olan başka bir
araca ilişkin olarak karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili istekli taraflar arasında yapılan

işlemlerdeki gerçeğe uygun değerin referans alınmasını, indirgenmiş nakit akışları analizini ve
opsiyon fiyatlama modellerini içerir.
7.5.5. Faiz Tipi
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları sabit getirili menkul kıymetlerdir. Sabit menkul
kıymetler de getiri yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Yıllık faiz oranı üzerinden
duruma göre 3 veya 6 aylık dönemsel ödemeler göz önünde bulundurulur ve getiri hesaplanır.
Bu araçlar duruma göre iskontolu veya primli olabilir. Kuponlu veya kuponsuz olabilir.
7.5.5.1. Tahvil ve Bononun İskontolu İhracı
İskontolu tahvil ve bonolar nominal değer adını verdiğimiz tahvilin üzerindeki yazılı
değerden daha düşük bir bedel ile satılan ve vade dolduğunda yazılı anaparasını ödeyen
araçlardır. Örnek verirsek nominal değeri 1000 TL olan sıfır kuponlu ve bir yıl vadeli tahvili
800 TL ye alıyorsak vade sonunda tahvili geri vererek karşılığında 1000 TL aldığımızda 200
TL faiz geliri elde etmiş oluruz.
Günümüzde hazinenin ihraç ettiği bonolar iskontolu bono statüsündedirler.
7.5.5.2. Tahvilin Kupon Ödemesi Yapması Durumu
Vade boyunca belirli dönemlerde faiz ödemesinin yapıldığı ve vade sonunda anapara
geri ödemesinin gerçekleştirildiği kredi işlemidir.
Burada biz kupon ödemesi derken anaparanın belli bir yüzdesi kadar olan dönemsel faiz
ödemelerini kastetmiş oluruz. Bu ödemeler 3 aylık, 6 aylık, yıllık da olabilmektedir. Vade
sonunda tahvili satın alan kişi elindeki tahvili teslim eder ve tahvilin üzerindeki daha önce
tahvili almak için vermiş olduğu nominal değeri kadar olan parayı geri alır. Kupon ödemeleri
de o kişinin kazancı olmaktadır.
7.5.5.2.1. Tahvilin Kupon Faizinin Sabit Olması Durumu
İhraç gününde belirnene kupon ödeme tarihlerinde, tahvili elinde bulunduran kişiye
ödenecek faiz oranının sabit kalması durumudur. Faiz oranı dönem içinde değişim
göstermemektedir.
7.5.5.2.2. Tahvilin Kupon Faizinin Değişken Olması Durumu
Anapara itfasına kadar olan kupon ödeme tarihleri belirlenmekte fakat kupon ödeme
dönemlerinde, kupon faiz tutarını hesaplamaya esas olan kupon faiz oranı her kupon dönemi
için yeniden fiyatlamaya tabi tutulmaktadır. Kupon ödeme dönemleri bilinmesine karşın ne
kadar kupon ödemesinin yapılacağı önceden bilinmemektedir. Bu tahvillerde getiri hesaplama,
sabit kuponlu faizli tahviller kıyasla daha zordur.
Kupon faizinin değişken olması durumu, faiz oranlarının yükselen bir trend izlediği
veya beklentinin yükseliş eğilimi gösterdiği durumlarda faiz riskinin minimize etmek için

avantajlı olarak görülmektedirler. Yani her kupon ödeme döneminde yeniden fiyatlama söz
konusu olduğundan, piyasa faiz oranlarındaki yükseliş, kupon faiz oranında bir önceki kupon
ödeme dönemindeki kupon faiz oranına göre artış olarak yansıması, tersi durumda ise kupon
faiz oranının azalaması şeklinde kendini göstermektedir.
7.6. Özel Sektör Tahvil ve Bonoları
1980 ve öncesinde tahvil piyasalarındaki bir gelişmemişlik mevcuttu. Bu durumu çeşitli
sebeplere bağlayabilmekteyiz. Bu sebepler arasında Türkiye’nin tarımsal yapısına, tasarruf
birikimlerinin az olmasına, hukuksal altyapısına, uygulamadaki bazı eksikliklere bağlı
olabildiği düşünülmektedir.
1970’li yıllarda bankerlik skandalları yaşanmış ve sade yatırımcılar bu durumdan
psikolojik olarak olumsuz etkiye maruz kalmıştır ve güven duyguları azalmıştır. Bu durumda
borçlanma ihtiyacı olan şirketler dolayısıyla borç ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara
yönelmekten başka çare bulamamışlardır.
Bu dönemlerde TSKB ve İş Bankası İMKB’nin olmadığı bu dönemlerde tahvil ile
borçlanabilmişlerdir. Ayrıca işlev sahibi olmuş ve tahvil ihraçlarına aracılık etmişlerdir.
1980 ve sonrası Türkiye’de yoğun olarak özel sektör borçlanmaları, devletin artan
borçlanma ihtiyacıyla aynı piyasalarda borç aramasından olumsuz etkilenmiştir. Borçlanma
ihtiyacı olan özel şirketler devletin elinde bulundurduğu yasa koyucu yetkisinin etkisiyle
borçlanma piyasalarından fon talep etmesi sonucu piyasa dışına itilmişlerdir.
1980’lerden bu yana Türkiye’de kredi piyasası özel sektörü, tahvil piyasası da devlete
çalışmaktaydı. Kamu açıkları bu durumu doğuran temel sebeplerden biriydi. Ayrıca tahvil
piyasalarında devlet ile rekabet etmek olanaksızdı. Kamu kâğıtlarının verdiği faizin önünde
sınır yoktu ve bu da özel şirketlerin borçlanmasını zorluyordu. 2000’li yıllara gelince yapılan
ekonomik reformların sonucu kamu borçlanma ihtiyacı vergi, harç ve diğer düzenlemeler
sayesinde şirketlerin tahvil – bono satarak borçlanmalarının önü açılmaya başlamıştır.
7.6.1. Türkiye Özel Sektör Tahvilleri ve Düzenlemeleri
Özel sektör borçlanma araçlarının Türkiye’deki gelişimine bakıldığında hisse
senetlerine kıyasla hayli geride kaldığı görülmektedir.
1994 krizinden önce yüksek iç faiz oranları, özel sektörün para ve finans piyasalarından
dışlanmasına sebep olmuştur. 1994’ten sonra yılı kamunun borçlanma ihtiyacı giderek artarken,
bunun bir sonucu olarak Hazine tarafından ihraç edilen tahvillerin reel getirileri de yüksek
seviyelere ulaşmıştır. Hazine’nin artan bu borçlanma ihtiyacının karşılanması ve özel sektör
tahvilleri ile rekabette güç kazanması için, kamu tahvilleri vergi konusunda avantajlı bir duruma
getirilmiştir. Buna göre kamu tahvillerinde stopaj %0 olarak belirlenmiş olup, özel sektör
tahvillerindeki %10 oranı korunmuştur. Bu özel sektör borçlanma piyasasını olumsuz
etkilemiştir.

2000’li yıllara gelindiğinde düşen enflasyon ve reel faiz oranlarının yanında
düzenlemelerde yapılan iyileştirmelerin katkısıyla özel sektör borçlanma aracı piyasası 2005
yılından itibaren tekrar hareketlenmiştir.
7.6.1.1. Birincil Piyasa Düzenlemeleri
Son yıllarda borçlanma aracı ihraçlarının artışında düzenlemelerde yapılan değişiklikler
önemli destek sağlamıştır. 2009 senesinde ortak kurallar yaratmak amacıyla borçlanma
araçlarına ilişkin düzenlemeler tek bir tebliğ altında toplanmıştır. Tebliğ’e göre vadesi bir
yıldan az olan özel sektör tahvili finansman bonosu şeklinde tanımlanıyor. Eğer halka arz
edilerek satılacak ise vadeleri 60 gün – 1 yıl tahsisli oalrak satılacak ise 15 gün – 1 yıl arasında
olabiliyor. Türkiye’deki mevzuata göre de borçlanma araçları halka arz edilerek veya tahsisli
şekilde satılabiliyor.
7.6.1.2. İkincil Piyasa
Türkiye’de özel sektör tahvilleri, İMKB’de Kesin Alım Satım Pazarı’nda (KAS) işlem
görebiliyorken, ihraçları KAS ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarlarında (NİP) yapılmaktadır.
Özel sektör borçlanma araçlarının takas ve mutabakatı Takasbank aracılığıyla
yapılmaktadır. İhracı yapılacak özel sektör borçlanma araçlarının kaydileştirilme işlemi ise
Merkezi Kayıt Kuruluş (MKK) tarafından yapılıyor.
7.6.2. 2000’li Yıllar ve Tahvil İhraç Eden Türk Şirketleri
Türkiye’de yerel sermaye piyasasında şirket bazlı tahvil ihraçları gelişme gösterememiş
olup son 20 – 30 yıllık süreçte yaşanan yüksek enflasyon ortamından ancak 2001 ekonomik
krizinden sonra sıkı mali ve para politikaları olumlu tabloya götürmüştür. Yüksek enflasyon
beraberinde faizleri de doğal olarak yükselttiği için şirketler açısından tahvil ihraç etmek
oldukça zor duruma gelmiştir. Ayrıca o dönemlerle beraberinde özel sektör stopaj bakımından
devlete göre dezvantajlı durumdadır. Devlet tahvillerine stopaj uygulanmazken özel sektör
tahvillerine uygulanan stopaj yatırımcıları doğal olarak devlet tahvillerine yöneltmiştir.
Kamunun yüksek borçlanma ihtiyacı ayrıca piyasadaki fon arzının tamamının kamu
borçlanmasına aktarılarak özel sektörün fon talebini karşılama şansını zorlamıştır. Tüm bu
sebepler beraberinde özel şirketlerin tahvil piyasalarına ulaşımı için Türkiye’den ziyade yurt
dışı piyasalarda döviz cinsinden tahvil ihraç imkânlarına başvurmasını getirmiştir. Zamanla
uluslararası piyasalarda tahvil ihraç eden Türk şirketleri sayısında artış gözlemlenmiştir. Global
piyasalardaki likidite bolluğu ve dünya çapında düşük faiz ortamı Türk şirketleri için alternatif
piyasalarda daha avantajlı koşullarda finansman sağlama olanağını arttırmıştır.
Türk şirketlerinin tahvil ihraçları için kullanılan veriler yalnızca öncelikli ve teminatsız
tahviller göz önüne alınarak yapılmıştır. Her türlü kredi riskini azaltan yapılandırılmış
finansman tahvilerini yoğun bir şekilde etkilemiştir.

7.6.3. 2000’li Yıllar ve Sonrası Özel Sektör Tahvillerinin Durumu
2006 – 2010 döneminde özel sektör borçlanma araçları ihraçlarında makul bir canlanma
görülmüştür. Bunu beraberinde getiren araçlar ise finansman bonosu ve tahvil olmuştur.
Faiz oranlarının önemli ölçüde düştüğü ve Türk ekonomisinin önemli bir performans
gösterdiği 2003–2008 döneminde tekabül eden bir dönemde özel sektör borçlanma piyasasında
sınırlı bir gelişme de ek olarak gözlenmiştir. 2006 ve sonrası özel sektör brüt borç stoklarında
da kademeli ve düzenli bir artış gözlemlenmiştir.
Borç stokunu daha anlamlı bir şekilde gözlemlemek istediğimizde borç stokunu özel
sektörler beraber Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya, ihracata, TCMB rezervlerine olan oranlarına da
bakabiliriz. Böylece daha geniş bir açıdan borç stokunu incelemiş oluruz. Tablo 1’de Dış boç
stokuna ilişkin oranları görebiliriz.
Tablo 1: Dış Borç Stokuna İlişkin Oranlar (%)

7.7. Eurobond (Eurotahvil)
Kavram olarak euro-tahvil, euro-merkezlerde çıkarılan ve euro para cinsinden
belirlenmiş tahvillerdir. Diğer bir deyişle, euro – tahvil belirlendiği para birimini kullanmayan
ülkelerde satılan tahvillerdir.
Euro – tahvil piyasalarında ödünç alanların sağladıkları en önemli avantajlar sertbestlik
ve esneklik, faiz maliyetleri, vadeler ve kurumsal çerçevedeki uygun ilişkilerden
kaynaklanmaktadır.
1980 sonrası yapılan, yabancı piyasalardan borçlanabilme ile ilgili düzenlemelerle ve
uluslararası finansal piyasaların gelişmekte olan ülkeler için cazip bir finansman kaynağı hâline
gelmesiyle, ülkemi de uzun vadeli finansman gereksinimini yabancı tahvil ve euro tahvil
ihraçları ile bu piyasalardan karşılama yoluna gitmiştir.

1990 – 1999 arası dönemde euro tahvilleri sayısında ve değerlerin artış görülmekle
birlikte, vadelerinin önceki euro tahvil vadelerine göre daha kısa düzenlenmiştir. Ayrıca vadesi
bir yıl olarak düzenlenmiş euro tahvillere rastlamak da mümkündür.
2002 – 2003 yılları arasında hem dolar hem avro cinsi euro tahvillerin vadelerinin yakın
seviyelerde olduğunu gözlemlemekteyiz. 2004 sonrası ise dolar cinsi euro tahvillerin vadesinin
uzadığını görüyoruz. 2010 ve sonrasında ise devreye yen cinsi euro tahvillerin de girdiğini
görüyoruz.
Grafik 1: Uluslararası Tahvillerin Ortalama Vadesi (Yıl)

Dış ülkelerin Türk Euro tahvillerine olan talebini gözlemlediğimizde 2005 yılında
neredeyse çok azken 2005 itibariyle kademeli olarak 3 – 4 milyar TL’lerden 2014’e kadar
geldiğimizde 80 milyar TL’leri bulan rakamlara ulaştığımızı görmekteyiz.
7.8. Tahvil Değerlemesi
Daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi tahvil şirketler veya devlet tarafından
alınan uzun süreli bir borçtur. Bu borç karşılığında şirketler veya devlet yatırımcılara eşit
dönemlerde (tahvil kuponlu ise) ve vade sona erdiğinde itibari değer ödemesi yapmaktadır.
A. Yılda Bir Kez Faiz Ödeme Durumu

TD: Tahvil değeri

Ft: t döneminde elde edilecek faiz geliri
An: n döneminde geri alınacak anaparayı göstermektedir.
B. Yılda Birden Fazla Ödeme Olması Durumu
Yılda birden fazla ödeme yapılması durumunda en çok rastladığımız durum 6 ayda bir
faiz ödeme durumudur. Bu durumda formülümüz aşağıdaki forma ulaşacaktır.

C. Faiz Ödeme Dönemleri Arasında Değerleme
Dönemsel ödemeler dışında bildiğimiz gibi tahvil alım satım ikincil piyasa işlemleri her
zaman dönem ödemesini beklemek zorunda değildir. Ara günlerde de bu ödeme
gerçekleştirilebilir.
Düz Faiz Olma Durumu:


İlk faiz ödeme gününü esas alırsak

C: Günlük faizi ifade eder
K: İstenilen kazanç oranı


Son Faiz Ödeme Gününden Beri Geçen Zaman Esas Alınırsa

Bu formülümüzde son faiz ödemesinden c gün kadar gün geçmiştir.
Bileşik Faiz Olma Durumu:
Bileşik faiz olma durumunda yıllık kazanç k ve günlük faiz c ise formülümüz aşağıdaki
şekle gelir

Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları:
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları düşük riskli sabit getirili menkul kıymetler olarak
farklı bir formül içerir.

R: Beklenen getiri
C: Faiz ödemesine kalan gün sayısı
M: Bir faiz ödeme dönemindeki gün sayısı
N: Vadeye kadar yapılacak ödeme sayısı
A: Anapara
F: Ödenecek ilk faiz
İskontolu bir hazine bonosu ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

V.K.G.: Vadeye kalan getiri
V.K.G.S. : Vadeye kalan gün sayısını ifade etmektedir.
Finansman Bonoları Değerlemesi:
Finansman bonoları da hazine bonoları gibi satılmakta, vade sonunda yapılan ödeme,
anapara ve faizi kapsamaktadır. Ancak finansman bonolarının hazine bonolarından farkı, özel
sektör tahvillerinde olduğu gibi stopaj ve savunma sanayi fonu kesintisine tabi olmaları ve
SPK’nın getirdiği düzenlemelere göre bileşik faiz esasına göre iskonto edilmeleridir.
Bu durumda formülümüz:

B: Finansman bonosunun satış fiyatı
G: Vade sonu (nominal) değeri
C: Vadeye kalan gün sayısı
M: Senedin toplam süresi
V: Vergi oranı
R: Net getiri oranı
Banka Bonolarının Değerlemesi
Banka bonoları nominal değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

B: Finansman bonosunun satış fiyatı
G: Vade sonu (nominal) değeri
C: Vadeye kalan gün sayısı
M: Senedin toplam süresi
V: Vergi oranı
R: Net getiri oranı
Tahvil ve bono kuşkusuz ülkenin en önemli borçlanma piyasası araçlarıdır. Riski
sevmeyen rasyonel yatırımcıların talebi genellikle bu piyasaya yöneliktir. Aynı zamanda kamu
ve özel sektörün borç ihtiyacını karşılarlar. Ülkenin krizlere duyarlı olduğu dönemlerde
faizlerdeki dalgalanma geçmişten günümüze tahvil ve bono piyasasını da etkilemiştir. Bir
yandan özel sektörün vergisel anlamda dezavantajlı olup dışlanması aslında bu piyasaların
alehine olmuştur. İdeal bir borçlanma piyasası için hem kamu hem özel kesimin aktif olarak
sirkülasyonun içinde olması gerekmektedir. Bu nedenle tahvil ve bono piyasasının her anlamda
tüm araçlarıyla dengede olabilmesi için ekonomik gelişmelerin yanında bireylerin, kamunun ve

özel sektörün durum değerlendirmesi yapması ve piyasayı canlı ve dengeli tutabilmesi
gerekmektedir.

Bölüm Soruları
1)

Tahvilin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Tahvilin düzeltilmiş vadesine göre vade sonunda ödenecek anaparanın iskonto
edilmiş tutarı
b)

Tahvilin fiyatını bugünkü değere eşitleyen iskonto oranı

c)
Her devre elde edilen faiz tutarı ile vade sonundaki anaparanın belli bir iskonto
oranından bugüne indirgenmiş değerlerin toplamı
d)

Nakit akışlarının miktarına ve zamanına dayalı olarak hesaplanan vade değeri

e)

Yatırımcının gelecekte elde edeceği faiz gelirlerinin bugünkü değerleri toplamı

2)
Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşların çıkardığı uzun vadeli borç
senedi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hazine bonosu

b)

Banka bonosu

c)

Tahvil

d)

Hisse senedi

e)

Kâr zarar ortaklığı belgesi

3)
İşletmenin tahvilin anapara ve faiz ödemelerini yapamaması olasılığına karşı
bazı varlıklarını teminat olarak bulundurması durumunda aşağıdaki tahvil türlerinden
hangisi sözkonusu olur?
a)

Kâra iştirakli tahvil

b)

Primli tahvil

c)

İkramiyeli tahvil

d)

Endeksli tahvil

e)

Güvenceli tahvil

4)
İşletme birleşmeleri durumunda veya sorunlu işletmeler tarafından çıkarılan
tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sıfır kuponlu tahvil

b)

Riskli tahvil

c)

Endeksli tahvil

d)

İkramiyeli tahvil

e)

Varant tahvil

5)
İhraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri
menkul kıymete ne denir?
a. Finansman Bonosu
b. Hazine Tahvili
c. Enflasyona Endeksli Tahvil.
d. İkramiyeli tahvil
e. Varant tahvil
6)

Tahvil senedinde nominal değer ne anlama gelmektedir?

7)

Tahvil senedinde ihraç değeri nedir?

8)

Tahvil senedinde piyasa değeri nedir?

9)

Sağladıkları güvenceye göre tahvil senetleri nasıl gruplandırılır?

10)

Sağladıkları haklara göre tahvil senetleri nasıl gruplandırılır?

11)

İhraç şekillerine göre tahvil senetleri nasıl gruplandırılır?

12)

Sabit ve değişken kuponlu bono ne demektir? Açıklayınız.

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)e, 4)b 5)a
6) Bir menkul kıymetin, üzerinde yazılı olan fiyattır. Bu değer onun gerçek değerinden,
yani piyasadan alınıp satıldığı fiyattan farklı olabilir. Tahvili çıkartan firma açısından muhasebe
kayıtları ve itfa planları nominal değere göre yapılır.

7) Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oranı içinde indirim uygulanan
tahvillerde ortaya çıkan değerdir.
8) Nominal değerden çok farklı olmasa da piyasa koşullarına göre aşağıdaki şekilde
değişebilir: Paraya çevrilebilir olmasa dahi her tahvilin piyasada her an için bir değeri
mevcuttur. Bu değer: anapara artı son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz toplamıdır.
Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise piyasada borsa değeri nominal
değerinin altında olup iskontolu işlem görüyor şeklinde yorumlanır. Tahvilin nominal faiz oranı
cari piyasa faiz oranının üstünde ise, piyasa ya da borsa değeri nominal değerin üstünde oluşur,
bu durum primli işlem görmesi şeklinde ifade edilir.
9) Teminatlı ve teminatsız tahviller olarak ikiye ayrılır.
10) Primli ve ikramiyeli tahviller.
11) Seri tahviller ve kuponsuz tahviller.
12) Sabit kuponlu bono; bonolarda kupon oranı, yani ara dönemlerde alacağınız faiz
ödemesi sabitlenir. Örneğin 6 ayda bir %5 kupon ödemesi, ya da 3 ayda bir %2 kupon ödemesi
gibi oranlar karşımıza çıkabilir. İhraçtan sonraki dönemde piyasa faizleri düşse de, sabit
kuponlu bonoyu elinde tutan yatırımcı ilk belirlenmiş olan yüksek orandan faiz kazanmaya
devam eder. Bu, sabit kuponlu bonoların yatırımcı açısından avantajdır. Ancak tersi durumda,
piyasa faizleri yükseldiğinde, yatırımcı aldığı kupon oranı göreceli olarak düşük kalacaktır.
Değişken kuponlu bono ise kupon oranı her sefer piyasadaki güncel faiz oranlarına göre
belirlenmesine olanak sağlar.
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nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
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piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
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piyasalar,
kurumlar ve
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araçların temel farklılıklar ortaya
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Anahtar Kavramlar
•

Türev

•

Vadeli sözleşme

•

Opsiyon

•

Futures

•

Forward

•

Swap

Giriş
Türev ürünler, değeri bir başka varlığın değerine endekslenmiş ürünler olarak
tanımlanabilmektedir. Türev ürünler, işleme konu finansal aracın parasının vade sonunda
ödendiği, fiziki teslimat veya nakdî uzlaşmanın da vade sonunda yapıldığı türev piyasalarda
işlem görmektedir. Türev ürünlerin gelişiminin hızlanması Bretton Woods anlaşmasının
geçerliliğini kaybetmesiyle olmuştur. Opsiyon, futures (vadeli) ve forward sözleşmeleri ve
piyasaları bu tarihten itibaren hızla artmış ve gelişmiştir.
Bu bölümde türev ürünleri ve piyasaları detaylı olarak açıklanmış, tarihsel gelişimi
ortaya konmuştur.

8. TÜREV ÜRÜNLERİ ve PİYASALARI
Türev ürünler, “değeri bir başka varlığın değerine endekslenmiş ürünler” olarak
tanımlanabilmektedir. Türev ürünler, işleme konu finansal aracın parasının vade sonunda
ödendiği, fiziki teslimat veya nakdî uzlaşmanın da vade sonunda yapıldığı türev piyasalarda
işlem görmektedir. Bu nedenle vadeli piyasa ile türev ürün piyasaları aynı anlamda olmak üzere
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
“Türev sözleşmeleri; bir iktisadi varlığın satıcı tarafından belirlenen bir tarihte,
belirlenen bir fiyat, miktar ve kalitede, belirlenen bir yerde alıcıya teslim etmesini ve alıcının
da buna karşılık satıcıya sözleşme gereğince ödemesi gereken nakdî ödemesini öngören,
kanunen bağlayıcı bir anlaşma olarak tanımlanmıştır”.
Vadeli işlem sözleşmeleri, hisse senedi veya tahvil gibi herhangi bir şirketin veya
devletin çıkardığı kıymetler olmayıp, önceden belirlenen bir vadede ve standart bir büyüklükte
olan ve üzerine yazılan mal veya kıymetin teslimini içeren türev enstrümanlardır. Bu nedenle,
vadeli işlem piyasaları, Türev Piyasalar (Derivatives Markets) olarak da adlandırılmaktadır.
Vadeli işlem piyasalarında türev araçlar kullanılmaktadır. Türev araçlar: Getirisi başka
bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş
araçlardır. Riskten korunmak veya belirli seviyede risk alarak getiri yükseltmek amacıyla
kullanılan bu ürünlerin en önemli özelliği, vade dolayısıyla zaman ve spot piyasadaki fiyat
dalgalanmaları nedeniyle değişkenlik (volatilite) değerlerinin olmasıdır. Forward, Swap,
Futures, Opsiyon ve Yapılandırılmış ürünler başlıca türev ürünlerdir. Ancak bankalar bazında
özel olarak geliştirilmiş türev ürünlere de rastlanılmaktadır.
Türev ürünler bugün Türkiye’ de ve özellikle dünyada çok kapsamlı bir çeşitliliğe
ulaşmıştır. Ancak türev ürünleri yine de iki başlık altında ele alabiliriz. Birincisi, genellikle
forward ve swap işlemlerini kapsayan ve tezgah üstü işlemler olarak (Over The Counter-OTC
İşlemler) adlandırılan, düzenli piyasaları bulunmayan, bir başka deyişle düzenli bir borsada
işlem görmeyen finansal ürünlerdir. Forward sözleşmeler ve swap işlemleri türev piyasalarda
büyük oranda kullanılan finansal araçların başında gelmektedir. Bu işlemler taraflar arasında
gerçekleşen, tutar, vade veya diğer teknik konuları tarafların ihtiyaçlarına göre belirlenen
işlemlerdir.
Bunlara ilave olarak ikinci grup ise future sözleşmeleri (futures contracts) ve opsiyon
sözleşmeleri (option contracts) kapsayan, düzenli piyasaları bulunan ve borsada işlem gören
finansal araçlardır. Future ve Option işlemler yaygın olarak kullanılan diğer finansal araçlardır.
Temel türev ürünleri üç ana grupta toplayabiliriz:
-Vadeli işlemler (Forward ve Futures)
-Opsiyonlar
-Swap kontratları

8.1. Türev Ürünlerin Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi
Bretton Woods sistemi, dünya piyasalarına sabit olan ya da belirli bir bant içinde hareket
eden bir parite sistemi getirmiştir. Söz konusu sistemde doların değeri altına, diğer para
birimlerinin değeri ise doların değerine endekslenmiştir. Böyle bir sistemde para birimleri
arasında önemli değer değişimleri yaşanmadığı için uluslararası finans sisteminde kur riski
minimize edilmiş olmaktadır. Ancak sistemin, genişleyen dünya ekonomisinin ihtiyaçlarını
karşılayamaması sonucu sistem 1972 yılında çökmüştür. Bu tarihten itibaren ülke paralarının
değişim oranları serbest piyasa koşulları altında belirlenmeye başlamıştır. Bu durum daha
önceki sistemde minimize edilen kur riskinin tekrar bir tehdit olarak ön plana çıkmasına sebep
olmuştur. Ayrıca, başta ABD olmak üzere faiz oranlarının, enflasyonun önemli oranda
dalgalanma göstermesi, sermayenin çok çabuk ve kolay yer değiştirmesi de risk algılamasını
önemli oranda artırmıştır.
Söz konusu riskleri bertaraf etmek ve yeni doğan fırsatları değerlendirmek üzere
özellikle finansal piyasalarda yeni araçlar ve stratejiler geliştirilmektedir. Bugün kullandığımız
türev ürün piyasaları da bu çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.
Yakın bir tarihte ortaya çıkmalarına rağmen türev ürünlerin eski çağlarda da kullanıldığı
bilinmektedir. Kayıtlardaki ilk vadeli işlem sözleşmeleri Eski Yunan’da filozof Thales’in kışın,
bahardaki zeytin hâsılatı için yağhaneler üzerine yaptığı ve günümüzdeki alım opsiyonlarına
benzeyen pazarlıklardır. Aristo’nun da benzer sözleşmelere eserlerinde yer verildiği
bilinmektedir.
Forward sözleşmelerin ise ilk olarak 12. yüzyılda panayırlarda gerçekleştirildiğine dair
bilgiler bulunmaktadır. Forward sözleşmesinin ilk yapıldığı yer olarak da Londra’daki Kraliyet
Borsası (Royal Exchange) olmuştur. 17. yüzyılda ise Hollanda ve İngiltere’de yarı organize
borsalarda opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.
Günümüzdekine benzer ilk organize türev borsası 1697 yılında Japonya’da ‘Dojima
Pirinç Piyasası’ adıyla oluşturulmuştur.
19. yüzyılda Chicago, Frankfurt ve Londra gibi şehirlerde düzenli türev borsalar faaliyet
göstermeye başlamıştır. Bu piyasalarda tarih boyunca kullanılan türev araçlar gelişmiş şekliyle
kullanılmaya başlanmıştır.
1847 yılında, yumurta tereyağı, kümes hayvanları gibi ürünlerin işlem gördüğü Chicago
Ürün Kurulu (Chicago Product Board) kurulmuştur. Borsa sonra Chicago Ticaret Borsası
(CME) adını almıştır.
Türev araç piyasalarının modern çağdaki başlangıcı bu piyasaların ABD’deki gelişimi
ile yakından ilişkilidir. İlk organize türev araç piyasası 1848 yılında kurulmuş olan Chicago
Ticaret Odası (CBOT)’dır. Chicago Ticaret Odası’nda iç savaş yüzünden fiyatlarda görülen
dalgalanmalardan korunmak amacıyla forward işlemler gerçekleştirilmeye başlanmış ve bu
borsada buğday ve mısır alım satımı, nakit ve vadeli olarak yapılmıştır. 1865 yılından itibaren
modern vadeli işlemlerin yapıldığı CBOT’u 1872 yılında vadeli işlemlere başlanan New York

Pamuk Borsası takip etmiştir. CBOT günümüzde de faaliyetini sürdüren en büyük futures
borsasıdır.
Tarihsel gelişime bakıldığında ilk türev ürün piyasalarının tarım ürünlerinde olduğu
gözlemlenmektedir. Bu durum piyasada konu olan malın fiyatının bir risk transferi gerektirecek
kadar değişken olması ile ilişkilidir. Tarım ürünleri bu özelliği taşıdığı için ilk türev araç
piyasaları da bu ürünler üzerinde kurulmuştur. Finansal varlıklara ilişkin türev ürün piyasaları
ise bu ürünlerin fiyat değişimlerinin yoğun olarak yaşandığı 1970’lerin ortalarından itibaren
kullanılmaya başlanmıştır.
Para birimlerini ABD dolarına ve onun aracılığıyla belirli bir altın standardına bağlayan
Bretton Woods anlaşmasının çöküşüyle faiz oranları ve döviz kurlarında yaşanan
dalgalanmaların ardından ortaya çıkan faiz ve kur risklerini ortadan kardırmak amacıyla yeni
finansal araçlar ve piyasalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak 1972 yılında
Chicago Mercantile Exchange bünyesinde International Monetary Market kurulması ile dövize
dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başlamıştır. Faize dayalı ilk vadeli işlem
sözleşmeleri ise 1975 yılında National Mortgage Assocation bünyesinde işlem görmüştür.
Hisse senedi endeksine dayalı ilk vadeli işlemler 1982 yılında Kansas City Board of Trade
tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da da Amerika’yı takip eden gelişmeler görülmüş , bazı
ülke borsalarının birleşmesiyle Amerika’daki borsalarla yarışabilecek düzeyde yüksek işlem
hacmine sahip alım satım platformları oluşmuştur.
Swap işlemlerin ilki ise 1923 yılında Avusturya Merkez Bankası tarafından
gerçekleştirilmiştir. İlk para swap işleminin 1979 yılında, ilk faiz swap işleminin ise 1981
yılında Londra’da gerçekleştiği sanılmaktadır.
İlk olarak tezgahüstü piyasalarda işlem gören opsiyonlar 1973 yılından itibaren Chicago
Opsiyon Borsası (CBOE)’da 1975’lerden sonra ise diğer borsalarda işlem görmeye başlamıştır.
Bonoyla ilgili ilk futures sözleşmesi ise 1975 yılında CBOT bünyesinde işlem görmeye
başlamıştır. Hisse senedi endeksi sözleşmelerine ise 1982 yılından itibaren başlanmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak dünyanın dört bir
yanındaki finans merkezlerine erişimin kolaylaşması türev ürün kullanımında önemli bir artış
yaratmıştır.
Yıllar itibariyle vadeli işlem ve opsiyon borsalarının işlem hacimlerinde artışlar
görülmekte ve borsaların ekonomik sistemde karşılaşılabilecek hertürlü riske karşı yeni ürünler
geliştirmeye devam etmesiyle yeni finansal türev ürünler ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda türev ürün piyasalarında gözlemlenen bir diğer önemli gelişme de sigorta,
hava kirliliği, sözleşmeleri, elektrik türev ürünleri, hava durumu türev ürünleri ve kredi türev
ürünleri gibi yeni ve ilginç türev ürünlerinin kullanıma sunulmuş olmasıdır.

8.2. Türev Ürün Piyasalarının Temel Fonksiyonları
Finansal sistemde büyük önemi olan ve özellikle gelişmiş ülkelerde ulusal ve
uluslararası fon transferinde önemli bir yer tutan türev ürün piyasalarının bu piyasaların tercih
edilmesini sağlayan fonksiyonları bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar şu şekilde özetlenebilir.
8.2.1. Risk Yönetimi
Türev piyasaların en önemli kullanım amacı yatırımcıyı ileride olabilecek muhtemel
fiyat değişiklikleri riskinden korumaktır. Yatırımcı spot piyasasında aldığı pozisyonun tersi
pozisyonu vadeli işlem piyasasında almaktadır. Spot piyasada satış pozisyonu alan yatırımcı
türev piyasalarda alış pozisyonu, spot piyasalarda alış pozisyonu alan yatırımcı ise türev
piyasalarda satış pozisyonu alarak ileride doğabilecek olumsuz fiyat değişikliklerinden kendini
koruyabilmekte, bu sayede arz ve talepten kaynaklanan fiyat belirsizliğinin maliyeti azaltılmış
olur.
Türev ürün piyasaları riskten korunma mekanizmalarıyla aşırı mal stoku
bulundurmaktan ve fazla sayıda ileri tarihli teslim taahhüdüne girmekten kaynaklanan riskleri
azaltır. Üreticiye, sözleşme konusu varlığa sahip olmadığı hâlde işlem yapma imkânı sağlayan
ve ürünün spot fiyatında olası düşüş ve yükselişe bağlı üreticinin zararını önleyen türev
piyasalar bu özellikleriyle üreticiyi korumaktadır.
Günümüzde işletmeler birçok riskle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu risklerin
yönetilmesi işletmeler açısından önemlidir. Türev ürün piyasaları dabu noktada devreye girerek
riskten korunmak isteyen işletmelere avantajlar sunar. Örneğin ihracatçı bir işletme 6 ay sonra
döviz geliri elde etmesi durumunda işletmenin kârı veya zararı 6 ay sonraki döviz kuruna gore
değişecektir. 6 ay sonraki döviz kurunun belirsiz olması işletme için bir risk unsurudur. İşletme
bu riskten korunmak amacıyla 6 ay vadeli bir vadeli işlem sözleşmesini belirlediği kur
üzerinden vadeli işlemler piyasasında satabilir. Böylelikle işletme, kur riskinden korunmuş
olur.
Yatırımcılar türev piyasalarda işlem yaparak fiyat riski yerine baz riski adı verilen yeni
bir risk üstlenirler. Baz riski, fiyat riskine göre çok düşüktür.Vadeli işlem sözleşmesinin spot
fiyata göre farklı fiyatlandırılması sonucu bazdeğerinin değişmesi sonucu oluşan bu risk, vadeli
işlem fiyatı ile spot fiyat arsındaki farktan yararlanılarak hesaplanır.
Türev ürün piyasalarında, spot piyasadaki fiyat riskinden korunmanın bir diğer yolu da
çapraz korunma yapmaktır. Çapraz korunma ile yatırımcı vadeli işlem sözleşmesine konu olan
ürün ile riskten korunmayı amaçladığı ürünün aynı olmaması durumunda bu iki ürünün spot
piyasadaki fiyat farkı riskinden korunmuş olur. “Vadeli işlem piyasalarının araştırma
maliyetlerini azaltıcı ve bilgi akışını hızlandırıcı özelliği de riskten korunmak isteyenlere
yardımcı olmaktadır”.

8.2.2. Spekülasyon
Riskten korunmak isteyenlerin riskini üstelenerek daha fazla kazanç sağlamak amacıyla
vadeli işlem piyasasında işlem yapmaya “spekülasyon yapmak” denilmektedir. Spekülatif
işlem sayesinde risk, riskten korunma isteyenlerden kazanç amacıyla riski üstlenen
spekülatörlere transfer edilmektedir.
Spekülatif yatırımcılar vadeli fiyat ile beklenen spot fiyat arasında fark olduğu zaman
spekülatif pozisyon almaktadır. Eğer bir malın vadeli işlem fiyatının gelecekteki spot fiyatından
daha düşük olduğu inanılırsa vadeli işlem piyasasında alış yapmakta, vadeli işlem fiyatının
gelecekteki spot fiyatından daha yüksek olduğuna inanılırsa satış yapmaktadırlar. Spekülatörler
tahminleri veya hesapları doğru çıkarsa kâr etmekte, doğru çıkmazsa zara etmektedirler.
Türev piyasalarda spekülatörlere düşen görev riskten korunmak için bu piyasaları tercih
eden ve bu nedenle işlemlerin gerçek maliyetini üzerinde ödeme yapan yatırımcıların risklerini
üstlenmektir.
Spekülatörlerin türev piyasalar için önemi sadece risk almaları ile sınırlı kalmamaktadır.
Spekülatörler fiyatların aşırı yükselmesi hâlinde satışyönünde işlem yaparken, fiyatların aşırı
düşmesi hâlinde de alım yönünde işlem yaparlar. Bu nedenle doğru yapılan spekülasyon,
fiyatların aşırı yükselmesini ve düşmesini önleyerek finansal istikrara katkı sağlar.
Spekülatörlerin var olmadığı bir piyasa ortamında likidite azalır, katılımcıların arz ve
talepleri istenilen ölçüde karşılanamayabilir. Bazıspekülatif hareketleri ile piyasada fiyat
dengesizliklerinin ortaya çıkmasına neden olsalar da spekülatörler spot ve vadeli piyasalardaki
alım satım fiyatları arasında destek ve direnç noktaları oluşturarak bu iki piyasa arasındaki fiyat
farkını belirli bir seviyede tutmaktadırlar.
8.2.3. Arbitraj
Arbitraj “yatırım yapmadan elde edilen risksiz kazanç” olarak tanımlanmaktadır. Türev
ürün piyasalarında oluşan fiyatlarla spot piyasalarda oluşan fiyatlar arasında, hatta aynı vadeli
işlem sözleşmesini değişik vadeleri arasında belirli ilişkiler vardır. Bu ilişkileri yakalayan bir
yatırımcı bu ilişkilerin bozulduğu dönemlerde arbitraj yaparak kısa dönemli kâr elde
edebilmektedir. Yani, fiyatı düşen bir varlığı alarak bunu yükselen piyasalarda satabilme
imkânına sahiptir. Böylece hem kâr elde edecek hemde daha önce bahsedilen fiyatlar arasındaki
ilişkinin tekrar kurulmasına sebep olacaktır.
“Arbitraj amaçlı işlemler, fiyatların sapmasını engelleyerek etkin fiyat oluşumunu
sağlamaya katkı sağlar”. Ayrıca arbitraj işlemleri, fiyatların beklenen şekilde belirlenmesine de
yardımcı olarak piyasaların öngörülebilirliğini de artıracaktır.
8.2.4. Geleceğe Yönelik Fiyat Keşfi
Vadeli işlem sözleşmelerinin en temel özelliklerinden biri de geleceğe yönelik fiyat
keşfidir.

Vadeli işlem piyasalarında konu olan sözleşmenin belirlenen fiyatı o sözleşmenin
dayanak varlığının vade sonunda spot piyasada işlem görmesi beklenilen fiyatını
yansıtmaktadır. Vadeli işlem piyasaları vadeli işlemlerin bu özelliği sayesinde bir ürünün
gelecekteki fiyatı ile ilgili bilgi verirler. Vadeli işlem piyasalarının bu özelliği sayesinde
işletmeler üretim planlamalarını daha doğru, daha az maliyetli gerçekleştirebilmekte ve
kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmektedir. Bu durum ürünün arz talep dengesinin
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Üreticilerin vadeli işlem piyasalarında fiyatı yüksek
olan ürünü üretmeye yönelmeleri ve bu şekilde talebi karşılayabilmeleri, tersi durumda ise
gereksiz üretimin gerçekleştirilmemesi ile arz fazlasının oluşmaması geleceğe yönelik fiyat
bilgisinin kullanımına örnek olarak verilebilir.
8.2.5. Alım Satım Kolaylığı
Vadeli işlem borsalarının tezgah üstü piyasalardan ayıran en önemli özelliklerden biri
olan standart sözleşme ve standart ürünün varlığı alımsatımı kolaylığını da beraberinde
getirmektedir. Böylece birbirini hiç tanımayan taraflar arasında işlem yapılabilmesine olanak
tanınmakta bu da borsanın geniş kesimlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Borsanın geniş
kesimlere ulaşmasında bir diğer önemli husus da borsanın güvenilirliğidir. Hiçbir yatırımcı
güvenmediği bir borsada yatırım yapmak istemez. Borsada işlem gören ürünlerin ve
sözleşmelerin standart olması aynı zamanda güven ortamının da tesis edilmesine yardımcı
olmaktadır.
8.2.6. Güvence ve Likidite Sağlama
Vadeli işlem borsalarında sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilip
getirilmediğini gözetleyen ve tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayan takas odaları
önemli bir güvence fonksiyonu sağlamaktadır. Böylece sözleşme satın alacak olan biri karşı
taraf hakkında uzun ve maliyetli bir araştırma yapmayacaktır. Vadeli işlem borsalarında
güvenceye dayanarak çok sayıda yatırımcının yer alması aynı zamanda likidite için de bir
güvence olmaktadır.
8.2.7. Üretim Verimliliğini Artırma
Bir işletme için en önemli risk unsuru üretimde kullandığı girdi fiyatları ile satış
fiyatlarındaki beklenmedik değişikliklerdir. Firmaların ve dolayısıyla ekonominin üretim
yapısını olumsuz etkileyen bu durumdan korunmak için vadeli işlemler borsaları önemli
fırsatlar sunmaktadır. Spot piyasada alına pozisyonun tersi pozisyonda işlem yapılarak firmalar
fiyat değişimlerinde etkilenmemekte bu da hem firmanın üretim verimliliğini hem de
ekonominin verimliliğini artırmaktadır.
8.2.8. Otomatik İstikrar Sağlayıcılığı
Ekonomiler genellikle canlanma ve durgunluk olmak üzere iki dönem arasında
dalgalanma göstermektedirler. Canlanma dönemlerinde üretim ve fiyatlar artarken, daralma
dönemlerinde ise her ikisi de aşağı yönlü hareket etmektedir. Vadeli işlem borsalarında işlem
yapan spekülatörler ekonomik canlanma dönemlerinde gelecekteki daralmayı takip ederek

satışa geçmekte böylece spot piyasadaki talebi azaltarak fiyatların artış hızının yavaşlamasın
sebep olmaktadırlar. Daralma dönemlerinde ise vadeli alımlarla gelecekteki fiyatlardaki olası
artışlardan spekülatif olarak kâr elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu tür vadeli işlemler
dalgalanmaların şiddetini azaltarak otomatik stabilizatör etkisi göstermektedir.
8.2.9. Ekonomi Politikaları Müdahalelerinde Esneklik Sağlama
Ekonomi politikalarının uygulanmasından sorumlu olan birimler vadeli işlem borsaları
aracılığıyla daha az kaynak kullanarak ekonomiye müdahil olma imkânına sahip
olabilmektedirler. Özellikle döviz kurlarının yapay birşekilde arttığı dönemlerde merkez
bankaları türev piyasalarda satışa geçerek kuru aşağa çekebilmektedirler. Böylece döviz
rezervleri kullanılmadan kısa vadede döviz kurları aşağı çekilebilmektedir. Ayrıca
borçlanmadan sorumlu otorite, devlet tahvili ve hazine bonosu gibi enstrümanlarla türev
piyasalarda zaman esnekliğinden faydalanarak ekonomiyi yönlendirmeye çalışmaktadır. Çok
uzun vadelerle ihraç edilen bu enstrümanlar otoritelerin operasyonel sınırlarını genişletmekte,
borçlanmada derinliğin yakalanmasına yardımcı olmaktadır. Ancak gerek merkez bankalarının
gerekse borçlanma otoritelerinin bu tür işlemlerinin etkisi kısa dönemli olmaktadır.
8.2.10. Uluslararası Fon Transferini Artırma
Son yıllarda türev piyasaları işlemlerinde görülen yüksek artış bu işlemlerin ödemeler
dengesi tablolarında önemli yer tutmasına sebep olmaktadır. Vadeli işlem borsalarında,
yatırılan sermayenin yaklaşık 10–15 katı büyüklüğün kontrol altında tutulması uluslararası
akımların hacmini de önemli oranda artırmaktadır.
8.3. Türev Ürün Piyasaları ve İşleyiş Mekanizması
Genelde finansal piyasaların ve özellikle türev ürün piyasalarının gelişmesiyle
müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni türev ürün çeşitleri ve bunların değişik
kombinasyonları ortaya çıkmıştır. Buna rağmen tüm türev ürünleri forward sözleşmeler, futures
sözleşmeler, opsiyonlar ve swap sözleşmeler olarak sınıflandırmak mümkündür.
8.3.1. Forward Sözleşmeler
Vadeli Forward anlaşmaları, belirli bir dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyat ve
vadede alma ya da satma yükümlülüğü veren anlaşmalardır. Vade geldiğinde taraflardan alıcı
olan taraf (uzun pozisyon sahibi) kontratta belirtilen fiyattan, dayanak varlığı almak
zorundadır. Aynı şekilde, anlaşmayı satan taraf (kısa pozisyon sahibi), vade sonunda dayanak
varlığı, anlaşmada önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden alıcıya satmak zorundadır. Vade
sonunda, anlaşmanın taraflarından biri diğer tarafın zararını karşılamakla yükümlüdür. Forward
anlaşmaları taraflara yükümlülük getirmekte ve bu yükümlülüklerden kaçınma hiç bir şartta
mümkün olmamaktadır. Son yıllara kadar forward anlaşmalarında bir teminatlandırma söz
konusu olmadığı için çoğu forward anlaşmalarının başlangıcında herhangi bir nakit ödeme
gerçekleşmemektedir.

Forward işlemler tanımı gereği, standardizasyon olmadığı, tarafların sözleşme yaparken
her türlü serbestliğe sahip oldukları işlemlerdir. Tarafların sözleşme yapmaları gereken sınırlı
bir fiziksel mekan söz konusu olmadığı gibi, sözleşmelerin alım-satımı için de bir mekanizma
ya da organizasyon mevcut değildir. Forward işlemlerde teslimi garanti eden herhangi bir
kurum ya da kuruluş da yoktur. Bu yapısı itibariyle forward sözleşmeler, mevcut ticari hukuk
mekanizması içinde yapılabilen, mekanizmanın sağlıklı işleyişi tarafların karşılıklı güvenine ve
hazırlanan sözleşmenin mevcut ticari yasalarla uyumuna dayanan işlemler olmaktadır. Forward
kontratlarda oluşabilecek temerrüt riski azaltılsa da tam anlamıyla ortadan kaldırılmamaktadır.
Forward genelde kur riskine karşı korunma ( hedging ) veya spekülasyon için kullanılır.
Future piyasaların oldukça yaygınlaştığı ve mala dayalı işlemlerin, gerek istenilen güvenceyi
vermesi ve gerekse malların standardizasyonu gibi kolaylıklar sağlaması sebebiyle daha çok
future piyasalarda yapıldığı bu zamanda, forward işlemler yoğun olarak döviz kurları, pay
senetleri, emtia ürünleri ve faiz oranları gibi dayanak varlıkların üzerine yazılmaktadır.
Forward işlemlerde, taraflardan herhangi birinin sözleşmeye uymaması ve iflası halinde
karşı tarafın zararını karşılayabilecek herhangi bir mekanizmanın bulunmaması, özellikle
spekülatif amaçlardan uzak, riskini minimize etmek isteyen üreticilerin bu işlemlere soğuk
bakmasına sebep olmakta ve forward işlem yapmak isteyen bir taraf, karşı tarafı bulmakta
oldukça güçlük çekmektedir. Bu durum, hem forward işlemlerin yapıldığı mal çeşidini
sınırlamakta, hem de toplam forward işlem hacminin düşük düzeylerde kalmasına sebep
olmaktadır. Forward işlemlerin organize bir yapıya sahip olmamasının doğurduğu bir başka
sonuç da, tarafların süresi dolmadan yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmadan kurtulma
imkanının az olmasıdır. İkinci el piyasalarının mevcut olmaması ve devrinin hemen hemen
imkansızlığı, tarafların sözleşmeyi feshedebilmek için; ya başlangıçta sözleşmeye ilgili madde
koymak zorunluluğunu ya da karşı tarafı ikna etmek yükümlülüğünü getirmektedir.
8.3.1.1. Forward Sözleşmeleri Örnek: Firmanın Forward Alması
Forward anlaşmalarına, taraflar, spekülasyon amacıyla girebildiği gibi ilerde
gerçekleşebilecek bir finansal riski yönetmek amacıyla da girebilir. Örneğin, $/TL'nin üç ay
sonra yükseleceğini bekleyen bir yatırımcı kur üzerinden bir alım gerçekleştirebilmektedir. Şu
an belirlenmiş olan vadeli kur seviyesi, 3 ay sonunda artarsa, forward' da alıcı pozisyondaki
kişi anlaşmadan karlı çıkacaktır. Aynı şekilde döviz borcu olan bir yatırımcı riskini azaltma
amacıyla da forward anlaşmasına girebilir. Bu riski yönetmek için forward anlaşmaları
kullanılabilir. Şirket bugünden üç ay vadeli bir döviz forward anlaşmasına girebilir. Eğer, üç ay
sonra kurlarda çok önemli bir artış gerçekleşirse yatırımcının borcunda oluşacak artış forward
anlaşmasında oluşacak pozitif nakit akışı ile dengelecektir.
Örnek:
Şirket borcu: 1,000,000 $
Mevcut kur seviyesi: 2.80 $/TL
Borcun Vadesi: 3 ay

3 ay sonraki kur senaryosu: 3 $/TL
Anlaşma sırasında döviz kuru 2.80 TL olan ABD doları eğer üç ay sonra 3'e çıkarsa bu
şirketin borcu %7 artmış olacaktır. Örneğin, 1,000,000 $ borcu olan bir yatırımcı için bu
200,000 TL bir risk oluşturacaktır. Aynı anda döviz forward anlaşmasına alıcı (uzun) pozisyona
girmiş olan şirket borcunun maliyetindeki artışı forward anlaşmasından elde edeceği karla
karşılayabilir. Kurun artması şirketin forward anlaşmasını karlı hale getirecek ve bu da şirket
borcunun artışını sınırlayacaktır. Türkiye ekonomisinde özel sektör firmalarının sahip olduğu
döviz borcu nedeni ile karşı karşıya kaldıkları kur riski de yine bu bağlamda forward
anlaşmaları ile sigortalanabilir.
Örnek: Firmanın Forward Satması
Benzer bir şekilde, dövize yatırım yapmış bir yatırımcı açısından da forward
anlaşmasında kısa pozisyona girmiş olmak avantajlı bir durum olacaktır. Örneğin, 1,000 $'a
sahip olan bir yatırımcının riski kurun şu anki seviyesinden aşağı inmesidir. Bu noktada forward
anlaşmasında kısa pozisyona giren bu yatırımcı TL'nin değerlenmesi riskine ($/TL kurunun
düşmesi) karşı kendini sigortalayabilecektir. Böylece, kur riskini yönetmek isteyen taraflar
forward anlaşmasına girebilecektir.
8.3.1.2. Forward Sözleşmesinin Fiyatlaması
Vadeli işlemler, peşin işlemlere göre daha fazla risk taşırlar ve vade uzadıkça risk
artmaktadır. Vadeli işlemlerde fiyatı belirleyen bir çok faktör vardır.
Forward sözleşmelerin fiyatlaması, temelde, Taşıma Maliyeti Modeli’ ne dayanır. Bu
model, esas olarak, finansal olmayan ürünler üzerine düzenlenerek, sözleşmenin değerinin
tespitinde kullanılır. Model, ürünün veya finansal varlığın nakit fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki
ilişkinin düzeyini ölçmektir. Modele göre; vadeli fiyat, teslimat tarihinden önceki herhangi bir
dönemde nakit fiyatın üzerinde olmak zorundadır. Bunun nedeni, sözleşmenin içerdiği fiziki
miktarın, sözleşme tarihinde satın alınmış ve sözleşme bitiş tarihine kadarki taşıma maliyetinin
nakit fiyata eklemesi ile bulunmasıdır.
Taşıma maliyeti şu unsurlardan oluşur:
1.

Ürün satın almak için kullanılan finansman veya faiz maliyeti,

2.

Ürün saklama maliyeti,

3.

Ürün sigorta maliyeti,

4.

Navlun ücreti,

5.

Saklama döneminde meydana gelebilecek diğer maliyetler.

Finansal bir aracın konu olduğu forward sözleşmeleri taşıma maliyeti yöntemiyle
fiyatlanır. Herhangi bir ürünü bugün almakla, ileri bir tarihte almanın maliyetlerinin
karşılaştırıldığı taşıma maliyeti yönteminin hesaplanması aşağıdaki biçimde yapılmaktadır:
S= Spot piyasa fiyatı
F= Forward fiyatı
T= Süre (vadeye kalan gün sayısı)
İ= Faiz oranı
F=Forward fiyat(S*(1+(i*(T/365))) )
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; teslimat zamanına kadar teslimata
konu menkul kıymet veya malla ilgili olarak eğer bir nakit giriş çıkışı olacaksa( temettü, kupon
ödemesi vs.) bunun da forward fiyata yansıtılmasıdır.
Ayrıca, dönemsel özellik gösteren ürünlerde ( tarımsal ürünler vs.), bu ürünlerin
kullanım değeri olduğundan, taşıma maliyeti yöntemi doğru sonuç vermeyebilir.
Forward fiyat spot fiyattan yüksekse kontrat alıcısı için kar , satıcısı için zarardır.
Forward fiyat spot fiyattan düşük ise kontrat alıcısı için zarar, satıcısı için kardır. Forward fiyat
üzerinden belirli bir fiyat anlaşması yapılır. Bu nedenle forward fiyat sabittir. Spot fiyat
yükselip düştükçe kar mı zarar mı edileceği belli olacaktır.
Mali gelecek sözleşmelerin sona erdirilmesi iki şekilde gerçekleştirilir. Birincisi “Fiziki
Teslim”, ikincisi “Karşı ( Ters ) İşlemle Kapatılması” dır. Forward sözleşmelerde sadece fiziki
teslim söz konusudur. Karşı işlemle kapatılamaz; çünkü forward sözleşmenin ikinci eli yoktur.
8.3.1.3. Türkiye'de İthalatçı ve İhracatçının Kur Riski
Türkiye ekonomisi özelinde bakıldığında, ihracatçı ve ithalatçı kurumlar kur riski
yönünden tam ters etkilere maruz kalan taraflar olarak düşünülebilir. TL'nin değerlenmesi
ihracatçıyı olumsuz etkilerken, ithalatçıyı olumlu etkileyebilecektir. Kur değerlenmesi (ya da
$/TL'nin düşmesi) sonrası risk yaşayan ihracatçı kesimin forward anlaşmaları ile risklerini
yönetmesi son derece önemlidir. Bu nedenle forward anlaşmalarının Türkiye özelinde kur riski
üzerinden gerçekleştirilebileceğini düşünebiliriz. Değerlenen TL ya da düşen $/TL kurunun
riskini yönetebilmek için ihracatçı firmalar, $/TL kurunda satıcı konumunda olmak
durumundadır.
Fiyatlar önceden karşılaştırıldığından vadeli sözleşmeler söz konusu işlemleri
öngörülen süre içinde kur değişmesi riskine karşı korurlar. Vadeli sözleşmelerde vade,
uygulanacak döviz kuru, döviz miktarı, ödeme ve teslimle ilgili yer, banka hesap numarası, isim
gibi bilgiler yer alır. Vadeli işlemlere uygulanan kurlara vadeli döviz kuru (forward exchange
rates) adı verilir.

Özetle, Türkiye özelinde Dolar ile ithalat yapan ve girdileri TL olan şirketler ve döviz
borcu olan şirketler kur riski için forward anlaşmasında alıcı (uzun) pozisyona ; Türkiye'deki
ihracatçı konumunda olan ve girdileri TL olan şirketler $/TL forward anlaşmasında satıcı (kısa)
pozisyonda olmak durumundadır.
8.3.1.4. Forward Anlaşmalarında Temerrüt (Karşı Taraf Riski)
Forward işlemlerde, anlaşmayı satın alan taraf, başta herhangi bir ödeme
gerçekleştirmemektedir. Ancak vade sonunda kurdaki değişimin yönüne göre bir varlığı piyasa
değerinin altında da alma yükümlülüğünü yerine getirmek durumun kalabilmektedir. Bu
şartlarda, bu piyasa oyuncusu zarar etmiş olacaktır. Anlaşmadaki karşı taraf ise kar elde
edecektir. Temerrüt riski, başta hiç bir teminat vermeden forward kontratını alan tarafın vade
sonunda nakte ya da varlığa sahip olmaması halinde ortaya çıkacaktır. Bu da anlaşmayı satan
ve karlı olan tarafın vade sonunda alması gereken nakdi alamaması anlamına gelmektedir. Tam
tersi durumda kontratta alım yönünde pozisyonu olan taraf (uzun taraf) karlı olacaktır. Bu
durumda da satıcının karı nakit olarak ödeyememe riski vardır. Bu senaryoda da satıcının
temerrüt riski mevcuttur. Bu risk, finans literatürde karşı taraf riski (counterparty risk) ya da
temerrüt riski olarak adlandırılır. Forward anlaşmaları, özellikleri gereği bu tür bir riskle karşı
karşıyadır. Alıcı ya da satıcının belirli bir peşinat yatırmaması forward anlaşmalarında
genellikle karşılaşılan bir özelliktir. Aslında, son dönemlerde ve özellikle yakın geçmişte
yaşanan krizlerden sonra bazı uygulamalarda forward anlaşmalarında belirli bir teminat
yatırıldığı görülmektedir. Ancak, geneli itibari ile forward anlaşmalarında ödeme vade sonunda
gerçekleşmektedir.
8.3.1.5. Forward Anlaşmalarında Teslimat ve Netleşme
Forward anlaşmalarının sonlandırılması iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Önceki
örnekten devam edecek olursak, 1,000,000 ABD Dolarlık anlaşma sonrasında kontratı satın
alan taraf (uzun pozisyona sahip taraf), vade sonunda 1,000,000 Dolarlık dayanak varlığı (ABD
Dolarını) kontrat başına 3 TL'den almakla yükümlüdür. Vade geldiğinde başta kabul edilen
3,000,000 TL'yi veren yatırımcı (uzun pozisyon sahibi), pozisyonu satan taraftan (kısa pozisyon
sahibi), 1,000,000 ABD Dolarını teslim alacaktır. Bu şekilde sonlandırılan forward
anlaşmalarına "fiziki uzlaşı" (physical settlement) adı verilmektedir. Buna alternatif bir ödeme
biçimine ise "nakdi uzlaşı" (cash settlement) adı verilmektedir. Bir önceki örnekte oluşan
200,000 TL'lik vadeli gelir forward anlaşmasını alan taraftan satan tarafa nakit olarak transfer
edilir. Bir anlamda alacak ve borç yerine net alacak ya da borç el değiştirir.
Döviz kuru forward kontratlarında teslimat biçimi nakit ödeme şeklinde
gerçekleşmektedir. Dayanak varlıkları fiziksel ürünler olan forward kontratlarında fiziki
netleşme söz konusu olabilmektedir.
8.3.1.6. Forward Anlaşmasının Sonuçlandırılması
Forward kontratların sonlandırılması genellikle vade sonunda gerçekleştirilmektedir.
Bu forward ve futures kontratları arasındaki en önemli farklardan biridir. Taraflardan birinin

(uzun ya da kısa taraf) kontrat vadesinden önce, performansına bağlı olarak, sonuçlandırma
isteği olabilir. Ancak, forward anlaşmaları genellikle vadesinden önce anlaşmaların
sonuçlandırılmasına imkân tanımamaktadır. Duruma göre eğer mevcut koşullarda bu kontrata
girmek isteyen bir karşı taraf bulunabilirse, kontratı piyasada oluşturabileceği olası zararı da
ödeyerek vadesinden önce kapatma olanağı bulunabilir. Ancak, futures işlemlerinde sıkça
karşılaşılan bu durum forward anlaşmalarında sıkça karşılaşılan bir durum değildir.
Forward kontratlarında taraflar kimlerdir sorusu da oldukça önemlidir. Dünyada,
forward anlaşmalarında büyük piyasa oyuncularının piyasa yapıcısı özelliği mevcuttur. Büyük
yatırım bankaları özellikle döviz kuru forward anlaşmalarında piyasa yapıcısı konumundadır.
Piyasa yapıcısı kurumların, piyasaya likidite sağlaması hizmeti karşısında, forward işlemleri
üzerindeki alım ve satım arasındaki farktan (bid ve ask) komisyon karı elde etmektedirler.
Global piyasalardaki rekabetten dolayı bu ürünlerdeki alım satım farkı genellikle dardır.
Özellikle önemli ve derinliği olan kontratlarda (gelişmiş ülke döviz kuru forwardları gibi) alım
satım arasındaki fark oldukça küçüktür. Ancak, toplam işlem hacmi büyük olduğu için bu tür
kontratlarda yatırım bankaları piyasa yapıcısı özelliklerini sürdürmektedir. Tezgahüstü yapılan
forward anlaşmaları genellikle telefon ya da elektronik alım satım platformları üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
8.3.1.7. Forward Sözleşme Çeşitleri
Dünya finans piyasalarında hisse, hisse endeksi üzerine yazılan forwardlar oldukça
yaygındır. Ülkemizde görülen forward anlaşmaları arasında sıkça karşılaşılanı döviz kuru
forward anlaşmalarıdır. Daha az sıklıkla karşılaşılan faiz oranı forward ürünleri de mevcuttur.
Finansal piyasalardaki vadeli işlemler iki grupta incelenmektedir.
-Vadeli döviz işlemleri
-Vadeli faiz işlemleri
8.3.1.7.1. Döviz Forward Anlaşmaları
Vadeli döviz işlemleri, dövizin, ulusal para karşılığında, gelecekte belirli bir tarihte
teslim edilmek şartıyla, alım ve satışı için bugünden yapılan sözleşmelerdir. Bu piyasalara
vadeli döviz piyasaları denir.
Vadeli döviz piyasaları, genellikle, kişilere ileri bir tarihte, bugünden döviz kuru
garantisi sağlar. Bu nedenle, eğer bir ihracatçı forward döviz kurunu garantilemek isterse, bu
işle uğraşan bankalar veya broker’larla sözleşme yapabilir. Böyle bir sözleşme, belli bir tutar
dövizin, belli bir tarihte, belirlenmiş kurdan, belirlenmiş dövize çevrilmesini garanti eder. Bu
sözleşmeler, ihracatçı ve ithalatçılara, gelecekteki tarihlerde yapacakları teslimat, tahsilat ve
ödemelerde, fiyat değişimlerinden doğan risklerden korunma olanağı sağlar. Sözleşmede vade,
uygulanacak döviz kuru, döviz tutarı, ödeme veya teslimatın yapılacağı yer, banka hesap
numarası, tarafların kimliği gibi bilgiler yer alır.

8.3.1.7.2.Faiz Oranı Forward Anlaşmaları
Vadeli sözleşmelerin ikinci türü, forward faiz sözleşmeleridir. Genellikle, vadeli
sözleşmeler döviz üzerine yapılırken, faiz riskinden korunmak için de vadeli sözleşmeler
yapılabilir. Bu sözleşmeler vadeli faiz sözleşmeler olarak tanımlanır.
Vadeli faiz sözleşmelerinde taraflar, belli tutardaki anaparaya, ileri bir tarihte, belli bir
süre için uygulanacak faiz oranı üzerinde anlaşırlar. Bu orana forward faiz oranı denir. Forward
faiz anlaşmaları ile forward döviz anlaşmaları arasında önemli farklar yoktur. Forward faiz
sözleşmelerini yapanların amacı, kendilerini gelecekteki faiz değişmelerine karşı korumaktır.
Burada kredi kullanan işletme, kendisini gelecekteki faiz artışlarına karşı korumaya çalışırken,
kredi veren taraf ise, kendisini gelecekteki faiz düşüşlerine karşı korunmaya çalışmaktadır. Bu
nedenle, forward faiz sözleşmelerinde taraflar, belirli bir süre için, gelecekteki bir tarihte,
varsayılan tutardaki anaparaya uygulanacak olan faiz oranı üzerinde anlaşırlar.
Forward Rate Agrrement (FRA), en yaygın faiz oranı forward işlemleridir. En yaygın
kısa vadeli, teminatsız borçlanma ürünü LIBOR’ dur (London Interbank Offer Rate). Bir yıla
kadar AA kalitesindeki bankaların kendi aralarındaki borçlanma piyasası olan LIBOR piyasası
oldukça önemli bir para piyasasıdır. LIBOR ürünü sadece ABD Doları cinsinden olmayıp, US
Libor, Euro Libor, Yen Libor vb para birimi cinsi üzerinden de işlem görmektedir.
FRA (Forward Rate Agreement), değişik vade ve döviz kurundaki LIBOR oranlarını
dayanak varlık olarak kullanan türev ürünlerdir. Örneğin, şu an 3 ay vadeli ABD Doları LIBOR
faizi şu an %0.25 olsun. Bir yatırımcı 3 ay sonrası için, 100 milyon ABD dolarlık bir FRA
kontratına girebilir. Bu kontratta alıcı pozisyonda olan yatırımcının bu anlaşmadan eğer kısa
vadeli LIBOR faizi %0.25'in üzerine çıkarsa kar edebilir. Örneğin 3 ay sonra, 3 ay vadeli
LIBOR oranı %0.5'e çıkarsa yatırımcı bu iki faiz farkından kar elde edebilir. FRA 'de uzun
pozisyona girmiş olan yatırımcı kısa vadeli LIBOR faizleri arttığında para kazanırken, FRA
kontratlarını satmış olan taraf ise para kaybedecektir.
8.3.1.7.3. Diğer Forward Sözleşmeleri
Ülkemizde pek görülmemekle beraber hisse üzerine yapılan forward anlaşmaları da
bulunmaktadır. Hisse, Hisse Endeksi ya da hisse portföyü üzerine forward anlaşmalarına
girilebilmektedir. Hisse dışında, emtia, enerji ve değerli madenler üzerine de forward
anlaşmaları oluşturulabilir. Bahsedilen ürünlerin fiyatlama mantığı ve piyasalarda kullanılan
adil fiyat eşitlikleri finansal mühendisliğin biraz daha ileri bir seviyesine girmektedir.
8.3.1.8. Forward Sözleşmenin Taraflara Sağladığı Avantaj ve Dezavantajlar
Forward sözleşmeler, öncelikle risklerini minimum kılmak isteyen hedgerlere bu
amaçları doğrultusunda hizmet etmektedir. Bu sözleşmelerde satıcı tarafında bulunan taraf,
satmak istediği malı veya hizmeti ileri bir tarihte satmayı garanti altına almakla birlikte, satıcıyı
en önemli risk sayılan fiyat dalgalanmalarının fiyat riskinden korumaktadır.

Alıcı pozisyonunda bulunan taraf ise, ileri bir tarihte ihtiyacı olan mal ve hizmeti, fiyat
riskine karşı korunmuş bir şekilde satın alabilme garantisini elde etmektedir. Bu özelliğiyle
forward sözleşmeler alıcı ve satıcı açısından gelecekteki belirsizlikleri ortadan kaldırmakta ve
taraflara geleceğe yönelik rasyonel planlar yapma imkanı tanımaktadır.
Forward işlemlerin saydığımız avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajları da vardır.
Öncelikle, forward sözleşme yapmak, bu sözleşmelerin tabiatı gereği, sözleşmeyi yapanlar için
bir risk üstlenmek demektir. Şöyle ki; forward sözleşmeler, ayrı bir garanti mekanizması
içermeyip güven ağırlıklı işlemler olması dolayısıyla tarafları, karşı tarafın taahhüdünü yerine
getirmemesi veya sözleşmeye uymaması halinde çok büyük sayılabilecek zararlarla karşı
karşıya bırakabilmektedir. Bu durum, taraflardan birinin iflası ya da ölümü gibi durumlarda
geçerlidir.
Forward sözleşmelerde vadeden önce işlemin sona erdirilememesi taraflar için bir
güvence mekanizması olurken, aynı zamanda tarafların vadeden önce, sezmeleri halinde daha
büyük kayıplardan kurtulmasına da engel olmaktadır.
Forward sözleşmeler, bütün taraflara; malın nitelikleri, miktarı, vadesi, teslim yeri ve
koşulları hakkında herşeyi özgürce belirleyebilecekleri geniş bir alan sunarken taraflar için bir
avantaj sayılan bu durum, aynı zamanda malın veya hizmetin standart olmaması, tarafların
bütün dikkat ve yoğunluklarını fiyat üzerine verememeleri gibi bir dezavantajı da beraberinde
getirmektedir.
8.4. Futures Piyasalar
Futures sözleşme, standart miktar ve kalitede bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan
gelecekte belirli bir tarihte teslim etme ya da teslim almaya ilişkin yasal bir sözleşmedir. Futures
kontratın dayandığı ya da yazıldığı varlık fiziksel bir mal olabileceği gibi finansal bir ürün ya
da gösterge de olabilir. Bunlar;


Mal-emtia futures (commodity futures)



Finansal futures (financial futures)

8.4.1. VİOP’ ta İşlem Gören Sözleşmeler:
VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri aşağıda verilmiştir:


Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri



Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri

BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmesi

Euro/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Enerji Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Yurtdışı Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri

SASX 10 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Metal Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Çelik Hurda Vadeli İşlem Sözleşmeleri


BYF Vadeli İşlem Sözleşmeleri

FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmeleri


Gecelik Repo Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Aylık Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Üç Aylık Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

8.4.2. Futures İşlem Mekanizması


Futures komisyoncuları ve borsalar

Futures kontrat satın almak ya da satmak isteyen bir kişinin komisyoncu nezdinde hesap
açması gerekmektedir. Futures komisyoncuları müşterilerinden gerekli teminatları toplamakta,
hesap durumlarını düzenlemekte ve tüm işlem faaliyetlerini kayıt edip, raporlamaktadır.


Takas odaları (clearing houses)

Her vadeli işlem borsası tüm işlemleri takastan geçiren bir takas odası ya da kurumuna
sahiptir. Takas odası futures işleminde günlük fiyat farklarından ortaya çıkan kısa ve uzun
pozisyonları günlük olarak dengeleyen kurumdur. Takas odası her futures işleminde karşı taraf
olarak devreye girmekte ve borsada güven sağlamaktadır. Takas odasının diğer bir işlevi
kontratları kur, faiz ve endeks değişimleri doğrultusunda pazara göre uyarlamak, marj hesabını
izlemek ve gerekli durumlarda alıcı ve satıcılardan ek teminat ya da marj talep etmektedir.


Marjlama süreci (margining process)

Futures kontrat alıcılarının ve satıcılarının pozisyonlarının kur, faiz ve endeks
değişimleri doğrultusunda, takas odasınca, günlük olarak dengelenmesi vadeli işlem
borsalarının en önemli özelliklerindendir.
8.4.3. Futures İşlemlerinin Yapılma Amaçları

Korunma Amaçlı İşlemler: Bir sermaye piyasası aracı, döviz, kıymetli maden
veya malı kullanan, bunlarda pozisyon tutan veya gelecekte teslimatını bekleyen, ancak ilgili
ürünün fiyatında gelecekte meydana gelebilecek beklenmedik değişimlerden korunmak isteyen
yatırımcılar, vadeli piyasalarda spot piyasadaki pozisyonlarının tersi yönünde pozisyon alırlar.

Spekülasyon Amaçlı İşlemler: Spekülatörler, korunma amacıyla işlem
yapanlardan farklı olarak fiyat beklentileri çerçevesinde kar elde etmek amacıyla yatırım yapan
kişiler veya kurumlardır. Vadeli piyasalar özellikle kaldıraç etkisi sebebiyle spekülatörlere
oldukça önemli fırsatlar sunar. Spekülatörlerin piyasanın likiditesini ve işlem hacmini arttırdığı
bilinmektedir. Bu yatırımcı tipinin risk alma konusundaki isteklilikleri diğer piyasa
katılımcılarına taşıdıkları riski spekülatörlere devrederek riskten korunma imkânı sağlar.

Arbitraj Amaçlı İşlemler: Arbitrajcılar, iki veya daha fazla piyasada eş zamanlı
yapılan alım satım işlemleri ile risksiz kar elde etmeyi hedefleyen kişiler veya kurumlardır.
Örneğin, bir mal coğrafi olarak farklı yerlerde farklı iki fiyattan işlem görüyorsa arbitrajcı
hemen ucuz olan yerden alır, pahalı olan yerde satar ve böylece risksiz kar elde eder. Benzer
şekilde spot piyasalar ile vadeli piyasalar arasındaki taşıma maliyeti (cost of carry) nedeniyle
oluşması gereken fiyattan farklı seviyelerde fiyat oluşması durumunda, arbitrajcılar devreye
girerek ucuz olan piyasada alış, pahalı olan piyasada satış yaparak piyasaları dengelerler.
Arbitrajcıların varlığı piyasaların birbirleriyle uyumlu ve dengeli hareket etmesine ve doğru
fiyat oluşumuna katkı sağlar.
8.4.4. Futures Piyasaların Özellikleri
1.Futures piyasalar örgütlenmiş borsalardır.
Futures sözleşmelerine konu olan işlemler mutlaka future işlem piyasasında yapılmak
zorundadır. Borsa üyeliği borsada işlem gören diğer varlıklar gibi satışa ve kiralamaya konu
olabilir. Borsa üyeleri borsada işlem yapma yetkisine sahip oldukları gibi, borsanın işleyişine
yön veren kuralların belirlenmesinde etkili olurlar.

2.Futures piyasalarında yapılan sözleşmeler standartlaşmış sözleşme şartlarına göre
yapılırlar.
Futures piyasalarda yapılan sözleşmeler büyük çoğunlukla tek tiptir. Çünkü zaman
içinde bu piyasalarda yapılan sözleşmeler standartlaşmıştır. Belirli bir zamanda ve belirli bir
tarzda teslim edilecek malın özellikleri sözleşmede çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmak
zorundadır.
Buna karşılık forward sözleşmelerde standardizasyon bulunmamaktadır. Üzerinde
anlaşılan teslim tarihi taraflarca değiştirilebildiği gibi sözleşmenin yerine getirilmesini zorlayıcı
herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır.
Futures sözleşmelerde sözleşme konusu malın teslim tarihi, teslim yöntemi , future
sözleşmesine ilişkin meydana gelebilecek minimum ve maksimum fiyat değişmeleri önceden
belirlenmek zorundadır. Bu kurallar çok fazla sınırlayıcı olmasına rağmen, aynı zamanda future
ticaretini teşvik edici rol oynamaktadırlar. Çünkü futures ticaretine konu olacak mallar bir
standarda bağlandığı için, piyasadaki herkes neyin satışa konu edildiğini, neyin alındığını çok
iyi bilmektedir.
3.Futures piyasalar takas odası (clearing house) denilen organizasyona sahiptir.
Futures ticaretinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için her future borsası takas odası
(clearing house) adı verilen, borsaya bağlı olarak kurulan yada ayrı bir ticari işletme olarak
kurulabilen bir organizasyona sahiptir. Bu organizasyonun fonksiyonu future sözleşmesine
taraf olanların sorumluluklarını yerine getirmelerini garanti etmektir. Başka bir deyişle satıcının
yalnızca takas odası (clearing house)’na karşı sözleşme konusu malı teslim etme
sorumluluğunun bulunması, alıcının da yalnızca takas odasından sözleşme konusu malın
teslimini isteme hakkının ve takas odasına karşı ödeme yapma sorumluluğunun bulunmasıdır.
Takas odası (clearing house) uygulamasının diğer bir fonksiyonu alıcı ve satıcı
arasındaki güven sorununu ortadan kaldırarak future sözleşmelerinin çok geniş bir alanda
yapılmasını sağlamasıdır. Çünkü alıcı ve satıcı birbirini tanımasa ve güven duymasa bile
satıcının takas odası (clearing house)’ na karşı sorumlu olması alıcının da takas odasından
(clearing house) sözleşme konusu malın teslimini isteme hakkının bulunması taraflar arasındaki
güven sorununu ortadan kaldırmıştır.
Takas odası uygulamasında en önemli unsur bu organizasyonların güvenilirliğidir. Zira
piyasaların başarı ve sürekliliğindeki en önemli pay bu kurumlara aittir. Bu nedenlerle takas
odaları büyük, finansal yapıları çok güçlü organizasyonlar olarak örgütlenmişlerdir.
4.Future piyasalarda işlem yapanlar daily settlement ve margin payments denilen
yükümlülüklere bağlıdır.
Margin ödemeleri ve daily settlement denilen uygulamalar future piyasaların sorunsuz
çalışmasını gerektiren ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan diğer mekanizmalardır.

8.4.5. Futures Piyasalarında Teminatlandırma
Futures piyasalarında, hem alıcı hem satıcının kontrat değerinin belirli oranını teminat
olarak aracı kurumuna yatırma zorunluluğu mevcuttur. Bu piyasalardaki teminatlandırmanın
amacı, yatırımcıların, vade geldiğinde türev ürün işleminin gerçekleşmesi için gereken nakde
sahip olmasını garanti etmektir. Vade tarihi geldiğinde taraflar arasında önemli bir nakit
değişimi gerekebilir. Bu noktada yatırımcılardan yükümlülüğü olan tarafın yeterli nakde sahip
olamaması bu vadeli işlemin tamamlanmasını önleyecektir. Ancak, baştan alınan ve zamanla
güncellenen bir nakit ya da nakde kolayca çevrilebilecek bir teminat futures işlemlerinin
güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verir. Futures işlemlerinde hem alıcı hem de
satıcı pozisyonundaki yatırımcının kontrat değerinin belirli bir oranı kadar teminat tutma
yükümlülüğü vardır. Farklı borsalarda ve farklı dayanak varlıklar için farklı teminat oranları
mevcuttur. Futures piyasalarında üç temel teminat yapısı mevcuttur. Bunlar başlangıç teminatı,
sürdürme teminatı ve teminat çağrısıdır.

Başlangıç teminatı
Futures anlaşmalarında hem uzun hem de kısa pozisyona girecek olan yatırımcılar,
girecekleri kontratlarının belirli bir oranı kadarını nakit olarak aracı kurumlarına vermek
zorundadırlar. Başta verilen bu teminata başlangıç teminatı adı verilir. Bu teminatın asgari
seviyesi borsa tarafından belirli şartlara göre tespit edilir ve zaman zaman değiştirilebilir.
Alınan bu teminat sayesinde, uzun ya da kısa pozisyon sahibi herhangi bir yatırımcı, vade
sonunda karını realize etmesi noktasında bir sıkıntı ile karşılaşmaz. Başlangıç teminatının
oranını belirleyen temel unsurların başında, futures kontratının üzerine yazıldığı dayanak
varlığın günlük fiyat hareketliliği seviyesi gelmektedir. Çok genellenemese de, başlangıç
teminatı seviyesi, dayanak varlığın üç standart sapması olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla,
dayanak varlığın günlük değişiminin standart sapması %2 ise %6'lık bir başlangıç teminatı
düşünülebilir. Örneğin, kontratı 2 TL olan bir hisse vadelilerinden 50,000 adet alan bir yatırımcı
100,000 TL değeri olan bir kontrat değerine (nosyonel değer) ulaşmış olsun. Bu anlaşma için
%3 karşılığı 6,000 TL değerinde bir başlangıç teminatı belirlenebilir.
Başlangıçta alınan teminatın çok yüksek olması bu piyasalara olan talebi azaltmaktadır.
Teminat oranının çok düşük hesaplanması da futures işleminde temerrüt riski oluşmasına neden
olabilir. Başlangıç teminatı dayanak varlık ve futures piyasalarının çok oynak olduğu
dönemlerde artırılabilr.
Sürdürme teminatı
Başlangıç teminatının değeri, vadeli piyasalardaki harekete göre yeterli kalmayabilir.
Örneğin, yukarıdaki örnekte başlangıç teminatı 6000 TL olan bir kontratta vadeli ürünün fiyatı
2 TL idi. Ancak zamanla vadeli ürünlerin fiyatı günlük değişimler gösterebilir. Bu da duruma
göre hem uzun hem de kısa pozisyon taşıyan yatırımcının zararla karşılaşmasına neden olabilir.

Örneğin, 2 TL olan birim futures anlaşma değeri gün sonunda 2.2 TL'ye çıkabildiği gibi 1.8 TL
gibi değerlere de ulaşabilir. Vadeli piyasalardaki uygulamada, vadeli ürünün fiyatı günlük
sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulur. Teminat değerinin vadeli ürün fiyatı ile sürekli
değerlendirilmesi işlemine "piyasa fiyatına göre değerlendirme" (mark-to-market) adı verilir.
Örneğin, başlangıçta birimi 2 TL olan kontrat toplamda 100,000 TL ediyordu. Bir gün sonra
vadeli işlem piyasalarında bu fiyat 1.9'a düşerse pozisyonun toplam değeri 95,000 TL'ye
düşecektir. Dolayısı ile pozisyonda uzun olan yatırımcının gerçekleşmemiş 5000 TL'lik bir
kaybı oluşmuştur. Bu tür piyasa hareketleri vadeli piyasalardaki teminatları yetersiz kılabilir.
Bu yüzden, ikinci bir teminat yapısı gerekir. Başlangıç teminatının değerinin %75'lik kısmına
sürdürme teminatı adı verilir. Ancak, bazı borsalarda farklı bir oranın kullanıldığı da görülebilir.
Yatırımcının başlangıçtaki teminatının değerinin %25'ten daha fazla değer kaybetmesini
önleyecek bir mekanizma geliştirilmiştir. Örneğin, yukarıdaki örnekte, teminat değeri 4500 TL
den daha aşağı inmesi mümkün değildir.

Teminat Tamamlama Çağrısı (margincall)
Bir vadeli işlemde, portföy değerinin sürdürme teminatı değerinin altına düşmesi
durumunda teminat çagrısı (ya da teminat tamamlama çağrısı) gerçekleştirilir. Gün sonunda
oluşan son on dakikalık vadeli fiyatın ağırlıklı ortalaması (settlementprice) ile yapılan
değerlemede eğer teminatın değeri sürdürme teminatının altına inerse, aracı kurum müşteriyi
arayarak belirli bir nakdin teminat hesabına eklenmesini ister. Müşteriden istenen bu nakit
teminatı tamamlama işlemine "teminat çağrısı" adı verilir. Müşteri, portföyünün değeri ile
başlangıç teminatı arasındaki miktarı nakden teminat hesabına yatırmakla yükümlüdür. Eğer,
yatırımcı bu işlemi gerçekleştirmezse aracı kurum yatırımcının hesabını başka bir müşteriye
satabilir.
8.4.6. Teminat Yapısının Grafiksel Gösterimi
Futures sözleşmelerinin çalışma mekanizması ekteki grafikte gösterilmiştir. Yatay
eksende, vadeli fiyatlarının değişimini, dikey eksende ise teminat seviyeleri görülmektedir. Bu
örnekte, uzun pozisyona sahip yatırımcının teminat bakiyesinin, sürdürme ve başlangıç
teminatına göre değişimi görülmektedir. Başlangıç teminatı, 22,000 TL, sürdürme teminatı ise
16,500 TL'dir. Yatırımcının 7. gün teminat bakiyesinin seviyesinin tam 16500 TL olduğu bir
gündür. Bu teminat seviyesi, sürdürme teminatının altında olmadığı için o gün için bir teminat
tamamlama gereği görülmemektedir. Yatırımcının 11. gün sahip olduğu teminatının piyasa
değeri 10,000 TL'ye düşmektedir (mavi daire ile işaretlenmiş gün). Yine 16,500 TL altına düşen
teminat bakiyesi bir teminat tamamlama çağrısını zorunlu kılmaktadır. 11. gün sonunda
yatırımcı 12,000 TL ek bir nakit teminatı aracı kurumuna yollamak durumundadır. Sürdürme
teminatının altına inen teminat seviyesi tekrar sürdürme teminatı seviyesine değil başlangıç
teminatına yükseltilmektedir. Tüm bu süreç futures kontratlarında bir karşı taraf riski
oluşmasını önlemeyi amaçlar. Bu mekanizmayla, vadeli işlemler borsaları karlı durumdaki

tarafın (alıcı ya da satıcının) herhangi bir gün sonunda karını realize edebileceği nakdi hazır
tutmaktadır. Bu tür bir mekanizma forward piyasalarında bulunmamaktadır.

Teminat Bakiyesi ve Teminat Çağrısı: Bir Örnek
On günlük süre içinde vadeli işlemler yatırımcısı iki kez teminat tamamlama çağrısı ile
karşı karşıya kalmaktadır. İlk nakit ödeme çağrısı 4. günde gelmekte ve yatırımcının teminat
bakiyesi 16500 TL olan sürdürme teminatının altına inmektedir. 4. günün sonunda
teminatlarının piyasa değeri 14,000 TL'ye inen yatırımcı 16500 TL olan sürdürme teminatı
seviyesini tutturamamıştır. Bu nedenle yatırımcıdan aracı kurumu, VİOP tarafından belirlenen
kurala göre, 8,000 TL ek nakit teminat talep edecektir. Bu parayı yatıran yatırımcı 5. güne
22,000 başlangıç teminatını tekrar sağlayarak başlamıştır.
8.4.7. Vadeli Piyasalarda Takas Süreci
Vadeli piyasalarda işlemin gerçekleştiği anda, hem alıcı hem de satıcı aldıkları
pozisyonun değerinin belirli bir yüzdesi kadar teminatı (nakit ve nakit dışı) Takas Merkezi’ne
yatırırlar. Söz konusu işlem aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Takas Süreci
Alınacak olan teminat, genelde takas gününe kadar olan riski karşılayacak şekilde
hesaplanır. Bu teminat tutarının hesaplamasında temel alınan gösterge vadeli işleme konu

menkul kıymet veya finansal göstergenin fiyat oynaklığıdır. Gelişmiş finansal piyasalara sahip
ve makro dengeleri düzgün olan ekonomilerde sermaye piyasası araçlarının fiyat oynaklığı,
gelişmekte olan ve enflasyonist baskı yaşayan ülkelere göre daha az olduğundan, vadeli
işlemlerde alınan teminatlar da genellikle daha azdır.
Vadeli piyasalarda başlangıçta her iki taraftan da alınan bu nakit ve nakit dışı teminatlar
Takas Merkezi’nde toplanarak bir teminat havuzu oluşturulur. Bu teminat havuzu sayesinde
piyasada pozisyonu olan yatırımcıların zarar etmeleri durumunda sisteme zarar vermeleri
engellenmiş olur. Bir yatırımcının zarar etmesi ve bu zarar karşılığı istenen tutarı yatırmaması
durumunda teminatına başvurulur ve pozisyonu piyasada likide edilir. Vade sonunda, Takas
Merkezi’nde tutulan bloke teminatlar yükümlülüğün yerine getirilmesi şartıyla taraflara iade
edilir.
8.4.8. Vadeli İşlem Sözleşmesinde Alıcı Taraf Olarak Korunma (Long Hedge)
Amaç, satın alma fiyatını sabitleyerek, gelecekte alınması planlanan ürünün fiyat
artışlarından korunmaktır. Böylece, vadeli işlemde alıcı taraf olunarak ileri bir tarihte satın
alınması planlanan menkul kıymet fiyatındaki artışa karşı korunma sağlanır. Örneğin, bir tahvil
portföyü yöneticisi, faiz oranlarında düşme olasılığına karşı, ileri bir tarihte portföy nakit
girişlerini yatırmayı planladığı tahvil fiyatının artmasından uğrayacağı zararı, tahvil üzerine
vadeli işlemde alıcı taraf olarak kapatacaktır.
8.4.9. Vadeli İşlem Sözleşmesinde Satıcı Taraf Olarak Korunma (Short Hedge)
Eldeki varlığın cari değerini korumak temel amaçtır. Böylece, vadeli işlemde satıcı taraf
olarak korunma sağlanmaya çalışılır. Vadeli işlemde satıcı pozisyonuna girerek riskten
korunmanın amaçlandığı örnek durumlar aşağıda sıralanmıştır :
i) Elinde portföy taşıyan kişi, fiyat düşüşüne karşı portföyün cari değerini korumak için
portföyüne koruma sağlayacak vadeli işlem sözleşmesinde (futures) satıcı taraf olur.
ii) Henüz satışı tamamlanmamış yeni borç senedi veya hisse senedi ihracında ihracı
yüklenen aracı kuruluş, uygun bir vadeli işlem sözleşmesinde satıcı taraf olarak, faiz oranları
veya hisse senedi fiyatlarındaki olası değişikliğin satılmamış kısmı olumsuz etkilemesini
engelleyebilir.
iii) Portföy yöneticisi, sığ bir piyasada büyük meblağda kağıt arz edecekse, tamamının
satışı için geçecek sürede fiyat düşüşüne karşı korunma isteyecektir. Böylece, uygun bir vadeli
işlem sözleşmesinde satıcı taraf olarak likit olmayan ortamı kendisi için likit hale getirir.
8.4.10. Bir Futures Sözleşmesinde Standarda Bağlanmış Hususlar
Vadeli işlem sözleşmelerinin dört asgari unsuru vardır: nitelik, fiyat, miktar ve vade. Bu
asgari unsurlar borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri için standardize edilmiştir.
Malın niteliği :

Futures sözleşmelerine konu olan mallar önceden özellikleri ayrıntılı olarak tespit
edilmiş ve taraflarca bilinen mallardır.
Malın miktarı :
Her futures sözleşmesinin, sözleşmeye konu olan malın,menkul kıymetin, paranın
özelliğine göre farklı miktarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.
Teslim şartları :
Futures sözleşmelerine konu olan mal, menkul kıymet ya da yabancı paraların teslimi
belli kurallar içermektedir. Örneğin bir future sözleşmesine konu olan buğday teslim tarihinde
takas odası (clearing house) tarafından uygunluğu kabul edilen bir depoda bulunmak
zorundadır. Satıcı teslim sırasında alıcıya bu deponun, buğdayın depolandığını gösteren
belgesini sunmak zorundadır.
Teslim tarihi :
Futures sözleşmelerine konu olan mal, menkul kıymet ve yabancı paraların teslim
tarihleri sözleşme konusu varlıklara göre değiştiği gibi bu sözleşmelerin vade tarihleri future
borsası tarafından belirlenmiş tarihlerde sona erecek şekilde yapılmak zorundadır. Örneğin
buğday future sözleşmeleri Temmuz, Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında vadeleri dolacak
şekilde yapılmak zorundadırlar. Bunun yanında teslim, teslim ayının herhangi bir iş gününde
yapılabilecektir.
Gerçekleşebilecek minimum fiyat dalgalanması :
Her futures sözleşmesi, tick size denilen sözleşme konusu mal,menkul kıymet ve
paraların fiyatlarında meydana gelecek minimum değişiklikleri içermek zorundadır.
Gerçekleşebilecek minimum fiyat değişikliklerinin oranı sözleşme türlerine göre değişmekte
ve aynı mal için tek oran uygulanmaktadır.
Günlük fiyat limitleri :
Bütün futures sözleşmeleri için bir günde meydana gelebilecek maksimum değişiklikler
önceden belirlenmiştir. Ya da başka deyişle bir buğday future sözleşmesinin değerinde
meydana gelecek değişme önceki günün kapanış değerine göre belirlenmiş tutarı
geçemeyecektir. Eğer teslim ayı içerisinde bulunuluyorsa söz konusu fiyat değişikliği
sınırlaması uygulanmamaktadır. Bunun yanında sözleşme konusu malların fiyatlarının, çeşitli
sebeplerle çok büyük oranda değişim göstermesi durumunda daha büyük oranda fiyat
hareketlerine izin verilebilmektedir.
8.4.11. Futures Piyasaların Fonksiyonu
Futures sözleşmelerin fiyatları peşin ya da spot döviz kurları ile yakından ilgilidir.
Sözleşmenin fiyatı döviz pazarında o paraya yönelik arz ve talep doğrultusunda şekillenecektir.
Para ve maliye politikaları, faiz oranları, ödemeler bilançosundaki gelişmeler, para

otoritelerinin müdahale ve yasal düzenlemeleri, politik ve sosyal olaylar döviz kurlarını
etkileyen etmenlerdir. Spot döviz kurları ile futures fiyatlar arasındaki ilişki, bir diğer deyişle
basit iki para arasındaki faiz farkının vadeli iskonto ve prim olarak yansıması olarak ifade
edilmektedir.
Futures piyasaların iki türlü fonksiyonu vardır :
Gelecekteki fiyatların doğru bir şekilde tahmini;
Bir futures sözleşmesi alıp satmak suretiyle, alım satım işlemine taraf olanlar fiyatı
şimdiden belirlenmiş bir malı gelecekte alma ve verme yükümlülüğü altına girerler. Bu durum
bir malın future sözleşmesi ile belirlenmiş future fiyatı ile teslim tarihindeki gerçek fiyatı
arasındaki bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çünkü piyasalardaki gözlemciler ya da piyasanın
devamlı müşterileri future fiyatlarını kullanmak suretiyle future işlemlerine konu olan malların
gelecekteki fiyatlarını tahmin edebilirler. Dolayısıyla bu bilgileri, üretilecek tarımsal ürünlerin
piyasanın ihtiyacına göre ve kar getirecek şekilde belirlenmesinde ya da yapılacak endüstriyel
yatırımların bu fiyatları göz önünde bulundurarak yapılmasında kullanarak future piyasaların
sosyal bir fonksiyon görmesini sağlarlar.
Nakit piyasaya karşı bir alternatif (hedging);
Futures piyasalar katılımcıları tarafından nakit piyasalara bir alternatif olarak
değerlendirilmektedir. Özellikle çiftçiler tarafından hasat mevsiminde piyasanın
alabileceğinden çok fazla ürünün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak fiyat
dalgalanmaları nedeniyle uğranılacak zararları giderdiği için future piyasalar tercih
edilmektedir. Çünkü çiftçiler futures sözleşmeleri bugünden satmak suretiyle gelecekte ortaya
çıkacak ürünleri için önceden bir fiyat koymaktadırlar. Bu durum piyasanın diğer katılımcıları
için de geçerlidir. Bir petrol rafinerisi işletmecisi gelecekte ham petrol fiyatlarında meydana
gelecek artışlardan kendisini korumak için future sözleşmelerine yönelmektedir. Ya da bir un
fabrikası sahibi buğday fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü artışlardan kendisini
korumak için future sözleşmeler yapmaktadır.
8.4.12. Forward ve Futures Sözleşmelerinin Karşılaştırılması
Temel Özellikler

Forward

Futures

1. Riskten Korunma Aracı

Evet

Evet

2. Standart Sözleşmeler

Hayır

Evet

OTC

Borsa

Var

Genelde

3. Borsada/Tezgahüstü Piyasada
(OTC) İşlem Görme
4. Fiziki Teslimat

yok

5. Teminat Zorunluluğu

Genelde yok

Var

6. Vadeye Kadar Nakit Akışı

Yok

Var

7. Kredi Riski

Var

Yok

8. Kaldıraç Etkisi

Önemi yok

Var

9. Hak ve Yükümlülük

Var

Var

Forward ve Futures Sözleşmelerinin Karşılaştırılması (devam)
Forward Sözleşmeler

Futures Sözleşmeler

Yer ve tarih iki taraf arasında serbestçe
belirlenir.

Teslimat günleri ve yerleri standarttır.
Pozisyon sahibi vade sonuna kadar
beklemeyip pozisyonu kapatmaktadır.

Ticaretin asıl amacı teslimattır.
Miktar pazarlığa tabidir.

Standart miktarlar.

İşlemin hacmiyle , kredi riskiyle, her
İşlemin hacmine bakmaksızın
yatırımcıya göre değişir.
katılımcılar için aynı fiyat uygulanır.
Günlük fiyat limitleri yoktur.

tüm

Fiyatların değişkenliğine karşın belirli
limitler mevcuttur.

Kendi kendini denetler.
Depozito pazarlığa tabidir. Tamamlama
marjini alınmamaktadır.
Bankalar ve aracıların vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir.
Anlaşılan sözleşmeden fiyat değişikliği,
veya kalite riski yoktur.
Aracının
pahalıya yapılır.

karı

yüzünden

Nakit akışı yoktur.

sözleşme

Merkezi bir sistemle denetlenir.
Kurallar
gereğince
başlama
ve
tamamlama marjinleri yatırmak gerekmektedir.
Her işlemin günlük değerini, nakit
ödemeleri ve teslimat prosedürlerini bir takas
odası mevcuttur.
Standart sözleşme ve istenen teminat
arasındaki fark nedeniyle risk doğar.
Düşük maliyetlidir.

Sözleşmenin performansını garanti
etmek için fiyatlar değiştikçe günlük nakit akışı
Tarafların sözleşmeye uymama riski
doğar.
vardır. 3. şahıslara devredilemez.

Vade bitiminde malı ya da finansal
enstrümanı teslim etmek zorundasın.

Tarafların sözleşmeye uymama riski
yoktur.3. şahıslara devredilebilir.
Vade bitiminde malı ya da finansal
enstrümanı teslim etmek zorunluluğu yoktur.

Forward pazarlarda fiyatlar genelde
Avrupa sistemine (dolar başına yerel para) kota
Yabancı para futures kontratları banka
edilmiştir.
ile müşteri arasında düzenlenen forward
anlaşmalardan farklı olarak Amerikan tipi
kotasyona tabidirler.

8.4.13. Futures Sözleşmelerin Avantaj ve Dezavantajları
Futures işlemlerin taraflara ve ekonomiye yaptığı en önemli katkı şüphesiz “risk
minimizasyonu” konusundadır. Taraflar futures işlem yapmakla, piyasalarda söz konusu olan
fiyat dalgalanmalarından doğabilecek zarar risklerini bertaraf etmektedirler.
Futures piyasalar, piyasada yer alan taraflar için, gelecek üzerindeki belirsizlikleri
azalttığından dolayı, gerek üretici gerekse mali kesime gelecek üzerine planlar yapma olanağı
tanımakta ve bu piyasaların olmaması halinde katlanılan stoklama, sigortalama ve finansman
maliyetlerini en aza indirmektedir.
Futures piyasalar, spot piyasalarda da gerek spekülasyon ve gerekse arbitraj yoluyla
fiyat etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olarak, tüketici kesime de dolaylı katkılarda
bulunurken, futures piyasalarda sözleşme konusu olan malların spot piyasalarının gelişimine de
olumlu etkilerde bulunurlar. Ayrıca futures piyasaların, yeni yatırım araçları yaratmasından
dolayı, ülkedeki atıl fonların ekonomiye kanalize edilmesine yardımcı olduğunu söylemek de
pek yanlış olmayacaktır.
Futures piyasaların olumsuz özelliklerinden de bahsedecek olursak; futures piyasaların
standart oluşu, tarafların istedikleri nitelik ve miktarlar üzerine sözleşme düzenlemelerini
engellemektedir. Ayrıca vade standardı ise risk minimizasyonu için piyasaya girenlerin bu
amaçlarını tam anlamıyla yerine getirmelerini engelleyebilmekte ve tarafları “baz riski” ile
karşı karşıya bırakabilmektedir. Zarar riskinden kurtulmanın bedeli, kar etme ihtimalinden
vazgeçmek olmaktadır.
Futures piyasalar, bütün piyasalarla olan sıkı ilişkisi ve ekonominin bütün kesimleriyle
olan bağlantısı dolayısıyladır ki, önemli bir riski bünyesinde taşımaktadır. Futures piyasalarda,
küçük miktarlardaki harcamalarla büyük sözleşmeler yapılabilmesi, bu piyasaların işlem
hacmini oldukça artırmıştır. Bu yüzden bu piyasalardaki en küçük bir güvensizlik ya da
herhangi bir aracı kuruluşun iflası gibi bir durum, bütün ekonomide büyük bir rahatsızlığa veya
buhrana sebep olabilecektir. Bu yüzden, kamunun bu piyasaları iyi takip etmesi, aracı
kuruluşların mali yapılarının güçlü olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu da kamunun bu
piyasalarda etkinliğini artırıcı bir rol olacaktır ki, bu durum serbest piyasa mekanizmasının

istemediği bir durumdur. Bu yüzden bu sakıncanın bertaraf edilmesi için bu piyasalarda iç
denetim mekanizmasının ve piyasada öz düzenleme kuruluşlarının öncelikle oturtulması
gerekmektedir.
8.5. Swap Piyasalar
Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi
anlamlara gelmektedir.
Finansal bir terim olarak swap, finansal araçların veya paranın gelecekte belirli bir
tarihte ve belirli bir oran üzerinden değişimidir. Daha genel olarak swap, anlaşmaya taraf olan
iki kişi, işletme veya kurum arasında nakit akışlarının anlaşma süresince değişimini ifade
etmektedir.
8.5.1. Swap İşlemlerin Tarihsel Gelişimi
8.5.1.1. Dünyada Swap Gelişimi
İkinci Dünya savaşının sonu itibariyle Amerikan dolarının değerinin altın madenine ve
diğer para birimlerinin de belli formüllerle Amerikan Dolarına bağlı olduğu Bretton Woods
sistemi geliştirilmiştir. Döviz kurlarına istikrar sağlamak için geliştirilen Bretton Woods sistemi
bir ayarlanabilir sabit kur mekanizması getirmiş ve Amerikan Dolarının, uluslararası alanda
altına olan konvertibilitesinden dolayı ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasını sağlamıştır.
Altın standardının (altın para, altın külçe) geçerli olduğu yıllarda bir ülke parasının
değerini, içerdiği altın miktarı belirlemekte ve sistem ülkelerin ödemeler dengesinde otomatik
denkleşme görevini görmekte idi. Bu tür bir sistemde ülke paralarının değişim oranları büyük
hareketler göstermemekte ve kur karar alıcılar için bir risk olarak ortaya çıkmamakta idi. Daha
sonraları belli bir oranda altına bağlanan ABD doları dünya ekonomileri içinde rezerv para
konumuna geçtiAncak, parasal sistemin, hızla gelişen ekonomilerin gereklerini
karşılayamaması ülkelerin teker teker sistemi bozucu kararlar almalarına neden olmuş, çeşitli
karar ve toplantılarla sürdürülmeye çalışılan ve son dönemi Bretton Woods olarak adlandırılan
sabit kur sistemi 1972 yılında ortadan kalkmıştır. Bu tarihten itibaren ülke paralarının değişim
oranları piyasa koşulları altında, piyasa tarafından belirlenmeye başlanmıştır.
Teorik olarak kısa vadede sermaye hareketleri, uzun vadede satın alma gücü paritesi
tarafından belirlenen değişim oranları (kur) yine bu tarihten itibaren büyük spekülatif
hareketlere ve bu hareketi önlemeye yönelik düzenleyici kararlara maruz kalmıştır. Bu tarihten
sonra, özellikle dışa açık ekonomilerde, önemli bir maliyet unsuru olan döviz kuru karar alıcı
birimler tarafından mutlaka dikkate alınması gereken ve üzerinde tahminler yapılmaya çalışan
bir unsur haline gelmiştir.
İngiltere’de sanayi devriminin gerçekleşmesi ile iç piyasa taleplerini aşan ölçülerde
gerçekleşen üretim ve bu üretim dünya pazarlarına çıkması gerekliliği, bu doğrultuda bir iktisat
teorisinin doğmasını gerekli kılmış ve dış ticaretin bu ticarete katılan tüm ülkelere ve genelde
dünya ekonomisine büyük faydalar sağlayacağı ifade edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede

geliştirilen teoriler, ülkelerin hangi malların ticaretini yapacağı ve bu ticarette uygulanacak
değişim oranının ne olacağı konusunda yoğunlaşmıştır
Benzer şekilde; gerek dış ticaret firmaları, gerekse döviz pozisyonu taşıyan diğer
birimler kur hareketinden dolayı önemli riskler ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu süreçte yine
önemli dalgalanmalar gösteren faiz oranları bir risk unsuru olarak ortaya çıkmıştır.
1973 petrol bunalımının yanı sıra, Bretton Woods ayarlanabilir sabit kur sisteminin
yıkılışıyla birlikte uygulanmaya çalışılan ulusal ve uluslararası para politikalarının, o
dönemdeki fiyat artışlarına önemli etkisi olmuş ve gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı çift haneli
rakamlara dayanmıştır. Enflasyonla mücadelede en önemli silahlardan biri de faiz oranları
olduğu için hükümetlerin bu silahı sıklıkla kullanması faiz oranlarının değişkenliğini ve
beraberinde de faiz oranı riskini meydana getirmiştir.
İlk swap sözleşmesi XVI. yüzyılda Cenevreli bir bankerin Antwerp para piyasası
aracılığıyla İspanya’ya altın vermesi ve buna karşılık gümüş alması ile düzenlenmiştir. Daha
sonra ise swap 1923 yılında Avusturya Merkez Bankası tarafından cari pazarda İngiliz Sterlini
karşısında ulusal paranın satılıp, vadeli olarak geri satın alınması ile gerçekleştirilmiştir.
Döviz kuru değişkenliği riskine karşı: döviz swapları (1981), faiz oranı değişkenliği
riskine karşı: faiz swapları (1982) kullanılmaya başlanmıştır. Swap işlemleri, ilk olarak para
swaplarının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Para swaplarının kökenini ise Paralel Krediler
oluşturmaktadır. Bu tür krediler 1970’li yıllarda ABD’de ve İngiltere’de sermaye hareketlerine
getirilen kısıtlamalar ve döviz cinsinden borçlanma maliyetlerini son derece yüksek tutan
kambiyo kontrollerini aşmak amacıyla ortaya çıkmıştır.
En ünlü ve modern para swap örneği olarak Dünya Bankası ile IBM firması arasında,
Saloman Brother firması aracılığıyla yapılan swap anlaşması gösterilir. Dünya Bankası, İsviçre
Frankı ve Alman Markı kaynak bulmak istediği halde, Avrupa piyasalarına göre daha ucuza
fon temin edebileceği ve daha iyi tanındığı Amerikan piyasasından Dolar borçlanarak IBM
firmasına vermiş ve IBM firmasının çıkardığı İsviçre Frankı ve Alman Mark’ı tahvillerinden
gelen parayı alarak swap işlemini gerçekleştirmiştir.
Dünya Bankası 1983 yılı mali raporunda açıkladığına göre döviz (para) swap’ı
anlaşmaları bankanın borçlanma maliyetini, ortalama olarak %10’dan %8,9’a düşürmüştür. Bu
programın başarısı döviz swap’ı piyasalarının hızlı bir şekilde gelişmesine yol açmıştır.
Dönüm noktası sayılabilecek bu işlemden sonra ilerleyen yıllarda faiz swapları daha çok
ilgi görmüş ve döviz swaplarından daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmuşlardır. Dünya
swap piyasana bakıldığında; işlemlerinin % 90’nını faiz swap’ı sözleşmeleri oluştururken %
10’luk kısmını ise para swap’ı sözleşmeleri oluşmaktadır.
8.5.1.2. Türkiye’de Swap Gelişimi
Döviz riski yönetiminde en gelişmiş yöntemler arasında olan döviz swapı, ülkemizde
ilk kez 1985 yılında T.C. Merkez Bankasının kendisi ile ticari bankalar arasında belli koşullarla

swap işlemine olanak vermesiyle tanınmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra bankalar
yurtdışından borçlandıkları dövizleri Türk Lirasına çevirmek için swap uygulamasına
başlamışlardır.
Bu uygulamalardan biri Türkiye Kalkınma Bankası ile Merkez Bankası arasında
gerçekleştirilmiştir. Türkiye Kalkınma Bankası 1989 yılında Japonya’ya gerçekleştirdiği tahvil
ihracı sonucunda, 10 yıl vadeli borçlandığı, 10 milyar Japon Yeni’ni, Türk Lirasına çevirmek
için Merkez Bankası ile 10 yıl vadeli bir swap anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmaya göre,
anaparalar el değiştirmemekte, sadece vade dönemlerinde anaparalar üzerinden ve belirlenen
faiz oranlarına uygun olarak karşılıklı faiz ödemeleri yapılmaktadır.
Ülkemizde faiz ve döviz swaplarının geçmişte çok fazla örneği yoktur. Bunun ana
sebebi gerek döviz, gerekse Türk Lirası cinsinden Türkiye de uzun vadeli fonların
bulunmamasıdır. Ancak Hazine garantisiyle uzun vadeli fon bulabilen kuruluşlar geçmişte
döviz swapları yapmışlardır. Günümüzde ise Bankalar arası yapılan çok sayıda swap işlemleri
bulunmaktadır.
8.5.2. Swap Sözleşmelerinde Kullanılan Belgeler


Ana Sözleşme (Swap Master Agreement)



Teyit Formu (Confirmation)



İşlem Fişi (Deal Slip)


Ek Sözleşme (Schedule to Master Agreement) (Teyit mektubundaki bilgilere
ilave olarak bazı idari konularda ana sözleşmede kapsanmayan konularda bilgi içeren belge)

Diğer Belgeler (Support Documentation) (Bunlar Teminat, depozito, rehin
belgeler vb. belgelerdir.)

8.5.3. Swap İşlemlerin Yapılma Nedenleri
1.

Risk Yönetimi

2.

Düşük maliyetli finansman sağlamak ve kredi maliyetlerini düşürmek

3.
sağlamak

Borç yapısını değiştirmek, istenen para cinsinden uzun vadede kredi imkanı

4.

Arbitraj

5.

Aktif -Pasif Yönetimi / Aktif getiri oranını yükseltmek

6.

Farklı piyasalara girebilme olanağı

7.

Diğer yöntemlere göre esnek yapıda olması

8.
Döviz kurları ve faiz oranlarının gelecekteki değişmeleri üzerinden spekülasyon
yapma isteği
9.
10.
zorunluluğu

Kambiyo kontrolleri ile ilgili problemlerden kaçınma isteği
İhracatın belirli döviz cinsinden yapılması ve farklı döviz cinsinden fon edinme

8.5.4. Swap İşlemlerinde Taraflar


Uluslararası Kurumlar



Merkez Bankaları



Çokuluslu Şirketler



Yerel Yönetimler



Uluslararası Fonlar



İthalatçı-İhracatçı Şirketler



Bankalar

8.5.5. Swap İşleminin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları


Kredi arbitrajı sayesinde işletmeler, fonlama maliyetlerini azaltabilirler.



İşletmelerde etkin aktif ve pasif yönetimi sağlar.



Farklı piyasalara erişim imkanı sağlar.


Yeni kredi kullanma maliyetinin altında bir maliyetle yeni kaynaklara ulaşım
imkanı sağlar.


Farklı vadelerde sözleşme imkanı sağlar.



Ticari sırları korumaya imkan verir.



Üstlenilmiş olan riskleri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı etki yaratır.


Bankalar arası swap işlemlerinde bankaların müşterilerinin talep ettiği para
birimindeki kredi ihtiyaçlarını karşılama olanağı verir.
Dezavantajları


Kredi Riski (Default Riski)

Kredi riski karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda yani taraflardan
birinin temerrüde düşmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Swap işlemlerinde de karşı tarafın
yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya getirememesi olasılığı mevcuttur.


Swap işlemlerinin resmi ve organize bir piyasasının bulunmaması


Swap sözleşmelerinin belirli bir standardının bulunmaması ( Sözleşmeler
taraflar arasında düzenlenmektedir) .


Pozisyon Riski (Piyasa Riski)

Pozisyon riski, faiz oranlarının veya döviz kurlarının beklenenden farklı bir seyir
izlemesi durumunda ortaya çıkar.
8.5.6. Swap, Borsa Opsiyonları, Futures ve Forward Arasındaki Farklar
SWAP
Tarafların istek ve ihtiyaçlarına
uygun olarak karşılıklı pazarlıklarla yapılan,
standardı olmayan sözleşmelerdir.
Organize olmayan piyasalarda işlem görür.

OPSİYON

FUTURES

Standart sözleşmelerle yapılır.

Standart sözleşmelerle yapılır.

FORWARD
Tarafların istek ve ihtiyaçlarına
uygun olarak karşılıklı pazarlıklarla yapılan,
standardı olmayan sözleşmelerdir.
Organize olmayan piyasalarda işlem görür.

Organize piyasalarda işlem görür.
Organize piyasalarda işlem görür.
İşlemler kamuya açık olduğu icin ticari sırları
İşlemler kamuya açık olduğu icin ticari sırları
Ticari sırları saklama özelliğine sahiptir.
Ticari sırları saklama özelliğine sahiptir.
saklama özelliğine sahip değildir.
saklama özelliğine sahip değildir.
Vade tarafların anlaşmasına bağlıdır.
3 ay ile 3 yıl arasında değişen vadelerde işlem görürler. Vade tarafların anlaşmasına bağlıdır.
Spekülatif amaç için kullanımı düşüktür. Spekülatif amaç için kullanımı yüksektir.
Spekülatif amaç için kullanımı yüksektir.
Spekülatif amaç için kullanımı düşüktür.

Swap – Opsiyon – Future – Forward İşlemlerinin Karşılaştırılması

8.5.7. Swap Türleri

Swap Türleri ve Kırılımları

8.5.7.1. Döviz Swaplar
Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktarlarda para birimlerini
(Döviz/Döviz – Döviz/TL) değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir. Döviz
cinsinin, diğer bir döviz cinsine karşı, belirli bir vade sonuna kadar geri alınması kaydıyla
yapılan değiş tokuş işlemidir.
Döviz swapının 2 ana kullanım amacı vardır:


Borçlanma Maliyetinin Düşürülmesi



Kur riskine girmeden ihtiyaç duyulan para birimini sağlamak (Nakit Akışı)

Para swap’ı işleminde aşamalar:


Farklı para birimlerine ihtiyacı olan taraflar anapara transferini gerçekleştirirler.


Her iki taraf birbirlerine, diğerinin elindeki para biriminin fonlama maliyeti olan
faiz ödemesini yapar.

eder.

Vade sonunda taraflar belirlenen kur ya da fiyat üzerinden anapara tutarını iade

8.5.7.2. Faiz Swaplar
- Sabit Faiz Değişken Faiz Para Swapı
- Değişken Faiz Değişken Faiz Swapı
- Vadeden Önce Son Verme Hakkı Veren Swaplar
- Vadeli (Forward) Swapları
- Faiz Oranının Sonradan Belirlenmesi Hakkını Veren Swaplar
İşlem hacmi bakımından faiz swapları, swap türleri arasında en başta gelenlerden biridir.
Bir faiz oranı swapı, tarafların anlaştıkları varsayımsal anapara tutarına bağlı olarak
hesaplanan sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden
birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin iki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır.
Vadeden Önce Son Verme Hakkı Veren Swaplar
Bir vadeden önce ödenebilen swap sözleşmesi, sabit faiz ödeyen tarafa vadesinden once
swapı sona erdirme hakkını vermektedir. Bir vadeden önce satılabilen swap sözleşmesi ise
değişken faiz ödeyicisine vadesinden önce swapı sona erdirme hakkını vermektedir.
Faiz Oranının Sonradan Belirlenmesi Hakkını Veren Swaplar
Faiz oranını sonradan saptama opsiyonu, bu hakkı elinde tutan tarafın karşı tarafa
önceden saptanmış belirli bir prim ödemesini gerekli kılmakla beraber, swap anlaşmasına
hemen girilmesine rağmen faiz oranını belirli bir tarihe kadar tarafların anlaştıkları bir faiz
formülüne gore saptama olanağını sağlamaktadır.
Vadeli Swaplar
Vadeli swap sözleşmelerinde, tüm swap koşulları, faiz oranları, anlaşmanın yapıldığı
tarihte belirlendiği halde, anlaşmanın uygulanmasına önceden saptanmış gelecekteki belli bir
tarihte başlanılmaktadır.
8.5.7.2.1.Faiz Swap Fiyatlaması
Swap anlaşması vadeli faiz anlaşmaların (FRA) ve spot faizin oluşturduğu bir portföy
olmasından dolayı o enstrümanların nakit akışlarının bugünkü değerinin toplamı swap
anlaşmasının parasal değerini gösterir.
Değişken faizin yarattığı nakit akışların bugünkü değerini, dönem sonlarında esit
şekilde ödenecek şekide hesaplanmasına imkan veren orana swap oranı denir.
Likidite

Piyasadaki swap sözleşmesi fiyatlarını belirleyen bir diğer etken de arz ve talebe bağlı
likiditedir. Belirli bir vadeye veya göstergeye karşılık girilen swap kotasyonlarına ilgi
diğerlerinden fazla olabilir. İlginin fazla olduğu sözleşmelerde maliyetler ilginin az olduğu
sözleşmelere göre daha fazladır.
İşlem Maliyetleri ve Kredi Riski
Swap fiyatlamasının içine mutlak suretle işlem maliyetleri ve karşı tarafın
yükümlülüğünü yerine getirememe riski (kredi riski) dahil edilerek karşılıklı veya tek taraflı bir
teminat sistemi getirilir.
8.5.7.3. Varlık Swapları
Varlık swapları faiz swaplarıyla tahvilleri birleştirir ve para piyasası enstrumanı olması
yanı sıra kredi türevleridir.
Varlık swapları, bir tahvilin nakit akış profilini değiştirmekte kullanılır. Sentetik bir
varlık yaratmak için bir varlık ve bir swapın kombine edilmesinden oluşur.
8.5.7.4. Diğer Swap Türleri

İkili Para Swapları : İkili para borç swapı, borçlanma ile ilgili anapara ve faizin
farklı iki para birimi ile ödenmesini kapsamına alan bir swap türüdür.

Vadeli Swaplar : Vadeli swap sözleşmelerinde, tüm swap koşulları, faiz
oranları, anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlendiği halde, anlaşmanın uygulanmasına önceden
saptanmış gelecekteki belli bir tarihte başlanılmaktadır.

Sıfır Faizli Swap : Sabit nitelikteki ödemelerin dönemler halinde değil, toplu
olarak swap anlaşmasının başlangıcında ya da daha ziyade sonunda yapıldığı bir swap türüdür.

İtfa Edilen Swap: Başlangıçta swap işlemine konu olan anapara miktarı
taksitler halinde geri ödemeler nedeniyle, vade sonuna kadar büyük ölçüde azalmaktadır.

Borç/Sermaye Swapı : Borç verenin alacağına karşılık kendisine ilgili ülkenin
bir kurumunun hisse senedinin verilmesi halidir.

Çapraz Döviz Swapı : Döviz swapının faiz swapı ile birlikte kullanımı sonucu
ortaya çıkan diğer bir swap türü çapraz döviz swaplarıdır. Çapraz döviz swaplarında, farklı para
birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın
borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşırlar.

Para Düzeltme Swapları : Önceki yıllarda benzeri görülmemiş düzeyde
meydana gelen döviz kurlarında ve faiz hadlerindeki dalgalanmanın sonucu, daha önce
düzenlenmiş swap sözleşmeleri piyasa fiyatlarıyla değerlendirildiklerinde önemli boyutlarda
kar veya zarar etmişlerdir. Bu gelişmeler bazı yöneticilerde, yapmış oldukları swap
sözleşmelerini düzeltme yoluyla, dalgalanmalardan yararlanarak kar sağlayabilecekleri

düşüncesini doğurmuştur. Nitekim yüksek becerideki finans yöneticileri, döviz kurlarının en
yüksek veya en düşük düzeye yaklaşmakta olduğunu sezdiklerinde, daha önce yapmış olduklar
swapları ikinci bir işlemle tersine çevirerek kur veya faiz değişkenliğini kara dönüştürmeyi
başarmışlardır.

Kokteyl Swapları : Birkaç değişik swap türünün birleştirilmesi suretiyle
gerçekleştirilen swaplardır.

Swap Opsiyonları : Swap işlemlerinin yapısal özellikleri ile opsiyonları
bünyesinde toplayan swap sözleşmeleridir. Bu teknik sayesinde swap anlaşmaları,
opsiyonlardaki seçim hakkının da anlaşmaya konulmasıyla daha esnek hale getirilmiştir.

Artan Tutarlı Borç Swapları : Swap sözleşmesinin belirli bir döneminde swap
konusu para tutarının ihtiyacı karşılayamaması veya değişken faiz oranının düşmesi nedeniyle;
kredi maliyetinin azalması durumlarında, anapara tutarını artırabilme hakkı tanıyan bir swap
opsiyon türüdür.

Halkalı Borç Swapları : Piyasada iyi tanınmayan ve pazarı geniş olmayan
paralar arasında swap yapılmasına olanak tanımak amacıyla yapılan bir swap türüdür. Bu
swapta, taraflar kendi paralarını önce USD’ye çevirirler ve bu işlemle, tüm piyasalarda iyi
tanınan ve sağlam bir para olan USD ile diğer konvertibl paraları swap etme olanağını elde
ederler.
8.5.8. Vergilendirme


Damga Vergisi Kanunu

Swap işlemleri de yazılı bir sözleşme ile yapılmaktadır. Taraflar bu sözleşme ile
ödemelerini önceden belirlenmiş esas ve kurallar çerçevesinde değiştirirler. Bu sözleşmeler
belli bir para ihtiva etmektedir ve Damga Vergisine tabi sözleşmeler kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.


Katma Değer Vergisi Kanunu

KDV’si kanununun 10. maddesine göre; “Vergiyi doğuran olay mal teslimi hallerinde
malın teslimi anında malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde bu
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı kalmak üzere söz konusu belgelerin düzenlenmesi anında
meydana gelir.”
Döviz, para, hisse senedi ve tahvil teslimleri KDVK’nun17/4-g maddesi gereğince
KDV’nden istisna edilmiş olduklarından bu ürünlerin finansal türev ürünlere bağlı teslimleri de
KDV’den istisnadır.


Kurumlar Vergisi

Faiz swapı işleminde elde etme, sözleşmede yer alan faiz oranları dikkate alınarak
hesaplanan faiz değişimlerinin yapıldığı dönemler itibarıyla gerçekleştiğinden, bu dönemlerin
sonuna kadar ilgili dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont işlemlerinin) kurumlar
vergisi matrahının tespitinde indirim veya ilave kalem olarak düzeltilmesi gerekecektir.
Dolayısıyla, faiz swapı sözleşmesine istinaden sözleşmenin taraflarınca ödenen veya tahsil
edilen faizler, sözleşmenin vadesi beklenmeksizin faiz tahakkukunun yapıldığı dönemler
itibarıyla taraflarca kurum kazançlarının tespitinde gelir veya gider olarak dikkate alınacaktır.
Para swapı işleminde elde etme, sözleşmenin vadesinde gerçekleştiğinden, vadeye
kadar dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont işlemlerinin) kurum kazancı ile
ilişkilendirilmemesi ve kurum kazancına dahil edilecek kâr veya zararın vade sonunda tespit
edilmesi gerekmektedir


BSMV

Bankaların yapacakları her türlü swap işlemlerden dolayı nakden veya hesaben lehlerine
kalan paralar üzerinden 5% oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine, bu sözleşmelerin
içerdiği dövizlerin satışları 0,1% oranında kambiyo muameleleri vergisine tabi tutacaklardır.

8.6. Opsiyonlar
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. Opsiyonu satın alan taraf aldığı bu hak karşılığında satıcıya prim
adı verilen tutarı ödemek zorundadır. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir
hak sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı, bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
sokmaktadır. Elde edilen bu hakkı kullanıp kullanmamak opsiyon alıcısının istemine bağlı
olduğu halde, satıcının seçme şansı yoktur.
Opsiyonları diğer türev ürünlerden ayıran en önemli fark, tanınan hakkın kullanılıp
kullanılmamasıdır. Opsiyon işleme sokulmadığı takdirde zarar, ödenen primle sınırlı
kalmaktadır. Dolayısıyla, sınırlı zarar olasılığı ve yüksek kaldıraç potansiyeli de üstünlükleri
arasında yer almaktadır.
Opsiyonlar, başlangıçta riskten korunmak amacıyla üretilmiştir. Ancak, yatırım amaçlı
olarak da kullanılmaktadır. Organize borsalarda işlem gören opsiyonların vade, teminat,
sözleşme büyüklüğü, fiyat adımları gibi işlem kriterleri ilgili borsalar tarafından
standartlaştırılmaktadır. Standart sözleşmelerin oluşturulmasının temelinde güven ve likidite
sağlama düşüncesi yer almaktadır. Tezgahüstü borsalarda işlem gören opsiyonlar ise, standart
bir sözleşmeye bağlı olmayıp, şartları tarafların ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Opsiyonlar, hisse senetleri, endeksler, tahviller, yabancı paralar, emtia ve vadeli işlem
sözleşmeleri üzerine düzenlenebilir. Opsiyon sözleşmeleri, yatırımcılara sınırlı bir risk alarak,
teorik olarak sınırsız kâr elde etme olanağı sunmaktadır. Opsiyon alıcısının maksimum zararı,
en olumsuz koşullarda, ödediği prim miktarıyla sınırlıdır. Diğer taraftan kârı ise, teorik olarak
sınırsızdır. Opsiyon satıcısının ise, en olumlu şartlarda maksimum kârı, kendisine ödenen prim
miktarıyla sınırlı olup, zararı sınırsızdır.
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır:


Almış olduğu opsiyonu satabilir.



Opsiyonu kullanabilir


Kullanım süresi dolana kadar bekler ve kullanmaz; dolayısıyla verdiği opsiyon
primi kadar zarar eder.
Opsiyonu satan (yazan) tarafın da üç alternatifi vardır.

Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu
kapatmış olur.


Opsiyonu sattığı taraf hakkını kullanmak isterse yükümlülüğünü yerine getirir.


Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu alan taraf hakkını kullanmazsa aldığı
opsiyon primini kar olarak kayıtlarına geçirir.
8.6.1. Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi
Opsiyon sözleşmelerinin ilk kullanımının, eski Yunan ve Roma devrine kadar uzandığı
görülmektedir. Filozof Thales astronomi bilgisini kullanarak bir sonraki ilkbaharda zeytinden
iyi ürün alınacağını tahmin etmiş ve hasat mevsiminden önce kış aylarında zeytin presleri için,
pres sahipleri ile anlaşma yapmıştır. Thales tahmini doğru çıkınca zeytin presleri için yaptığı
opsiyon anlaşmalarını devreye sokmuş ve anlaşma sayesinde presleri diğer çiftçilere
kiralayarak kar etmiştir.
Opsiyon sözleşmelerinin tarihsel gelişiminde, 17. yüzyılda Hollanda’da lale
tüccarlarının fiyatların aşırı yükselmesinden korkarak lale soğanları üzerine yaptıkları opsiyon
sözleşmeleri ve İngiltere’de 1711’de North Sea şirketinin hisseleri üzerine yazılan opsiyonlar
önemli yer tutmaktadır. Ancak bu denemelerde takas sorunları nedeniyle opsiyonlar
gündemden kalkmıştır. Hatta İngiltere’de opsiyon alım-satımı yasadışı ilan edilmiştir.
Avrupa'da iki kez başarısızlığa uğrayan opsiyonların Amerika'daki ilk kullanımı iç savaş
zamanına rastlamaktadır. Savaş nedeniyle mal ve girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık çiftçileri
gelecekteki fiyat belirsizliklerine karşı, tüccarlar ve girdi sağlayanlarla sözleşme yapmaya sevk
etmiştir.
1973 yılında Chicago Board Options Exchange’in (CBOE) kurulması opsiyon
piyasaları için bir dönüm noktası olmuştur. CBOE’in açılmasıyla opsiyonlar organize ve resmi
borsalarda işlem görmeye başlamıştır. Böylece opsiyon sözleşmeleri standardize hale getirilmiş
ve ikinci el piyasada alım satımı sağlanmıştır. İlk olarak hisse senedi alım opsiyonları işleme
açılmış ve 1977 yılında hisse senedi satım opsiyonları da yatırımcılara sunulmuştur. Kısa bir
süre sonra, tahvil, yabancı para, emtia ve borsa endeksleri üzerine yazılmış opsiyonlar da işlem
görmeye başlamıştır.
ABD piyasalarının diğer menkul kıymet borsaları, kısa sürede CBOE modelini örnek
almışlardır. 1975 yılında American Stock Exchange (AMEX) ve Philadelpia Stock Exchange
(PHLX); 1976 yılında Pasific Stock Exchange (PSE) ve Midwest Stock Exchange (MSE)
opsiyon işlemlerine başlamıştır. ABD’nin bu başarısı, diğer gelişmiş ülkelerin organize opsiyon
piyasalarının kurulmasına öncülük etmiştir. Küreselleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkeler
de, sermayeyi ülkelerine çekebilmek adına gelişmiş finansal piyasaları örnek alarak türev
piyasaların hızla yayılmasını sağlamıştır.
Türkiye’de Opsiyon Sözleşmelerinin Gelişimi:
Türkiye için opsiyonlar, çok genç finansal araçlardır. Türkiye’nin bu konuda bu kadar
gecikmiş olmasında ise, Türk ekonomisinin dışa kapalı bir yapıda olmasının etkisi büyüktür.
1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) faaliyete geçmesi ile
birlikte Türkiye Sermaye Piyasasında pozitif sıçramalar yaşanmış ve ekonomide fon fazlası

olanlar ile fon ihtiyacı olanlar bir araya getirilmiştir. Bunun yanında, yatırımcıya alternatif
yatırım seçenekleri sunularak işletmelerin fon yaratmalarına imkan sağlanmıştır.
Amerika’da ve Avrupa’da uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılan opsiyonların
ülkemizdeki uygulamasına geç başlanmasına ve bu uygulamanın yaygınlaşmamasına neden
olarak şu hususlar gösterilmektedir:

Opsiyonların karmaşık bir yapısının olması ve buna bağlı olarak opsiyonlar
hakkında yeterli bilginin bulunmaması,


Yeterli düzeyde tanıtım yapılmaması,


Yüksek enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar yüzünden opsiyon satıcısının
oldukça fazla risk üstlenmesinin gerekmesi,

Yabancı kağıtlar konusundaki bilgi birikimi eksikliği nedeni ile bu konuda
danışmanlık ve aracılık yapacak yatırım kuruluşlarının olmaması,


Mevzuat ve alt yapı eksikliği.

1994 yılında ise İMKB bünyesinde Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü
oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 1994 yılında döviz forward
piyasasını oluşturmasının ardından, 1996 yılında İstanbul Altın Borsası (İAB) Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsasında altın ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satımına
ilişkin esaslar belirlemiştir.
2001 yılında İMKB’de ABD doları üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye,
2003 yılında ise Euro üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başlamıştır. 2002 yılında
ise Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) kurulmuştur.
5 Nisan 2013 tarihinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası
ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın tüzel kişiliklerine son verilerek Borsa İstanbul adı
ile tek çatı altına toplanmıştır.
8.6.2. Opsiyon Yapılma Nedenleri
Opsiyon işlemine taraf olanların beklentilerinin farklılığı, işlemin yapılma amaçlarını
da çeşitlendirmektedir. Yatırımcılar opsiyon alım satımına, aşağıdaki dört temel nedenden biri
için taraf olurlar.


Risk Yönetimi ve Riskten Korunma

Opsiyonlar kullanıcısına, tamamı olmamakla birlikte, belirli riskleri azaltma veya
ortadan kaldırma fırsatı verir. Bir opsiyon sözleşmesi bir varlığın değer kaybetme riskini
azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.


Kaldıraçlı Spekülasyon

Kaldıraç, yatırılan teminat sayesinde hesapta bulunan miktar üzerinden işlem yapabilme
hakkıdır. Burada kaldıraç terimi, yatırımcının veya spekülatörün az bir sermaye yatırımı ile çok
daha yüksek varlık tutarını kontrol edebilmesi anlamında kullanılmaktadır. Yatırımcıların
çoğunun opsiyonları tercih edip kullanmalarının nedeni de, kaldıraç etkisi neticesinde, aynı
miktarda para ile sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı üzerine daha fazla işlem yapabilme
olanağının sağlamasından kaynaklanmaktadır.


Arbitraj

Arbitraj, aynı ve eşit miktardaki bir varlığın, eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer
piyasada yüksek bir fiyattan satılarak, riske girmeden fiyat farklılıklarından dolayı kar elde
etme imkanı yaratan işlemdir.Opsiyon arbitrajcıları, bir opsiyonun primindeki veya sözleşmeye
konu olan varlığın fiyatındaki değişiklikleri izler ve fiyatlar farklılaştığında opsiyonu satın
alırlar. Fiyat farklılıkları kısa süreli olur. Bu nedenle bir arbitrajcı bir opsiyon satın alarak
pozisyon açar ve sonra opsiyonu satarak pozisyonu kapatır.


Getiri

Getiri kavramı, alım opsiyonlarında karşılığı olan ve karşılığı olmayan opsiyonların
satımında farklılık göstermektedir. Yatırımcıların çoğu, ek gelir elde etmek için, karşılığı
portföylerinde tuttukları menkul kıymetler olan opsiyonlar yazarlar.
Karşılıksız alım (call) opsiyon satımında getiri; opsiyon satıcısı karşılıksız bir işleme
girip gerçekte sahip olmadığı bir varlık üzerine opsiyon yazmıştır. Böyle bir durumda opsiyon
satan yatırımcı, opsiyon anlaşmasının şartlarını yerine getirebilmek için opsiyon konusunu
oluşturan varlığı çok yüksek fiyatlardan satın almak zorunda kalabilir. Yani, bir alım (call)
opsiyonunun vadesi dolmadan işleme konulması durumunda, varlığı teslim etmek
gerektiğinden opsiyon satıcısı, daha sonra oluşabilecek varlık fiyatındaki düşüşten
sağlayabileceği kardan vazgeçerek varlığı piyasadan yüksek fiyatla hemen satın almak zorunda
kalabilmektedir. Bu nedenle karşılıksız opsiyon yazımı, yüksek risk taşıyan bir stratejidir.
Karşılığı olan alım (call) opsiyonunun satımında getiri değerlendirildiğinde ise, opsiyon
satıcısı, teslim edilmesi gereken dayanak varlığına sahiptir ve doğal olarak alım (call)
opsiyonunun satılabilmesi mümkündür. Böylece karşılığı olan opsiyon satışı, karşılıksız (açık)
satışa göre daha az risk taşıyan gelir odaklı bir strateji olur. Çünkü, olabilecek en kötü durum;
yatırımcının sahip olduğu varlığını piyasa fiyatının altında bir fiyattan satma zorunluluğunun
olmasıdır.
8.6.3. Borsada İşlem Gören Opsiyonlar ve Tezgahüstü Opsiyonlar
Opsiyon piyasaları, tezgahüstü piyasa ve opsiyon borsaları olmak üzere ikiyeayrılır.
Bilindiği gibi borsa, opsiyon ve futures kontratlar gibi finansal araçların alım satım işlemlerinin
yapıldığı yasal bir kuruluş olup, işlemlerin yapılabilmesi için çeşitli düzenlemeler, prosedürler
ve fiziksel bir mekan sağlar. Bunun yanında, opsiyonların hepsi borsalarda işlem görmeyip,
bazı opsiyonlar tezgahüstü denilen piyasalarda işlem konusu olabilirler ki bu piyasalar, iki

finansal kuruluş arasında ya da bir finansal kuruluş ve bir kişisel yatırımcı arasında oluşan
piyasalardır.
Tezgahüstü piyasada, döviz alış ya da satış sözleşmesi edinmek isteyen firma, bu
piyasalarda faaliyet gösteren bir bankanın opsiyon masasını arayarak ihtiyacı olan yabancı para
cinsini, miktarını, vadesini ve kullanım fiyatını belirterek bankanın bir teklifte bulunmasını
ister. Eğer uygun koşullarda anlaşma sağlanırsa banka, müşterisinin, onun ihtiyaçlarına uygun
biçimde hazırladığı bir sözleşme satışında bulunur, buna “bankanın sözleşme yazması” da
denilebilir. Bu opsiyonsözleşmelerinin miktar, temel fiyat, bitiş tarihi gibi koşulları standart
olmayıp pazarlığa tabidir ve süreleri 2 ile 6 ay arasında değişir. Ancak, 1 yıldan uzun süreli
olanlara da rastlanabilmektedir.
Borsada işlem gören opsiyonlar ve tezgahüstü opsiyonlar

Borsada işlem gören opsiyonlar borsa tarafından belirlenen kurallar ve ilkeler
doğrultusunda işlem görürken tezgahüstü opsiyonlar, piyasa aktörleri arasında gerçekleşir
ve kurallar ile ilkeler, piyasa aktörleri tarafından belirlenir,

Birinci türde sözleşme büyüklüğü, vadeler standarttır. İkinci türde
isesözleşme
büyüklüğü,
kullanım
fiyatı,
vadeler standart olmayıp tümüyle tarafların arasında, gereksinimleri doğrultusunda
belirlenir,

Borsada işlem gören opsiyonlarda yalnızca alıcı veya satıcı işlemin yapıldığı
borsaya sözleşme değerinin borsaca belirlenen bir yüzdesini teminat olarak yatırırken,
tezgahüstü opsiyonlarda ise herhangi bir teminat gerekmemektedir,

Esneklik, üzerine opsiyon yazılan miktarın, vadenin ve kullanım fiyatlarının
müşteri ihtiyacına göre belirlenmesi ve vadenin uzun olması olarak ifade edildiğinde,
tezgahüstü opsiyonlarının en temel özellikleri arasındadır,

Borsa opsiyonlarına karşılık tezgahüstü opsiyonları, müşteri ile banka
arasında ve birebir karşılıklı olarak alınıp satılır.


Borsaya üye olmak çeşitli koşulları gerektirirken, tezgahüstü piyasalarda

ticaret
ve yatırım bankaları, işletmeler ve kişisel yatırımcılar kolayca işlem yapabilir.
Organize Piyasa ve Tezgahüstü Piyasada işlem gören opsiyonların karşılaştırılması
8.6.4.Opsiyon Terminolojisi
Bir opsiyon sözleşmesi şu bilgileri içerir:
8.6.4.1.Opsiyon Tipleri

Avrupa Tipi Opsiyon:Sadece sözleşmede belirtilen tarihte kullanılabilen
opsiyonlardır.


Amerikan Tipi Opsiyon:Sözleşmede belirtilen tarihe kadar (Vade sonu dahil
olmak üzere),vade sonu beklenmeden, herhangi bir zamanda kullanılabilen opsiyonlardır.
8.6.4.2.Sözleşme Tipleri
Alım Opsiyonu (Call Option):Alım opsiyonu, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede
veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma hakkı veren,
ancak almayı zorunlu tutmayan, satan tarafı ise alıcının talebi halinde satmaya yükümlü kılan
sözleşmeyi ifade eder.
Alıcı

Kar/Zarar

Prim

a

b

Cari Pazar Fiyatı

0

Prim
Satıcı

Alım Opsiyonu (Call Option)
a: Uygulama Fiyatı
b: Uygulama Fiyatı + Prim
Alıcının Maksimum Karı = Sınırsız,. Maksimum Zararı = Primdir
Satıcının Maksimum Karı = Prim, Maksimum Zararı = Sınırsızdır.
Bir yatırımcı gelecekte, ilgilendiği menkul kıymetin fiyatının yükseleceğini
düşünüyorsa, bugünden ilgili menkul kıymetin fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır.
Vade geldiğinde alıcı taraf spot piyasadaki menkul kıymetin fiyatı ile opsiyon sözleşmesindeki
fiyatı karşılaştırarak opsiyonu kullanıp kullanmayacağına karar verir. Eğer sözleşmede
anlaşmaya varılan fiyat piyasadaki fiyattan düşükse opsiyonu kullanmak karlı olacağından uzun

taraf kısa taraftan yükümlülüğünü yerine getirmesini ister. Aksi durumda, yani spot piyasadaki
fiyat sözleşmedeki fiyattan daha düşükse opsiyonu elinde tutan yatırımcı opsiyonu kullanmak
yerine menkul kıymeti piyasadan almayı tercih edecektir. Alım opsiyonunu yazan tarafın
(satıcının) beklentisi, alıcının aksine fiyatların düşeceği veya tahsil ettiği primden fazla
artmayacağı yönündedir. Beklentisi gerçekleştiği takdirde uzun taraf avantajlı olmadığı için
opsiyonu kullanmayacak ve kısa taraf aldığı prim kadar kar edecektir.
Satım Opsiyonu (Put Option):Satım opsiyonu, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede
veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi satma hakkı
veren (ancak satmaya zorunlu tutmayan), satan tarafı ise opsiyon alıcısının talebi halinde
satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi ifade eder.
Satım Opsiyonu (Put Option)
Kar/Zarar

Satıcı

Prim

c

d

Cari Pazar Fiyat
0
Prim

Alıcı
Put Opsiyon
c: Uygulama Fiyatı - Prim
d: Uygulama Fiyatı
Alıcının Maksimum Karı = (Uygulama Fiyatı – Prim), Maksimum Zararı = Primdir
Satıcının Maksimum Karı = Prim, Maksimum Zararı = (Uygulama Fiyatı – Prim)dir.
Opsiyonu alan tarafın ileride fiyatların düşeceği yönünde bir beklentisi veya çekincesi
vardır. Beklentisi doğru çıktığı takdirde elindeki menkul kıymetleri piyasaya göre daha yüksek
fiyattan opsiyon yazıcısına satma hakkı doğacaktır. Elinde menkul kıymet yoksa piyasadan

daha ucuz fiyattan menkul kıymeti satın alıp opsiyon yazıcısına satarak kar etmesi de
mümkündür. Ancak fiyatlar alıcının beklediği yönde gelişmezse, yani fiyatlar yükselirse
opsiyonu kullanmak alıcı için karlı olmayacaktır. Piyasada daha yüksek fiyata menkul
kıymetlerini satabilecekken daha düşük fiyata opsiyon yazıcısına satmak istemeyecek,
dolayısıyla opsiyondan doğan hakkını kullanmayacaktır. Bu durumda ödediği prim kadar bir
zararı söz konusu olacaktır. Diğer taraftan opsiyon yazıcısının beklentisi alıcının tam ters
yönündedir. Gelecekte fiyatların yükseleceğini beklediğinden opsiyonun kullanılmayacağını
veya fiyatın aldığı prim kadar yükselmeyeceğini tahmin etmekte ve aldığı prim kadar kar
etmeyi hedeflemektedir. Fiyatlar kısa tarafın beklentilerinin aksine bir gelişim gösterirse
opsiyonu alan taraf opsiyonu kullanmak isteyecek ve opsiyonu yazan için zarar oluşacaktır.
Dolayısıyla, satım opsiyonu almış olan taraf söz konusu varlığı satabileceği minimum bir fiyatı
garantilemiş olmaktadır.
8.6.4.3. Opsiyona Konu Olan Mal veya Kıymetler
-

Hisse Senedi Opsiyonları

-

Endeks Opsiyonları

-

Döviz Opsiyonları

-

Faiz Opsiyonları

-

Vadeli İşlem Sözleşmesi Üzerine Opsiyonlar

8.6.4.4. Kullanım Fiyatı (Exercise Price, Strike Price)
Opsiyon sözleşmesinde önceden belirlenen ve opsiyon işleme konulduğunda söz
konusu varlık için ödenecek alım ya da satım fiyatıdır. Alım opsiyonu alan kişi opsiyonu
kullanmak istediğinde menkul kıymetleri teslim alabilmesi için sözleşmede belirtilen kullanım
fiyatı kadar bir bedel ödemek durumundadır. Aynı şekilde elindeki satım opsiyonunu
kullanmak isteyen yatırımcı, menkul kıymetlerini kısa tarafa satacağı menkul kıymetleri
sözleşmede yer alan fiyattan (kullanım fiyatından) satmaktadır.
8.6.4.5.Prim
Satıcının opsiyonu yazmak için talep ettiği fiyattır ve genelde işlem anında tahsil
edilmektedir; opsiyon kullanılmadığı bir durumda ise alıcıya iade edilmemektedir. Primler
opsiyonun vadesine olan uzaklığına, opsiyona konu olan mal veya finansal ürünün piyasa
fiyatının opsiyonun kullanım fiyatı ile arasındaki farka, fiyat dalgalanmalarının büyüklüğüne,
risksiz faiz oranına ve sermaye kazancı dışındaki getirilere göre değişiklik gösterirler.

Uzun Taraf: Alım opsiyonlarında primi ödeyen ve dolayısıyla dayanak varlığı
alma hakkını elde eden, satım opsiyonlarında ise, ödediği prim karşısında dayanak varlığı satma
hakkını elde eden taraftır.


Kısa Taraf: Alım opsiyonlarında opsiyon primini alan ve dayanak varlığı satma
yükümlülüğü altında olan, satım opsiyonlarında ise, dayanak varlığı alma yükümlülüğü altında
bulunan taraftır.
8.6.5. Karlılık açısından opsiyon çeşitleri


Opsiyon Kârda (In the money):

Bir alım opsiyonu için;
Kullanım fiyatı + prim < cari pazar fiyatı
Eğer bir alım opsiyonunun kullanım fiyatı spot fiyattan düşükse bu opsiyona karda
opsiyon denilmektedir. Bu durumdaki bir opsiyon kullanıldığı takdirde spot fiyat ile kullanım
fiyatı arasındaki fark kadar bir kar oluşmaktadır. Opsiyonu kullanan yatırımcı sözleşmeye konu
menkul kıymetleri opsiyonu yazan taraftan düşük fiyattan alıp spot piyasada sattığı takdirde kar
edecektir.
Bir satım opsiyonu için;
Kullanım fiyatı > cari pazar fiyatı + prim
Bir put opsiyonunun karda olarak adlandırılabilmesi için, kullanım fiyatının spot piyasa
fiyatından yüksek olması gerekmektedir. Böyle bir durumda da opsiyonu alan taraf piyasada
geçerli olan spot fiyattan daha yüksek fiyata opsiyonu yazan tarafa opsiyona konu kıymeti
satabilecektir.


Opsiyon Zararda (Out of the money):

Bir alım opsiyonu için;
Kullanım fiyatı + prim > cari pazar fiyatı
Zararda bir alım opsiyonu, kullanım fiyatının spot piyasa fiyatından yüksek olması
durumunda gerçekleşir. Bu durumda menkul kıymetleri piyasadan almak, opsiyonu yazan
taraftan satın almaktan daha avantajlı olacaktır.
Bir satım opsiyonu için;
Kullanım fiyatı < cari pazar fiyatı + prim
Eğer satım (put) opsiyonunun kullanım fiyatı spot piyasa fiyatından düşükse menkul
kıymeti opsiyonu yazan tarafa daha düşük fiyattan satmak, zarara neden olacaktır.


Başabaş (At the money):

Bir opsiyonun kullanım fiyatı, ilgili menkul kıymetin spot piyasa fiyatına eşitse
opsiyonun kullanılmasıyla ne kar ne de zarar ortaya çıkar. Bu tür başa baş opsiyonlarda

yatırımcı için menkul kıymeti spot piyasadan tedarik etmek ile elindeki alım opsiyonunu
kullanarak satın almak arasında bir fark olmayacaktır.
8.6.6. Opsiyon Sözleşmelerinde Takas Kurumu
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde olduğu gibi opsiyon işlemlerinde de takas kurumu alıcıya
karşı satıcı satıcıya karşı alıcı pozisyonunu alarak takası garanti etmektedir. Ancak Vadeli
İşlem Sözleşmelerinde pozisyon alan tarafların her birinin takas kurumuna belirli bir teminat
yatırması zorunludur.
Opsiyon sözleşmelerinde ise sadece opsiyonu yazan taraf opsiyonun içerdiği değerin
belirli bir yüzdesi kadar teminatı takas kurumuna yatırır.
Vade sonu geldiğinde pozisyonların bir kısmı kapatılmamış ise takas kurumu kısa tarafı
belirler her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar ve takası gerçekleştirir.
Call Opsiyonu ise uzun taraf menkul kıymetlerin bedelini kısa taraf sözleşmede
belirtilen menkul kıymetleri takas kurumuna yatırır.
8.6.7. Avantajlar ve Riskler
Her sermaye piyasası işleminde olduğu gibi Opsiyon Sözleşmeleri' ninde de avantajları
ve riskleri bulunmaktadır. Yatırım profili bu avantaj ve risklere uygun olan yatırımcıların bu
kontratlarda işlem yapması daha sağlıklı olacaktır.
Avantajları

Küçük miktarda yatırımlarla temel piyasalarda elde edilebilecek kârların çok
üzerinde getiri sağlayabilirler.


Daha uygun teminat şartları ile yatırım yapma imkânı sağlayabilirler.


Aynı risk düzeyinde olmasına rağmen daha yüksek getiri sağlayan portföyler
oluşturabilme imkânı verir.


Beklenmedik fiyat dalgalanmalarına karşı yatırımcılara korunma imkanı verir.


Finansal varlıkların diğer özelliklerinde meydana gelebilecek ve fiyatı olumsuz
etkileyebilecek değişikliklere karşı korunma sağlar.

Opsiyonlar, açığa satış stratejilerinde karşılaşılan riskleri azaltmak için
kullanılabilir.
Riskleri:

Futures sözleşmelerde getiriyi yükseltmek için fiyat değişimi riski alan
yatırımcılar, kaldıraç etkisi nedeniyle yüksek miktarda zararla karşılaşabilirler.


Getiriyi yükseltmek için alınan yüksek riskli pozisyonlar nedeniyle, ortaya
çıkacak zarar miktarı, teminat kaybına yol açıp, işlemlerin durdurulmasına neden olabilir.
8.6.8.Yatırımcı Profili

Dayalı bulunan varlığın fiyat riskine karşı kendini korumak isteyen firmalar ve
bireysel yatırımcılar (korunma-hedge)


Fiyat değişikliği riski alma konusunda istekli yatırımcılar.


Spot ve vadeli piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmak isteyen
yatırımcılar (arbitraj)

Bilançolarında fiyat riski taşımak istemeyen bankalar, aracı kurumlar, fon ve
portföy yöneticileri
8.6.9. Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlaması
Alım Opsiyonunun Maksimum Değeri
Alım opsiyonu, menkul kıymeti alma hakkı veren bir opsiyon olduğundan hiç bir
yatırımcı bu opsiyonlara -kullanım fiyatı “0” bile olsa- spot piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat
ödemek istemeyecektir. Dolayısıyla, bir alım opsiyonunun alabileceği maksimum değer.
menkul kıymetin spot piyasa fiyatıdır.
C<S


Amerikan Tipi Alım Opsiyonlarının Minimum Değeri

Vadesinden önce kullanılabilen Amerikan tipi alım opsiyonlarının değeri, vadeden önce
en az menkul kıymetin spot piyasa fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki kadar olmalıdır. Eğer bu
fark negatifse opsiyonun değeri “0” olacaktır. Dolayısıyla, Amerikan tipi alım opsiyonunun
minimum değeri:
Ca>Max(0, S-K) olacaktır.
Opsiyonun fiyatı herhangi bir şekilde olması gereken minimum değerin altına düştüğü
takdirde arbitraj imkanı ortaya çıkacaktır. Örneğin;
Spot piyasa fiyatı S = 1.500.000 TL
Kullanım fiyatı K = 1.200.000 TL
Opsiyonun fiyatı C = 200.000 TL
ise arbitraj yapmak mümkün olacaktır. Bu imkanı gören bir yatırımcı 200.000 TL
ödeyerek opsiyonu satın alacak ve hemen kullanmak isteyecektir. 1.200.000 TL'den menkul

kıymetleri opsiyonu yazan taraftan satın alıp 1.500.000 TL'den spot piyasada satacaktır. Bu
işlem sonucu herhangi bir risk almadan 100.000 TL'lik bir kar elde edecektir.


Avrupa Tipi Alım Opsiyonlarının Alt Sınırı

Avrupa tipi alım opsiyonlarının alt sınırını belirleyebilmek için iki farklı portföy
kullanılabilmektedir: İlk portföy, (A portföyü) bir adet alım opsiyonu ve K(1+r)-T kadar nakitten
oluşmaktadır. İkinci portföyde (B portföyü) ise sadece hisse senedi bulunmaktadır.
- Eğer hisse senedinin değeri opsiyonun kullanım fiyatından yüksekse (S>K), A
portföyünün değeri hisse senedinin değerine eşit olacaktır:
- Eğer opsiyonun kullanım fiyatı hisse senedinin fiyatından düşük olursa (S<K), opsiyon
değersiz hale geleceğinden kullanılmayacaktır.
- t zamanında B portföyünün değeri ise hisse senedinin değerine (S) eşit olacaktır.
Satım Opsiyonlarının Maksimum Değeri
Satım (put) opsiyonu sahibi bir yatırımcı, opsiyonu kullandığında hisse senetlerini
mümkün olan en yüksek fiyata satmak isteyecektir. Hisse senedinin spot piyasa fiyatının
düşmesi yatırımcının lehine olacaktır. Hisse senedinin fiyatının sıfır olması gibi uç bir durumda,
satım opsiyonunun değeri kullanım fiyatına eşitlenecektir.
- Amerikan tipi satım opsiyonları için maksimum değer, kullanım fiyatına eşit olacaktır.
- Avrupa tipi opsiyonlar ancak vade sonunda kullanılabildiklerinden opsiyonun
maksimum fiyatı kullanım fiyatının bugünkü değerine eşittir.


Amerikan Tipi Satım Opsiyonlarının Minimum Değeri

Amerikan tipi bir satım opsiyonunda kullanım fiyatı menkul kıymetin spot piyasa
fiyatının üzerindeyse, yatırımcılar, ellerindeki satım opsiyonlarını kullanacaktır. Dolayısıyla
satım opsiyonun minimum değeri, kullanım fiyatı ile spot piyasa fiyatı arasındaki fark kadar
olacaktır.
Pa>Max(0, K-S)


Avrupa Tipi Satım Opsiyonunun Alt Sınırı

Avrupa tipi satım opsiyonlarında alt sınırı belirleyebilmek için yine iki farklı portföy
kullanılabilmektedir: Portföylerden birinde (C Portföyü), K(1+r)-T kadar nakit, diğerinde ise (D
Portföyü) bir adet hisse senedi ve bir adet satım opsiyonu bulunmaktadır.
- C portföyündeki nakit, risksiz getiri oranından değerlendirildiğinde vade sonundaki
değeri K olacaktır.

- Vade sonunda opsiyonun kullanım fiyatı hisse senedinin spot piyasa değerinin
üzerinde ise (K>S), D portföyündeki satım opsiyonu kullanılacaktır, ve portföyün değeri K'ya
eşit olacaktır. Tersi durumda ise, yani hisse senedinin fiyatı, opsiyonun kullanım fiyatından
yüksek iken bu satım opsiyonu kullanılmayacak ve D portföyünün değeri S olacaktır.
Bir put opsiyonunun fiyatı en kötü ihtimalle “0” olacağından Avrupa tipi bir satım
opsiyonunun alt sınırı şu şekilde belirtilebilir:
Pe >Max[K(1+r)-T-S, 0]
8.6.10. Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler
Hisse senedinin spot piyasa fiyatı: İster alım opsiyonu ister satım opsiyonu olsun,
opsiyonun kullanılmasıyla elde edilecek gelir, kullanım fiyatı ile menkul kıymetin spot piyasa
fiyatı arasındaki fark kadar olacaktır:
Alım opsiyonlarında: Hisse senedinin fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark hisse
senedinin lehine değiştikçe, alım opsiyonunun fiyatı yükselecektir. Hisse senedinin fiyatı
yükseldiğinde opsiyonun kullanılmasıyla elde edilecek gelir de artacaktır. Öte yandan, hisse
senedinin fiyatı düştükçe yatırımcının opsiyonu kullanmakla elde edeceği gelir de azalacak ve
opsiyonun fiyatı düşecektir. Dolayısıyla, hisse senedinin fiyatı ile alım opsiyonunun fiyatı
arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur.
Satım opsiyonlarında: Hisse senedinin fiyatının yükselmesi ile opsiyonun değeri
olumsuz etkilenecektir. Hisse senedinin fiyatı yükseldikçe opsiyonun kullanılmasıyla elde
edilecek gelir de gittikçe düşecektir. Tersi bir durum ise, satım opsiyonu almış olan yatırımcının
beklentisinin gerçekleştiğini ifade etmektedir; yatırımcı, spot piyasada fiyatların düşmesine
rağmen elindeki hisse senetlerini piyasaya göre daha yüksek fiyattan opsiyonu yazan tarafa
satarak kar edecektir.
Opsiyon fiyatını etkileyen faktörler
- Kullanım fiyatı
- Vadeye kalan süre
- Hisse senedinin volatilitesi(değişkenliği)
- Risksiz faiz oranı
- Temettü
8.6.11.Opsiyonlarda Teminatlandırma
• Başlangıç Teminatı: SPAN portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılarak
belirlenir.

• Sürdürme Teminatı: Bulunması gereken teminatın %75’idir.
8.6.12. Fiyatlama Modelleri
Opsiyon priminin (fiyatının) hesaplanmasında kullanılmak üzere iki temel yöntem
geliştirilmiştir:
8.6.12.1.Black &Scholes Modeli
Avrupa tipi ve kar payı ödemeyen hisse senetleri üzerine yazılan opsiyonlar için
geliştirilen bu model, döviz opsiyonlarında da kullanılabilmektedir.
Avrupa tipi vanilla opsiyonlar sadece vade tarihinde egzersiz edilebilir. Bu bakımdan,
olasılık hesaplamasında tek bir zaman noktasına odaklandığı için fiyatlaması, Amerikan tipi
opsiyonlara nazaran az karmaşıktır.
Vanilla tipi Call ve Put opsiyonlarında genel kabul görmüş kapalı form çözüme genel
kabul görmüş Black-Scholes yöntemi ile ulaşılmaktadır.
Amerikan tipi opsiyonlar vadesine kadar herhangi bir zamanda egzersiz
edilebilir.Optimal egzersiz anının belirlenmesi gerekmektedir.Bu bakımdan Amerikan
opsiyonları için bilinen kesin kapalı bir çözüm yoktur ancak bazı yaklaşık çözümler vardır:
Barone-Adesi –Whaley (1987) Bjerksund - Stesland (1993, 2002).
Bu modelin ana prensibi sermaye piyasasının dengede olduğu bir durumda call (satın
alma) ve put (satma) opsiyonun fiyatlanması ve böylece oluşturulan portföyden beklenen
getirinin, risksiz faiz oranına eşit olmasının sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, modelin temel
prensibi opsiyonun dayandığı varlıkla ilgili put opsiyonda kısa poziyon, call opsiyonda uzun
pozisyon tutarak risksiz faiz oranında getiri elde eden bir portföy kurma düşüncesidir.
Varsayımlar:


olmaktadır,

Opsiyon alım satımı için, işlem maliyeti ve vergi söz konusu değildir.
Kısa bir zaman içerisinde hisse senedi fiyatlarında sadece küçük değişiklikler



Menkul kıymet fiyatları arbitraja imkan vermemektedir,



Hisse senedi fiyatları sürekli olarak değişmektedir,



Hisse senedi getirileri logaritmik normal dağılım şeklindedir,


Model,sadece vade sonunda işleme konulabilen Avrupa tipi satın alam opsiyonu
hesaplamasını içermektedir,


Opsiyona konu olan hisse senetleri için kar payı ödemesi söz konusu değildir,


Hisse senetlerinin kısa satışı serbest olup, herhangi bir kar payı ödemesi söz
konusu değildir,


Kısa vadeli risksiz faiz oranından borç alıp vermek mümkündür,


Kısa vadeli risksiz faiz oranı bilinmektedir ve opsiyon vadesi boyunca
değişmemektedir,


Hisse senedinin riski,opsiyonun vadesi içinde değişmemektedir.

Black-Scholes modelinin uygulanması önemli sonuçlar ortaya koymuştur:

Hisse
yükselmektedir.

senedinin

piyasa

fiyatı

yükseldikçe,opsiyonunun

değeri

de


Eğer hisse senedinin fiyatı, işlem fiyatından (kullanım fiyatı) daha
düşükse,büyük olasılıkla opsiyon işleme koyulmayacaktır.

düşecektir,

Hisse senedinin değeri değişmiyorsa,vade sonu yaklaştıkça opsiyonun değeri


Opsiyon hisse senedine göre daha fazla değişkenlik (risk) gösterir. Yani vadenin
sabit olduğu varsayımı altında,hisse senedi fiyatındaki yüzde değişiklik opsiyonun değerinde
daha büyük bir değişime neden olacaktır.
8.6.12.2. Binomial Opsiyon Fiyatlama Modeli
Binomial ağacı hisse senedi fiyat modeli olup,herhangi bir zamanda, bir sonraki
dönemde hisse senedi fiyatının belirli bir miktarda artması veya azalmasına göre yatırımcının
kararlarına yön veren bir modeldir. Binomial ağacı hisse senetleri fiyatlarını içeren noktalardan
oluşmaktadır. İlk nokta başlangıç noktası ve son noktalarda varış noktaları olarak
adlandırılmaktadır.
Bu model, kar payı ödemesi olan veya olmayan Avrupa ve Amerikan tipi hisse senedi
satın alma ve satma opsiyonlarının fiyatının tespit edilmesinde yaygın ve çok yönlü olarak
kullanılmaktadır. Model ayrıca borçlarla ilgili opsiyonların değerlemesinde de
kullanılmaktadır.
Varsayımlar:


Piyasalar mükemmel ve tam rekabetçidir,



İşlem maliyetleri ve vergiler sıfırdır,


Açığa satış serbest olup,yatırımcılar açığa satış sonucu elde ettikleri gelirin
tümünü kullanabilmektedir,


Sadece bir faiz oranı, r, mevcut olup,yatırımcılar bu faiz oranından risksiz olarak
borç alıp verebilmektedir,

Faiz oranı(r) ve hisse senedi fiyatlarının yukarı(u) ve aşağı(d) doğru hareketi her
dönem için bilinmektedir.

Yatırımcılar yüksek getiriyi düşük getiriye tercih etmektedirler.Bu varsayım
altında tüm arbitraj olanakları anında ortadan kalkacaktır,


Bilgi maliyetsiz bir kaynak olup,herkese açık bir nitelik taşımaktadır,



Temettü ödemesi bulunmamaktadır.

Amerikan tipi opsiyonların fiyatlamasında kullanılan bu model, kısa bir zaman
diliminde fiyatlarda iki yönde (binomial) değişim olabileceği esasına dayanmaktadır. Modelin
varsayımları;
- Piyasaların mükemmel işlediği ve rekabetin söz konusu olduğu; yatırımcıların tek bir
faiz oranı, r, ile nakit ödünç alıp verebildikleri,
- Yatırımcıların daha fazla serveti daha az servete tercih ettikleridir.
Görüldüğü gibi temel prensip, sermaye piyasasının dengede olduğu bir durumda alım
ve satım opsiyonlarının fiyatlaması ve bu opsiyonlar kullanılarak oluşturulan portföylerin
beklenen getirisinin risksiz faiz oranına eşit olmasıdır.
•
Varlık fiyatlarının önceden tahmin edilemez olması, likidite ve beklentilerin
rasyonel oluşu varsayımları kullanılır.
•

Özellikle egzersiz tipi Amerikan olan opsiyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

•

Fiyatlama algoritması özellikle Binomial ve Trinomial modeller için çok basittir.

•
Tek bir artış ya da düşüşün (discrete events) fiyatlara olası etkisinin bulunması
da yine bu yöntemlerin avantajlarındandır.
•
Avrupa tipi opsiyon için hesaplanan fiyatın, örgü nokta (n) veya dal ayırımı
sayısı (binomial-tinomial) arttıkça Black-Scholes kapalı form çözümüne yakınsaması beklenir.
•
Birbirlerine eşit uzaklıktaki zaman örgü noktaları (grid) kullanarak dayanak
varlığın seviyesini ve üzerine yazılmış olan opsiyonun kullanılması halinde oluşacak P/L
durumlarını bu noktalar üzerinde gösterir.
•
Her bir dal ayrımında önceden belirlenmiş olan olasılık parametreleri (u, d)
kullanılarak yukarı ve aşağı yönde fiyat patikasında ilerlenir.
•
Vadede oluşan opsiyon ödeme fonksiyonundan (Max(., 0)) sağlanan değer
backward induction yöntemiyle ilgili faiz oranı ile iskontolayarak başlangıç noktasına çekilir.

•
Dezavantaj: u ve d genelde sabittir. Fiyat sıçrama (jump) durumları göz ardı
edilmektedir.
Black-Scholes modeli ve Binom modeli
B-S Modeli
 Çok sayıda kısıtlayıcı varsayım içerir.
 Avrupa tipi opsiyonları fiyatlayan bir model olması
Amerikan tipi put kontratlarının fiyatlaması açısından sorun yaratır.
 Volatilitenin (standart sapmanın) zaman içinde değişmediğini varsayar.
 Dayanak varlık fiyatlarının Wiener süreci izlediğini ve senet
fiyatarının olasılık dağılımlarının log-normal olduğunu varsayar.
 Faiz hadlerinin zaman içinde değişmediğini ve vadelere
göre değişmediğini kabul eder.
 Senet fiyatları sürekli ve düzgün biçimde değişmektedir,sıçramalar
yapmamaktadır.(Ancak standart modelsıçramaları ve
senet fiyatlarında kesikli biçimde bu yapıyı dikkate almaz)

Binom Modeli
 Az kısıtlayıcı varsayımlara sahiptir.
 Amerikan tipi opsiyonların da fiyatlamasını yapar.
 Senet fiyatı kısa aralıklarla u ve d ile belirlenen
bir miktar kadar aşağı veya yukarı sıçradığı varsayılır.
 Esnek bir modeldir.Kullanıcı tarafından dallanma süreci
ve u ile d katsayıları istendiği biçimde saptanabilir.
 Faizler klasik binom modelinde de B-S’de olduğu gibi sabittir.
 Binom’un en önemli kısıtlayıcı varsayımı ;volatilitenin
(standart sapmanın) bu modelde de zaman içinde sabit kalmasıdır.

Black-Scholes Modeli ve Binom Modeli Karşılaştırması
8.6.13. Greeks (Analitik Kısım)
Portföyün dayanak varlıkta oluşabilecek değişime olan duyarlılığını ölçmek ve hedging
amaçlı kullanılmaktadır.
Sık kullanılan Greek’ler:


Dayanak varlık fiyatına olan duyarlılık (Delta)



Dayanak varlık volatilitesine olan duyarlılık (Vega)



Vadeye olan duyarlılık (Theta)



Delta’ya olan doğrusal olmayan duyarlılık (Gamma)



Faizdeki değişimin opsiyon değerinde yarattığı değişim oranını ifade eder

Black-Scholes denklemi ile fiyatlanan enstrümanlarda analitik çözüm ile, diğer
karmaşık yapıdaki enstrümanlar için ise numerik olarak hesaplanmaktadır.
Delta
Dayanak varlık fiyatındaki değişimin opsiyon değerinde yarattığı değişim oranını ifade
eder:
Gamma
Dayanak Varlıktaki değişimin Opsiyon Delta’sında yarattığı değişim oranını ifade eder:

Vega
Dayanak Varlık volatilitesinin Opsiyon değerinde yarattığı değişim oranını ifade eder:
Rho
Faizdeki değişimin opsiyon değerinde yarattığı değişim oranını ifade eder (Fx
opsiyonlarında her iki faiz oranına göre hesaplanabilir):
Theta
Vadeye kalan süredeki değişimin opsiyon değerinde yarattığı değişim oranını ifade eder.
Elde edilen sonucun senedeki gün sayısına bölünmesi durumunda opsiyonun bir günde dayanak
varlık adedi başına kaybedeceği miktarı verir.
8.7. Dünyadaki Türev Ürün Piyasası
8.7.1. Amerika
Dünyadaki türev ürün piyasalarının görünümünü incelediğimizde ABD’nin başlıca
türev ürün borsaları olan CME, CBOT, NYSE, KCBOT veCBOE ile en büyük hacme sahip
olduğunu görürüz. Bu borsaların hacimce en büyüğü, tarım ürünlerinden, para vadeli ve
opsiyon sözleşmelerine dek çok çeşitli ürünlerin işlem gördüğü CME’dir. Özellikle tahıl
ürünleri ve finansal vadeli ürünlerle endeks vadeli sözleşmelerinin işlem gördüğü CBOT
ABD’nin önemli borsaları arasında yer almaktadır. Pamuk ve yün vadeli işlemleri üzerine
çalışan NYSE ise kendi alanında dünyada en önemli borsalar arasındadır. 140 civarında fona
dayalı opsiyon sözleşmesinin işlem gördüğü CBOE ile ağırlıklı olarak tahıllar ve finansal
ürünler üzerine işlemler çekleştiren KCBOT, ABD’nin dünyanın toplam türev ürün hacminde
büyük bir pay sahibi olmasında önemli rol oynamaktadır.
Latin Amerika’daki ilk türev ürün borsası 1907 yılında Arjantin’de kurulan ve tarım
ürünlerine dayalı vadeli işlemler gerçekleştiren MATBA’dır. MATBA’nın açılışını takiben
1909 yılında türev ürünler üzerine islemlerine gerçekleştirildiği bir diğer borsa ROFEX hizmete
açılmıştır. Arjantin’de tarım ürünlerine dayalı işlemlerin gerçekleştirildiği bu borsalara ek
olarak dövize hisse senetleri endeksine ve faize dayalı vadeli sözleşmeler ile endeks opsiyon
sözleşmelerinin işlem gördüğü borsalarda açılmıştır.
Brezilya’da ise türev sözleşmelerin ilk gerçekleştirildiği borsa 1917yılında kurulan
BMSP’dir. Yurt içi emtia piyasasını geliştirmek amacıyla 1983yılında kurulan BBF ve 1985
yılında hizmet vermeye başlayan BM&F, BM&F çatısı altında birleşmiş ve söz konusu borsa
kısa zamanda MERCOSUR (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay)’un en önemli emtia
borsası hâline gelmiştir. 1991 yılında ise BMSP bu borsanın yapısına katılmıştır.
8.7.2. Avrupa
Dünyanın en eski vadeli işlem ve opsiyon borsalarına İngiltere, Fransa, Hollanda gibi
Avrupa ülkelerinde rastlanmaktadır.

Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının çok gelişmiş olduğu İngiltere’defarklı dayanak
varlıklar üzerine işlem gerçekleştiren birçok vadeli işlem ve opsiyon borsası bulunmaktadır. Bu
borsalardan biri de maden alanında dünyanın en büyük borsası kabul edilen LME’dir.
İngiltere’de bulunan bir başka borsa ise faize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin
işlem gördüğü LIFFE’dir. LIFFE 1982 yılında kurulmuş ve 2002 yılında EURONEXT ile
birleşmiştir. Borsa Avrupa’nın en önemli borsaları arasında sayılmaktadır.
Doğu Avrupa’da işleme başlayan ilk vadeli işlem borsası ise BCE’dir. Tarım üzerine
dayalı sözleşmelerin ağırlıklı olarak işlem gördüğü borsa 1989 yılında işlemlere başlamıştır.
“1995 yılında açılan BET vadeli işlemler piyasasında ilk etapta hisse senedi endeksine, hazine
bonosuna, ABD Doları ile Alman Markına dayalı vadeli sözleşmeler işlem görmekteyken daha
sonra emtia, faiz oranı, dövize dayalı vadeli sözleşmeler ve opsiyon sözleşmeleri de işlem
görmeye başlanmıştır”. BCE ile BET, 2005 yılında BET çatısı altında birleşmiştir.
Rusya’da özellikle emtia üzerine birçok sözleşme çıkartılmıştır. Moskova Emtia
Borsası’nda 1992 yılının sonlarına doğru işleme konan, alüminyum üzerine yazılan sözleşme,
bu sözleşmelerden ilki ve en önemlisidir. Dövize dayalı vadeli işlem enstrümanları sunan
MICEX’e ekolarak SPCEX ve RTS türev bölümlerinin 2001 yılında bir araya getirilmesiyle
oluşturulan FORTS da Rusya’da bulunan diğer borsalardır.
Yunanistan’da ise 1997 yılında ADEX ve takas odası kurulmuştur. ADEX, 2002 yılında
Atina menkul kıymetler borsası olan ASE ile Atina Borsası S.A adı altında birleşmiştir. Bu
birleşmeden sonra türev enstrümanlar borsasının Türev Piyasalar biriminde ADEX adı altında
işlem görmeye başlanmıştır.
8.7.3. Asya-Pasifik
2008 yılının ilk altı aylık dönemine ait veriler incelendiğinde Asya-Pasifik’te türev
işlemlerin, alım satımı gerçekleşmiş sözleşme sayısı bazında dünya vadeli işlem piyasalarında
%24,3’lük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Coğrafyanın gelişmekte olan ülkeleri ise
küresel vadeli işlemler piyasasından %22’ye yakın pay almaktadır. Güney Kore, Çin ve
Hindistan borsaları bu payın önemli bir kısmına sahiptir. “Asya – Pasifik bölgesinin dünya
genelindeki pazar payının bu kadar yüksek olmasının sebebi KRX’te işlem gören KOSPI 200
endeksine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleridir. Sadece Kore Vadeli İşlem
Piyasaları’nın tek başına dünya genelinde sahip olduğu pay yaklaşık %14 seviyesindedir”.
1990 yılında açılan Zhengzhou Toptan Hububat Borsası, Çin’de kurulmuş olan ilk
borsadır. Çin’de çeşitli reformlarla, 40 civarında olan yerel borsalar 3 borsanın çatısı altında
birleştirilmiştir. “Bunlardan en büyüğü olan SHFE 1999 yılında Shanghai Maden Borsası,
Shanghai Tahıl ve Ham Petrol Borsası ve Shanghai Emtia Borsasının birleşmesiyle
oluşturulmuştur. SHFE’de; bakır, alüminyum, kauçuk ve mazota dayalı olmak üzere dört çeşit
vadeli işlem sözleşmesi bulunmaktadır”.
1992 yılında kurulan NSE ise Hindistan’ın en büyük vadeli işlem borsasıdır. Borsanın
vadeli işlemlerden sorumlu birimi 2000’li yılların başında işlemlere başlamıştır. Kısa sürede

hızla gelişen borsanın, 2008 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla alım satımı yapılmış sözleşme sayısı
bazında dünya sıralamasında 8. sırada yer aldığı görülmektedir.
8.8. Türkiye’de Türev Ürün Piyasalarının Gelişimi
Türkiye’de türev ürünlerle ilgili ilk yasal düzenleme, forward üzerine
gerçekleştirilmiştir. 29.12.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemede gerçek ve
tüzel kişilerin vadeli döviz alım satımı, diğer birdeyişle forward işlemi yapabilecekleri
belirtilmiş ve bu tarihten itibaren forward sözleşmeler en yaygın kullanılan türev ürünler hâline
gelmiştir.
T.C Merkez Bankası ile ticari bankalar arasında swap işlemler ise 16 Temmuz 1985
tarihinde T.C. Merkez Bankasının aldığı bir kararla başlamıştır. Bu kararla Türkiye’de şube
açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalar, bazı kamu bankaları ve özel bankalar
öncelikli olarak yurtdışından borçlandıkları dövizleri Türk Lirasına çevirmek amacıyla swap
sözleşmelerine taraf olmaya başlamışlardır.
T.C. Merkez Bankasının 27 Eylül 1985 tarihinde yayınladığı 1/J sayılı genelge ile
Türkiye’de bankalar arası forward işlemlerine izin verilmiştir. Üç ay vade ile sınırlandırılan
döviz swapı sözleşmeler de ilk kez bu dönemde ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde genellikle bankaların risk yönetim aracı olarak kullandıkları swap
sözleşmeleri dünyada kullanılan swap sözleşmelerinden amaç ve sözleşme vadesi açısından
farklılık gösterir. Likitide ihtiyacının karşılanmasını sağlayan swap sözleşmeler, bankalara
ellerinde bulunan parayı, kısa vadede ihtiyaçları olan dövize çevirme imkânı sunmaktadır.
1989 yılında (Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde) Sermaye Piyasası
Kurulunda vadeli işlemlerin tanımlanması ve Türkiye’de özellikle emtia borsasının hazır
olması nedeniyle emtiaya dayalı bir futures “vadeli işlemler” borsasının kurulması yolunda
araştırmalar yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır. “1991 yılında “Vadeli İşlemler Borsası” ile
ilgili somut bir proje başlamıştır. Türk Sermaye Piyasaları’nın Modernizasyonu Projesi
uygulamasının alt projelerinden birini de “Vadeli İşlemler” piyasaları oluşturmaktadır”.
Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının yasal dayanak kazanması yolundaki ilk somut
adım, 13.05.1992 tarih ve 21227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3794 sayılı Kanun ile
atılmıştır. Bu kanunun Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 22’nci
maddesinin j bendinde; Sermaye Piyasası Kurulu “Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye
piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesiile münhasıran bu
sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak kurumların kuruluş, faaliyet ilke ve esasları
ile yükümlülüklerini düzenlemek, izlemek ve denetlemek” ile yetkili kılınmıştır.
23 Temmuz 1995 tarih ve 22352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik” ile
yayınlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından 18 Ekim 1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği” ile
İstanbul Altın Borsası’nda altın ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alım

satımına başlanmış, 29 Ocak 1997 tarih ve 22892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “İMKB Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik” ve
“İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile
de hisse senedi, faiz getirili menkul kıymetler, endeks ve diğer finansal göstergeler üzerine
vadeli ve opsiyonlu işlemlerin yapılmasına ve takasına imkân tanınmıştır.
Bu yasal alt yapının ardından 1999 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
40. maddesinde 4487 sayılı Kanun’la değişiklik yapılarak; “münhasıran ekonomik ve finansal
göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, menkul kıymetli madenlere ve dövize dayalı
vadeli işlem opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası
araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsaların, Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi ve
ilgili Bakan’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulacağı” hüküm altına alınarak,
ülkemizde türev piyasaların kurulabilmesi için gerekli yasal alt yapı oluşturulmuştur.

Bölüm Soruları
1)
Türev ürünlerin kullanılma amaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a)

Riskten korunma

b)

Riskten korunma - Arbitraj

c)

Arbitraj - Spekülasyon

d)

Riskten korunma - Spekülasyon - Arbitraj

e)

Riskten korunma - Spekülasyon

2)

Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne denir?

a)

Spekülatör

b)

Hedger

c)

Arbitrajcı

d)

Opsiyoner

e)

Broker

3)
Aşağıdakilerden hangisi, vadeli işlem (Forward) piyasalarının özelliklerinden
biri değildir?
a)

Teminat sisteminin olması

b)

İşlemin yapılması için aracıya gerek olmaması

c)

Sözleşmelerin standart olmaması

d)

İkincil piyasasının olmaması

e)

Sözleşmenin gerçekleşme anına kadar tarafların birbirine ödeme yapmaması

4)
Uluslararası piyasalarda kişi ve kurumlar fiyat düşmelerinden korunmak için
hangi tip opsiyonu kullanırlar?
a)

Satın alma opsiyonu satın alarak

b)

Satın alma opsiyonu satarak

c)

Satma opsiyonu satın alarak

d)

Satma opsiyonu satarak

e)

Amerikan tipi opsiyonu satarak

5)
Opsiyon ve gelecek borsalarında alıcı ve satıcıların yükümlülüklerini yerine
getirmesini ve güveni sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Borsa yönetim kurulu

b)

Borsa genel kurulu

c)

Borsa kotasyon komitesi

d)

Takas odası

e)

Denetleme Kurulu

6)

Türev ürün piyasalarının temel fonksiyonları nelerdir?

7)

Futures ve forward sözleşmeleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.

8)

Swap piyasaları neyi ifade eder? Açıklayınız.

9)

Döviz opsiyonu nedir? Açıklayınız.

10)

Endeks opsiyonlarını açıklayınız.

Cevaplar:
1)d, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d
6) Türev ürün piyasalarının temel fonksiyonları maddeler hâlinde aşağıda gösterilmiştir.


Risk yönetimi



Spekülasyon



Arbitraj



Geleceğe yönelik fiyat keşfi



Alım satım kolaylığı



Güvence ve likidite sağlama



Üretim verimliliği artırma



Otomatik istikrar sağlayıcılığı



Ekonomi politikaları müdahalelerinde esneklik sağlama



Uluslararası fon transferini artırma

7) Anlatım içinde ortaya konan tabloyu inceleyiniz.
8) Swap piyasalarında, kuruluşlara farklı piyasalar arasında arbitraj yapma imkânı
veren, alıcı ve satıcı tarafın önceden belirlenen fiyat ve koşullara göre karşılıklı değiştirildiği
vadeli işlemler işlem görmektedir. Çoğunlukla bir spot ve bir vadeli işlemin aynı anda yapılması
ile gerçekleşen swap sözleşmelerinde farklı iki ayrı vadeli işlem de söz konus olabilmektedir.
9) Bu opsiyon alıcısına belirli bir fiyat üzerinden, belirli tutardaki yabancı paranın
belirlenen tarihte alım veya satım hakkını veren opsiyon türüdür.
10) Endeks opsiyonları alıcısına belirli bir borsa endeksini belirli bir fiyattan satın alma
ya da satma olanağı vermektedir. Endeks opsiyonlarının temel özelliği fiziki teslimat yerine
nakit uzlaşma yönteminin kullanılmasıdır. Nakit uzlaşma yönteminin fiziki teslimata göre daha
zahmetsiz olması nedeniyle hisse sendedi endeksine dayalı opsiyonlar, tektek hisse senetleri
üzerine yazılan opsiyonlardan daha çok tercih edilir.
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Konu

Sermaye
nedir?

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
edilecektir.
Sermaye ve finansal
Farklılıklardaki vade
İki piyasa arasındaki
piyasalar,
kurumlar ve
finansal
araçların temel farklılıklar ortaya
arasındaki farklar
özellikleri ortaya konulacak. konularak elde edilecek.

Anahtar Kavramlar
•

Vadeli piyasalar

•

Opsiyon piyasaları

•

Sözleşme türleri

•

Sözleşme özellikleri

Giriş
Finansal piyasalar, alım satımı yapılan varlıkların vadesine bağlı olarak spot ve vadeli
piyasalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım çerçevesinde, spot piyasalar belirli özelliğe
sahip olan varlığın ve buna ilişkin fiyatın (bedelin) işlem anında (ya da işlemden belirli ve kısa
bir süre sonra) el değiştirdiği ve buna ilişkin ödemenin de yine aynı süre içerisinde yapıldığı
piyasalardır.
Özellikle son yıllarda, vadeli işlem piyasalarındaki işlem hacminin hızlı şekilde arttığı,
hatta söz konusu vadeli işlemlerin dayandığı varlıkların spot piyasadaki işlem hacmini aştığı
görülmektedir. Bu durum, vadeli işlemlerin kullanım alanlarının ve bu işlemlere yönelik
ihtiyacın arttığını göstermektedir.
Bu bölümde Türkiye’de faaliyet gösteren tek vadeli işlem borsası Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası detaylı olarak anlatılmıştır. Faaliyet alanı, işlem gören sözleşme türleri ve
özellikleri açıklanmıştır.

9. VADELİ İŞLEM ve OPSİYON BORSASI (VİOP)
9.1.VİOP’ un Tanım
VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ekonomik veya finansal göstergeler ile
sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer
türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu bir
piyasadır.
9.2.Tarihsel Gelişimi
VİOP 21 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve ilk olarak Pay Vadeli İşlem ve Pay Opsiyon
Sözleşmeleri ile işleme başlamıştır. 5 Nisan 2013 tarihinde ise Endeks Opsiyon Sözleşmeleri
işleme açılmıştır.
Bu tarihlerden itibaren Türkiye’de ilk kez VİOP çatısı altında organize bir piyasa olarak
opsiyon sözleşmeleri işleme açılmış ve bununla birlikte yatırımcılara bu finansal enstrümanları
daha güvenli bir şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır. Opsiyon sözleşmelerinin piyasaya
sunulması ile birlikte yatırımcılar bu sözleşmelerin düşük işlem maliyeti, kaldıraç, farklı
stratejilerle işlem yapma imkânı, arbitraj ve korunma gibi birçok özelliğinden faydalanma
imkânına da sahip olmuşlardır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) adı altında 2005 yılından beri İzmir merkezli
olarak işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, Borsa İstanbul’un 3 Mayıs 2013 tarihi itibariyle
VOB’un % 100 hissedarı olmasını takiben 5 Ağustos 2013 tarihinde VOB-VİOP birleşmesinin
ardından VİOP’a transfer olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki tüm vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri VİOP çatısı altında tek platformda işlem görmektedir. Tüm vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmelerinin İstanbul'da faaliyet gösteren, bölgesel ve uluslararası tanınırlığı üst
seviyede olan tek bir çatı altında işlem görmesi, birleşme öncesinde de beklendiği gibi İstanbul
Finans Merkezi projesine önemli katkılar sağlamaktadır.
VOB-VİOP birleşmesi son yıllarda borsalar arasında, ülke sınırları içinde, ülkeler arası
ve kıtalar arası hız kazanan birleşmelere örnek teşkil edecek bir birleşme olarak gerçekleşmiştir.
Artan bu birleşme dalgasının arkasında piyasa katılımcılarına aynı işlem platformu üzerinden
daha geniş bir piyasaya erişme imkanı sağlamak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak
gibi amaçlar bulunmaktaydı. Geldiğimiz noktada, VOB-VİOP birleşmesi bu borsalarda işlem
gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini tek platformda bir araya getirmesiyle sermaye
piyasalarında verimliliğin ve etkinliğin artması ve sermaye piyasalarının derinleşmesini
sağlanmıştır. Birleşme piyasa katılımcıları açısından daha düşük maliyet ve daha etkin faaliyet
getirmiş; işlem yapan temsilcilere de aynı işlem platformu üzerinden daha geniş bir piyasaya
erişme imkanı, daha likit bir pazarda işlem yapma imkanı ve yüksek teminat verimliliği gibi
avantajlar kazandırmıştır.

9.3. VİOP – Pazarlar
Piyasada işlemler üç farklı pazarda gerçekleştirilebilir. Bunlar Ana Pazar, Özel Emir
Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarıdır.
Ana Pazar
Normal seans ve fiyat sabitleme seansları sırasında emirlerin eşleştirildiği esas pazardır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası toplam 13 adet ana pazardan oluşmaktadır.
Ana Pazarlar
1

Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı

2

Döviz Opsiyon Ana Pazarı

3

Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı

4

Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı

5

Endeks Opsiyon Ana Pazarı

6

Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı

7

Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı

8

Pay Opsiyon Ana Pazarı

9

Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı

10

Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı

11

Metal Vadeli İşlem Ana Pazarı

12

Borsa Yatırım Fonu Vadeli İşlem Ana Pazarı

13

Gecelik Repo Vadeli İşlem Ana Pazarı

VİOP’ta ana pazarlar

Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarı
Sözleşmeler için ayrı ayrı tanımlanan ve Ana Pazarın dışında büyük miktarlı emirlerin
işlem görebileceği pazarlardır. Her iki tarafı da belirli olan özel emirlerin Özel Emir Pazarında
işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir. “Özel Emir İlan Pazarında” ise girilen emrin

eşleşmesi durumunda, işlem Borsanın onayı alınmak kaydıyla yine “Özel Emir Pazarında”
gerçekleşir.
Bu pazarlarda emirlerin kısmen karşılanması mümkün değildir. Özel Emir İlan
Pazarında fiyat ve zaman önceliklerinin uygulanması aşağıda belirlenen koşullara tabidir:
a) Aynı miktarlı birden fazla özel emir ilanının bulunması durumunda fiyat ve zaman
önceliği kuralı geçerlidir.
b) Miktarı farklı olan birden fazla özel emir ilanının olması durumunda, fiyat ve zaman
önceliği kuralı geçerli değildir.
Özel emirlerde otomatik eşleşme uygulanmaz. Özel emirlerden dolayı işlem
gerçekleşmesi için Borsanın onay vermesi zorunludur. Borsanın onaylamadığı durumlarda,
işlem gerçekleşmez ve ilgili özel emirler iptal edilir.
9.4. Dayanak Varlıklar

Pay Senetleri

Kod/Açıklama

T. Garanti Bankası A.Ş

GARAN

T. İş Bankası A.Ş

ISCTR

Akbank T.A.Ş.

AKBNK

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

VAKBN

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

YKBNK

Türk Hava Yolları A.O.

THYAO

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

EREGL

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.

SAHOL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

TCELL

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

TUPRS

Endeks
BIST 30 Fiyat Endeksi
Döviz

BIST 30

Türk Lirası/ABD Doları kuru

DolarTL

Türk Lirası/Euro kuru

EuroTL

Euro/Amerikan
(EUR/USD) çapraz kuru

(ABD)

Doları

Euro/USD

Emtia
Ege Standart 1 baz kalite pamuk

EgePamuk

Anadolu kırmızı sert baz kalite buğday

Anadolu Kırmızı Buğday

Kıymetli Madenler
Saf Altın (TL/gram)

Altın

Saf Altın (USD/ons)

Dolar/Ons Altın

Elektrik
Baz Yük Elektrik

-

Yabancı Endeksler
Saraybosna Borsası Fiyat Endeksi

SASX 10

Metal
HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik
Hurdası Endeksi

HMSTR

Borsa Yatırım Fonu
Finans Portföy FTSE İstanbul Bono
FBIST Borsa Yatırım Fonu

FBIST

Gecelik Repo
Aylık Gecelik Repo Oranı

ONRPM

Üç Aylık Gecelik Repo Oranı

ONRPQ

VİOP’ta dayanak varlıklar

9.5.VİOP’ta Sözleşme Kodları
Piyasada işlem görecek sözleşmelerin unsurları ve işlem kodları Borsa tarafından ilan
edilmektedir.
Vadeli İşlem Sözleşme Kodu
Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme kodu; sözleşme türü, dayanak varlık kodu, mini
sözleşme bilgisi kodu, vade tarihi ve sözleşme büyüklüğünün standart olup olmadığı bilgisini
içerecek şekilde oluşturulmuştur.
Örnek: F_XAUTRYM0614S0

M

0614

S0
S: Standart
Vade tarihi (AAYY-Haziran N: Standart olmayan
Vadeli (Futures) Dayanak varlık kodu Mini sözleşme bilgisi kodu
2014)
(özsermaye hali sonucu
oluşan)

F

XAUTRY

Opsiyon Sözleşme Kodu
Opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodu; sözleşme türü, dayanak varlık kodu, mini
sözleşme bilgisi kodu, opsiyon tipi, vade tarihi, C/P, kullanım fiyatı ve sözleşme büyüklüğünün
standart olup olmadığı bilgilerini içerecek şekilde oluşturulmuştur.
Örnek: O_XU030ME0414P96.000S0
O

XU030

M

E

0414

P

96.000

S0

A: Amerikanopsiyon vadesinde
C: Alım (call)
S: Standart N:
veya vadesinden
Kullanım fiyatı,
Dayanak varlık Mini sözleşme
Sözleşme vade tarihi opsiyonu
Standart olmayan
Opsiyon
önce kullanılabilir.
virgülden sonra
kodu
bilgisi kodu
(AAYY-Nisan 2014) P: Satım (put)
(özsermaye hali
E: Avrupa- opsiyon
2hane
opsiyonu
sonucu oluşan)
yalnızca vadesinde
kullanılabilir.

9.6.Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı
Sözleşmelerde kullanılacak fiyat kotasyonu ve minimum fiyat adımı sözleşme unsurları
içerisinde Borsa tarafından belirlenmektedir.

Sözleşme Tipi

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı

Pay Vadeli İşlem

0,01 TL (Bir adet dayanak varlık için)

Pay Opsiyon

0,01 TL (Bir adet dayanak varlık için)

BIST 30 Endeks Vadeli

0,025 TL (Endeks Değeri/1000)

BIST 30 Endeks Opsiyon

0,01 TL (Endeks Değeri/1000)

Mini BIST 30 Endeks
Opsiyon

0,01 TL (Endeks Değeri/1000)

İşlem

DolarTL Vadeli İşlem

0,0001 TL (1 Amerikan Doları için)

EuroTL Vadeli İşlem

0,0001 TL (1 Euro için)

EUR/USD Vadeli İşlem

0,0001 USD (1 Euro için)

DolarTL
Sözleşmeleri

Opsiyon

EgePamuk Vadeli İşlem
Anadolu Kırmızı Vadeli
İşlem
Altın Vadeli İşlem

0,1 TL (1000 Amerikan Doları için)
0,005 TL (1 kg pamuk için)
0,0005 TL (1 kg kırmızı buğday için)
0,01 TL (1 gram Altın için)

Dolar/Ons Altın Vadeli
İşlem
Baz Yük Elektrik Vadeli
İşlem

0,05 USD (1 ons Altın için)

0,10 TL (1MWh elektrik enerjisi için)

SASX 10 Endeksi Vadeli

0,25 TL (Endeks Değeri)

Hurda Çelik Vadeli İşlem

0,01 USD (1 ton çelik hurdası için)

FBIST BYF Vadeli İşlem

0,25 TL (10 adet katılım payı için)

İşlem

Aylık
Vadeli İşlem

Gecelik

Repo

Üç Aylık Gecelik Repo
Vadeli İşlem

0,01

0,01

VİOP’ta Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş
günü olur. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin
vadesi ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.
9.7.İşlem Saatleri
Sözleşmeler
Pay Vadeli
Sözleşmeleri

Normal seans saatleri
İşlem

ve

Opsiyon

09:10 – 17:40

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon
Sözleşmeleri

09:10 – 17:45

Diğer Sözleşmeler

09:10 – 17:45

Sözleşmeler

Pay Vadeli
Sözleşmeleri

Yarım Gün - Normal Seans
Saatleri
İşlem

Opsiyon

09:10 – 12:40

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon
Sözleşmeleri

09:10 – 12:45

Diğer Sözleşmeler

ve

09:10 – 12:45

VİOP’ta Seans Saatleri
** Normal seansın son 10 dakikası Kapanış Aralığı olarak adlandırılır. Günlük uzlaşma
fiyatları Kapanış Aralığındaki işlemler kullanılarak hesaplanır.
9.8.Uzlaşma Yöntemi
Pay vadeli işlem ve pay opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat
uygulanmaktadır. Pay vadeli işlem ve pay opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay
senetlerinin kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Pay endeks vadeli işlem, pay endeks opsiyon, döviz vadeli işlem, döviz opsiyon, altın
vadeli işlem, emtia, elektrik, hurda çelik ve FBIST BYF vadeli işlem sözleşmelerinin uzlaşma
yöntemi ise nakdi uzlaşıdır. Opsiyonlar için vade sonundaki oluşan kar/zarar, opsiyonun
kullanım fiyatıyla vade sonunda oluşan uzlaşma fiyatı arasındaki fark kadar olacaktır. Vadeli
işlem sözleşmeleri için ise vade sonundaki oluşan kar/zarar, nakdi olarak taraflar arası el
değiştirir.

9.8.1.Günlük Uzlaşma Fiyatları
Günlük uzlaşma fiyatı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlem günü sonunda
açık pozisyonların yeniden değerlemesinde ve hesapların güncellemesinde esas alınan fiyattır.
9.8.1.1.Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon, Mini Pay Endeks Opsiyon ve Dolar/TL
Opsiyon Sözleşmeleri için Günlük Uzlaşma Fiyatı:
Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat
adımına yuvarlanır:
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye
dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm
işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı
diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyatlar günlük uzlaşma fiyatı
olarak belirlenir.
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının
hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru olarak yansıtmadığına kanaat
getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans
sonundaki en iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit
edilebilmektedir.
Özel Emirler Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez.
Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.
9.8.1.2.Vadeli İşlem Sözleşmeleri için Günlük Uzlaşma Fiyatı:
Vadeli işlem sözleşmeleri için günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en
yakın fiyat adımına yuvarlanır:
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye
dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm
işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük
uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının
hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru yansıtmaması durumunda, aşağıda
belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
a) Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
b) Dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan
günlük uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak hesaplanacak “teorik” fiyatlar.
Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez.
Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.
9.8.2.Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemleri
Sözleşme Tipi

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemi
Pay ile Pay Endeksi Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son
işlem gününde spot piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince
ilan edilen endeks değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeks kapanış
BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi
değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin
1000’e bölünmesi suretiyle hesaplanır. Vade sonu uzlaşma fiyatı, bulunan değerin en
yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilen değerdir.

BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmesi

Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmesi

Pay Vadeli İşlem Sözleşmesi

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST
30 Endeksinin son işlem gününde spot piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30
dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30
Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile
hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım
fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.
Satım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak
varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son işlem gününde spot piyasadaki
seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman
ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20
oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle bulunan
değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.
Spot piyasadaki seansta oluşan kapanış fiyatı, vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kabul
edilir.

Sözleşme Tipi

DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmesi

EuroTL Vadeli İşlem Sözleşmesi
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmesi

DolarTL Opsiyon Sözleşmesi

Sözleşme Tipi

Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi

Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmesi

SASX 10 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemi
Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Ocak 2016’ya kadar olan vade aylarında; TCMB ABD Doları satış kuru.
Ocak 2016 vade ayı dahil sonraki vade aylarında; TCMB ABD Doları alış ve satış kurları
ortalaması.
Ocak 2016’ya kadar olan vade aylarında; TCMB Euro satış kuru.
Ocak 2016 vade ayı dahil sonraki vade aylarında; TCMB Euro alış ve satış kurları
ortalaması.
TCMB Euro/Amerikan Doları çapraz kurudur.
Döviz Opsiyon Sözleşmeleri
Ocak 2016’ya kadar olan vade aylarında; Alım sözleşmelerinde vade sonu uzlaşma
fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat 15:30
itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki satış kurunun 1.000 ile çarpılması suretiyle
bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına
yuvarlanması sonucunda bulunur.
Satım sözleşmeleri için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak
varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat 15:30 itibariyle
açıklayacağı gösterge niteliğindeki satış kurunun 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan
değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.
Ocak 2016 vade ayı dahil sonraki vade aylarında; Alım sözleşmelerinde vade sonu
uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat
15:30 itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının
1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın
en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.
Satım sözleşmeleri için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak
varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat 15:30 itibariyle
açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile
çarpılması suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına
yuvarlanması sonucunda bulunur.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemi
Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Ocak 2016’ya kadar olan vade aylarında; Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem
gününde Londra’da öğleden sonra oluşan altın Dolar/ons fiyatının (ICE Benchmark
Administration tarafından açıklanan LBMA Gold Price P.M.) Merkez Bankasının saat
15.30’da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları satış kuru kullanılarak
TL/gram’a çevrilmesi ile bulunan değerdir. Ons ağırlık birimi 31,1035’e bölünerek grama
çevrilir.
Ocak 2016 vade ayı dahil sonraki vade aylarında; Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem
gününde Londra’da öğleden sonra oluşan altın Dolar/ons fiyatının (ICE Benchmark
Administration tarafından açıklanan LBMA Gold Price P.M.) Merkez Bankasının saat
15.30’da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları alış ve satış kurları ortalaması
kullanılarak TL/gram’a çevrilmesi ile bulunan değerdir. Ons ağırlık birimi 31,1035’e
bölünerek grama çevrilir.
Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem gününde Londra’da öğleden sonra oluşan altın
Dolar/ons fiyatıdır (ICE Benchmark Administration tarafından açıklanan LBMA Gold
Price P.M.).
Enerji Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Vade ayının her bir saati için Piyasa İşleticisi tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas
Fiyatlarından (KPTF) hesaplanan basit aritmetik ortalama son uzlaşma fiyatı olur.
Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Son işlem gününde dayanak varlığın ilgili piyasadaki kapanış değeridir.

Sözleşme Tipi

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemi
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı şu şekilde hesaplanır:
Kullanılacak fiyatların belirlenmesi:
A. Son işlem günü ve öncesindeki bir iş gününde Konya ve Polatlı Ticaret Borsası’nda
Anadolu kırmızı sert buğdayının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece baz kalitesi
için gün sonu itibariyle oluşmuş fiyatların miktar ağırlıklı ortalaması her gün için ayrı
ayrı hesaplanır. (Bu şekilde en fazla dört fiyat verisi elde edilir.)

Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi

Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

B. Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Çorum, Uzunköprü ve Yozgat Ticaret
Borsalarında Anadolu kırmızı sert buğdayı için son işlem gününde ve önceki bir iş
gününde oluşmuş fiyatlar elde edilir. (Bu şekilde en fazla on dört fiyat verisi elde edilir.)
• Konya ve/veya Polatlı Ticaret Borsası’nda birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü
derecedeki Anadolu kırmızı sert buğdayların herhangi biri için borsada fiyat oluşmaması
durumunda, miktar ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamasında fiyat oluşmuş olan dereceler
için oluşan fiyat ve miktar bilgileri dikkate alınır.
• Konya ve Polatlı Ticaret Borsası’nda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki
Anadolu kırmızı sert buğdaylarının hiçbirinde fiyat oluşmaması durumunda o gün için
Polatlı Ticaret Borsası’ndan ya da Konya Ticaret Borsası’ndan fiyat verisi alınamadığı
kabul edilir.
• Polatlı ve Konya Ticaret Borsalarının dışındaki borsalardan son işlem gününde veya
son işlem gününden önceki bir iş gününde, Anadolu Kırmızı Sert buğdayı için fiyat
oluşmaması durumunda, o gün için bu borsalardan fiyat alınamadığı kabul edilir. Bu
durumda, bu borsaların fiyat bilgileri (2. maddede bahsedilen) aritmetik ortalamaya dahil
edilmez.
Yukarıda açıklanan tüm fiyatların (en fazla 18 fiyat verisi) aritmetik ortalaması bulunur.
Bu fiyat vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kabul edilir.
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı şu şekilde hesaplanır:
1. Dayanak varlığın vade ayı son işlem günü ve öncesindeki asgari iki iş gününe ait
İzmir Ticaret Borsası'nda oluşan Ege Standart 1 baz kalite pamuk fiyatlarının miktar
ağırlıklı ortalaması Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı olarak alınır.
2. Bu günlerde İzmir Ticaret Borsası'nda yeterli işlem olmaması halinde, var olan
işlemlerin ortalaması ile İzmir Ticaret Borsası pamuk salonunda faaliyet gösteren asgari
on iki üyeden azami %1 fiyat aralığı ile Ege Standart 1 baz kalite pamuk için alınacak
kotasyonların arasından en iyi ve en kötü iki fiyat atıldıktan sonra kalanların aritmetik
ortalaması uzlaşma fiyatı olarak alınır.

Sözleşme Tipi

Hurda Çelik Vadeli İşlem Sözleşmesi

FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Hesaplama Yöntemi
Metal Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Vade ayı içinde endeks sağlayıcının günlük olarak açıkladığı fiyatların aritmetik
ortalamasıdır.
Herhangi bir sebeple vade sonu uzlaşma fiyatının üzerinden hesaplanacağı yeterli veri
oluşmaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru yansıtmadığına kanaat getirilmesi
durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak vade sonu
uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
a) Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
b) İlgili sözleşmelerin yurtdışında işlem gören emsalleri, dayanak varlığın spot fiyatı
veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak
hesaplanacak “teorik” fiyatlar.
BYF Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Son işlem gününde saat 14:00’te ilan edilen BYF’nin gösterge niteliğindeki birim pay
değeri.
Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Aylık ve Üç Aylık Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem
Sözleşmeleri

N : vade ayındaki takvim günü sayısı
N0 : hesaplama periyodundaki iş günü sayısı
n i : ri faiz oranının geçerli olduğu takvim günü sayısı
ri : i günü için Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan miktar ağırlıklı ortalama
basit faiz oranı

Vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplama yöntemleri

* Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı hesaplamasına ilişkin detaylı bilgi için: www.borsaistanbul.com
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi
9.9.Kullanım Fiyatları
Opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyatları alım opsiyonları için alma hakkının geçerli
olduğu fiyatları, satım opsiyonları için ise satma hakkının geçerli olduğu fiyatları
göstermektedir.
Örnek
:
O_AKBNKE0414C8.00S0 sözleşmesi, kullanım fiyatı 8 TL olan bir alım (call)
opsiyonunu göstermektedir. Avrupa tipi olan bu opsiyon sözleşmesi, uzun pozisyon taşıyan
yatırımcılara vade sonu olan 30 Nisan 2014 tarihinde 8 TL fiyatla 100 adet Akbank payını
alma hakkı verir.
Opsiyon sözleşmesi; spot fiyat 8 TL’nin üzerinde iken karda, 8 TL seviyesinde iken
başabaşta ve 8 TL’nin altındayken ise zarardadır.

9.9.1.Kullanım Fiyat Adımı
İşleme açılacak pay opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyat adımı, dayanak varlığın
fiyatına göre aşağıdaki şekilde belirlenecek olup, virgülden sonra iki basamak kullanılmaktadır.
Opsiyon
Aralığı (TL)

Sözleşmesi

Kullanım

Fiyatı

Kullanım

Fiyatı

Adımı

(TL)

0,01 – 1,00

0,05

1,00 – 2,50

0,10

2,50 – 10,00

0,25

10,00 – 25,00

0,50

25,00 – 50,00

1,00

50,00 – 100,00

2,50

100,00 – 250,00

5,00

250,00 – 500,00

10,00

500,00 – 1.000,00

25,00

1.000,00 ve üzeri

50,00

VİOP’ta sözleşme kullanım fiyatları
Pay endeks opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyat adımı 2 olarak belirlenmiştir.
(2000 Endeks puanı) Mini pay endeks opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyat adımı 5
olarak belirlenmiştir. (5000 Endeks puanı)

9.9.2.Kullanım Fiyatı Değişim Limiti
Dayanak varlıktaki fiyat değişim limitine bağlı olarak, pay opsiyon sözleşmelerinde her
gün %20 limit dahilindeki kullanım fiyatlı sözleşmeler sisteme tanımlanmaktadır.

İşleme Açılacak Kullanım Fiyatı Üst Limiti
Dayanak varlığın Kapanış Fiyatı x 1,20

İşleme Açılacak Kullanım Fiyatı Alt Limiti
Dayanak varlığın Kapanış Fiyatı x 0,80

Sisteme sözleşme tanımlanması her gün sonunda yapılmakta ve tanımlanmış
sözleşmeler bir sonraki işlem gününde işlem sistemine yüklenmektedir. Yeni sözleşme
tanımlanmasında dayanak varlığın spot piyasadaki kapanış fiyatı kullanılmakta ve yukarıda
belirtildiği üzere, her vade için bu fiyatın %20 altı ve üstünde, kullanım fiyatı aralığına denk
gelen kullanım fiyat adımları esas alınarak tüm kullanım fiyatları sisteme tanımlanmaktadır.
Örnek:
O_TCELLE sözleşme tipinde kullanım fiyatı değişim limiti %20 olarak tanımlıdır.
Dayanak
varlığın
önceki
seans
ağırlıklı
ortalama
fiyatı
10
TL’dir.
İşleme açılacak kullanım fiyatlarının üst limiti = 10 x 1,20 = 12
İşleme açılacak kullanım fiyatlarının alt limiti = 10 x 0,80 = 8
Bu durumda, gün içinde işleme açılabilecek en düşük kullanım fiyatlı sözleşmeler
• O_ TCELLE0414C8.00S0 ve O_ TCELLE0414P8.00S0 iken, en yüksek kullanım fiyatlı
sözleşmeler
• O_ TCELLE0414C12.00S0 ve O_ TCELLE0414P12.00S0 olacaktır.

Pay endeks ve mini pay endeks opsiyon sözleşmelerinde ise her gün %10 limit
dahilindeki kullanım fiyatlı sözleşmeler sisteme tanımlanmaktadır.
9.9.3.İşleme Açılacak Kullanım Fiyatları
Pay opsiyonlarında, bir dayanak varlığa bağlı sözleşmeler işleme açılırken sisteme
tanımlanan sözleşmelerden dayanak varlığın kapanış fiyatına en yakın kullanım fiyatlı
sözleşme “başabaşta” sayılarak alım ve satım opsiyonlarının her biri için bir “karda” ve üçü
zararda” olmak üzere en az beş kullanım fiyatından sözleşme sırası işleme açılmaktadır.
Sistemdeki mevcut kullanım fiyatından sözleşmelerin yanı sıra, dayanak varlığın spot
piyasa fiyatındaki hareketine bağlı olarak yeni kullanım fiyatlarından karda, başabaşta veya
zararda sözleşmeler de işleme açılabilmektedir. Ancak, fiyat hareketlerine bağlı olarak çok
sayıda sözleşmenin işleme açık bulunması halinde, belirli bir sayının üstündeki sözleşme

sıraları, açık emir ve pozisyon bulunmaması halinde gün sonunda geçici olarak
durdurulabilmekte ve daha sonraki fiyat hareketlerine bağlı olarak tekrar işleme
açılabilmektedir.
Pay endeks ve mini pay endeks opsiyon sözleşmelerinde ise dayanak varlık olan
endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasada son seansta oluşan kapanış değeri baz
alınarak hesaplanan ±%10’luk limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem
sisteminde sözleşmeler oluşturulmaktadır. Bu sözleşmelerden ikisi “karda”, biri “başabaşta”
ve dördü “zararda” olmak üzere en az yedi farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler
işleme açılmaktadır. Gün içerisinde dayanak varlık değerinde meydana gelen değişimlere göre
yeni kullanım fiyatlı sözleşmeler işlem sisteminde otomatik olarak işleme açılmaktadır. İşlem
sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%10’luk limitlerin dışında
kalsalar bile işleme açık olmaya devam ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı
olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme açılabilmektedir.
9.10. Emirler
9.10.1. Emirlerin Piyasaya İletilmesi
Emirler, Piyasa üyeleri tarafından Borsa düzenlemelerinde tanımlanan uzaktan erişim
noktalarındaki işlem terminallerinden veya üyelere tahsis edilen emir iletim arayüzleri
vasıtasıyla, Borsa tarafından düzenlendiği şekilde işlem sistemine iletilir. Acil durumlarda
telefonla emir iletimine ilişkin hususlar Borsa tarafından ayrıca düzenlenerek ilan edilir.
9.10.2.Emirlerin Eşleşmesinde Öncelik Kuralları
İşlem sistemine gönderilen emirler Ana Pazarda fiyat ve zaman önceliğine göre
eşleşirler. Eşleşme esnasında uygulanacak öncelik kuralları aşağıdaki gibidir:
- Fiyat Önceliği Kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım
emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce
karşılanır.
- Zaman Önceliği Kuralı: Fiyat eşitliği halinde, zaman açısından işlem sistemine daha
önce gelen emirler önce karşılanır.
9.10.3. Emir Yöntemleri
İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen iki fiyat belirleme yönteminden
birinin seçilmesi zorunludur.
9.10.3.1.Limit (LMT)
Limit emir, belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan
emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.

9.10.3.2. Piyasa (PYS)
Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak
emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. "Piyasa" yöntemi seçildiğinde
ekranda oluşan “En İyi Fiyat” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada
o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir.
9.10.3.3. Kapanış Fiyatından (KAP)
Gün sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla
kullanılan emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı ilan edildikten sonra “Kapanış Fiyatından” emirler
eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen “Kapanış Fiyatından” emirler eşleştikten sonra kalan
“Kapanış Fiyatından” emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir.
Kapanış fiyatından emirler sadece “Kalanı Pasife Yaz” emir türü ve “Seans” emir süresi
kullanılarak sisteme iletilebilir. Eşleşmeyen kapanış fiyatından emirler seans sonunda iptal
edilir.
9.10.4.Emir Türleri
Emir yöntemi belirlendikten sonra aşağıda belirtilen dört emir türünden birinin
seçilmesi gerekmektedir:
9.10.4.1.Kalanı Pasife Yaz (KPY)
Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının
gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum pasif emir miktarına kadar olan
kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife
limit emir olarak yazılması için kullanılan emir türüdür.
9.10.4.2.Gerçekleşmezse İptal Et (GIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin
tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
9.10.4.3.Kalanı İptal Et (KIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin
tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal
edilmesi için kullanılan emir türüdür.

9.10.4.4. Şarta Bağlı (SAR)
Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon
fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan
Piyasada işlem olması durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla
kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması durumunda, emir giriş yönteminin yanı sıra
aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur.

9.10.5.Emir Süreleri
Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan dört
seçenekten birinin seçilmesi gerekmektedir.
9.10.5.1.Seans Emri (SNS)
Emir, sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi
tarafından otomatik olarak iptal edilir.
9.10.5.2.Günlük Emir (GUN)
Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından
otomatik olarak iptal edilir.
9.10.5.3.İptale Kadar Geçerli Emir (IKG)
Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi
seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna
kadar geçerli olur ve vade sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.
9.10.5.4.Tarihli Emir (TAR)
Emir, işlem sistemine girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda işlem sistemi tarafından otomatik
olarak iptal edilir. İşlem sisteminde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine
izin verilmez.
“SNS” ve “GUN” emir tipleri için günlük fiyat değişim limitleri geçerlidir. “IKG” ve
“TAR” emir tipinin seçilmesi durumunda, günlük fiyat değişim limitlerinin dışında emir
girilebilir. Bu tip emirler fiyat değişim limitlerine dahil olduklarında işleme konu olurlar.

Emir Yöntemleri

Emir Türleri

Emir Süreleri

Limit (LMT)

Kalanı Pasife Yaz (KPY)

Seans (SNS)

Piyasa (PYS)

Kapanış Fiyatından
(KAP)

Gerçekleşmezse İptal Et
(GIE)

Kalanı İptal Et (KIE)

Günlük (GUN)

İptale
Geçerli (IKG)

Kadar

Emir Yöntemleri

Emir Türleri

Emir Süreleri

Şarta Bağlı (SAR)

Tarihli (TAR)

Emirler Özet Tablo

9.10.6.Maksimum Emir Büyüklükleri
Emir girişinde işlem sistemi tarafından fiyat ve miktar kontrolü yapılır. İlgili seans
özelliklerine uygun olmayan emirler işlem sistemine girilemez. Maksimum emir büyüklükleri
pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için spot piyasadaki seans kapanış fiyatına göre
belirlenmektedir. Maksimum emir miktarı işlem sistemine girilen tüm emir tipleri için kontrol
edilir. Piyasada uygulanacak minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki tablolardaki
gibidir:

Pazar
Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı)
Ana Pazar (Maksimum Emir Miktarı)
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Minimum Emir Miktarı
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Maksimum Emir Miktarı

Dayanak Varlık Seans Dayanak Varlık Seans
Kapanış Fiyatı <25 TL Kapanış Fiyatı >=25 TL
1
1
5.000
2.500
5.000
2.500
10.000
5.000

Pay Senedi Sözleşmelerinde Emir Büyüklükleri

Pazar
Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı)
Ana Pazar (Maksimum Emir Miktarı)
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Minimum Emir Miktarı
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Maksimum Emir Miktarı

End. Sözlş. Mini End Sözlş.
1
2.000
2.000
4.000

1
200.000
200.000
400.000

Döviz ve Dolar/Ons
Altın Sözlş.
1
5.000
5.000
10.000

Altın Sözlş. Baz Yük Elekt. Sözlş. Diğer Sözlş.
1
500.000
500.000
1.000.000

1
100
100
4.000

1
2.000
2.000
4.000

Endeks, Döviz, Altın, Baz Yük Elektrik ve Diğer Sözleşmelerde Emir Büyüklükleri
9.11.Borsa Payı
Piyasada gerçekleştirilen alım-satım işlemleri üzerinden
Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmelerde borsa payı işlemin her iki
tarafından opsiyon sözleşmeleri için prim hacminin ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem
hacminin %0,004’ü (yüz binde dört) oranında


Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmeler dışındaki sözleşmelerde ise borsa
payı, işlemin her iki tarafından opsiyon sözleşmeleri için prim hacminin ve vadeli işlem
sözleşmeleri için işlem hacminin %0,003’ü (yüz binde üç) oranında borsa payı alınır.


9.12.Risk Yönetimi ve Teminatlandırma
Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılmaktadır. Piyasada gerçekleştirilen
işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Portföy bazında teminat
hesaplamasına esas teşkil edecek parametreler Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur.
Risk yönetimi, emir öncesi risk yönetimi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak
Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır.
İşlem sisteminde gerçekleşen işlemler, gerçek zamanlı olarak Takasbank tarafından
çekilerek pozisyona dönüştürülür. Pozisyonu güncellenen hesaplar için son açık pozisyon ve
son parametre dosyası verilerine göre 'Bulunması Gereken Teminat' hesaplanır. Bulunması
Gereken Teminat, başlangıç teminatı ile fiziki teslimat teminatının toplamıdır. 'Sürdürme
Teminatı', bulunması gereken teminat değerinin %75'i olarak dikkate alınır.
Toplam teminat miktarı, oluşan zararlar dolayısıyla sürdürme teminatının altına düşerse
'Teminat Tamamlama Çağrısı' yapılır. Sürdürme teminatının, toplam teminat + - geçici
kâr/zarar tutarına oranı olarak tanımlanan risk oranı %100'den büyük olursa, ilgili hesap 'riskli'
duruma düşer. Riskli duruma düşen hesabın pasif emirleri işlem sisteminde otomatik olarak
iptal edilir. Riskli hesaplar için teminat yatırılabilir ancak çekilemez.
Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde Standard Portfolio Analysis
of Risk (SPAN) algoritmasını kullanır. Başlangıç Teminatı, SPAN portföy bazında
teminatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenir. SPAN algoritmasında değişik fiyat ve
volatilite (oynaklık) değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından
maksimum risk göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır.
En basit haliyle örnek vermek gerekirse, portföyünüzde vadeli işlem sözleşmeleri için, başka
herhangi bir pozisyonunuz yokken sadece 1 pozisyon almak için gerekli teminatı öğrenmek için
SPAN parametrelerinde tanımlanan ve dayanak varlık için oluşabilecek maksimum fiyat
değişikliğini ifade eden, “Fiyat Değişim Aralığı”na (Price Scan Range-PSR) bakılabilir. Böyle
bir durumda alacağınız pozisyon için SPAN sizden 1 PSR değerinde bir teminat isteyecektir.
9.12.1.Standart Portfolio Analysis of Risk (SPAN)

SPAN (Standart Portfolio Analysis of Risk), portföy riski bazında, takas kurumu
ve müşteri detayında gerekli teminatı hesaplayan bir sistemdir.

SPAN, tanımlanan 16 farklı senaryoya göre portföyün maruz kalabileceği riski
analiz ederek, teminat gerekliliğini olması gerekene en yakın şekilde hesaplayan risk ölçüm ve
teminatlandırma yöntemidir.

SPAN kullanılarak, değişik fiyat ve volatilite değişim seviyelerine dayalı olarak
oluşturulan senaryolar arasından maksimum olan tarama risk değeri, vadeler arası yayılma riski,

teslimat ayı risk değeri ve ürünler arası yayılma risk offset değerleri göz önünde bulundurularak
teminatlandırılacak tutar portföy bazında hesaplanmaktadır.

SPAN aynı dayanak varlığa bağlı sözleşmeleri gruplandırarak analiz eder. Her
bir ürün grubunun riski diğer ürün guruplarından bağımsız bir şekilde hesaplanır.

SPAN, borsa tarafından işleme alınan tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
için 'Fiyat Değişim Aralığı' ve 'Volatilite Değişim Aralığı' değerleri üzerine senaryolar
kullanarak risk dizileri hesaplamaktadır.

SPAN, bir dayanak varlığın farklı vadelerdeki vadeli işlem sözleşme fiyatlarının
aynı oranda değişeceğini varsayar. Bu yüzden herhangi bir aydaki uzun pozisyon, başka bir
aydaki kısa pozisyon ile netleşir.

Her bir sözleşmenin ilgili senaryodaki riski, sahip olunan pozisyonla risk
dizisindeki değerin çarpılması suretiyle bulunur.

Bir portföydeki aynı ürün grubuna bağlı sözleşmeler birlikte değerlendirilerek
her bir senaryo için portföydeki ilgili ürün grubuna bağlı sözleşmelerin riskleri toplanır.

Bir portföydeki aynı ürün grubuna bağlı sözleşmeler birlikte değerlendirilerek
her bir senaryo için portföydeki ilgili ürün grubuna bağlı sözleşmelerin riskleri toplanır.

Bir ürün grubu için en kötü senaryo, portföyde yer alan sözleşmelerin riskinin
toplamda en yüksek olduğu senaryodur. Ürün grubu bazında en kötü senaryoda oluşan risk
Tarama Riski olarak adlandırılır ve bir anlamda piyasa riskini ifade eder. *Güncel teminat
değerlerine aşağıda yer alan Takasbank web sitesinden, “SPAN Parametre Tablosu”
bağlantısıyla ulaşabilirsiniz.

SPAN Parametre Tablosu
**Aracı kurumlar müşterilerinden risk yönetimi çerçevesinde Borsa ve Takasbank
tarafından belirlenmiş teminat tutarlarından daha fazlasını talep edebilirler.
***SPAN yöntemi portföyünüzdeki ürünlerin birbirleriyle ilişkilerini çeşitli
parametreler ile ölçtüğü için, portföyünüze göre bulunması gereken teminatınız değişecektir.

9.13. İşlem Yöntemleri

Piyasada “çok fiyat sürekli müzayede” ve “tek fiyat” olarak adlandırılan iki farklı işlem
yöntemi uygulanabilir.


Çok Fiyat Sürekli Müzayede Yöntemi

Bu yöntemde işlemler, işlem sistemine iletilen emirlerin fiyat ve zaman önceliği
esaslarına uygun olarak eşleşmesi sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu
yöntem normal seansta kullanılır.


Tek Fiyat Yöntemi

Bu yöntemde, işlem sistemine iletilen emirler ilan edilen süre boyunca toplanır ve bu
sürenin bitiminde en yüksek miktarın gerçekleşmesine imkan verecek olan “denge fiyatı”
üzerinden yine fiyat ve zaman önceliklerine uygun olarak işlemler gerçekleştirilir. Denge
fiyatının belirlenmesinde sadece limit emirler dikkate alınır. Limit emirlerin eşleşmesinden
sonra Piyasa emirleri, denge fiyatı üzerinden öncelikle diğer limit emirlerle, daha sonra diğer
piyasa emirleri ile eşleşir. Bu yöntem fiyat sabitleme seanslarında kullanılır.


İşlemlerin Durdurulması

Piyasada tüm pazarlardaki işlemler, Borsa Genel Müdürlüğünün kararıyla, herhangi bir
işlem gününde sürekli veya geçici olarak durdurulabilir. Aynı şekilde işlemlerin tekrar
başlatılması için de Borsa Genel Müdürlüğünün kararı gereklidir.
Olağan dışı gelişmelerin meydana gelmesi halinde, Piyasanın üç güne kadar
kapatılmasına Borsa Genel Müdürlüğü yetkilidir. Üç günü aşan süreler için Borsa İstanbul
Yönetmeliğindeki ilgili hükümler çerçevesinde uygulama yapılır.
9.14.Hatalı İşlem Düzeltmeleri ve İşlem İptalleri
9.14.1.Hatalı İşlem Düzeltmeleri
Hatalı işlem düzeltmesi, hatalı girilen hesapta oluşan pozisyonların ya da pozisyon
kapatmaların, yönetici temsilci yetkisine sahip kullanıcı tarafından işlem terminalleri üzerinden
başka bir hesaba taşınmasına imkan veren yeni işlemlerin oluşturulması ve varsa açık emirlerin
ilgili hesaba aktarılması işlemidir.
Üyeler tarafından hesap numarası hatalı olarak girilen emirler sonucunda hatalı olarak
gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme işlemleri bu yöntem izlenerek ilgili üyenin yönetici
temsilci yetkisindeki kullanıcısı tarafından işlem terminalleri üzerinden gerçekleştirilir.
9.14.2.İşlem İptalleri
Hatalı olarak girilen emirler dolayısıyla gerçekleşen hatalı işlemler aşağıdaki şartların
sağlanması durumunda Borsa tarafından iptal edilebilmektedir

a. Hatalı İşlem İptal Başvuru Süresi: Hatalı işlemlere ilişkin iptal başvuruları gün sonu
uzlaşma fiyatı ilanından en geç 5 dakika öncesine kadar yapılması kaydıyla işlem gerçekleşme
zamanından itibaren 15 dakika içerisinde yapılmalıdır.
b. İşlem İptali Yapılmayan Aralık: Referans fiyata göre aşağıdaki tabloda sözleşme tipi
bazında verilmiş fiyat aralıkları içerisinde gerçekleşen hatalı işlemler işlem iptaline konu
olmamaktadır.
Sözleşme Tipi
İşlem İptali Yapılmayan Aralık
BIST 30 Endeks ve Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri +/- % 5
Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
+/- % 3
Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri
+/- % 4
Prim fiyatının +/- %50’si veya ilgili sözleşme için belirlenmiş
Opsiyon Sözleşmeleri
piyasa yapıcı maksimum spread miktarından büyük olan

İşlem İptali Yapılmayan Aralıklar
c. Minimum Zarar Miktarı: Hatalı işlem iptali başvurusu yapılabilmesi için hatalı
işlemler dolayısıyla referans fiyata göre hesaplanan zarar tutarının minimum 1.000 TLolması
gerekmektedir.
d. Referans Fiyat: İşlem iptali yapılmayan aralığın belirlenmesi ve hatalı işlemler
dolayısıyla oluşan zarar tutarının hesaplanmasında kullanılacak referans fiyat aşağıdaki şekilde
belirlenir.

Hatalı işlem/işlemlerden önce gerçekleşen işlem olmaması durumunda, önceki
uzlaşma fiyatı, ilgili dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmedeki diğer vade aylarındaki
fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyat kullanılır.

9.15.Baz Fiyat ve Günlük Fiyat Değişim Limitleri
Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin
işleme açıldığı gün Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenen fiyat, diğer işlem günleri için
ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.
Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın belirli bir oranı
kadar olabilmektedir. Bu oran sözleşme unsurlarında Borsa tarafından belirlenir. Bu yöntemle
hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir üst fiyat
adımına, alt limit ise bir alt fiyat adımına yuvarlanır.
9.16.VİOP’ta işlemler nasıl yapılır?

İlk olarak VİOP üyesi olan bir aracı kurum veya bankada hesap açtırmak
gerekmektedir.



Risk bildirim formunun imzalanması gerekmektedir.



Alım-satım kararı verilmesi gerekmektedir.



İşlem teminatı yatırılmalıdır.



Emirler aracı kuruluş vasıtasıyla Borsaya iletilmelidir.

-Emrin alım yönlü mü yoksa satım yönlü mü olduğunun
-Kaç adet sözleşme alındığının/satıldığının
-Alınan/satılan sözleşmenin
-Sözleşmenin alınmak veya satılmak istendiği fiyatın
-Emir türünün, yönteminin ve süresinin belirtilmesi gerekmektedir.

9.17. Vergilendirme
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerden elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesinde aşağıdaki oranlar baz alınır.

VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ

Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmelerden
Elde Edilen Kazançlar

STOPAJ DURUMU
Bireysel Yatırımcılar

BSMV DURUMU

Kurumsal Yatırımcılar*
Tam Mükellef Sermaye Dar Mükellef Sermaye
BSMV Mükellefleri
Tam Mükellef Dar Mükellef Şirketi/Yatırım
Şirketi/Yatırım
Fon ve Ortaklıkları
Fon ve Ortaklıkları

0%

Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmeler
Haricindeki Sözleşmelerden Elde Edilen Kazançlar 10%

0%

0%

0%

İstisna kapsamındadır.

10%

0%

0%

İstisna kapsamındadır.

VİOP’ta Vergilendirme
* Diğer tam ve dar mükellef kurumlar için stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.

9.18. Vadeli İşlem Piyasalarının Kullanım Amaçları
Vadeli işlem piyasalarının temel fonksiyonlarından biri riskin transfer edilmesidir.
Özellikle vadeli işlem piyasalarında transfer edilen risk, fiyat riskidir. Risk transferi, aleyhte
fiyat değişimi riskinden korunmak isteyenlerin fiyat riskini, fiyat hareketlerinden kar elde
etmek isteyen spekülatörlere devretmesidir. Ancak, fiyatların düşmesi riskine karşı satış

yapmak isteyen üretici ile fiyatların yükselmesi riskine karşı aynı ürün ve vade de alım yapmak
isteyen tüccarın taleplerinin çakıştığı ender durumlarda, her iki taraf da riske karşı korunma
yönünde işlem yapmış olurlar. En basit şekliyle riske karşı korunma, spot piyasada sahip
olduğunuz pozisyonun aksi yönünde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem yapmaktır.
a)Korunma Amaçlı işlemler
Günlük yaşantımızda artan faiz oranları, döviz kurlarındaki değişimler sahip olunan
pozisyona göre bir taraf açısından olumlu iken diğer taraf açısından olumsuz olacaktır. Günlük
hayatın içerisinde fiyatların değişmesi sonucu oluşan riskten etkilenmemek mümkün değildir.
Fiyat değişim riski ekonomik sistem içerisinde her sektörü doğrudan etkilemektedir. Alım,
satım veya sahip olunan pozisyonlardan kaynaklanan fiyat değişim riskine karşı korunma
amacıyla bilinçli olarak yapılan işlemler korunma amaçlı işlemlerdir. Korunma amaçlı işlemler
potansiyel risklerin sizin için doğuracağı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaktadır.
b)Spekülatif Amaçlı İşlemler
Korunma amacı taşımayan işlemler spekülatif işlemler olarak kabul edilir. Vadeli işlem
borsalarında spekülatörler son derece önemli işlevlere sahiptir. Spekülatörler piyasanın ihtiyacı
olan likiditeyi sağlayarak mali araçların ticaretini kolaylaştırırlar. Spekülatörlerin amacı
piyasadaki her fiyat seviyesinden beklentileri doğrultusunda işlem yaparak düşük fiyattan alıp,
yüksek fiyattan satmaktır. Spekülatörlerin piyasaya girmesi ile alıcı ve satıcıların sayısı artar ve
piyasa katılımcıları sadece korunma amaçlı işlem yapanlarla sınırlı kalmaz ve piyasanın
likiditesi artar. Likiditenin artması ile korunma amaçlı alım veya satım yapmak isteyenler her
zaman piyasada işlem yapacak birini bulabilirler.
c)Arbitraj Amaçlı İşlemler
Alım satıma konu herhangi bir ekonomik varlığın, aynı anda farklı piyasalardaki fiyat
farklılığından kar sağlamak üzere, ucuz olan piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılmasıyla
gerçekleştirilen işlemlere arbitraj işlemleri denir. Arbitraj kazancı elde edilmesi için ekonomik
varlığın eş zamanlı olarak birden fazla piyasada alınıp satılması (veya satılıp alınması)
gereklidir. Arbitraj amaçlı işlemlerde hiç bir risk üstlenmeden aynı andaki fiyat
farklılıklarından kar elde edilmektedir. Risksiz oluşu, arbitrajı spekülasyondan (yatırımdan)
ayıran en önemli özelliktir. Bununla beraber, etkin piyasalarda arbitraj işlemi yapmak hemen
hemen imkansızdır. Çünkü bu tür piyasalarda oluşacak fiyat farklılıkları, bunu fark eden
yatırımcıların yaptıkları işlemlerle çok kısa sürelerde ortadan kaldırılır.
İki şekilde arbitraj imkanı doğar:
• Aynı özelliklerdeki bir ürünün farklı piyasalarda aynı anda oluşan fiyatları arasında
farklılık olması.
• Aynı ürüne ait spot fiyatlar ile vadeli fiyatlar arasında taşıma maliyeti modeline göre
olması gereken fiyat ile mevcut fiyat arasında farklılık olması.

9.19. VİOP'un Avantajları & Riskleri
Her sermaye piyasası işleminde olduğu üzere Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki
işlemlerin de avantaj ve riskleri bulunmaktadır.
Avantajları
Gerek finansal, gerek reel sektör katılımcılarının dünyada uzun yıllardır
kullanmakta oldukları risk yönetim araçlarını yatırımcıların hizmetine sunmaktadır.


Organize bir piyasa olduğu için tezgahüstü kontratlara oranla daha şeffaf ve
verimlidir; kuralları nettir.


Organize bir piyasa olan VİOP hesapları Takasbank garantisi altında olduğu için
yatırımcının "karşı taraf riski" yoktur. Takasbank, alıcıya karşı satıcı; satıcıya karşı alıcı rolünü
üstlenmektedir.


Teminat sistemi yatırımcılara küçük teminatlarla büyük pozisyonlar açma
olanağı sağlar (kaldıraç etkisi).


Yatırımcının nakit teminatının TL olan kısmı Takasbank tarafından
değerlendirilerek nemalandırılmaktadır.


Riskleri


Arz ve taleple çalışan tüm piyasalarda olduğu gibi yatırımcı fiyat değişimi riski

almaktadır.
Kaldıraç etkisi nedeniyle elde edilecek kârlar yüksek olmasına rağmen, kayıplar da aynı
oranda yüksek olabilmektedir.
9.20. Günümüzde Vadeli Piyasaların Görünümü
Finansal yeniliğin son ürünü olan türev ürün piyasaları özellikle 2000'li yılların
başından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde uluslararası sermaye piyasalarında
gözlemlenen işlem hacmi ve likidite artışı türev ürün piyasalarının gelişmesine önemli katkıda
bulunmuştur.
Türev ürünlerin kullanılmasının finansal derinliğe katkıda bulunduğu, sermaye
piyasalarını geliştirdiği ve böylece ekonomik kalkınmaya hizmet ettiği aşikardır. Ayrıca söz
konusu piyasalar maliye ve para politikalarının uygulanmasında da etkili olmaktadır.
Ülkemiz açısından bakıldığında vadeli işlemlerin geçmişi hem çok yeni, hem de henüz
istenilen düzeyde değildir. Bu durum esasında ülkemizdeki sermaye piyasalarının gelişmişlik
düzeyi ile açıklanabilmektedir. Türev ürünler ülkemizde ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası'nda işlem görmüş olmasına rağmen bu anlamdaki ilk organize piyasa 2005 yılında

İzmir'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ adıyla kurulmuştur. Bu borsanın kurulmasıyla
ülkemizde de türev ürün işlem hacminde önemli artış olmuştur.
Türev ürünler finansal sistemde aracılık maliyetlerini azalttığı, sermaye piyasalarını
tamamladığı gibi para ve maliye politikalarında da kullanılmaktadır.
Para politikaları açısından finansal sektörün önemi özellikle sektörün istikrarında
yatmaktadır. Finansal sistem ne kadar istikrarlı ise para politikaları da o denli etkin bir şekilde
uygulanabilmektedir. Finansal sistemin istikrarını kaybettiği dönemler ise para politikası
açısından zorlu dönemler olarak nitelendirilmektedir.
Türev ürün piyasaları ise içinde barındırdığı risk dağıtma mekanizması ile finansal
istikrara katkıda bulunmaktadırlar. Ancak teorik olarak doğru gibi görülen bu durum zaman
zaman finansal istikrarsızlığa da yol açabilmektedir. Burada üzerinde durulması gereken temel
nokta türev ürünlerin hangi koşullarda finansal istikrarı zedelediğidir. Temel prensip olarak
türev piyasalar finansal istikrara hizmet etse de iki temel sebepten dolayı türev ürün piyasaları
finansal istikrarı zedelemektedir. Bunlardan birincisi türev ürünlerin bilanço içinde takip
edilemeyişinden dolayı şeffaflığının az olması ve risklerinin iyi tespit edilip
düzenlenememesidir. Bir diğeri de türev ürünlere dayalı türev ürünlerin çıkartılarak zaten
karmaşık olan yapının daha da karmaşık hâle getirilmesi ve işlem yapan oyuncular dahil olmak
üzere düzenleyici otoritenin düzenleme yapma kabiliyetinin azalmasıdır.
Bu tespitten hareketle, ülkemiz için türev ürünlerin gelişmesi ve finansal istikrar ile para
politikasına yardımcı olması için bu piyasaların çok titiz bir şekilde izlenmesi, bilanço içine
alınmasa bile bilanço dışında getireceği risklerin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Türev ürün piyasalarının para politikasına etkisi sadece finansal istikrar ile sınırlı
kalmamaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede türev ürünler
piyasadaki likiditenin düzenlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde kullanılabilmektedir.
Geleneksel para politikası araçlarının yanına yeni bir araç olarak türev ürün piyasalarında işlem
yapılması merkez bankalarının elini kuvvetlendirmektedir. Merkez bankaları hem likiditeyi
hem de döviz kuru politikalarını yönetebilmek amacıyla türev ürün piyasalarında işlem
yapmaktadırlar. Ülkemizde henüz merkez bankası türev ürün piyasalarında işlem yapmamasına
rağmen böyle bir opsiyonun bulunması bile merkez bankasının elini güçlendirmektedir. Zira
ülkemizde 2000'li yılların başından beri dalgalı döviz kuru uygulanmakta ve dövizdeki olası
dalgalanmaların likiditeyi olumsuz etkilemesi ihtimali her zaman mevcuttur. Ancak merkez
bankası bu piyasalara oyuncu olarak girerken konuyu enine boyuna iyi analiz etmeli ve
piyasaya müdahalesinin sonuçlarını önceden iyi kestirebilmelidir. Bunun için de önemli bir veri
tabanının olması ve türev ürün piyasalarının bu veri tabanı dâhilinde iyi analiz edilmesi
gerekmektedir. Aksi bir durumda Tayland’da olduğu gibi piyasaya müdahil olunması para
politikası açısından bir fayda sağlamayacaktır.
Türev ürün piyasalarının ekonomi politikalarında gösterdiği bir diğer alan ise maliye
politikasıdır.

Türev ürünler maliye politikasında iki kategoride kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi
ülkenin kamu borcunun maliyetinin azaltılması, borç yükünün düşürülmesi amacıyla bu
piyasalarda işlem yapılmasıdır. Dünyada bu maksatla türev ürün piyasalarını kullanarak borç
yükünü azaltan ülkeler olsa da bu yaklaşıma ihtiyatlı kalmakta fayda görülmektedir. Avrupa'da
Yunanistan, İtalya gibi borç stoku yüksek ülkelerde türev ürünler bu amaçla kullanılmıştır.
Ancak 2008 yılında başlayan küresel finans krizi ile birlikte bu Yunanistan başta olmak üzere
İspanya, Portekiz, İtalya ve İngiltere'nin borç stokları ve kamu açıkları ciddi biçimde artış
göstermiştir. Bu durum türev ürünlerin kullanılmasını da sorguya çekmiştir.
Ülkemizde borç yönetiminden sorumlu olan kuruluş olan Hazine Müsteşarlığı, borcun
maliyetini azaltmak için türev ürün piyasalarında herhangi bir işlemde bulunmamıştır.
Avrupa'daki borç sorunuyla uğraşan birçok ülke ile kıyaslandığında bu durum bir avantaj olarak
da anlaşılmaktadır. Ülkemizde borç stoku ve borçlanma maliyetleri 2001 krizinin ardından
hızla düşürülmüştür. Bu düşüşte türev ürünlerin bir katkısı olmayıp, düşme tamamen yüksek
büyüme ve mali konsolidasyondan kaynaklanmıştır. Ülkemizde kamu borç stokunun maruz
kaldığı riskleri azaltmak veya koruma altına almak (hedge etmek) amacıyla türev ürün
piyasalarında işlem yapılmaması kriz esnasında işimize yaramış olmakla beraber toparlanmanın
başlamasıyla beraber bu uygulama da ülkemiz için düşünülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken en temel husus kamu borcunun maruz kaldığı riski korumak için bu riskin başka
alanlara ve özellikle ileri bir tarihe kaydırılmamasıdır. Avrupa'daki ülkelerde türev ürün
piyasalarının kullanımından kaynaklanan sorunlardan biri de riskin dağıtılması
mekanizmasının işlemeyerek riskin başka alanlara veya gelecek nesillere aktarılması
gelmektedir. Ülkemizde ise türev ürün piyasalarının gelişmemiş olması şu an için bizim böyle
bir yanlış uygulamadan alıkoymaktadır. Ancak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının
gelişimine bağlı olarak türev ürün piyasalarının büyük gelişme potansiyeline sahip olması bu
alanda ülkemize de önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türev ürün piyasalarının maliye
politikalarına yardımcı olarak kullanılması için bu piyasaların riski tabana yayma, maliyetleri
azaltma fonksiyonlarının etkin bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Piyasaların gelişmesi için
kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın da bu amaçla çalışmalarını yönlendirmesi
gerekmektedir.
Ülkemiz ekonomik sorunlarının temelinde yatan en önemli unsur ekonomik kalkınma
için yeterli sermaye birikiminin olmaması bu anlamda dışarıya bağımlı olmamızdır.
Sermaye birikimimizin olmaması sermaye piyasalarının gelişmesini de olumsuz yönde
etkilemekte, sermaye piyasalarının gelişmemesi de sermaye birikimini engellemektedir.
Ülkemiz ekonomisi için yapısal bir sorun hâline gelen bu durumun kalkınmamızın önünde bir
engel olduğu aşikârdır. Sermaye piyasalarının gelişmesi ile türev ürün piyasalarının gelişmesini
de bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Ülkemiz için asıl olan sermaye piyasalarının
gelişmesidir. Türev ürün piyasalarının gelişmesi bu amaca hizmet ettiği ölçüde kendisinden
beklenen faydayı ekonomiye kazandıracaktır.
Türev ürünler, finans sektöründe özel finansal durumlara alternatifler sunan önemli risk
yönetim araçları olsalar da, doğru kullanılmadıkları durumlarda ciddi finansal kayıplara neden
olabilmektedirler. Bu nedenle yatırımcıların türev ürünlerle ilgili detaylı olarak

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Türev ürün piyasalarının gelişmesi için bu konuda Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsası'na büyük sorumluluk düşmektedir.
Mevcut uygulamaya bakıldığında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın güçlü yanları
olduğu kadar zayıf yanları da olduğu görülmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler ülkemizde
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin ticaretinin tek bir borsada yapılmasını öngörmektedir.
Bu durum VOB’un ölçek ekonomisinden yararlanmasını sağlayacaktır.
Ülkemizin son yıllarda yaşadığı finansal istikrar da VOB için büyük avantaj
sağlamaktadır. Finansal istikrar sayesinde VOB kurulduğu yıldan bu yana önemli bir büyüme
performansı yakalamıştır.
Sermaye piyasasının gelişmesi anlamında da ülkemizde önemli bir altyapı mevcuttur.
Sermaye Piyasası Kurulu piyasayı düzenlemekle görevlendirilmiş olup bu konuda yasal bir
boşluk bulunmamakta, bu durum VOB’un da yararına olmaktadır.
Mali kurumların aktif toplamı önemli büyüklüklere ulaşmış ve bu tutarı daha da
artıracak bireysel emeklilik fonları gibi yeni kurumlar kurulmuştur. Ayrıca yatırımcı sayısı da
her geçen yıl artmaktadır.
VOB’un yeni kurulmuş bir borsa olması elektronik ticarette son teknolojiyi
kullanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu da Borsa’ya yıllar önce kurulmuş rakiplerine
kıyasla rekabet avantajı getirmektedir. VOB’un yukarda sayılan avantajlarına karşılık bir takım
dezavantajları da mevcuttur. Gelişmiş ülkelerdeki borsalar uzun yıllar yabancı borsa rekabeti
olmadan faaliyet göstermiştir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin hızlanması VOB’un
da zamanından önce uluslararası rekabete açılmasına neden olabilecektir. Ancak bu tehdit
kurumsal alt yapının güçlendirilmesi suretiyle fırsata da çevrilebilecek niteliktedir. VOB
hakkında yeterince bilgisi olmayan bireysel ve kurumsal yatırımcıların bu piyasa hakkındaki
önyargılı yaklaşımları da piyasanın gelişimi için bir tehdit olarak algılanabilmektedir. Ancak
bu durum VOB’un geniş kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde
düzeltilebilecek bir husus olarak düşünülmektedir.
Ülkemizdeki vergi düzenlemelerinin ülke şartları ve uluslararası rekabetin gerektirdiği
şekilde düzenlenmemesi türev araç ticaretine en büyük engel olacaktır. Ayrıca, kamu
kurumlarının piyasa dışı çözümleri benimsemesi, desteklerin ithalat ve ihracat
düzenlemelerinin tahmin edilemeyecek şekilde ve sık sık değiştirilmesi türev araç piyasalarının
gelişmesini engelleyecektir.
Özetle söyleyecek olursak, türev ürün ticareti ve vadeli işlemler ülkemizin finans
sektörü ve sermaye piyasasının gelişimine olumlu katkıda bulunacak kapasitededir. Böylece
reel sektörün de desteklenmesi ve ekonomik büyümenin de sağlanmasına katkıda
bulunulacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta söz konusu piyasaların
gözetimi ve denetiminin dikkatli bir şekilde yapılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkelerinden ödün verilmemesi ve muhasebe oyunlarına alet edilerek gerçek riskin
gizlenmemesidir.

Bölüm Soruları
1)
Finansal varlık alım - satımın yapıldığı kapalı bir mekânın bulunması sonucu
oluşan piyasalara ne ad verilir?
a)

Para piyasası

b)

Sermaye piyasası

c)

Serbest piyasa

d)

Örgütlenmiş piyasa

e)

Tahvil piyasası

2)
Kuruldukları yörede faaliyette bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem
gördüğü borsalar aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yerel borsa

b)

Çokuluslu borsa

c)

Uluslararası borsa

d)

Organize borsa

e)

Örgütlenmiş borsa

3)
Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı fonların yerli kullanıcılar
tarafından kullanıldığı piyasalara ne denir?
a)

Ulusal finansal piyasa

b)

Bölgesel piyasa

c)

Euro piyasa

d)

Sermaye piyasası

e)

İkincil piyasa

4)
Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin fiyat garantisi ile satışının
sağlanması amacı ile birincil piyasa da bir yatırım bankası tarafından devralınması
işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Forfaiting

b)

Factoring

c)

Leasing

d)

Underscoring

e)

Underwriting

5)

Aşağıdakilerden hangisi Eurobond’ların en temel özelliğidir?

a)

Kısa vadeli olabildiği gibi, esasta uzun vadeli kabul edilmesi

b)
İlke olarak ulusal piyasalarda, ulusal finansal kurumlar aracılığı ile satışa
sunulması
c)
Uluslararası piyasalarda işlem yapan yerli yatırımcılar göz önüne alınarak ihraç
edilmesi
d)
Satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç
edilmesi
e)

Ulusal piyasalarda dövize endeksli olarak ihraç edilmesi

6)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’ndaki Ana Pazarı açıklayınız.

7)

Pay opsiyon sözleşmesinin büyüklüğü ne kadardır?

8)

Pay vadeli işlem sözleşmesinin büyüklüğü ne kadardır?

9)

BİST30 Endeks opsiyon sözleşmesinin büyüklüğü ve uzlaşma şekli nasıldır?

10)

BİST 30 Endeks vadeli işlem sözleşme büyüklüğü ve uzlaşma şekli nasıldır?

Cevaplar:
1)b, 2)a, 3)c, 4)e, 5)d
6) 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. Sisteme gönderilen emirler normal seansta fiyat ve zaman önceliğine göre
eşleşirler. Eşleşme esnasında uygulanacak öncelik kuralları aşağıdaki gibidir:

Fiyat Önceliği Kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım
emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce
karşılanır.
Zaman Önceliği Kuralı: Fiyat eşitliği hâlinde, zaman açısından daha önce gelen emirler
önce karşılanır.
Emirlerin eşleşebilmesi için her iki emir için de yeterli teminatın bulunması şarttır.
Eşleşme anında yeterli teminatı bulunmayan emir iptal edilir ve işlem gerçekleşmez.
7) Bir adet standart sözleşme dayanak varlığa ait 100 adet payı temsil eder.
8) Bir adet standart sözleşme dayanak varlığa ait 100 adet payı temsil eder.
9) Dayanak varlık, endeks değerlerinin 1.000'e bölünmüş hâlidir. Her bir endeks opsiyon
sözleşmesi bu şekilde hesaplanan 100 adet dayanak varlığı temsil eder. Örneğin (BIST 30
Endeksi/1.000)*100 TL = (102.358/1.000)*100 = 10.235,80 TL.
Uzlaşma şekli nakdidir.
10) Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000'e bölünmüş halidir. Her bir endeks vadeli
işlem sözleşmesi bu şekilde hesaplanan 100 adet dayanak varlığı temsil eder. Örnek:BIST 30
Endeksi/1.000)*100 TL=(102.355/1.000)*100=10.235,50 TL
Uzlaşma şekli nakdidir.
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Menkul Kıymetler Borsası
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İMKB

Giriş
Türkiye’de tek menkul kıymetler borsası özelliğini taşımakta olan Borsa İstanbul’un
kuruluşu, faaliyetleri ve içinde barındırdığı piyasaların anlatıldığı bu bölümde ayrıca sözleşme
özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır.

10. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (BORSA
İSTANBUL-BİST/İMKB)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Bist/İMKB), hisse senetleri, hazine bonoları ve
devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler,
gayrimenkul sertifikaları ve uluslar arası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını
sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete
başlamıştır. Türkiye’deki tek menkul kıymetler borsasıdır.
30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. maddesi
uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, isim değiştirerek faaliyetlerine devam etmektedir.
Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas
sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulunca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan
2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.
Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat
çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların
ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin
serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve
istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini
sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini
kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve
sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve
başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana
sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir." Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili
olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir. Sermayeyi temsil eden bu
paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
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Pay

Pay Adedi
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Tutarı

(TL)

Pay
Oranı

Hazine

A

4.232.340

42.323,40

%0,01
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B

20.734.233.660

207.342.336,60

%48,99

B

2.116.170.000

21.161.700,00

%5,00

B

15.490.364.400

154.903.644,00

%36,60

C

3.978.399.600

39.783.996,00

%9,40

42.323.400.000

423.234.000,00

%100

,
Muhtelif
Borsa İstanbul
Anonim
Şirketi
(şirketin
kendisi)
Muhtelif
Toplam

10.1. Türkiye’deki Menkul Kıymet Piyasalarının Tarihçesi
Türkiye’deki organize menkul kıymet piyasalarının kökleri 19. yüzyılın ikinci yarısına
kadar uzanmaktadır. İlk menkul kıymetler piyasası Kırım Savaşı’nı takiben 1866 yılında
Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş olan ‘Dersaadet Tahvilat Borsası’ idi. Dersaadet
Borsası çökmüş, bu durum Osmanlı ekonomisinden yüksek getiri almayı amaçlayan Avrupalı
yatırımcılar için de bir vesile olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu
çöküntülerinin üzerine kuruluşunu takiben 1929 yılında çıkartılan 1447 sayılı ‘Menkul
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu’ ile tecrübesiz sermaye piyasalarının, yeni ismiyle
‘İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası’ adı altında organize olması sağlanmıştır.
Borsa, kısa sürede, gelişerek yurt çapında girişimcilerin fon ihtiyaçlarının
karşılanmasında önemli katkıda bulunmuştur. Ancak, 1929 Krizi ve 2. Dünya Savaşı’nın patlak
vermesi kurulan Borsa’nın başarısını engellemiştir. Takip eden yıllarda hisse senetlerini halka
arz eden anonim şirketlerin sayısı sürekli olarak artmıştır. 1980’li yılların ilk dönemlerinde
sağlıklı sermaye hareketlerine uygun gerek mevzuat gerekse kurumların oluşması yönünde
Türk sermaye piyasalarında önemli gelişmeler oldu. 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu
çıkartıldı. Bir sene sonra 1982 yılında menkul kıymetler piyasasının idaresinden, kontrolünden
ve mevzuatının düzenlenmesinden sorumlu resmi kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu
Ankara’da kuruldu.
Ekim 1983 tarihinde Türkiye’de menkul kıymet borsalarının kuruluşunu öngören bir
kararname çıktı. Ekim 1984’de ise ‘Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluşu ve Çalışma Esasları’
Resmi Gazete’de yayınlandı. Çalışma esaslarına ilişkin mevzuat Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında kabul edildi ve 1985 sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

resmen kuruldu. 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi ile bir anonim şirket statüsündeki Borsa İstanbul kurulmuştur.
10.2. Dünyada Borsa Özelleştirmeleri
Son zamanlarda uluslararası piyasalardaki gelişmelerde gözlemlenen en önemli değişim
sermaye piyasalarında faaliyet gösteren borsaların entegrasyon sürecinde kâr amaçlı şirketlere
dönüşmeleridir.
Bu değişimin dinamikleri arasında içsel faktörler olduğu kadar dışsal faktörlerin varlığı
da önemli etken olmuştur. Özellikle dünyanın tek kutuplu düzene doğru gitmeye başladığı
dönemden beri etkili olmaya başlayan globalizasyon (küreselleşme) teknolojinin hızla
ilerlemesi ve uygulamaların her yerde uygulanabilmesi ile etkisini iyice hissettirmiştir.
Ulaşabilirliliğin arttığı ve aynı ölçüde maliyetlerin düştüğü bir ortamda Sermaye Piyasaları’nın
bu rüzgârdan etkilenmemesi de ihtimal dışıydı.
Sermaye Piyasaları, fon fazlası veren birimleri fon açığı veren birimleri fiziki bir yerde
buluşturan ve maliyet, bilgi paylaşımının en etkin yapıldığı yerler olarak tanımlarız. Ancak bu
tanımda da artık bir paradigma değişikliğine gidildiği görülmektedir. Fiziki borsalar sanal
ortama dönüşebilmekte, arz ve talebin en optimum koşullarda buluştuğu nokta teknolojinin
yardımı ile daha farklı bir düzeyde oluşabilmektedir.
Finansal kalkınmışlığın en önemli motorlarından kabul edilen borsalar, geleneksel
kooperatif/kâr amacı gütmeyen yapılardan dönüşüp daha verimli işleyen ve sermaye
piyasalarının gelişimini hızlandıran yapılar hâline gelmeye başlamıştır. Dünya borsaları kâr
amaçlı şirketlere dönüşme yolunda kısa bir sürede önemli bir gelişme gösterdiklerini
görmekteyiz. Dünya Borsalar Birliği’nin (WFE) yaptığı bir anket çalışmasında üye borsaların
%90’nın kâr amaçlı bir borsaya dönüşüm sürecinde veya önümüzdeki yıllarda kâr amaçlı bir
borsa olma amacında olduklarını ortaya koymuştur.
İMKB’nin özelleştirme sürecinin etkileri ve yansımaları çok geniş olacaktır. Her şeyden
önce İMKB ülkemizin en güven duyulan kurumların başında gelmektedir. Çok geniş kitlelere
önemli hizmetler sunmaktadır. Uzun yıllar boyunca reel sektörün düşük maliyetli ve uzun
vadeli fon sağlamasına ve ülke ekonomisinin büyümesine çok önemli katkılarda bulunmuştur.
Borsamızda ortalama 1 milyar $ günlük hacimle 300’den fazla şirketin hisse senetleri işlem
görmektedir. İMKB sadece hisse senetleri piyasasından oluşmamaktadır.
Tahvil-bono ve repo-ters repo piyasaları, devlet iç borçlanma senetlerine çok önemli bir
ikincil piyasa oluşturmakta ve likidite sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
Portföy yatırımları yolu ile hem hisse senetlerinde hem de sabit getirili menkul
kıymetlerde yabancı sermaye girişine imkân sağlamaktadır.
Bu çerçevede, İMKB’nin özelleşmesi konusunda alınacak kararlar, ekonominin genelini
etkileyecek derecede önemli olduğundan atılacak adımların çok dikkatli ve planlı bir şekilde

belirlenmesi gerekmektedir. Tüm adımlar açık, şeffaf ve tüm paydaşların katılımı ile
yapılmalıdır.
Dünya uygulamalarında görüldüğü gibi borsalar şirketleşme/özelleştirme çalışmalarını
genellikle üyelerinin kararı ile kendi bünyelerinde yürütmektedirler. Dolayısıyla İMKB’nin
şirketleşme çalışmaları öncesi İMKB paydaşları arasında tam bir uzlaşma ve uyumun sağlanmış
olması gerekir. Değişime engel olabilecek diğer sorunların tartışması raporun geri kısmında
etraflıca yapılacak olmasına rağmen en önemli konunun Kamu’nun İMKB’deki idari ve mali
konumu olduğu görülmektedir.
10.2.1. Yurtdışı Borsalarda Mevcut Yapılar
Dünya Borsalar Birliği’nin yayınladığı verilere bakıldığında 2000 yılı öncesi WFE’ye
üye borsaların sadece %35’i kâr amacı güderken, bu oran 2000’lerin hemen başında iki katına
çıkmıştır.
Borsaların tüzel kişilik yapıları ise aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
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%100 tamamı üyelere ait borsa sayısının hızla azaldığını görmek belki de buradan
çıkartılacak en önemli sonuç olacaktır. Üyeler dışında ortakları olan sınıflandırmada borsalar,
halka kapalı şirketler şeklinde yapılanmıştır. Fakat ortakları tamamen aracı kuruluşlardan
oluşmamaktadır. Ortaklar arasında borsa üyeleri dışında, halka açık şirketler, kurumsal

yatırımcılar vb. kurumlar bulunmaktadır. Üyeleri dışında ortakları olan borsaların sayısı
artmaktadır.
10.2.2. Borsalarda Şirketleşme Trendi
Borsalar neden şirketleşir sorusunun cevabı tamamen arz-talep ilişkisinde yatmaktadır.
Bu iki dinamiğin alt oluşumlarına baktığımızda sorunun cevabını daha iyi anlayabiliriz.
Borsaların gelir kaynakları genellikle başlıca kotasyon ve üyelik ücretleri, işlemlerden alınan
borsa payları ve veri dağıtım gelirleridir. Son yıllarda artan rekabet borsaların gelirlerinin
azalmasına neden olmuştur. Artan rekabet ortamında borsaların kotasyon ücretlerinde indirime
gitmeleri kaçınılmaz hâle gelmiştir. Nitekim İMKB geçtiğimiz zaman içinde bu yönde bir karar
almıştır.
İşlem komisyonları için de benzer durum söz konusudur. Diğer yandan, bir borsanın
üyelik maliyetleri çok ağırlaşırsa aracı kuruluşlar, yasal engel olmaması koşuluyla, başka
borsalara üye olmayı veya işlem yapmayı tercih edebileceklerdir. Dolayısıyla, rekabet
koşullarına ayak uyduramayan borsaların gelirlerinde azalma olması kaçınılmazdır.
Borsaların üçüncü önemli gelir kaynağı olan veri dağıtımı ise teknolojik gelişmelere
paralel olarak önemini yitirmektedir.
Borsaların gider kalemlerine bakıldığında ise bilinen birçok kalemin yanında en önemli
ve en büyük miktarı bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar tutmaktadır. Bu yatırımların
finansmanı da genellikle borsa üyelerince sağlanmaktadır.
Dolayısıyla, azalan gelir ve bunun aksine devamlı artan giderler borsaların bir dönüşüm
sürecine girmeye zorunlu kılmaktadır. Diğer bir ifadeyle finansman kaynağını çeşitlendirecek,
teknoloji yatırımlarını daha kolay yapacak ve borsanın rekabet gücünü koruyacak / artıracak
yeni bir yapılanmaya geçmek gerekmektedir.
Alternatif finansman kaynaklarına erişim ve mali yönetimde esneklik ihtiyacını en iyi
karşılayacak model ise kâr amaçlı bir anonim şirket yapısına dönüşmektir.
Anonim şirketler; halka arz, sermaye artırımı, borçlanma ve diğer menkul kıymet
ihraçları yolu ile finansman sağlayabilmektedir. Kâr amacı gütmeyen kooperatif bir yapıda ise,
gelir artırıcı ilk önlem olarak hizmet fiyatlarının, daha doğru bir ifade ile işlem maliyetlerinin
artırılması düşünülmektedir. Bu durum artan rekabet ortamında istenmeyen sonuçlar
doğurabilmektedir.
Anonim şirket yapısının getirdiği başka avantajlar da vardır.
Üyelik ve ortaklık haklarının ayrıştırılmadığı kooperatif sistemde borsanın yönetiminde
söz sahibi olan aracı kuruluşlar, aynı zamanda borsa hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Diğer
bir deyişle borsanın sahibi, yöneticisi ve müşterisi aynı kesimdir.

Bu yapıdan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olması da doğaldır. Örneğin Hong Kong,
Almanya ve Hollanda borsalarında elektronik uzaktan erişim sistemine geçilmek istenildiğinde,
bazı borsa üyeleri mali durumlarının olumsuz yönde etkileneceği gerekçesi ile bu öneriye karşı
çıkmışlardır.
Anonim şirket yapısında ise borsanın sahipleri, yöneticileri ve üyeleri farklı
olabilmektedir. Borsanın ortakları kâr beklentisi ile yatırım yapmış ve borsa hizmetlerinden
faydalanmayan, borsa dışı kişi ve kurumlar da olabilir.
Yöneticileri, borsanın faaliyetlerinden etkilenen çeşitli kesimlerin temsilcileri olabilir.
Üyeler, bir anlamda borsanın müşterileri olmaktadır. Bu tür bir yapı denetim etkinliğini
artırmanın yanı sıra, şeffaflığı getirmekte ve borsanın daha verimli yönetilmesine imkân
tanımaktadır.
Borsaların kâr amaçlı şirketler hâline dönüşmesinin bir başka önemli sebebi ise daha
profesyonelce etkin bir yönetim beklentisidir. Böylece üyeliğin, sahipliğin ve yönetimin
ayrıştırılarak daha hızlı karar alabilen, daha dinamik, denetimi etkin, üyelerine ve yatırımcılara
daha fazla hizmeti en uygun maliyetle sunmaya çalışan bir yapının ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Özetle, borsaları kâr amacı olmayan üye bazlı kurumlar hâlinden, kâr amaçlı şirketler
hâline dönüşmeye zorlayan en önemli iki temel etken, gelişen teknoloji ve küreselleşmedir. Bu
etkenlerin yarattığı değişim ortamını iyi yönetebilmek ve rekabet gücünü korumak için ise
finansman gücü ve yönetim esnekliği gerekmektedir. Şirketleşme dönüşümü bu amaçlara
hizmet etmelidir.
10.3. Şirketlerin Borsa İstanbul’da İşlem Görmeleri
Hisse senetlerinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulunun, Borsa’da işlem görmesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın incelemelerine tabi bulunmaktadır. Halka açılmak ve
Borsa’da işlem görmek isteyen şirketlerin her iki kuruma da eşzamanlı olarak müracaat etmeleri
sürecin kısalması açısından önem taşımaktadır.
Şirketlerin hisse senetlerinin halka arzına ve Borsa’da işlem görmesine karar
vermesinden sonra, hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk güne kadar
uygulanan prosedür kısaca aşağıda belirtilmiştir.
Ön Hazırlık: Hisse senetlerini halka arz etmek ve Borsa’da işlem görmesini sağlamak
için karar alan Şirket, halka arza aracılık yapmaya yetkili bir aracı kuruluş belirler. Esas
sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı açısından gerekli değişiklikleri yapmak için madde
tadil tasarılarını SPK’ya sunar.
Müracaat: Aracı kuruluş, SPK tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte hisse
senetlerinin Kurul kaydına alınması amacı ile Kurul’a müracaatta bulunur. Şirket SPK
müracaatı ile eş zamanlı olarak, Borsa tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile hisse senetlerinin

halka arz edilmesinden sonra Borsa’nın ilgili pazarında işlem görebilmesi için Borsa’ya
başvuruda bulunur.
Kurul’un Borsa’dan Görüş İstemesi: Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz izahnamesine
yazılmak üzere başvuru ile birlikte başvuruda bulunan şirketin hisse senetlerinin Borsa’nın
hangi pazarında işlem görebileceğine dair görüşünü talep eder.
İncelemeler: Şirketin halka arz ve Borsa’da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve
belgeler tamamlandıktan sonra, şirket merkez ve üretim tesisleri borsa uzmanlarınca ziyaret
edilerek yerinde incelemelerde bulunulmaktadır.
SPK’ya görüş gönderilmesi
Hisse senetlerinin halka arz edilmesi
Satış sonuçlarının bildirilmesi
Borsa Yönetim Kurulu Kararı ile Hisse Senetlerinin İşlem Görmeye Başlaması: Borsa
Yönetim Kurulunun nihai kararından sonra halka arz sonuçları, halka arz izahnamesi ve
Borsa’ca gerekli görülen diğer bilgiler Borsa Günlük Bültenin’de ilan edilir. Borsa dışı
satışlarda ilanı izleyen 2. iş gününden itibaren şirket hisse senetleri ilgili pazarda işlem görür.
10.4. Borsa İstanbul’da Piyasalar
10.4.1. Ulusal Pazar
İMKB’nin en büyük pazarı olan Ulusal Pazar’da, kotasyon kriterlerini sağlayan
şirketlerin hisse senetleri işlem görmektedir.
İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde düzenlenen kotasyon kriterleri
aşağıda özetlenmektedir:
Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin kotasyon başvurusunun, başvuru
tarihine kadar ihraç edilmiş bu tür menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış
olması ve ortaklığın;
İzahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa’ya
sunulmuş olması,
Kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olması,
Finansman yapısının sağlıklı olması,
Ortaklığın aşağıda yer alan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını
sağlaması
Esas sözleşmede menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması,

Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların
bulunmaması,
Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye
veya konkordato istenmemiş olması,
Menkul kıymetlerin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından
Borsa yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması,
Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki
durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,
Hisse Senetleri Piyasası’nda, Ulusal Pazar dışında, kotasyon kriterlerini
sağlayamayan şirketler ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’e (KOBİ) yönelik olarak İkinci
Ulusal Pazar faaliyet göstermektedir. İkinci Ulusal Pazar’da, Ulusal Pazar’da aranan kârlılık
ve özsermaye gibi kotasyon kriterleri aranmamakta olup, bu pazarda işlem görme şartları
hafifletilmiştir.
10.4.2. İkinci Ulusal Pazar
İkinci Ulusal Pazar’ın amacı; Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini sağlayamayan şirketler
ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan KOBİ hisse senetlerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda
işlem görmesine olanak sağlayarak bu şirketlerin,
-Hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde
oluşmasını temin etmek,
-Hisse senetlerine likidite sağlamak ve böylece söz konusu şirketlere sermaye
piyasasından kaynak elde etme imkânı tanıyarak ucuz finansman ve büyüme olanağı
yaratmaktır.
İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmek için;
Başvurunun sermayeyi temsil eden menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde
yapılmış olması, Ortaklığın halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse
senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla en az, 5.500.000 TL ve %15
olması ya da 11.000.000 TL ve %5 olması, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir husus
bulunmaması kaydıyla, ortaklığın mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, hisse senetlerinin tedavül
hacmi göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ortaklık hisse senetlerinin İkinci
Ulusal Pazar’da işlem görebilmesine ilişkin olarak Borsa Yönetim Kurulunun olumlu karar
vermesi, Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye
veya konkordato istenmemiş olması gerekmektedir.
Kot dışı pazarlarda işlem gören şirketlerin, kotasyon şartlarını sağlamaları hâlinde kot
içi pazarlara (Ulusal Pazar) alınması mümkündür.

10.4.3. Kurumsal Ürünler Pazarı
Kurumsal Ürünler Pazarı’nın amacı; menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul
yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hisse senetleri ve borsa yatırım fonları
katılma belgeleri ile varantların ayrı bölümler hâlinde özel bir pazar bünyesinde işlem
görmelerini sağlayarak söz konusu menkul kıymetlerin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir
piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek ve böylece Hisse Senetleri Piyasası
bünyesindeki pazarların etkinliğini arttırmaktır.
Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören aracı kuruluş varantları, borsa yatırım fonları
ile her 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin art arda iki kez
10 milyon TL’nin altında kaldığı belirlenen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak
“Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi” ile işlem görür.
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem görmesi zorunlu olan menkul
kıymetlerde (Varantlar haricinde), atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması ya da atanmış olan
piyasa yapıcı üyenin faaliyetinin sona ermesi durumunda, ilgili menkul kıymet “Tek Fiyat
Yöntemi” ile işlem görür.
İMKB 100 Endeksi’nde yer alanlar hariç olmak üzere, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda
sürekli müzayede yöntemi ile işlem gören menkul kıymetler, talepte bulunan bir üyenin piyasa
yapıcısı olarak atanması hâlinde Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem görür.
Piyasa yapıcının faaliyetinin sona ermesi durumunda, alternatif işlem yöntemi olarak bu menkul
kıymetlerde sürekli müzayede işlem yöntemi uygulanır.
10.4.4. Gözaltı Pazarı
Gözaltı Pazarı’nın amacı; olağan dışı koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin
izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme
ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle
birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebilmesini sağlamaktır.
Gözaltı Pazarı’nda işlem gören menkul kıymetler, SPK’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve
21/657 sayılı kararı gereğince C grubunda yer aldığından tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir.
10.5. Borçlanma Araçları Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “nitelikli yatırımcı” olarak
tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç
işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit
getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo,
Menkul Kıymet Tercihli Repo ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda
işlem gören, BIST 30 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülen
payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi
tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü
Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma
araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira
sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile
Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları
işlem görebilir. Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo
işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak
çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası'nda;
Kesin Alım Satım Pazarı 17 Haziran 1991,
Repo-Ters Repo Pazarı 17 Şubat 1993,
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 17 Mayıs 2010,
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 17 Aralık 2010,
Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 7 Ocak 2011,
Pay Senedi Repo Pazarı ise 7 Aralık 2012 tarihinde açılmıştır.
Uluslararası Tahvil Pazarı 16 Nisan 2007’de kurularak 13 Eylül 2013 tarihi itibarıyla
Borçlanma Araçları Piyasası bünyesine dahil edilmiştir.
Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa
üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem
yapabilirler.
Takas ve saklama işlemleri, Borsa İstanbul ve Üyelerin katılımı ile kurulmuş, ayrı ve
bağımsız bir kuruluş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank AŞ) tarafından
gerçekleştirilmektedir. Takas işlemlerinde ödeme karşılığı teslim esası uygulanarak anapara
riski ortadan kaldırılmaktadır.
Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı: Kesin Alım Satım Pazarı, ikinci el sabit getirili menkul
kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve
likiditelerini artırmaktadır.
Repo - Ters Repo Pazarı: Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan
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 gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır.
Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı: Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde
geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak
zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı: Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul
kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine
olanak vermektedir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine imkân veren Pazar
vadeli ve spot piyasa arasında menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna
hizmet etmektedir.
Pay Senedi Repo Pazarı: Pay Senedi Repo Pazarı aracı kuruluşlara ve yatırımcılara;
portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo
yoluyla pay temin edilebilmeleri imkânları sağlanmıştır.
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı: Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili Tebliği’nde
tanımlanan ihraççıların aynı tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraç edebilecekleri ve
yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı”lar tarafından satın
alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır.
Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, Kesin alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye
başlarlar.
Uluslararası Tahvil Pazarı: Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları
(“Eurotahvil”) işlem görmektedir.
A, B, C ve D gruplarında yer alacak paylar, Borsada işlem gören tüm şirketlerin farklı
sıralarda işlem gören her bir payı için ayrı ayrı olmak üzere, 6 ayda bir yapılacak genel
değerlendirme ile belirlenir.
a) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri 30 milyon TL ve üzerinde olan paylar A Grubuna,
b) FDP değeri 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan paylar B
Grubuna,
c) FDP değeri 10 milyon TL’nin altında olan paylar C Grubuna dahil edilirler.
d) D Grubunda yer alacak paylar için ilgili payın işlem gördüğü pazar, piyasa, platform
göz önüne alınır. Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli
Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve Gözaltı Pazarı'nda (GP) işlem gören paylar D Grubunda
yer alırlar.
10.6. Borsa Yatırım Fonları
Borsa yatırım fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını
yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır.
BYF’ler bir endekse dayalı olarak çıkarılmakta ve baz aldığı endeks kapsamındaki
menkul kıymetlere endeksteki ağırlıkları oranında yatırım yapmaktadır. Bu sayede örneğin
BIST 30 Endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endeksteki payları ayrı ayrı almak

yerine BYF’ye yatırım yaparak söz konusu endekse yatırım yapma imkânı bulmakta ve
endeksin getirisinden yararlanabilmektedir.
Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından yatırımcılardan toplanan nakit
ile baz alınan endeksteki menkul kıymetlerin satın alınmasıyla oluşturulan portföylerdir.
BYF’ler, baz aldıkları endeksteki payları ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.)
getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır. BYF katılma belgeleri, aracı kurumlar vasıtasıyla
Pay Piyasası’nda alınıp satılabilmektedir.
10.7. Hesaplanan Endeksler
BIST 100 Endeksi: Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak
kullanılmaktadır. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem
gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından
seçilen 100 paydan oluşmakta olup, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar.
BIST 50 Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda
işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından
seçilen 50 paydan oluşmakta olup, BIST 30 Endeksine dahil payları da kapsar.
BIST 30 Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda
işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından
seçilen 30 paydan oluşur.
BIST 10 Banka Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören bankalar arasından seçilen 10
paydan oluşur.
BIST 100-30 Endeksi: BIST 100 Endeksine dahil olup, BIST 30 Endeksinde yer
almayan 70 paydan oluşur.
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi: Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve
belirlenmiş asgari kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olan şirketlerin paylarından
oluşur.
BIST Tüm Endeksi: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, Borsa
İstanbul pazarlarında işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Tüm-100 Endeksi: BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer
almayan paylardan oluşur.
Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç
olmak üzere, Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Ulusal Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST İkinci Ulusal Endeksi: İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından
oluşur.

BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi: Borsa İstanbul pazarlarında işlem
gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarından oluşur.
BIST Şehir Endeksleri: Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet
faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu şehre göre gruplandırılmış
paylardan oluşur. Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende ticaret
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin payları kapsam dışındadır.
BIST Temettü Endeksi: Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin
paylarından oluşur.
BIST Temettü 25 Endeksi: BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü
itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada ilk 2/3’lük
dilimde yer alan ve fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en büyük olan 25 paydan
oluşur.
BIST Halka Arz Endeksi: Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da
işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye başlayan
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından
oluşur.
BIST KOBİ Sanayi Endeksi: Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem gören sanayi şirketlerinden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili
yönetmeliğindeki KOBİ tanımında yer alan çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı veya
mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayanların paylarından oluşur.
10.7.1. Payların Endekse Dahil Edilmesi
Payların endekslere alınabilmesi için değerleme dönemi sonu itibariyle A veya B
Listesinde yer almaları şarttır. C veya D Listesinde yer alan paylar endekslere dahil edilmez.
BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin kompozisyonu Ulusal Pazar’da işlem
gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından, BIST 10 Banka Endeksinin
kompozisyonu ise Ulusal Pazar’da işlem gören bankaların paylarından oluşturulur.
10.8. Borçlanma Araçları
10.8.1. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada
ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon
ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DIBS’ler vadeleri boyunca
ikincil
piyasalarda
kişi
ve
kurumlar
tarafından
alınıp
satılabilmektedir.

DİBS’ler vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme
türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp taşımamalarına göre farklı açılardan sınıflandırılabilir. En
çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre yapılmaktadır. Buna göre; bir yıl ve daha uzun vadeli
DİBS’ler Devlet Tahvili, bir yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak
adlandırılmaktadır.
10.8.2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Likidite Senetleri
Likidite senetleri, TCMB tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa
işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet
niteliğini haiz senetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan
vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilirler. Senetler, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu
senet şeklinde çıkarılır ve ikincil piyasada alınıp satılabilirler.
10.8.3. Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelir Ortaklığı Senetleri, Hazine tarafından geliri Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarılmak
üzere satılan köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri
ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olanların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını
sağlayan senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait
olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Elinde bulunduran yatırımcının bu
tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü
itibarıyla adındaki “ortaklık” ibaresine rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır.
10.8.4. Gelire Endeksli Senetler
Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve
yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk
Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir. GES ihraçlarında getiriler, Kamu
İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme
Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire Endeksli
Senetler ile getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır.
Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir
payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.
Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında
TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat
paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami
tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas
alınarak ödeme yapılır.

10.8.5. Özel Sektör Tahvilleri
Tahviller, devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç
para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. Anonim şirketler tarafından bir yıldan uzun
vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleri “özel sektör tahvili” olarak adlandırılmaktadır.
Vadeleri en az 1 yıl olmak koşulu ile serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken
faizli olarak ihraç edilebilirler. Genellikle bir veya birkaç aracı kuruluştan oluşan bir
konsorsiyum aracılığıyla satışa sunulurlar.
Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Tahvil sahibi,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde,
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Tahvil sahibi ile
şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kârzarar riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır.
Tahvillerin getirilerini etkileyen en önemli unsurlar, likiditesi ve sahip oldukları risktir.
Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz ile anapara ödemesinde temerrüde düşmesi
açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk taşıdıklarından, genellikle devlet
tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Şirketin iflası veya tasfiyesi hâlinde önce
borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri şirket ortaklarından (pay sahipleri) önce alacaklarını
alırlar. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine tabidir. Halka arz edilerek satılabileceği gibi, halka arz edilmeksizin nitelikli
yatırımcılara da satılabilirler.
10.8.6. Finansman Bonoları
İhraççıların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla
düzenleyip kısa vadeli borç temin etmek amacıyla, iskontolu olarak ihraç ettikleri borçlanma
senetleridir. Finansman bonolarının vadesi bir yılda fazla olamaz. Finansman bonoları, ihraçcı
tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden
satılır. Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan finansman bonolarının satışında uygulanacak
vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi
içerisinde ihraçcı tarafından duyurulur.
10.8.7. Banka Bonoları
Bankaların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla
düzenleyip kaynak temin etmek amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. İskonto esası ile
satılan söz konusu bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir.
Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz.
Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi 15 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Halka arz
edilmek suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto
oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka
tarafından duyurulur.

10.8.8. Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Teminatlı menkul kıymet (TMK), ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve
teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye
piyasası aracıdır.
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK)
olarak iki farklı şekilde ihraç edilebilirler. VTMK, bankalar, ipotek finansmanı kuruluşları,
finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktoring şirketleri, gayrimenkul yatırım
ortaklıkları, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarınca teminat varlıklar karşılık gösterilmek suretiyle ihraç edilen borçlanma aracı
niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.
İTMK ise yalnızca, konut finansmanı kuruluşları (KFK) ve ipotek finansmanı
kuruluşları (İFK) tarafından ihraç edilebilir. KFK, konut finansmanı kapsamında doğrudan
tüketiciye kredi kullandıran ya da finanasal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafından konut
finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama ve finansman şirketlerini
ifade eder.
İFK, konut ve varlık finansmanı kapsamında, varlıkların devralınması, devredilmesi,
devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınarak faaliyetlerin yerine
getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıktır.
Söz konusu menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, ihraçcının yönetiminin veya
denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf
edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak
üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. TMK’lar
halka arz edilerek satılabileceği gibi, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya tahsisli
olarak ihraç edilebilirler. TMK ihracında karşılık gösterilebilek varlıklar ilgili tebliğde
sayılmıştır.
10.8.9. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK), varlık finansman fonu (VFF)’nun veya ipotek
finansman kuruluşu (İFK)’nun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul
kıymettir.
VFF, varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri
hesabına fon iç tüzüğü ile kurulan tüzel kişiliği olmayan mal varlığını ifade eder.
İFK, konut ve varlık finansmanı kapsamında, varlıkların devralınması, devredilmesi,
devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınarak faaliyetlerin yerine
getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıktığı ifade etmektedir.

İpoteğe dayalı menkul kıymet (İDMK), konut finansmanı fonunun (KFF) veya ipotek
finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul
kıymettir.
KFF, İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına fon iç tüzüğü ile
kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığıdır.
VDMK ve İDMK’lar fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık
gösterilerek ihraç edilirler. Fon, süreli veya süresiz olarak kurulabilir, VDMK ve İDMK ihracı
amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz. Bu menkul kıymetler halka arz edilerek
satılabileceği gibi, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya tahsisli olarak ihraç
edilebilirler. İhraçta fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ilgili tebliğde sayılmıştır.
10.9. Tezgâhüstü Hisse Senedi Piyasaları (TÜP)
Menkul kıymetlerin borsalar dışında işlem gördüğü piyasalara tezgahüstü piyasalar
(TÜP) adı verilir. TÜP’lerde hisse senedi alım satımına yönelik işlemlerin gerçekleştiği
merkezi bir mekan yoktur. TÜP’ler bir aracı piyasasıdır. Herhangi bir hisse senedinde bir
aracının alım satıma başlamasıyla TÜP’ün şartları oluşur. TÜP’ün temelinde de bu yatar. Kendi
portföylerinden alım satım yapan aracılar piyasaya herhangi bir hisse senedinde alım ve satıma
yönelik ikili bir kotasyon vererek bir piyasa oluştururlar. Aracılar hisse senedi alım satımından
herhangi bir komisyon almazlar. Piyasa yapan aracıların kazançları alım satım fiyatları
arasındaki farktan ortaya çıkar.
TÜP’deki en önemli konulardan biri belli bir hisse senedinde kotasyon veren aracılar
arasından en iyi kotasyonu vereni bulmaktır. Bunun için aracılara telefon açılarak
kotasyonlarının sorulması gereklidir. Ancak herhangi bir hisse senedinde çok sayıda piyasa
yapan aracı varsa bu çok zaman alıcı bir uğraş olacağından genellikle en iyi kotasyonu bulmak
mümkün olmayabilir. Ayrıca herhangi bir hisse senedinde daha önceki işlemlerin hangi fiyattan
gerçekleştiğini öğrenmek de zordur. Bu problemden dolayı bazı ülkelerde piyasa yapan
aracıların kotasyonlarının gerçek zamanlı olarak verildiği bilgisayar sistemleri kurulmuştur.
TÜP’lerle borsaların bir farkı borsaların yatırımcıların emirlerinin karşılaştırıldığı mezat
piyasaları olması, TÜP’ün ise bir aracı piyasası olmasıdır. TÜP’deki aracıları işlem kuralları
gibi bağlayan kurallar yoktur. Aracıların borsalarda işlem yapabilmek için söz konusu borsaya
üye olması gerekirken TÜP’da isteyen aracı istediği hisse senedinde işlem yapabilir. TÜP’de
borsada olduğu gibi gözetim sistemleri yoktur. Bundan ayrı olarak TÜP’de aracılar hem birinci
el hem de ikinci el piyasa işlemi papabilirler. TÜP’de likiditeyi tamamen aracıların kendi
portföylerinden alım satım yapmaları sağlarken yatırımcılardan gelen emirler (en önemlisi
limitli emirler) borsalarda büyük likidite kaynağıdır. Bunun nedeni borsalarda yatırımcı
emirlerinin karşılaştırılmasıdır. Piyasadan gelen tüm emirlerin birleşip borsaya akması
TÜP’larda olmayan bir bilgi akımı sağlar TÜP’ların en büyük özelliklerinden biri kotasyon
kurallarının olmamasıdır (NASDAQ hariç). Bu yüzden tezgah üstü hisse senedi piyasalarda
genellikle borsaların kotasyon kurallarını karşılayamayan şirketlerin hisse senetleri işlem görür.

TÜP’da, borsaların kotasyon kurallarını karşılayamayan firmaların hisse senetlerinin
işlem görmesi, işlem yapmasına ilişkin ayrıntılı kuralların bulunmaması yapılan işlemlerin
borsada olduğu gibi gözetiminin yapılması bu piyasaları borsalara göre daha riskli bir piyasa
hâline getirmektedir.
Genelde borsalar kredibilitelerini korumak için yüksek riskli şirketleri kotasyona
almaktan kaçınmaktadır. Çünkü bir borsanın prestiji borsanın işleyişindeki etkinlikten ve
borsada işlem gören şirketlerin kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden borsalar yüksek
kotasyon koşullarını karşılayamayan küçük firmaları ve getirisi ve riski yüksek yatırım arayan
yatırımcıları TÜP’e bırakmaktadır. Bazı borsalarda farklı kotasyon koşulları olan piyasalar
oluşturarak değişik kategoriler oluşturmaktadır. Buna rağmen borsa hisse senedi TÜP’da işlem
görmektedir. Ayrıca borsalarda kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olması ve bunların büyük
oranlarda alım yaparak şirketlerin yönetimlerine etkin olmaları bazı şirketlerin TÜP’ya
yöneltmektedir. Küçük ve gelişmekte olan şirketlerin birçoğu aynı zamanda kendileri için
borçlanma yoluyla finansman olanaklarının da az olduğunu görmektedirler. Bu yüzden bu
şirketlerin halka açılarak finansman bulmalarını sağlayarak TÜP’ler önemli bir görev
üstlenmektedir. Ayrıca TÜP’ler küçük şirketlerin gelişip borsaların kotasyon koşullarını
karşılayabilecek büyüklüklere geldikleri bir piyasa olma işlevi de görebilmektedir.
TÜP’ün şirketler açısından bazı dezavantajları da sayılabilir. TÜP’de işlem gören hisse
senetleri borsalara oranla daha spekülatif olarak görülür bu da senetlerin pazarlanabilirliğini
düşürdüğü için hisse senetlerinin değeri düşük kalabilir. Halka açık olmak şirket ile ilgili birçok
bilginin açıklanmasını gerektirdiği için çok rekabetçi bir sektörde çalışan şirketler açısından
uygun olmaya bilir. Halka açılma çok masraflı bir süreç olduğundan küçük şirketler için
ekonomik açıdan dezavantajlı olabilir.
TÜP’ler yatırımcılar içinde iyi imkânlar sağlar. Borsalarda işlem gören hisse senetleri
finansal çevreler tarafından yakından takip edildiğinden ve devamlı olarak
değerlendirildiğinden bu firmaların hisse senetlerinin fiyatları genellikle şirketin büyüme
potansiyelini yansıtmaktadır. Ancak TÜP’daki hisse senetleri için aynı şey geçerli değildir.
Aynı zamanda TÜP’da gelişme potansiyeli yüksek genç firmaların hisse senetleri işlem
görmektedir buda yatırımcılara cazip yatırım olanakları sunar. TÜP’de bir aracının belli bir
hisse senedinde piyasa yapıcı olarak bulunmasının nedenleri şöyle sıralanabilir.
Bir şirketin halka açılmasına aracılık eden bir aracı bu şirketin hisse senetlerinde likid
bir piyasa oluşmasını isteyebilir.
Aracı şirket, diğer aracıların piyasa yaptığı bir şirketin hisse senedinde piyasa yapıcı
olarak bulunmayı kârlı görebilir.
Belli bir hisse senedinde, aracının dikkatini bir yatırımcı veya şirketin hisse senedinde
piyasa oluşmasını isteyen veya mevcut piyasa yapıcılarının artmasını isteyen bir yetkili
çekebilir.

10.10. İstanbul Altın Borsası
24 Ocak 1980 yılında ekonominin her alanında serbest piyasaya geçiş politikalarının
uygulanması ile alınan yapısal değişiklik kararları, altın sektörünün gelişimi açısından önemli
bir aşama olmuştur. 1983 ve 1984 yılında alınan kararlarla altın ithali belirlenen esaslara uymak
kaydıyla serbest bırakılmıştır. Yine aynı kararlarla altının ve döviz kurlarının, Türk Lirasının
karşısındaki değerinin tespitinde T.C. Merkez Bankasına yetki verilmiştir.
Bu karar doğrultusunda T.C. Merkez Bankası nezdinde 1984 yılında Türk Lirası
Karşılığı Altın Piyasası kurulmuş, bu Piyasa’da T.C. Merkez Bankası tarafından ithal edilen
altınlar yurt içindeki şahıslara Türk Lirası karşılığı satılmıştır. 1989 yılında TCMB tarafından
Döviz Karşılığı Altın Piyasası kurulmuş, TCMB tarafından ithal edilen altınlar yurt içindeki
şahıslara döviz ve efektif karşılığı satılmıştır. Yine 1989 yılında çıkarılan Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Bunun sonucu
olarak da mali sistemin önemli bir parçası olan altın konusunda gerekli düzenlemelerin
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı kararda 1993 yılında yapılan
değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesiyle ithalatı ve ihracatı serbest bırakılmıştır. Altının
liberalleşmesi yönünde alınan kararla ithalat ihracat aşamasına kolaylıklar gelmiştir. Altın
konusundaki bu gelişmeler, yurt içi fiyatlarıyla dünya fiyatları arasındaki aleyhte farkın
azalmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlamıştır. Sektörün yurt dışı rekabet şansının artmasıyla
ithal edilen altın işlenerek hem yurt içindeki talebi karşılamaya hem de yurt dışına ihracat
yapılmasına imkân verecek bir büyüme trendine girilmiştir.
İstanbul Altın Borsasının kuruluş amaçları arasında; son yıllarda kazandığı ivme ile
hızla büyümekte olan altın sektörü ile finans sektörü arasında köprü görevini üstlenmek,
sektörün kurumsallaşmasına, uluslararası rekabete açılmasına ve altının önemli ihracat
kalemlerinden biri durumuna gelmesine katkı sağlamak, kıymetli madenlerin dünya
piyasalarına paralel şartlarda işlem gördüğü bir piyasa ortamını oluşturmak, teşkilatlı bir kurum
kimliğinde likidite sağlamak, kıymetli maden işlemlerinde referans fiyatı belirlemek, başta altın
olmak üzere kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları vasıtasıyla finansal ürün yelpazesini
genişleterek ulusal ve uluslararası piyasalara entegrasyonu sağlamak ve ayrıca kıymetli taş
işlemleri ile de sektöre ihtiyaç duyduğu alanlarda organize piyasa şartları sunmak sayılabilir.
Diğer taraftan, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde İstanbul
Altın Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve yeni
bir borsanın kurulması sonucunda, Borsa İstanbul AŞ 03.04.2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Kıymetli maden ve kıymetli taş işlemleri İstanbul Altın Borsası yerine Borsa İstanbul AŞ
bünyesinde kurulan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü tarafından
yürütülmeye başlanmıştır.
Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar alanında organize ve şeffaf bir piyasa olmasının
yanı sıra Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü mevzuattan

kaynaklanan bazı görevleri de yerine getirmektedir. Bu görev ve yetkilerden bazıları aşağıda
yer almaktadır:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a göre standart
işlenmemiş şekilde olan kıymetli madenlerin ithalatının sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (Borsa İstanbul
bünyesine katılmadan öncesinde İstanbul Altın Borsası) bünyesinde kıymetli maden işlemleri
yapmaya yetkili üyeler tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli
madenler; Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutulur ve rafinaj işleminin
tamamlanmasını müteakip yedi (7) iş günü içinde Borsa kasasına teslim edilir ve Kıymetli
Madenler Piyasasında alım satımı gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun borsa yatırım fonları, yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarına ilişkin ilgili tebliğleri uyarınca fon işlemlerine ve yatırım ortaklıklarına ilişkin
kıymetli madenlerin saklaması, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
Bölümü tarafından yapılmakta ve ayrıca bu fonların kıymetli maden alım satım işlemleri de
Kıymetli Madenler Piyasasında yapılmaktadır.

Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılık
Yükümlülük hesaplarına ait altınları Türkiye’de, Borsa İstanbul AŞ kasasında TCMB hesabı
altında saklanmaktadır.
Kıymetli Madenler Piyasası: 26 Temmuz 1995 tarihinde Borsanın açılmasıyla birlikte
faaliyete geçen ilk piyasa olan “Altın Piyasası”, üye kuruluşlar tarafından yurt dışından ithal
edilen altının tam rekabet şartlarında alım satımının yapıldığı organize bir piyasadır.
Yapılan yasal düzenlemeler sonucu gümüş ve platinin 9 Temmuz 1999 tarihinden
itibaren Borsa bünyesinde işlem görmeye başlamasıyla “Altın Piyasası” fiili olarak kıymetli
madenlerin işlem gördüğü bir piyasa konumuna gelmiş ve Kıymetli Madenler Piyasası adını
almıştır.
Kıymetli Madenler Piyasasında standart, standart dışı ve cevherden üretim; altın,
gümüş, platin ve paladyum üzerine spot (aynı gün) ve T+90’a kadar valörlü işlemler
gerçekleştirilmektedir.
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası: Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası, kıymetli
maden arz ve talep eden kuruluşların organize bir piyasa ortamında karşılaşması, kuyumculuk
kesiminin üretim finansmanının daha düşük maliyetle temin edilmesi ve finansal piyasalarda
altının işlem görerek menkul kıymetleştirilmesi amacıyla İstanbul Altın Borsası bünyesinde 24
Mart 2000 tarihinde faaliyete geçmiştir. Piyasa, Borsa İstanbul AŞ’nin faaliyete geçmesinin
ardından Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü bünyesinde faaliyetine devam
etmektedir.

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına, Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri
başvurabilmektedir. Bunun için bir dilekçe ile Borsa Genel Müdürlüğüne başvurulması
yeterlidir.
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında iki çeşit işlem gerçekleştirilir: Ödünç
işlemleri: Kıymetli madenlerin piyasada belli bir vade ve ödünç oranına göre ödünç verilip
alınması işlemleridir. Sertifika işlemleri: Piyasada gerçekleşen ödünç işlemlerinde ödünç
veren tarafa alacağının karşılığı olarak verilen sertifikanın vade sonundan önce piyasada alınıp
satılması işlemleridir.
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası: Kuyumculuk sektörüne uluslararası bir kimlik
kazandırmak, kredi imkânlarının artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri yapan
dünyadaki kişi ve kuruluşlarla organize bir yapıda ticaret imkânı sağlamak üzere İstanbul Altın
Borsası bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 4 Nisan 2011
tarihinde açılmıştır.

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, menkul kıymet borsalarına ilişkin doğru ifadelerden
biri değildir?
a)
Kote ettirilmiş tahvil ve hisse senetlerinin alım satım işlemlerinin yapıldığı
kapalı piyasa yerleridir.
b)
Sıkı bir gözetim ve denetime tabi oldukları için alım satım işlemleri açıklık
içinde gerçekleştirilir.
c)
Borsa yönetimi ile SPK’nın denetimi ve gözetimi nedeniyle sermaye piyasasının
en iyi işlediği piyasa yeridir.
d)

Serbest piyasalarda finansal varlık alım satımı borsalardan daha emniyetlidir.

e)
Özel durumlarda borsaya kote ettirilmemiş tahvil ve hisse senetleri de borsalarda
işlem görebilir.
2)

Piyasa genişliği ne anlama gelmektedir?

a)
İşlem gören menkul kıymetler için işlem fiyatının altında ve üzerinde fiyatlarla
çok sayıda yeterli miktarda yapılmış alış ve satış emirlerinin bulunmasıdır.
b)

Menkul kıymetlerle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmidir.

c)
Piyasa dengesinin
ulaşabilmesidir.

bozulması

sonucu

piyasaya

hızla

yeni

emirlerin

d)

Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede alınıp satılmasıdır.

e)

Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en düşük maliyetlerle alınıp satılmasıdır

3)
Yatırımcının satmak istediği menkul kıymet için bir fiyat bildirerek menkul
kıymetin bu fiyattan satılmasını istediği satış emrine ne ad verilir?
a)

Sınırlı emir

b)

Müşteri emri

c)

Piyasa emri

d)

Zararı durdurma emri

e)

Zamanla sınırlı emir

4)
Aşağıdakilerden hangisi, borsa aracı kurumlarının yerine getirebileceği
faaliyetlerden biri değildir?
a)

Birincil piyasa işlemleri

b)

Portföy yönetimi

c)

Repo-ters repo işlemleri

d)

Kendine ait hisse senetlerin alım satımı

e)

Türev araçların alım satımına aracılık

5)
Borsa İstanbul’da kotasyon başvurularını karara bağlayan organ aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Borsa başkanı

b)

Genel kurul

c)

Yönetim kurulu

d)

Denetleme kurulu

e)

Disiplin komitesi

6)

İkincil ulusal pazarı açıklayınız.

7)

Gözaltı pazarı ne demektir? Hangi pay senetleri burada işlem görür?

8)

Borsa İstanbul’da hesaplanan endeks türleri hangileridir?

9)

Banka bonosunu açıklayınız.

10)

Varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymet ne demektir?

11)

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının alt piyasaları nelerdir?

12)

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının yetkileri nelerdir?

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)d, 5)c
6) İkinci Ulusal Pazar’da, Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini sağlayamayan şirketler ile
gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan KOBİ hisse senetleri işlem görür. Bu şirketlerin,
-Hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde
oluşmasını temin etmek,

-Hisse senetlerine likidite sağlamak ve böylece söz konusu şirketlere sermaye
piyasasından kaynak elde etme imkânı tanıyarak ucuz finansman ve büyüme olanağı
yaratmaktır.
7) Gözaltı Pazarı’nın amacı; olağan dışı koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin
izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme
ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle
birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebilmesini sağlamaktır. Gözaltı
Pazarı’nda işlem gören menkul kıymetler, SPK’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/657 sayılı
kararı gereğince C Grubunda yer aldığından tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir.
8) Borsa İstanbul’da hesaplanan endeks türleri aşağıda maddeler hâlinde gösterilmiştir:


BIST 100 Endeksi



BIST 50 EndeksiBIST 30 Endeksi



BIST 10 Banka Endeksi



BIST 100-30 Endeksi



BIST Kurumsal Yönetim Endeksi



BIST Tüm Endeksi



BIST Tüm-100 Endeksi



Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri



BIST Ulusal Endeksi



BIST İkinci Ulusal Endeksi



BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi



BIST Şehir Endeksleri



BIST Temettü Endeksi



BIST Temettü 25 Endeksi



BIST Halka Arz Endeksi



BIST KOBİ Sanayi Endeksi

9) Bankaların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla
düzenleyip kaynak temin etmek amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. İskonto esası ile
satılan söz konusu bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir. Halka

arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Tahsisli
satılacak banka bonolarının vadesi 15 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Halka arz edilmek
suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları
yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka tarafından
duyurulur.
10) Teminatlı menkul kıymet, ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat
varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası
aracıdır.
11) Borsa İstanbul bünyesinde kıymetli madenlere ve kıymetli taşlara ilişkin olarak
standart, standart dışı, cevherden üretim altın, gümüş, platin ve paladyum üzerine spot ve fiziki
işlemlerin yapıldığı Kıymetli Madenler Piyasası, ödünç ve sertifika işlemlerinin yapıldığı
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası ile elmas ve kıymetli taşların işlem görebildiği Elmas ve
Kıymetli Taş Piyasası yer almaktadır.
12) Standart işlenmemiş şekilde olan kıymetli madenlerin ithalatı sadece Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası bünyesinde
kıymetli maden işlemleri yapmaya yetkili üyeler tarafından yapılabilir. Fon işlemlerine ve
yatırım ortaklıklarına ilişkin kıymetli madenlerin saklaması, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler
ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü tarafından yapılmakta ve ayrıca bu fonların kıymetli
maden alım satım işlemleri de Kıymetli Madenler Piyasasında yapılmaktadır.

11. BANKALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. BANKALAR
11.1. Türk Bankacılığının Tarihsel Gelişimi
11.2. Türkiye’de Bankacılık Sektörü
11.2.1. Türkiye’deki Bankların Faaliyet Konuları
11.3. Türk Bankacılık Sektörünün Kurumsal Yapısı
11.3.1. Yönetim Kurulu
11.3.2. Denetim Komitesi
11.4. Bankacılık Kanunu ve SPKn M.30 Çerçevesinde Bankaların Sermaye Piyasası
Faaliyetleri
11.5. Ticaret (Mevduat) Bankaları
11.6. Yatırım Bankacılığı
11.7. Türkiye Kalkınma Bankası
11.8. Türkiye Sın
ai Kalkınma Bankası (TSKB)
11.9. Banka Kredilerinin Finansal Sistemdeki Yeri ve Önemi
11.10. Kobi Bankacılığı

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sermaye
nedir?

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Farklı
piyasaları
Sermaye
tanımlayarak
sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
sistemin
Finansal kurumlar ile
kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
ile
elde
kavramları anlamak
edilecektir.
Sermaye ve finansal
Farklılıklardaki vade
İki piyasa arasındaki
piyasalar,
kurumlar ve
finansal
araçların temel farklılıklar ortaya
arasındaki farklar
özellikleri ortaya konulacak. konularak elde edilecek.

Anahtar Kavramlar
•

Banka

•

Mevduat bankaları

•

Kalkınma bankaları

•

Yatırım bankaları

Giriş
Bankalar para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve
düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini
karşılama faaliyetlerinde bulunan ekonomik birimlerdir.
Finansal sistemde çok önemli yeri olan bankaların türleri, gelişimi ve özellikleri bu
bölümde açıklanmıştır.

11. BANKACILIK SİSTEMİ
11.1. Türk Bankacılığının Tarihsel Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
Türk Bankacılığı açısından ilk önemli hukuki metin, 1852 yılında çıkarılan faiz
oranlarını sınırlayarak tefeciliği önlemeye çalışan Murabaha Nizamnamesidir. Birçok
değişikliğe uğrayan, Cumhuriyet döneminde de uygulanan nizamname 1.1.1957 tarihinde Türk
Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde 1847 yılında Galata Bankerleri tarafından İstanbul Bankası (Banque de
Constantinople) adıyla bir banka kurulmuş, bu banka bir süre sonra iflas etmiştir. 1856 yılında
İngiltere’de kurulan ve daha sonra Fransız Ortakların da katıldığı Osmanlı Bankası ise 1863
yılında Padişah Fermanı ile Osmanlı İmparatorluğu zamanında da kurulmuş ve söz konusu
bankaya bir imtiyaz sözleşmesi ile bedelini altın olarak ödemek üzere kağıt para çıkarma hakkı
tanınmıştır. Ayrıca banka Devletin Hazine işlemlerini yürütecek, yurt içinde olduğu gibi yurt
dışında da Devletin mali acentesi olarak çalışacaktır. Mithat Paşa, Tuna valiliği sırasında ülke
için çok önemli bir teşebbüste bulunmuş ve tarımla uğraşanlara az faizle kredi vermek amacı
ile bir örgüt kurmuştur. 1863 yılında Pirot kasabasında ilk kooperatifçilik denemesine başlamış
ve tarımsal kredi veren sandıklar faaliyete geçmiştir. 1867 yılında bu sandıklarla ilgili
“Memleket Sandıkları Nizamnamesi” yayınlanmıştır. Bu sandıklar, ilk milli banka temelini
oluşturmalarının yanı sıra tarım kredisi ile uğraşmaları bakımından da önem taşımaktadırlar.
Çünkü daha önce yabancılar tarafından kurulmuş olan bankaların tamamı ticari kredi ile ilgili
çalışma yapmaktaydılar. Memleket Sandıkları Nizamnamesi hukukumuz açısından büyük
önem taşımakta idi. Bu nizamname ilk kooperatifin olduğu kadar ilk bankanın da hukuki metni
özelliğini taşıyordu. Memleket sandıklarının bankacılık açısından bir diğer dikkate değer
gelişmesi de, tarım kredisi yanında, küçük paralara ihtiyaçları olanlara menkul rehni
karşılığında ödünç vermeyi başlatması ve bu amaçla İstanbul Emniyet Sandığı’nın
kurulmasıdır. 1883 yılında Nizamnamede bazı düzeltme ile ekler yapıldı, Memleket Sandıkları
Menafi Sandıkları adını aldı ve 1888 Nizamnamesi ile bu sandıklar dağıtılarak Ziraat bankası
kuruldu. Meşrutiyet ile gelişen milli, ticari kurumlara ve bankalara sahip olma düşüncesi
tamamen milli bankaların birbiri ardına kurulması sonucunu doğurmuştur. Bunlar çoğunlukla
Anadolu’da kurulan yöresel bankalardır. Bu nedenle yöresel bankacılığımızın tarihi milli
bankacılık tarihimizle birlikte başlamıştır. 1917 yılı başında “İtibarı Milli Bankası” kurulmuş
ve bu banka ile ilgili olarak çıkarılan 21 Şubat 1916 tarihli Kanun ile bankaya bazı ayrıcalıklar
tanınmıştır. 1923 yılına gelindiğinde 22 tanesi ulusal, 13 tanesi yabancı olmak üzere Türkiye’de
35 banka faaliyet göstermekte idi. Bu bankaların toplam 139 adet şubesi bulunmaktaydı. Özet
olarak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde banka hukukundan söz etmeye imkan yoktur.
Bankalar, özellikle yabancı olanlar tam bir serbesti içinde ve tamamen ticari kredi esasına göre
çalışmışlardır. Sanayileşmeye yönelik bir kredi politikasının uygulanması için bir ortam
hazırlanmamıştır. Çünkü, kredi sistemi sadece faiz oranlarının tespitinden ibaret sayılmış ve
Murabaha Nizamnamesinin sorunu çözebileceği düşünülmüştür. Osmanlı Bankasının merkez
bankası olarak çalışması da önemli olumsuz sebeplerden birini teşkil etmiştir. Dönemin bir
diğer özelliği de soruna mevduat ve mevduat sahibi açısından bakılmamasıdır.

Cumhuriyet Dönemi
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi, bankacılık ile ilgili önemli gelişmelere
yol açmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk milli bankası 26 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk’ün
direktifleriyle kurulan Türkiye İş Bankası’dır. 1923 – 1932 yılları arasındaki dönemde İş
Bankasını takiben Türkiye Sınai ve Maadin Bankası ile Emlak ve Eytam Bankası kurulmuş
ayrıca tek şubeli yerel banka sayısında artışlar olmuştur. Cumhuriyet döneminin bankacılık ve
dolayısıyla banka hukuku ile ilgili ilk önemli Kanunu 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı T.C.
Merkez Bankası Kanunudur. Kuruluş döneminde ekonomiye milli bir yapı ve nitelik
kazandırmak, para ve kredi piyasasını milli esaslara uygun olarak düzenlemek, merkez
bankasının milliliği ilkesini gerçekleştirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması
hazırlıklarına daha 1929 yılında başlanmıştır. T.C. Merkez Bankası 15 milyon sermaye ile
kurulmuş, bankanın istisnai görev ve yetkileri dışında özel hukuka bağlı olması kabul
edilmiştir. Dönemine göre çok ileri bir anlayışı yansıtan bu sistem uyarınca sermaye dört grup
paylardan oluşmuştur. A grubu paylar Devlete (%25), B grubu paylar milli bankalara, C grubu
paylar milli bankalar dışında kalan bankalara, D grubu ise Türk uyruğundaki gerçek ve tüzel
kişilere aittir. T.C. Merkez Bankası’nın çeşitli görevleri arasında para ve kredi piyasasını milli
esaslara göre düzenlemek de yer almaktadır. Mevduatın, özellikle tasarruf mevduatının hem
denetlenmesi hem de korunması amacıyla 30.05.1933 tarihinde ise 2243 sayılı Mevduatı
Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Mevduat KorumaKanununda ağırlık mevduatın denetlenmesi ve
korunması olmakla beraber, banka işletmesinin sahibinin hukuki türüne, kredi sınırına ve
bankaların denetlenmesine ait hükümlere de yer vermesi nedeni ile bu Kanun genelde ilk
Bankalar Kanunu olarak kabul edilmektedir. Bu kanunla mevduat kabulü bir taraftan Maliye
Bakanlığı’nın iznine bağlanmış, diğer taraftan da kabul sınırı için sermaye ile yedek akçeler
toplamını gözönünde tutan bir ölçü kabul edilmiştir. Ayrıca, mevduatı koruyucu tedbirlerden
biri olarak bankalara belirli oranlarda kanuni karşılık ayırmak zorunluluğu getirilmiştir. Kredi
dağılımını sağlayabilmek için, bir bankanın, bir gerçek veya tüzel kişiye ödenmiş sermayesi ile
yedek akçelerinin toplamının %10’undan fazla kredi açamayacağı ilkesi hükme bağlanmıştır.
Bankalar, bu kanuna göre, Maliye ve İktisat Vekaletleri tarafından birlikte tayin edilecek
yeminli bankalar murakıpları tarafından denetlenecektir. 2999 sayılı ve 1 Haziran 1936 tarihli
Bankalar Kanunu Mevduatı Koruma Kanunu ilkelerini aynen almış, ayrıca yeni hükümlere yer
vermiştir. Bu yenilikler arasında yürürlükteki Bankalar Kanununda da yer alan bankaların iç
yapıları ile ilgili düzenlemeler, genel müdürün yönetim kurulunun tabii üyesi olması, kredi
komitesi gibi hükümlerin yanısıra, yeminli banka murakıpları sistemi de yer almaktadır. Bu
kanunun yerini 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu almıştır. 7129 sayılı Bankalar
Kanunu diğer ülke kanunlarını da gözönüne alan daha çağdaş bir Bankalar Kanunu olmasına
rağmen, bir süre sonra yeterli bulunmamış ve çeşitli değişikliklere uğramıştır. 28 sayılı ve 70
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, sistemi ihtiyaçlara cevap vermek amacı ile yapılan
değişikliklerle devam ettirdiler. Her iki düzenlemenin ortak özelliği kredi ve yatırımlara ilişkin
sınırlamaların tam olarak uygulanmalarını sağlamak gayesi ile banka pay sahipliğini abartmalı
bir şekilde sınırlara bağlaması, ikincisinin ek özelliği ise mali durumu kötüleşen bankaları
kurtarmak ya da sarsıntısız tasfiyeye tabi tutabilmek için zorunlu birleşmeyi getirmiş olmasıdır.
7129 sayılı kanun yerini yürürlükteki 3182 sayılı kanuna bırakmıştır.

11.2. Türkiye’de Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektöründe Mart 2016 itibariyle 34 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve
yatırım, 6 adet katılım bankası olmak üzere toplam 53 banka bulunmaktadır. 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’na göre:
•
Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu
nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,
•
Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki
kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,
•
Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında;
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine
verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların
Türkiye’deki şubelerini ifade etmektedir.

2016 Mart ayı itibari ile Türkiye’deki banka sayıları

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (http://www.bddk.org.tr)

11.2.1. Türkiye’deki Bankların Faaliyet Konuları
Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen
faaliyetleri gerçekleştirebilirler:
a) Mevduat kabulü.

b) Katılım fonu kabulü.
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek
hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.
f) Saklama hizmetleri.
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve
bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli
maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla
türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık
işlemleri.
j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü
işlemleri.
k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım
satımının yürütülmesi işlemleri.
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri
gibi garanti işleri.
n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde
oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım
işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.
r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
t) Finansal kiralama işlemleri.

Türkiye’deki bankaların aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (http://www.bddk.org.tr)

Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı 2015 yıl sonu
itibari ile 1,21 olarak gerçekleşmiştir.
11.3. Türk Bankacılık Sektörünün Kurumsal Yapısı
Kurumsal yönetim ilkeleri
Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye Piyasası
Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.
11.3.1. Yönetim Kurulu
Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel müdür,
bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için
öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Murahhas
üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Yönetim kurulu üyeliğine
seçilenler ve herhangi bir nedenle boşalma hâlinde görevlendirilenler, bu maddede aranan
şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel
müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim
kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
belirtilen şartları taşıması gerekir.
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların
Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez

şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur.
Bu Kanunun uygulanmasında müdürler kurulu yönetim kurulu hükmünde olup, birinci fıkrada
belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranır.
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis
edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama
sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
11.3.2. Denetim Komitesi
Bankaların, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin
yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur. Denetim komitesi en
az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı icraî
mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri
görevlendirilir.
Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır. Buna
ilişkin bilgi ve belgeler atamanın yapılmasını müteakiben en geç yedi iş günü içinde Kuruma
bildirilir.
Denetim komitesi, yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç
denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından
seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız
denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık
niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin
konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.
Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında
oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak
düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini
olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması
hâlinde bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Denetim komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin
sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara
ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer
hususlara ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Denetim komitesi, bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve
bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge almaya, bedeli banka tarafından karşılanmak
suretiyle konularında ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak
danışmanlık hizmeti sağlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları

ile çalışma usûl ve esasları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.
11.4. Bankacılık Kanunu ve SPKn M.30 Çerçevesinde Bankaların
Piyasası Faaliyetleri

Sermaye

Sermaye piyasalarında aracılık kavramı SPKn’nun 30.maddesinde özel olarak tarif
edilmiştir. Buna göre aracılık, sermaye piyasası araçlarının 31.madde çerçevesinde yetkili
kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası
hesabına alım satımıdır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka araza aracılık, alım
satımının yapılmasına aracılık ve türev araçlarının alım satımının yapılmasına aracılıktan
oluşur. SPKn’nun “Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin
almaları zorunludur. Faaliyet ve aracılık türleri itibariyle başvuru ve izin esasları Kurulca
düzenlenir. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet ve aracılık türü için
kurulca izin verilebilir. 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan
sermaye piyasası faaliyetleri münhasıran aracı kuruluşlarca yürütülür. İzin verilen kuruluşlara
icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren Yetki Belgesi verilir. Yapılabilecek
sermaye piyasası faaliyetleri ve aracılık türleri itibariyle yüklenilebilecek sorumluluğun azami
sınırına ilişkin esaslar Kurulca düzenlenir. Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal
olunanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında
veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime
veya ibare kullanamazlar. Sermaye piyasası kurumlarında, sermaye piyasası faaliyetlerini
yürütmekle örevlendirilecek personelde aranacak asgarî şartlar Kurulca belirlenir.”
şeklindeki 31. maddesi uyarınca, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev araçlarının
alım satımının yapılmasına aracılık faaliyetleri Kurul’ca yetki belgesi almış aracı kuruluşlarca
yapılabilir. SPKn’nun 34. Maddesi uyarınca Kurul her bir aracılık faaliyetinin ayrı kuruluşlar
tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Kurul’da aracılık kavramını
anılan Tebliğ hükmüyle (madde 3) tekrar tarif etmiştir. Bu itibarla bankalar Tebliğin 5. maddesi
çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerini sınırlı olarak gerçekleştirebilirler.
11.5. Ticaret (Mevduat) Bankaları
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda, kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşllar ile yurt dışında kurulu bu
nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şlubeleri mevduat bankası olarak tanımlanmıştır. Aynı
kanuna göre mevduat bankaları, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleşltirebilirler:


Mevduat kabulü



Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri


Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek
hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri


Çek ve diğer kambiyo işlemleri



Saklama hizmetleri


Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı
ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri

Efektif dâhil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı;
kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınmsı işlemleri

Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla
türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık
işlemleri

Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım
taahhüdü işlemleri

işlemleri

Sermaye piyasası› araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık


Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla
alım satımının yürütülmesi işlemleri

Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri
gibi garanti işleri


Yatırım danışmanlığı işlemleri



Portföy işletmeciliği ve yönetimi


Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde
oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım
işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı


Faktoring ve forfaiting işlemleri



Bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık



Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri



Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler

Ticari bankalar birim bankalar, çok şubeli bankalar ve grup bankalar olarak
örgütlenebiliyor olsalar da yerine getirdikleri fonksiyonlar değişmemektedir. Ticari bankaların
işlevleri yukarıda da belirttildiği gibi fon sağlama, fon kullanma, kaydi para yaratma ve hizmet
fonksiyonu olarak gruplandırılabilir.

Diğer ticari işletmeler gibi ticari bankaların da öncelikli amacı kâr etmektir. Diğer
işletmelerde olduğu gibi kârlılığı belirleyen kriterler özkaynakların verimliliği ve kârlılıkta
kullanılan oranların kullanılması olduğu kadar diğer işletmelerle karşılaştırılmasını ve piyasa
değerini de içermektedir.
Ticari bankaların temel faaliyetleri vadesiz mevduat toplamalarıdır. Bu müşterilerin
istedikleri zaman yatırdıkları paraları çekebilecekleri anlamına gelir. Bu mevduatların diğer bir
özelliği ülkenin para stokunun da belirleyicisi olmasıdır. Sağladıkları bu mevduatlarla ticari
bankalar ticari ve sanayi işletmelerin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılarlar. İşletmelerin
kredi ihtiyaçlarını karşılayan bu bankalar ülkenin iktisadi hayatının gelişmesine katkıda
bulunmaktadırlar. Ticari bankaların diğer bir faydası ise ülke para politikasının etkinliğini
arttırmasıdır. Etkili bir para politikası gelişmiş bir bankacılık sistemini gerektirmektedir.
Merkez Bankasının kullandığı tüm para politikası araçları ancak gelişmiş bir ticari bankacılık
sisteminin varlığıyla etkili olabilir. Bir ülkede hükümetler para politikasını belirlemekte,
merkez bankası bu politikaları yürütmekte ve bankalarda bu para politikalarının yürütülmesinde
gerekli olacak araçları oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak ticari bankalar izledikleri
kredilendirime politikaları ile ekonomide gelir ve servet dağılımını etkilemektedirler (tüketici
kredileri, kredi kartları gibi uygulamalar).
11.6. Yatırım Bankacılığı
Özel ve kamu sektörlerine uzun vadeli kaynak transferini yapma görevini yerine getiren
kurumlara yatırım bankaları ve bu faaliyetleri gösteren bankalara da yatırım bankacılığı adı
verilir. Yatırım bankaları, yukarıda anlatılan mevduat bankalarının sıklıkla yaptığı işlemleri
yapmazlar.
Yatırım bankaları ihtiyaç sahiplerine sağladıkları kredileri ya özkaynak
sermayelerinden ya da kendileri üzerinden uzun süreli tahvil çıkarmak suretiyle veya krediyi
kullanacak şirketin çıkarmış olduğu tahvilleri tasarruf amaçlı tahvil almak isteyen bireylere
satılmasında aracılık ederek finansman sağlarlar. Bu aracılık işlemi şu şekilde işlemektedir:

Yatırım yapmak isteyen ve yatırım için gerekli olan parayı bulmayı amaçlayan
şirketlerin çıkarmış olduğu tahviller ilk önce yatırım bankaları tarafından topluca satın alınır,

Ardından satın alınan bu tahviller hem tasarruf hem kazanç elde etme amaçlı
yatırım yapmak isteyen bireylere parça parça satılır.

Bir bakıma aracı kurum görevini üstlenen bu bankalar ikincil piyasa ve finansal
aracın fiyatının oluşumuna neden olurlar.


Bu aracılıktan dolayı da yatırım bankaları komisyon vb. kazançlar elde ederler.

Genel olarak yatırım bankalarının fonksiyonları olarak; aktif ve ekonomik bir şekilde
faaliyetlerini yürütmek sonucu, işlem yapan gerçek ve/veya tüzel kişilere hitap eden güven
ortamını oluşturmak ve bu sayede sermaye piyasasının gelişimini, büyümesini sağlamak,
şirketlerin fon sağlayabilmesi amacı ile şirket tahvillerini parça parça olarak halka satmak

suretiyle etkinlik artışı sağlamak, yatırım yapacak firmalara sermaye piyasasında yardımcı olup
fon sağlamaktır.
Yatırım artışı sonucu ülke ekonomisinin yani GSYH'nin arttırılmasına yardımcı olmak
gibi fonksiyonlarının dışında bir de; şirket birleştirme, şirket satın alma-satma, kredi için
sendika oluşturma veya oluşmuş sendikayı yönlendirip fon sağlamak gibi çok çeşitli
fonksiyonları da vardır.
Yatırım bankalarının kuruluşu ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde
gerçekleşmiştir. Yatırım bankalarının kurulmasından sonra aktif bir şekilde rol aldıkları
ekonomik hayattaki önemleri, bu bankaların kurulmasından sonra meydana gelen yatırım
miktarı artışı ile gözlemlenebilmektedir.
11.7. Türkiye Kalkınma Bankası
Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ (DESİYAB) adı altında Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulmuş, kuruluş işlem ve faaliyetleri 4.11.1983 gün ve
165 Sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiş, 22.6.1988 gün ve 329 sayılı KHK ile unvanı Türkiye
Kalkınma Bankası AŞ olarak değiştirilmiş ve Bankanın sanayii sektörü yanında diğer sektörlere
de finansman desteği sağlama imkânı yaratılmıştır.
Bu bağlamda; Yüksek Planlama Kurulunun 20.1.1989 tarihinde almış olduğu kararla
T.C. Turizm Bankası AŞ'nin tüm aktif ve pasifleriyle Bankaya devredilmesi ile turizm sektörü
de hizmet alanlarına ilave edilmiştir.
10 Ekim 1999 tarihinde Banka'nın kuruluşu ile ilgi KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından yeniden düzenlenerek 4456 sayılı yasa olarak çıkartılmıştır.
4456 sayılı yasanın üçüncü maddesi Bankanın amaçlarını, " ...Türkiye'nin kalkınması
için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek,
iştirak etmek suretiyle fınansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları
kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunınak,
yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları fınanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım
bankacılığı işlevlerini yapmak..." olarak belirlenmiştir.
Türkiye Kalkınma Bankası özel hukuk hükümlerine tâbi, AŞ statüsünde bir kalkınma
ve yatırım bankasıdır.
Kuruluşu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun çerçevesinde: üçe bölünmüş olan hissedar
grupları ortadan kaldırılmış; nominal sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine
geçilmiştir. Kayıtlı sermayesi 500 milyon TL’dir. Ödenmiş 160 milyon TL’nin yüzde 99.08’i
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Bakiyesi Borsa İstanbul’da kote edilmiş olup
işlem görmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası, gerek bankacılık sektörünün genel organizasyonu, gerekse
kalkınma ve yatırım bankaları sınıflanması içinde farklı ve giderek ağırlığı artan bir bankacılık
alanını temsil etmektedir. Ortaklık yapısı itibariyle kamu bankası kategorisinde yer almasına
karşın, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, özel sektörün yatırım ve girişim
potansiyelini her alanda finansal olarak desteklemeyi varlık nedeni saymaktadır.
Türkiye Kalkınma Bankası, başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık
sektörlerindeki işletmelere; proje esaslı kredilendirme, finansal kiralama, iştirak yoluyla
finansman temelinde destek sağlamaktadır.
11.8. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
Türkiye'de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörlerde özel girişimin
yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak
şirketlere iştirakine yardımcı olmak, Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmek
amacıyla 1950 yılında Dünya Bankası, T.C. Merkez Bankası desteği ile Türkiye’nin ilk özel
Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak İstanbul’da kurulmuştur.
Türk özel sektörünün kalkınmasına destek misyonuyla kurulan TSKB, kalkınma ve
yatırım bankacılığı alanlarında kilit önemde görevler üstlenmiştir: Proje bazında orta-uzun
vadeli kredi temini, proje sponsorlarına teknik danışmanlık ve sermaye piyasasının kurulmasına
yönelik ilk etüt, öncülük ve inisiyatifler bu çalışmalar arasında yer aldı. TSKB, aynı dönemde,
ithalat için gerekli dövizi kredi olarak verebilen tek banka ve II. Dünya Savaşı sonrası Marshall
yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek kurum olarak
faaliyet göstermiştir.
Sonraki yıllarda, TSKB şirket bonolarının ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü ile hisse
senedi portföyünden ilk halka arz çalışmalarını gerçekleştirirken Türkiye’nin sanayileşmesinde
önemli roller üstlenmiştir: ilk Türk otobüsü, ilk Türk otomobili, otomobil lastiği, LPG gaz tüpü,
yüksek gerilim kablosu, pil, karton, plastik ve akrilik elyaf gibi çok farklı ürün Banka’nın
verdiği kredi destekleri ile hayat bulmuştur.
TSKB, Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerine özel sermaye yatırımlarının teşviki
çalışmalarında görev üstlenmiş ve 2000’li yıllarda özel sektöre kaynak aktarma faaliyetleri tüm
hızıyla devam ettirmiştir. Banka, Japon sermaye piyasasında bonolarını (Samurai bonds)
başarıyla ihraç etmiştir. Aynı dönemde Türkiye Özelleştirme Master Planında kamuya ait
çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti sunmuştur.
Uluslararası finans kurumları ile uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları
imzalanmış, Özbekistan’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na danışmanlık
hizmeti verilmiştir. Aynı dönemde, başarılı halka arz çalışmalarına imza atılarak, Türkiye’de
tezgâhüstü tahvil ve hisse senetleri piyasalarının kuruluşuna öncülük etmiştir. Banka, BİST’in
faaliyete geçmesiyle beraber bu sahadaki etkinliğini artırarak, sermaye piyasalarının lider
kurumlarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kurumsal müşterilerini doğrudan
kredilendiren TSKB, APEX Bankacılığı kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama

şirketleri ile işbirliğine giderek, dolaylı fonlama çalışmalarıyla KOBİ’lere artan oranda kaynak
aktarmaktadır. Enerji sektöründe 2014 yıl sonuna kadar 57 adet proje finanse edilmiştir.
TSKB, son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen elektrik dağıtımı özelleştirmelerinde,
varlık alım-satım danışmanlığı, satın alma finansmanı çalışmalarında, tahvil ihraçları ve halka
arzlarda aktif rol oynamaktadır.
Banka kurulduğu günden bu yana, derin bilgi birikimi ve müşterilerine geniş yelpazede
sunduğu kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarındaki hizmetleri ile
Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine destek vermektedir.
11.9. Banka Kredilerinin Finansal Sistemdeki Yeri ve Önemi
Para otoritesinin daraltıcı bir para politikası uygulaması sonucu bankaların rezervleri
düşer. Eğer banka, rezervlerindeki bu düşüşü munzam karşılığa tabi olmayan fonlarla
karşılayamıyor veya bu düşüş yerine menkul kıymet ihracına gidemiyor ise uygulanan daraltıcı
para politikası etkisini banka kredileri üzerinde de gösterecek ve banka kredileri düşecektir.
Banka kredilerinin düşmesi ise, banka bağımlı kredi müşterilerinin varlığı durumunda,
yatırımlarda ve ekonomik aktivitede daralma yaratacaktır. Görüldüğü gibi para politikası bu
kanalda sadece reel faiz oranlarını değil kredileri de doğrudan etkilemektedir. Şematik olarak
gösterecek olursak;
Para Arzı↓→→ Kullanılabilir Rezervler↓→→
Banka Kredileri ↓→→Yatırım↓→→Üretim↓
Banka kredilerinin, banka bağımlı olarak tanımladığımız küçük firmalar için özel önemi
olduğu durumda doğrudan veya dolaylı kanal olarak bilinen iki kanal parasal daralmanın banka
kredileri üzerindeki etkisini arttıracaktır. Doğrudan kanalda, bankaların mevcut piyasa faiz
oranından kredi verme istekleri yasal düzenlemeler veya ikna yolu gibi kurumsal faktörler
nedeniyle düşer. Bu kanalın doğrudan olarak isimlendirilmesinin nedeni, banka kredi hacminin
faiz oranı değişiklerinden bağımsız olmasıdır. Dolaylı kanalda ise, para politikası yapıcısı
tarafından uygulanan sıkı para politikası sonucu yükselen faiz oranlarının, kredi faiz oranlarını
yükseltmesi borç verenin fonlama maliyetini arttırırken, ödememe riskini de yükseltecektir.
Böylece banka, kredi kısıtlamalarının yanında teminatlar ve vade gibi fiyattan bağımsız
kriterlerde de daha seçici ve dikkatli olma yoluna gidecektir. Bu iki banka kredi kanalının
çalışması hâlinde, bankalar toplam kredilerini kısmak zorunda kalacak ve banka bağımlısı
birçok küçük firmada yatırım harcamalarını erteleyecektir.
Bankacılık sektörü ekonomide stratejik bir öneme sahiptir. Çünkü olası bir bankanın
iflası hâlinde mevduat sahipleri, kredi kullananlar ve diğer bankalar bundan olumsuz
etkilenmektedirler. GOÜ’lerde bankaların varlık ve yükümlülüklerinin değerindeki ani
oynaklıklar, hem dışsal hem de içsel kaynaklı olabilmektedir. Dışsal unsurlar; ticaret
hadlerindeki aşırı dalgalanmalar, uluslararası faiz oranlarındaki oynaklıklar, özel sermaye
hareketleri üzerindeki etkiler ve reel döviz kurlarından kaynaklanmaktadır.

11.10. Kobi Bankacılığı
Türkiye’deki KOBİ’ler diğer ülkelerdekilere göre, kredi hacminden daha az
yararlanmaktadır. KOBİ’lerin bankacılık sisteminden kullandıkları kredilerin, toplam kredi
içerisindeki payı çok fazla değildir. Uzmanlar KOBİ’lere esnek garanti anlaşmaları adı altında
uygun oranlarla orta ve uzun vadeli kredi verilebilmesi amacıyla kamu ve yarı kamu finans
kurumlarının oluşturulmasını önermektedir.
KOBİ'lerin en önemli sorunu, kredi ve finansmandır. Kâr marjları düşük olan
KOBİ’lerin gerek yatırım, gerekse işletme sermayesi oluşturmada uzmanlaşmış bankaların,
hem yetersiz hem de kaynaklarının ihtiyaca cevap verememelerinden dolayı bu kaynaktan
yararlanamayan sanayici, genel banka sistemine ve kredilerine başvurduğu anda da birtakım
bürokratik uygulamalar, ödeyemeyeceği kadar yüksek faiz oranları ve ödeme koşulları ile
karşılaşılabilmektedir.
KOBİ'lerin sermaye piyasalarından yararlanamamaları yalnızca menkul kıymet ihracı
hususuyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda risk sermayesi ve finansal kiralama gibi finansal
enstrümanların da fazla yaygınlaşmamasını doğurabilmektedir. Ülkemiz açısından bir diğer
sorun da risk sermayesinde yaşanmaktadır. Risk sermayesinin gelişmemesinin en önemli iki
nedeni vardır. Bunlardan biri ekonomik yapıdır. Büyük oranlarda risk içeren bu modelin
yaşama geçirilmesi için devlet desteği beklenmektedir. Yüksek faiz oranları, yüksek enflasyon,
para piyasalarındaki ani değişiklikler, risk sermayesiyle ilgili çalışmaların ertelenmesine neden
olmaktadır. Bir diğer nedense risk sermayesi projesinin yönetimini üstlenecek olan şirketin
kurulmasında ortaya çıkan sorunlardır.
Kuruluş aşamasında tamamen öz kaynağa başvuran KOBİ’ler üretim aşamasında çoğu
zaman krediye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu krediyi de gerek üretim kapasitelerini arttırmak
gerekse ham madde tedarikinde kullanmak için talep etmektedirler. Türkiye’de ise KOBİ’lerin
kredi kullanımında banka faiz oranları konusunda ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Enflasyon
ortamının bir sonucu olarak KOBİ’ler kredi temininde çok yüksek faiz oranları ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Büyük işletmeler kredi temininde faiz yükünün getirdiği maliyetleri ürünlerine
yansıtabilirken KOBİ’ler bunu yapamamaktadırlar. Bu durumda KOBİ’ler ağır faiz yükünden
dolayı kredi talep edememektedirler.
KOBİ’lerin kredi temininde karşılaştıkları en önemli sorun teminattır. Çünkü bankalar
KOBİ’lere kredi sağlarken kendilerini güvence altına almak amacıyla gayrimenkul ipoteği
istemektedirler. KOBİ’lerin hemen hemen tamamına yakın bir kısmında işletme sahibi
işletmesi ile özdeşleşmiş durumdadır. Durum böyle olunca da kredi alımında işletme sahibi
kendi mal varlığını ipotek olarak göstermek zorunda kalmaktadır. İşletmesinin iflası
durumunda girişimci tüm mal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yani KOBİ sahipleri
kredi kullanırken büyük bir de risk üstlenmiş olmaktadırlar. Bankaların teminat konusunda
izledikleri bu tutum kredinin KOBİ’lere değil de ipotek edilen gayrimenkule verildiği yönünde
bir izlenim oluşturmaktadır. Bununla birlikte gayrimenkul ipoteği gösteremeyen işletmeler
kredi kullanamamaktadırlar. KOSGEB’in 2004 yılında 40.000 işletmeyi kapsayan saha
çalışması da bu durumu doğrular niteliktedir. Çalışmaya katılan işletmelerin yaklaşık %70’i

kredi kullanmadığını belirtmektedir. Kredi kullanmama nedenlerinin başında teminat sorunu
gelmektedir. Teminat sorununun çözümüne yönelik olarak KOBİ’lere teminat konusunda
yardımcı olacak fonlar oluşturulmalıdır. Yalnız bu fonların oluşturulması için öncelikle bir
yasal düzenleme yapılmalıdır. Böylelikle ödemeler konusunda yaşanabilecek kaos ortamı
ortadan kaldırılmış olur. Bununla birlikte KOBİ’ler kendilerine teminat sağlayan bu tür fonlar
hakkında bilgilendirilmelidirler.
Küreselleşme ile birlikte KOBİ’lerin sermaye piyasasına girmeleri ve buradan fon
sağlamaları önemli bir kavram hâline gelmiş durumdadır. Banka kredilerinden yeterince
yararlanamayan işletmeler açısından sermaye piyasası oldukça önemli bir finansman aracıdır.
Çünkü sermaye piyasası işletmelere dış kaynak sağlamanın yanında performanslarını geliştirme
şansı da vermektedir. Bununla birlikte sermaye piyasasının gelişmesi ekonomik büyümenin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü borsalar işletmeler üzerinde bir denetim
mekanizması olarak görev yaparlar, tasarrufları toplama işlemini kolaylaştırırlar, işletmeler
hakkında daha kolay bilgi alınmasını sağlarlar ve böylelikle ülke ekonomisinin büyümesine
önemli bir katkı sağlamış olurlar. Borsalar riskli projeleri finanse etmek, işletmeleri piyasalara
tanıtmak ve nakit akışlarını etkileyebilmeleri sayesinde işletmelerin performanslarını
arttırmalarını sağlarlar.
KOBİ’ler genellikle şahıs ya da aile işletmesi şeklinde çalışan işletmelerdir ve işletme
sahipleri yönetim konusunda hakimiyeti kimseye bırakmak istemezler. Bu konuda yönetimin
tamamen kendi ellerinde olmasını isterler, işlerine karışılmasından pek hoşnut olmazlar. KOBİ
sahiplerinin büyük bir çoğunluğu halka açıldıkları takdirde işletme yönetimi konusunda
hakimiyetlerini kaybedeceklerinden korkmaktadırlar ve bu nedenle sermaye piyasasına hiç
sıcak bakmamaktadırlar. Bununla birlikte KOBİ’lerin şahıs ya da limited şirket olarak faaliyet
göstermesi sermaye piyasasına girişte ayrı bir engel olarak karşılarına çıkmaktadır. Sermaye
piyasasına giriş için bu tür işletmeler anonim şirket olmak zorundadırlar.
Yapılan araştırmalar KOBİ’lerin sermaye piyasası hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıklarını göstermektedir. Bu nedenle onları sermaye piyasasına çekmek için bu alanda
tanıtımlar yapılmalı ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenmelidir Bununla birlikte sermaye
piyasasında KOBİ’lere yönelik bir pazar oluşturulmalı ve bu pazara giriş şartları daha esnek
olmalı, bürokratik engeller azaltılmalıdır.

Bölüm Soruları
1)
Bankaların topladığı tasarrufu, diğer işletmelerin tahvillerine veya devletin
hazine bonosu gibi varlıklara yatırması durumunda bu varlıklarla ilgili yükümlülüklerin
yerine getirilememesine ne denir?
a)

Marjin

b)

Faiz riski

c)

Kredi riski

d)

Kur riski

e)

Yasal risk

2)
Aşağıdakilerden hangisi menkulleştirme yoluyla oluşturulan yeni borçlanma
araçlarıdır?
a)

Finansman bonosu

b)

Varlığa dayalı menkul kıymetler

c)

Mevduat sertifikası

d)

Hisse senedi

e)

Tahvil

3)
Ülkemizde banka kuruluşuna, faaliyete geçmesine, şube ve temsilcilik
açılmasına izin veren yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a)

BDDK

b)

TMSF

c)

TCMB

d)

Bakanlar Kurulu

e)

Hazine Müsteşarlığı

4)
Çok uluslu şirketlere hizmet eden, müdahale ve vergilendirmenin asgari düzeyde
tutulduğu ve konvertibl paralarla çalışan ülke dışından sağlanan fonların yine ülke
dışından kullandırılmasını amaçlayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kalkınma bankaları

b)

Yatırım bankaları

c)

Uluslararası bankacılık

d)

Katılım bankaları

e)

Kıyı bankaları

5)
Bankaların, faaliyette bulundukları ülkenin para birimi dışındaki para
birimleriyle açmış olukları kredilere ne ad verilir?
a)

Euro finansman bonosu

b)

Euro kredi

c)

Euro senet

d)

Euro tahvil

e)

Yabancı tahvil

6)

Ziraat bankalarının temel fonksiyonu nedir?

7)

Yatırım ve kalkınma bankalarının temel fonksiyonu nedir?

8)

KOBİ bankacılığı ne demektir? Açıklayınız.

9)

Türkiye Kalkınma Bankasını kısaca açıklayınız.

10)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını kısaca açıklayınız.

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)e, 5)b
6) Çiftçilerin kredi ihtiyacı ve tarımın gerekli kredi kaynaklarıyla desteklenmesi, kaynak
ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal faaliyetlerle ilgili teknik, ekonomik bilgi düzeyini
geliştirmek amacıyla genellikle kamu tarafından özel kanunlarla kurulan bankalardır.
7) Sermaye piyasasında faaliyet gösteren bankalardır. İşletmeler orta ve uzun vadeli
krediler açarak yatırımlara finansman sağlayan bankalardır. Daha açık olarak sabit sermaye
yatırımlarının finansmanı, işletmelerin çalışma sermayelerinin kuvvetlendirilmesi, acil
borçların ödenmesi ve sabit tesislerin bakım ve onarımının finansmanına destek verirler.

8) Türkiye’deki KOBİ’ler diğer ülkelerdekilere göre, kredi hacminden daha az
yararlanmaktadır. KOBİ’lerin bankacılık sisteminden kullandıkları kredilerin, toplam kredi
içerisindeki payı çok fazla değildir. Uzmanlar KOBİ’lere esnek garanti anlaşmaları adı altında
uygun oranlarla orta ve uzun vadeli kredi verilebilmesi amacıyla kamu ve yarı kamu finans
kurumlarının oluşturulmasını önermektedir. KOBİ'lerin en önemli sorunu, kredi ve
finansmandır. kâr marjları düşü kolan KOBİ’lerin gerek yatırım, gerekse işletme sermayesi
oluşturmada uzmanlaşmış bankaların, hem yetersiz hem de kaynaklarının ihtiyaca cevap
verememelerinden dolayı bu kaynaktan yararlanamayan sanayici, genel banka sistemine ve
kredilerine başvurduğu anda da birtakım bürokratik uygulamalar, ödeyemeyeceği kadar yüksek
faiz oranları ve ödeme koşulları ile karşılaşılabilmektedir.
9) Türkiye Kalkınma Bankası özel hukuk hükümlerine tâbi, AŞ statüsünde bir kalkınma
ve yatırım bankasıdır. Kuruluşu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun çerçevesinde: üçe bölünmüş
olan hissedar grupları ortadan kaldırılmış; nominal sermaye sisteminden kayıtlı sermaye
sistemine geçilmiştir. Sermayesi 500 milyon tl kayıtlı, 160 milyon tl ödenmiştir. Ödenmiş
sermayenin yüzde 99.08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına aittir. Bakiyesi İMKB'de
kote edilmiş olup işlem görmektedir. Türkiye Kalkınma Bankası, gerek bankacılık sektörünün
genel organizasyonu, gerekse kalkınma ve yatırım bankaları sınıflanması içinde farklı ve
giderek ağırlıği artan bir bankacılık alanını temsil etmektedir. Ortaklık yapısı itibariyle kamu
bankası kategorisinde yer almasına karşın, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, özel
sektörün yatırım ve girişim potansiyelini her alanda finansal olarak desteklemeyi varlık nedeni
saymaktadır. Türkiye Kalkınma Bankası, başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim,
sağlık sektörlerindeki işletmelere; proje esaslı kredilendirme, finansal kiralama, iştirak yoluyla
finansman temelinde destek sağlamaktadır.
10) Türkiye'de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörlerde özel girişimin
yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak
şirketlere iştirakine yardımcı olmak, Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmek
amacıyla 1950 yılında Dünya Bankası, T.C. Merkez Bankası desteği ile Türkiye’nin ilk özel
kalkınma ve yatırım bankası olarak İstanbul’da kurulmuştur. Türk özel sektörünün
kalkınmasına destek misyonuyla kurulan TSKB, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanlarında
kilit önemde görevler üstlenmiştir: Proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini, proje
sponsorlarına teknik danışmanlık ve sermaye piyasasının kurulmasına yönelik ilk etüt, öncülük
ve inisiyatifler bu çalışmalar arasında yer aldı.
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Giriş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tanıtıldığı bu bölümde Banka’nın amacı,
görevleri ve temel yetkileri açıklanmıştır. Merkez bankalarının bağımsızlığı konusu
tartışılmıştır. Piyasa gözetim ve denetim kurumlarından olan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ve mevduat sigortasından sorumlu TMSF’nin görev ve yetkileri
anlatılmıştır.

12. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB)
Osmanlı Devleti zamanında para arzının ayarlanması, kredi hacminin düzenlenmesi,
altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi; hazine,
darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve loncaların yüklendiği değişik rollerin bir araya
gelmesiyle yerine getiriliyordu. 1856 yılında İngiltere kralının bir fermanı ile İngiliz sermayeli
Osmanlı Bankası “Ottoman Bank” kuruldu. Merkezi Londra’daydı. Osmanlı Bankasının
faaliyetleri küçük miktarlarda kredi vermek, hükümete avans vermek ve bazı hazine bonolarını
iskonto etmekle sınırlıydı. Osmanlı Bankası 1863’te önce kendini feshetti. Daha sonra Bank-ı
Osmanii Şahane adını alarak ve İngiliz ve Fransız ortaklığı şeklinde yeniden örgütlenerek bir
devlet bankası niteliğini kazandı. Banknot basma imtiyazı ve tekeli otuz yıl süreyle Bank-ı
Osmanii Şahane’ye verildi. 11 Haziran 1930 tarihinde, 1715 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanunu kabul edilerek 3 Ekim 1931’de Banka kuruldu ve 1 Ocak 1932’de resmen
çalışmaya başladı.
12.1. TCMB’nin Amacı
Merkez bankaları, hükümetten bağımsız ya da hükümetle ortak olarak amaç belirlerler.
Bir merkez bankasının amacı şunlar olabilir;


Fiyat istikrarı



Döviz piyasaları istikrarı



Finansal piyasaların istikrarı



Tam istihdam



Büyüme



Faiz oranları istikrarı

TCMB’nin ve birçok merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.
TCMB, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para
politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler.
Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve
istihdam politikalarını destekler. Fiyat istikrarı, genel bir tanım çerçevesinde, insanların
yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde
bir enflasyon oranını ifade eder. Bugün için gelişmiş ülkelerde, yüzde 1 ile yüzde 3 arasındaki
enflasyon oranlarının düşük enflasyon oranları olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Bu
kapsamda, ülkemizde de daha önce fiyat istikrarına ulaşılmak istenmiş ve çeşitli dönemlerde
uygulanan istikrar programları ile enflasyon oranı nispeten düşük seviyelere kadar gerilemiş;
ancak uygulanan programların devamı tam olarak yerine getirilememiştir.
TCMB Misyonu

Para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin
sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın
sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamak, döviz ve altın rezervlerini
yönetmek, ülkenin banknot ihtiyacını karşılamak, dolaşımdaki banknotun sağlıklı ve güvenilir
olmasında sürekliliği temin etmek, ödeme sistemlerini kurmak ve işletmek; uluslararası
ilişkileri geliştirerek bölgesel ve küresel ölçekte etkililiği artırmak; hesap verme sorumluluğu
taşıyan şeffaf bir kurum olarak yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına, paydaşlarına ve
topluma değer katmaktır.
TCMB İlkeleri
Bağımsızlık: Banka, kanunlarla belirlenen görevleri yerine getirirken Hükümetten,
diğer kamu kurumları ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bağımsız olarak karar verir ve bu
kararların sorumluluğunu tek başına üstlenir.
Şeffaflık ve Hesap Verme: Banka, şeffaflık ilkesi gereği politika uygulamalarını ve bu
uygulamaların gerekçelerini kamuoyuna açıklar. Banka finansal tabloları, kamuyu ilgilendiren
stratejik kararlar, para politikası ile ilgili ilkeler ve hedefler, uzun dönemlistratejik amaçlar;
zamanında, kanuni sınırlamalar da dikkate alınarak kamuoyu ile paylaşılır. Kurumların,
kuruluşların ve bireylerin bilgi talepleri dikkatle değerlendirilir ve en kısa zamanda doğru bir
şekilde yanıtlanır. Para politikası kararları başta olmak üzere, kamuyu ilgilendiren stratejik
kararlarda Bankanın kamuoyuna karşı hesap verme sorumluluğu bulunmakta olup, bu konuda
Banka çalışanları da kendi yetki sınırları içerisinde Bankaya karşı sorumludurlar. Hesap verme
sorumluluğunun varlığı çağdaş ekonomilerin yönetiminde vazgeçilmez bir öğe olarak
değerlendirilir ve bu konuda farkındalık oluşturulur. Bankanın politikaları hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve hesap verme sorumluluğunun gereklerinin yerine getirilmesi
Bankaya olan güveni artırarak beklentilerin yönlendirilmesine yardımcı olur.
Güvenilirlik: Banka, politika uygulamalarını, kamuoyuna ilan ettiği şekilde ve zamanda,
bu politikalardan sapmalara yol açmaksızın gerçekleştirir. Bankanın politika
uygulamalarındaki bu istikrarlı tavrı, kamuoyunda Bankaya olan güvenin tesis edilmesinde rol
oynar. Diğer taraftan belirlenen ve kamuoyuna duyurulan stratejik hedeflerin gerçekleşme oranı
da güvenilirliğin artırılmasında önemli bir etkendir.
Kamu Yararı: Banka izlediği politikalarda ve yürüttüğü hizmetlerde kamu yararını
gözetir. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Banka, kamu
yararını gözetirken, uzun dönemli düşünür; küçük grupların değil geniş kitlelerin çıkarlarını ön
planda tutar.

Etkililik ve Etkinlik: Banka, faaliyetini yürütürken kamu hizmeti sağladığının
bilincindedir. Kar amacı güden bir kuruluş olmayıp, optimum kaynak kullanımı ile kaliteli
çıktılar elde etmeyi hedefler. Elde edilen bu çıktıların ulaşılmak istenen stratejik amaçlara ve
hedeflere ne kadar hizmet ettiği birincil öncelik taşır. Uygulamalarının iktisadi birimler
üzerindeki sonuçlarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır.
12.2. TCMB’nin Görevleri
a)
Açık piyasa işlemleri yapmak: Piyasalardaki likidite düzeyinin para politikası
hedefleri doğrultusunda kontrol edilebilmesini sağlamak amacıyla, Banka’ya açık piyasa
işlemleri yoluyla menkul kıymet alımı ve satımı yapma yetkisi verilmektedir. Açık piyasa
işlemleri, çağdaş para politikası araçları arasında en sık kullanılan araçtır.
b)
Hükümetle 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 (hazır para) ile ilgili usul ve esasları
belirlemek: Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan bankanın, bu amacını gerçekleştirmek
üzere kullanacağı para politikası araçlarından biri olan zorunlu karşılıklar, parasal genişlemenin
kontrolü ile para piyasalarındaki faiz oranlarının istikrarını sağlamak için kullanılmaktadır.
Buna göre, bankalar, özel finans kurumları ve bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların
yükümlülükleri esas alınarak, banka nezdinde açılacak bir hesapta nakden zorunlu karşılık tesis
etmeleri öngörülmüştür.
d)
Reeskont ve avans işlemleri yapmak: Klasik para politikası araçlarından olan
reeskont (ikinci kırdırma) ve avans işlemleri, bankanın temel politika aracı olarak açık piyasa
işlemlerine yönelmesi önemi azalmıştır.
e)
Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek: Banka’nın, yabancı sermaye giriş ve
çıkışlarındaki değişkenlik nedeniyle Türk Lirası’nın satınalma gücünde meydana gelen
oynaklığın azaltılmasında ve ulusal paranın değerinin korunmasını sağlamak ve dış ödemeleri
aksatmadan gerçekleştirmek için yeterli düzeyde döviz rezervi bulundurması gerekmektedir.
Mevcut döviz rezervlerinin risk getiri ilkelerine uygun olarak yönetilmesi bu açıdan önem
kazanmaktadır.
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: Ödeme ve mutabakat
sistemleri merkez bankalarının son yıllarda daha fazla sorumluluk aldığı alanlardır. Ödeme ve

menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri mali sistemin istikrarı için Banka’nın
sorumluluğunda izlenmektedir.
g)
Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili
düzenleyici tedbirleri almak: Sağlıklı bir finansal sistemin varlığı, ekonominin sağlıklı bir
şekilde çalışmasının da ön koşuludur. Finansal sistemde istikrarın sağlanması açısından merkez
bankalarına önemli görevler düşmektedir. Denetim ve gözetimin başka bir kuruluşa verilmesi,
merkez bankaları açısından bu görevin ortadan kalkması anlamına gelmez. Bu nedenle,
Banka’nın fiyat istikrarını sağlama amacıyla, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve
döviz piyasaları ile ilgili her türlü düzenleyici tedbirleri alabileceği hükme bağlanmıştır.
h)
Mali piyasaları izlemek: Ülkemizde bankacılık sisteminin gözetim ve denetimi
ile ilgili sorumluluk, 2000 yılı Ağustos ayı sonunda faaliyetine başlayan Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bırakılmıştır. Ancak, fiyat istikrarını sağlamak ve aynı
zamanda mali sistemin istikrarını da gözetmek durumunda olan TCMB’nin mali piyasaları
izlemesi, para politikasının başarısı için zorunludur.
12.3. Bankanın Temel Yetkileri
i.

Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir.

ii.
Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak
para politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.
iii.
Banka, olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona
avans vermeye yetkilidir.
iv.

Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.

v.
Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye
yetkilidir.
vi.
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.
TCMB organizasyonunda yer alan tüm birimler birbirinden önemlidir ancak Para
Politikası Kurulu gündemi son zamanlarda çok meşgul ettiğinden Kurulun görevleri aşağıda
belirtilmiştir:
12.4. Para Politikası Kurulu
Para Politikası Kurulu, Başkan'ın başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka
Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan'ın önerisi üzerine müşterek kararla
atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı

toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık, Başkan 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, işletme, 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.
Para Politikası Kurulu;
a)
Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin
belirlenmesi,
b)
Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin
belirlenmesi,
c)
Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla
raporlar hazırlayarak hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun
bilgilendirilmesi,
d)
Hükümetle 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 kararları, başkan (guvernör) tarafından yürütülür ve banka
meclisinin bilgisine sunulur.

12.5. Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
Bağımsızlık kavramı, para ve banka sisteminin işleyiş ve denetiminde ortaya çıkan ve
sürekli artış gösteren karmaşık problemlere çözüm olarak ortaya çıkmış; her ülkenin sosyal,
politik, ekonomik ve kurumsal özelliklerine göre zamanla uygulanış aşamasında farklılık
göstermiştir. Bugün, 3 alanda bağımsızlıktan bahsedilebilir:
1)

Politik bağımsızlık

2)

Ekonomik bağımsızlık

3)

Amaç ve araç bağımsızlığı

Merkez bankalarının ne ölçüde bağımsız olduklarının anlaşılmasında, ekonomik
bağımsızlık ve politik bağımsızlık açısından durumları önemlidir.
12.5.1. Politik Bağımsızlık
Merkez Bankası politik açıdan bağımsız olması iki önemli sonuç doğurur:


Üst düzey personelin atanmasında politik baskının kalkması,


Seçim dönemlerinde politik baskı nedeniyle para basılması, enflasyonun artması
ve dolayısıyla fiyat istikrarının sağlanamaması durumunun ortadan kalkması

Politik bağımsızlığı belirleyen faktörler, merkez bankalarının başkanlarının, banka
meclisi üyelerinin ve başkan yardımcılarının atanma biçimleri, görev süreleri, görevden alınma
şekilleridir.
Politik kaygıları dolayısıyla parayı sorumsuzca yöneten siyasi iktidarların etkisinden
kurtulan merkez bankalarının, paranın değerinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanmasında
daha başarılı olduğu görüşü yaygınlaşmıştır.
12.5.2. Ekonomik Bağımsızlık
Ekonomik bağımsızlık, hükümet harcamalarının finansmanının doğrudan merkez
bankası kredileriyle yapılıp yapılmadığıyla bağlantılıdır. Eğer kamu kesimi açıkları merkez
bankası tarafından doğrudan finanse ediliyorsa, ekonomik bağımsızlıktan söz edilemez.
12.5.3. Amaç ve Araç Bağımsızlığı
Merkez bankaları amaç ve araç açısından bağımsız olabilecekleri gibi, yalnızca araç
açısından da bağımsız olabilirler. Amaç bağımsızlığına sahip merkez bankaları, para
politikasına dair temel amaçlarını kendileri belirleyebilmektedir. Merkez Bankasının amacı;


Fiyat istikrarı



Döviz piyasaları istikrarı



Finansal piyasalar istikrarı



Tam istihdam



Büyüme



Faiz oranları istikrarı

TCMB’nin temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır.
Araç bağımsızlığı ise merkez bankalarının, belirlenen amaca ulaşma aşamasında para
politikası araçlarının tümünü, hükümetin onayına gerek duymadan serbestçe
kullanabilmeleridir. Bağımsızlık söz konusu olduğunda hükümetlerin para politikası üzerindeki
etkileri büyük ölçüde azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
12.5.4. Merkez Bankası Neden Bağımsız Olmalı?


Merkez Bankası bağımsız olduğu takdirde halkın menfaatlerini daha çok gözetir.


Politikacılar, para politikasını uygulamada yeterli bilgi ve tecrübeye sahip
olmayabilirler.


Merkez Bankası üzerindeki politik baskılar, para politikası uygulamalarında
enflasyonist eğilimler yaratabilir.

Merkez Bankasının hükümetin kontrolünde olması, bütçe açıklarını kapatma
zorunluluğu doğurabilir.
12.5.5. Merkez Bankası Neden Bağımsız Olmamalı?

Para politikasının kontrolünün hiçbir otoriteye karşı sorumluluğu olmayan bir
gruba verilmesi, demokratik olmayabilir.

Bağımsız olduğu takdirde, Merkez Bankasının yanlış uygulamalarının hiçbir
yaptırımı yoktur.


Para ve maliye politikalarının koordinasyonu güçleşir.

12.6. BDDK: Banka Denetleme ve Düzenleme Kurumu
Türk bankacılık sistemini dönemsel olarak göz attığımızda 1980’lere kadar mali sistemi
bir bütün olarak etkileyen ciddi bir krizin oluşmadığı, bunun yerine çeşitli ekonomik sebeplerle
tek tek bankaların faaliyetlerini durdurduğu ve tasfiye edildiği görülmektedir.
Bankacılık sektörü 24 Ocak 1980 kararları ile Cumhuriyet kurulduğundan beri
karşılaşmadığı rekabet kavramıyla ile karşılaşmıştır. Finansal serbestleştirme yolunda alınan
ilk kararlar 1981 tarihinde önce banka faizlerinin sonra ise tüm faizlerin serbest bırakılması ile
ilgili olmuştur. 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bankacılık sektörüne giriş
kolaylaştığı gibi sektör açısından da yeni bir araç ile de atıl kaynakların ve kayıt dışı
ekonomideki paranın bir kısmının sektöre çekilmesi amaçlanmıştır. Bu yapılanmanın
oluşumunda en önemli etken büyük ölçüde banka sayısının artması, bankaların aktif
büyüklüğünün yükselmesi ve faiz oranlarının piyasada belirlenmesidir.
1980’lerden sonra mali sistemdeki liberalizasyon ve ekonomik büyümenin
hızlanmasıyla finansal sistemin genişlediği, aracı kurumların faaliyetlerinin arttığı ve en
önemlisi globalleşmenin etkisiyle bankacılık sisteminde kriz olgusunun mali sistemi tehdit eden
bir unsur olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir.
1980’li yıllarda gerçekleştirilen bankacılık sektörüne giriş, rekabeti ve büyümeyi
kolaylaştırıcı yasal ve kurumsal düzenlemelerin de etkisiyle, Türk bankacılık sektörü banka
sayısı, istihdam, hizmet çeşitliliği ve teknolojik altyapı konularında hızlı bir genişleme süreci
yaşamıştır. 1990’lı yıllarda bankacılık sektörünün dışa açılması ve uluslararası finans sistemi
ile bütünleşmesi alanında belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir.
Bankacılık sektörü teknolojideki gelişmelere uyum sağlama ve teknolojik altyapıyı
geliştirme konusunda önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 1980 sonrası dönemde belli yıllarda
yaşanan ciddi ekonomik ve mali sıkıntılara rağmen bankacılık kesiminin finansal
büyüklüklerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Türkiye’de bankacılık alanındaki yasal ve kurumsal düzenlemelerin değişen koşullara
ve uluslararası standartlardaki gelişmelere uyumu konusunda da önemli adımlar atılmıştır.
Bu çerçevede, Haziran 1999’da yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu önemli
bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu kanun ile uluslararası uygulamalara paralel olarak
bankacılık sektörünün düzenleme, gözetim ve denetimi idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na devredilmiştir. 19 Aralık 1999 tarihli 4491 sayılı yasa ile,
bankalarla ilgili olarak kuruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte alınması gereken kararların
tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmış, BDDK’nın özerk
statüsü sağlamlaştırılmıştır.
Bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminden sorumlu kamu birimleri Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde birleştirilerek Kurum 31 Ağustos 2000
tarihinden itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır.
T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ve
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yetkileri BDDK’ na devredilmiştir.
Kurumun yedi üyeden oluşan karar organı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’na düzenleyici olarak yönetmelik ve tebliğ çıkartma, Resmi Gazete’ de yayımlayarak
yürürlüğe koyma yetkisi verilmiştir. Kanun’da yer verilen koşullara göre belirlenen ve Bakanlar
Kurulu tarafından atanan Kurul üyelerinin görev süreleri 6 yıl olarak belirlenmiştir.
12.6.1. BDDK’ nın Faaliyete Geçişi
İhtiyacın doğuşu BDDK’nın düzenleme ve denetleme işlevlerini daha aktif, etkin ve
işlevsel yerine getirilmesi ihtiyacından olmuştur.
Ayrıca BDDK’nın:
Kanunun uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri belirleme işlevine,
Banka kurma izni verme ve iptal etme yetkisini kanun çerçevesinde uygulama Bağımsız
siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan karar alma işlevi gibi özerk bir kurum olması
öngörülmüştür.
BDDK’ nın kurulmasının hemen ardından yaşanan krizler nedeniyle BDDK’ya önemli
sorumluluklar yüklenmiştir. Yeni olması dolayısıyla, Eskiden Hazine kurallara uymama
konusunda biliniyordu. BDDK ise yeni bilinmeye başlayan bir kurumdu. Yeni açılan bir kurum
olmasından dolayı ve sisteme güven yeterli olmadığından dolayı istediği etkiyi yeterince
sağlayamamış , denetimde otorite kurulamamıştır.
2000 krizinden sonra hataların tesbiti ve çözümü konusunda devam eden Türkiye
ekonomisi yeni krizlere açık haldedir. 2001 Şubat ayının ikinci yarısında yaşanan bir siyasal
kriz, ekonomik krize yol sebep olmuştur. Mali kesimde oluşan güvensizlik ortamı devam ettiği

için Şubat ayı krizi bu ortamın artması için ve likidite krizinin giderek bir dövize artan talep
krizine sebep olmuştur.
BDDK 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerin yaşandığı dönemde kurulan
ve finansal piyasaların sorunlarını hızlıca çözme sorumluluğu üstlenen Kurum, Mayıs 2001
döneminde uygulamaya koyulan ‘yeniden yapılandırma programı’ ve bu problemlerde giderek
etkin ve uluslar arası rekabet gücüne sahip bir bankacılık sektörüne ulaşmayı amaçlamıştır.
BDDK krizleri önemli dönüşümler için avantaj olarak görmüştür. Bankacılık Sektörü Yeniden
Yapılandırma Programı hazırlanmış ve 15 mayıs 2001 tarihinde diğer kamu otoriteleri ile sektör
temsilcileri ile birlikte faaliyete koymuştur.
Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması programının temel hedefi; kamu
bankalarını finansal sistem içinde bir istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarmak, finansal sistemin
istikrarı ve kamu maliyesine getirdikleri yükün azaltılması bakımından Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu bünyesindeki bankaların sorunlarını en hızlı şekilde sonuca ulaştırmak ve yaşanan
krizlerden olumsuz yönde etkilenen kimi özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını
sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmektir.
Yeniden yapılandırma programı, bankacılık sisteminin finansal ve operasyonel
yapısının gücünün artmasına yönelik uygulamalar ile bankacılık sektöründe gözetim ve
denetimin etkinliğini artıracak, sektörü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak yasal
ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir.

Sermaye artırımı programı kapsamında BDDK bankaların dönem karlarını sermayeye
eklemelerini sağlamıştır.
Aktifleri pasiflerini karşılayamayan bankaların hızlı geciktirilmeksizin sistemden
çıkartılması hedeflenmiştir.
Ortak uyum çerçevesinde BDDK ve Merkez Bankası’nın sistemdeki bankaların
davranışlarını gözlemlemek ve zamanında önlem alabilmek bakımından bilgi alış verişi ve gün
bazında değerlendirme alanlarında yoğun bir işbirliği içerisinde bulunmaları ve finansal
sistemde likidite sıkıntısı olduğu zamanlarda BDDK, Hazine ve Merkez Bankası arasında etkili
bir iletişim sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Öncesinde, TMSF’ ye devredilmiş bulunan 8 bankaya ek olarak, BDDK faaliyetinin ilk
dört ayında 3 bankayı daha Fona devretmek, 2 kalkınma ve yatırım bankasının da faaliyet iznini
iptal etmek durumunda kaldığı görülmüştür.
Siyasi istikrar krizden sonra, ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve AB
üyeliğine ilişkin önemli atılımların yapılması ve olumlu etkisiyle ekonomik büyüme hedeflerin
üzerinde gerçekleştirmiştir. Nominal ve faiz oranları gerilemiş enflasyon düşmüş seviye olarak
gerilemiş, TL güven artışı olmuştur. Bu gelişmeler ışığında uluslararası derecelendirme
şirketleri, Türkiye’nin şirketlerin kredi notu yükselmiştir.

Son zamanlarda ekonomimizde yaşanan olumlu gelişmeler güzel fırsatlar sunmaktadır.
Özellikle ekonomik faaliyetlerdeki canlanma, döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarında görülen
düşüş, bankaların esas fonksiyonu olan aracılık işlemini daha verimli bir şekilde yerine
getirmesini sağlamış, reel sektöre sağlanan kredilerin miktarı artmış ve vadeleri uzamıştır.
Olumlu ekonomik ortamın devam etmesi sonucu kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının
gerilemesi halinde, orta vadede banka aktiflerindeki menkul kıymet ağırlığının azalacağı
beklenmektedir.
12.6.2. BDDK Tanımı
BDDK 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler
çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir
şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunması için bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse
değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı
izlemek ve denetlemektir.24 23 Haziran 1999 tarihinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî
özerkliğe sahip olarak kurularak 31.08.2000 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Kurum:
Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak
Bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve
ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek,
Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, gerekli karar ve tedbirleri
almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili kılınmıştır.
Sayılı bankacılık kanununa göre,
Kurum; Kanun ve ilgili diğer mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere
kurulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurum, Başkan ve üyelerden
müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlıktan oluşur. Kurul
Başkanı Kurumun da Başkanıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Kurulca uygun
görülecek başkan yardımcısı ve/veya daire başkanının temsilciliğinde ve idaresinde
İstanbul’da temsilcilik açabilir. Ayrıca Kurumun, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun
olduğu illerde sayısı ikiyi geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
Kurum, Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle
ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.
Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi
Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurum, kanunda ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi
bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır.
12.6.3. BDDK’nın Görev ve Yetkileri:
Kurum, Kanun ile ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde,26 Tasarruf
sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye
sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları
önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve
tedbirleri almak ve uygulamak,
Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş
ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve
tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve
denetlemek,
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere
yetkilendirilecek kuruluşların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini
yürütmelerini sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî
teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile
mutabakat zaptı imzalamak,
Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek,
Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca oluşturulacak Finansal Sektör Komisyonunun
sekreterya hizmetlerini yürütmek,
Kanunun 100 üncü maddesi
sekreterya hizmetlerini yürütmek,

uyarınca

oluşturulacak

Eşgüdüm Komitesinin

Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dahil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile
kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi görevlendireceği personel vasıtasıyla veya
yazışma yapmak suretiyle istemek ya da yerinde görmek,
Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi olmasını
sağlamak amacıyla Kurumca ya da Kurum dışında yapılan araştırmalardan uygun
görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek, ile görevli ve
yetkilidir.
Kurulun Yapısı

Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere
yedi üyeden oluşur.
Kurulun Görev ve Yetkileri
Kurul, Kanun ve diğer ilgili mevzuatla kendi görev ve yetkisine verilmiş konuların
tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Kurul ayrıca aşağıdaki
görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
a)
Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası
ilke ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak,
b)
Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet
kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,
c)
Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe
teklifini görüşmek ve karara bağlamak,
d)

Kurumun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak,

e)

Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak,

f)
İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde Kuruma ve Kurul görüşmelerine
başkanlık edecek üyeyi seçmek,
g)
bağlamak,

Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara

h)
Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kanun kapsamındaki kuruluşların
mensupları hakkında adlî ceza uygulanması için suç duyurusunda bulunulmasına ve/veya bu
kuruluşlar hakkında Kanunda öngörülen idarî para cezalarının uygulanmasına karar vermek,
i)
Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek
ve unvan değişikliklerinde meslek personeli dışında kalan Kurum personelinin unvan
değişikliklerinin 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan kadro
unvanlarıyla sınırlı olmak üzere, kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile kadroların
kullanılmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemek,
j)
Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri, diğer malî ve sosyal
hakları ile Kurum personeline verilecek fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödüle ilişkin
usûl ve esasları belirlemek,
k)
Kurum içi denetim ve soruşturma işlemlerini yürütecek hizmet birimini veya
personeli belirlemek,
l)
yetkilidir.

Kanunla ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve

12.7. TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Tasarruf mevduatı sigorta fonu kısaca hikayesi, TMSF tasarruf mevduatını sigorta
etmek üzere 1983 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulmuştur. 1999
yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun kurulması ile TMSF’nin
temsil ve idaresi BDDK altında yeniden yapılandırılmıştır.
1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte başlamak üzere 10 yıllık bir süreçte
TMSF’ye toplam 25 banka devredilmiştir. Bunların ağırlıklı bölümü 2000-2003 arasında
yaşanmış ve gerek dünya genelindeki uygulama örnekleri, gerekse hızlı ve etkin bir banka
çözümleme sürecinin yürütülmesinin gerekliliği TMSF’nin bağımsız bir kurum olarak
faaliyetlerini sürdürmesini gündeme getirmiştir. 26.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılarak
TMSF’nin karar organının Fon Kurulu olduğu ve TMSF’nin genel yönetim ve temsili ile Fon
Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme
bağlanmış ve TMSF özerk bir statüye kavuşmuştur. 2005 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Mevduat Sigortacılığı Sistemi ve TMSF için önemli
değişiklikler getirmiştir. Yeni Kanun ile TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, önceki
düzenlemelere göre BDDK tarafından belirlenen sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını
belirleme yetkisi TMSF’ye verilmiştir. Bunun yanısıra risk esaslı sigorta priminin tarifesini,
tahsil zamanını ve şeklini belirleme yetkileri de yine TMSF’ye verilmiştir. Yeni Kanun ile
Katılım Bankaları nezdinde açtırılan gerçek kişilere ait katılım hesaplarını da TMSF’nin
güvencesi altına almıştır.
TMSF, 1983 yılında tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuş, idare ve temsili ise Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’na verilmiştir. TMSF’nu idare ve temsil görevi 4389 sayılı
Bankalar Kanununda yapılan düzenleme ile 31.08.2000 tarihinden itibaren Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bırakılmıştır. 26.12.2003 tarihinde 25328 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Kanunda değişikliğe gidilerek,
TMSF’nun karar organının Fon Kurulu olduğu ve TMSF’nun genel yönetim ve temsili ile Fon
kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme
bağlanmış ve TMSF özerk birstatüye kavuşmuştur. 01.11.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankalar
Kanununda ise TMSF’na, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olma statüsü
korunarak mevduat sigortacılığına ilişkin politikaları belirleme yetkisi verilmiştir. 28
12.7.1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri
TMSF, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve
istikrarına katkıda bulunmak amacıyla tasarruf mevduatını ve katılım fonlarını sigortalamak ve
kendisine devredilen bankaları en uygun şekilde çözümlemekle görevlendirilmiştir. TMSF, bu
görevlerini yerine getirebilmek için kendisine tanınan yetki çerçevesinde hareket etmektedir.
TMSF görevlerini yaparken bağımsızdır. TMSF’nun kararları yerindelik denetimine tabi
tutulamaz, hiçbir organ, makam veya merci TMSF’nun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve
talimat veremez. TMSF’nun görev ve yetkileri Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Bu görev ve yetkiler;
Fon kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
Yurtiçi ve yurtdışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki
teşekküllere üye olmak, görev alanına giren konularda yabancı ülkelerin yetkili mercileriyle
mutabakat zaptı imzalamak,
Kredi kuruluşları nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonunu
sigorta etmek,
Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatı ve katılım fonlarının kapsam ve tutarını, Merkez
Bankası, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı’nın olumlu görüşünü almak suretiyle belirlemek, risk
esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını, şeklini ve diğer hususlarını BDDK’nun
görüşünü almak suretiyle belirlemek,
Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunulan ve doğruluğu hiçbir
şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki
kısmını doğrudan veya ilan edeceği bir banka aracılığıyla ödemek, BDDK tarafından kredi
kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF’na devrini
müteakip, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen
devir, satış veya birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
Kurul kararıyla kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelikler ve tebliğler çıkarmak
şeklinde sıralanabilir.
12.7.2. TMSF Hizmet Birimleri
Fonun ana hizmet ve yardımcı hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.
Ana hizmet birimleri
1- Finansman Daire Başkanlığı,
2- Hukuk İşleri Daire Başkanlığı,
3- İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı,
4- Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı,
5- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
6- I. Tahsilat Daire Başkanlığı,
7- II. Tahsilat Daire Başkanlığı,
8- Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı,

9- Denetim Daire Başkanlığı.
12.7.3. TMSF Tarihçe
Mevduat sigortası sistemi mevduatın korunmasına ilişkin günümüze kadar oluşturulan
kurumların en gelişmişidir. Sistem mevduat sahibi, mevduatı kabul eden banka ve mevduatı
sigorta altına alan kurum arasında işlemektedir. Yaptırım gücünü ise ülke mevzuatına dayalı
hukuk kurallarından almaktadır. Sigortayı yapan kurum bu işlem karşılığında belirli bir tutarda
prim tahsil eder. Kurum, mevduatın yatırıldığı bankanın ilgili mevzuatta yazılı olan hükümler
çerçevesinde mevduat sahibinin mevduatını geri ödeyememesi durumunda devreye girer.
Mevduat sahibi ya da sahiplerine sigorta kapsamına aldığı tutar kadar mevduatı öder. Ödediği
tutarları geri almak üzere de ödeme güçlüğüne düşen banka hakkında yasal süreci başlatır.
Türkiye’de tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme 30.05.1933
tarih ve 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunudur. Bu Kanuna göre bankaların mevduat
munzam karşılığı olarak TCMB nezdinde bulundurdukları mevduat, ilgili bankalarda açılmış
bulunan tasarruf mevduatı hesaplarının bir karşılığı olarak kabul edilmiş ve üçüncü kişiler
tarafından haczedilemiyeceği hüküm altına alınmıştır. Daha sonra bu Kanunu değiştiren
01.06.1936 tarihli 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile tasarruf mevduatı sahiplerinin bankalarda
bulundurdukları mevduatın
%40’ına tekabül eden miktarı, bu mevduatı kabul etmiş olan bankanın aktifinde mevcut
bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklı kabul edilmiş ve iflas durumunda bu kısmın,
tasfiyenin sonucu beklenmeksizin mevduat sahiplerine ödeneceği hükmü getirilmiştir.
23.06.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile bu oran %50’ye çıkartılmıştır. 1960 yılında
yürürlüğe giren 153 sayılı Kanun ile 7129 sayılı Bankalar Kanununda önemli bir değişiklik
yapılmış ve bankalarda tedrici tasfiye esası kabul edilerek Bankalar Tasfiye Fonu adı ile bir fon
kurulmuştur. 22.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve 7129 sayılı Kanun yürürlükten
kaldırılarak Bankalar Hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu” kurulmuştur. Fonu idare ve temsil etme görevi ilgili Bakanlıkça hazırlanacak bir
yönetmelikle TCMB’ye verilmiştir. Söz konusu kararnamenin Fon ile ilgili düzenlemeleri
25.04.1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile yasalaşmıştır. Fona tasarruf mevduatını
sigorta etmenin yanı sıra, bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde yeniden
yapılandırma görevi ise 16.06.1994 tarih ve 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
verilmiştir. 18.06.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar
Kanunu ile Fonun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca idare ve temsil
olunmasına hükmedilmiştir.
BDDK, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca,
söz konusu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın, anılan Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde
düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve
sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 23.06.1999 tarihinde, kamu tüzel kişiliğini haiz,

idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuş olup, 31.08.2000 tarihinde faaliyete geçmiş
bulunmaktadır.
Sonuç olarak, 1983 yılından itibaren tüzel kişiliği haiz olan Fonun idare ve temsili önce
TCMB, sonra BDDK tarafından yerine getirilmiştir. 12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Bankalar
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Fonun karar organının
Fon Kurulu olduğu ve Fonun genel yönetim ve temsili ile Fon Kurulunca alınan kararların
yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme bağlanmıştır.
12.7.4. TMSF Vizyonu
Strateji Odaklı Dinamik Yönetim Anlayışı ile Uluslararası Finansal İstikrarın
Oluşmasında Aktif ve Öncü Bir Kurum Olmak.
12.7.5. TMSF Misyonu
Finansal Sistemin İstikrarına katkıda bulunmak amacıyla; Mevduatı ve katılım fonunu
sigortalar
Kendisine devredilen bankaları ve varlıkları en etkin şekilde çözümler.
12.8. Takasbank
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ana sözleşmesi uyarınca
Bankanın temel amacı, ilgili mevzuat çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek,
finansal hizmetleri ve her türlü iktisadi faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz piyasalarının
rekabet gücünü artırmaktır. Banka bu amacına ulaşmak üzere, sermaye piyasası mevzuatının
ve Bankacılık Kanunu’nun kendisine izin verdiği ve imkân tanıdığı tüm faaliyetlerde
bulunabilir. Takasbank temel olarak, sahip olduğu ‘merkezi takas’ ve ‘bankacılık’ lisansları ile
Türk sermaye piyasalarında, üyelerine, takas, merkezi karşı taraf ve bankacılık hizmetleri
sunmaktadır.
Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma
araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili
işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere işlemlerinden doğan menkul
kıymet teslim etme ve teslim alma taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymet
karşılığındaki ödeme taahhütleri Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılmaktadır.
Güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli nakit transferi hizmeti sağlayarak para ve sermaye
piyasaları arasında köprü görevi üstlenen Takasbank, sermaye piyasası ve Borsa İstanbul
mevzuatı çerçevesinde Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar için tam
otomasyon ortamında organize piyasalar ile on-line bağlantılı olarak takas hizmetleri
sunmaktadır. Takasbank, yıllar içerisinde, bankacılık ürün yelpazesini nakit ve gayri-nakit kredi
imkanlarını içeren ve takasın sonlandırılmasını desteklemeyi amaçlayan enstrümanlarla
genişletmiştir. Sunduğu nakit kredi imkanlarının yanı sıra, işlettiği Takasbank Para Piyasası
(TPP), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) güvenilir, hızlı ve düşük

maliyetli nakit transferi hizmeti sağlayarak para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi
üstlenen Takasbank, sermaye piyasası ve Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde Borsa İstanbul
bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar için tam otomasyon ortamında organize piyasalar ile online bağlantılı olarak takas hizmetleri sunmaktadır. Takasbank, yıllar içerisinde, bankacılık ürün
yelpazesini nakit ve gayri-nakit kredi imkanlarını içeren ve takasın sonlandırılmasını
desteklemeyi amaçlayan enstrümanlarla genişletmiştir. Sunduğu nakit kredi imkanlarının yanı
sıra, işlettiği Takasbank Para Piyasası (TPP), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
(TEFAS) ve Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) gibi nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları ile
desteklenen bankacılık faaliyetleri ile Türk Sermaye Piyasalarının takas işlemlerini; riskleri en
aza indirgeyerek, piyasaya likidite sağlayarak ve takasın hatasız ve zamanında
sonlandırılmasını amaçlayarak gerçekleştirmektedir. Böylelikle, sadece nakit ve menkul kıymet
transfer işlemlerinde etkinlik sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda takas yükümlülüklerinin
valör tarihinde güvenli ve zamanında ödenmesini de sağlamaktadır. Takasbank ayrıca, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının onayıyla pamuk, buğday, arpa, fasulye, mercimek, mısır, yulaf, zeytin
ve çeltiğe dayalı elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) işlem göreceği spot bir platform için ürün
senedi tanımlaması, ISIN kodu üretilmesi ve ELÜS’lerin şartlı virman sistemi üzerinden takas
işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.
Takasbank'ın varoluş amaçlarından biri de, etkin bir merkezi teminat ve risk yönetim
sistemi geliştirerek, piyasalardaki karşı taraf kredi riskinin ve sistemik riskin yönetimine,
sermaye piyasalarının risk yönetim altyapısının güçlendirilmesine ve piyasada aracılık
maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktır. Takasbank 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası
Kanunu ile sağlanan yasal çerçevede, 2 Eylül 2013 tarihinden itibaren Ödünç Pay Piyasası’nda,
3 Mart 2014 tarihinden itibaren de Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP)
“merkezi karşı taraf” sıfatıyla her alıcıya karşı “satıcı” her satıcıya karşı da “alıcı” rolünü
üstlenmekte ve piyasalarda eşleşen talep/teklif veya alım/satım emirleri ile ilgili takas
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini taahhüt etmektedir.
Piyasa katılımcılarına sınır-ötesi hizmetler de sunan Takasbank, sahip olduğu
uluslararası takas kurumu kimliği ile Türkiye’yi global organizasyonlarda da temsil etmektedir.
Banka'nın uluslararası piyasalarda tercih edilen bir kurum olma vizyonu doğrultusunda,
teknolojik alt yapının geliştirilmesi amacı ile birçok projede çalışmalar sürdürülmektedir.
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı'nın 17 No.lu “uluslararası
ödeme sistemleri ve takas sistemleri ile entegrasyon” eyleminde Takasbank, TCMB ile birlikte
"sorumlu kuruluş" olarak belirlenmiş olup; uluslararası takas sistemleriyle entegrasyon
kapsamında yurt dışındaki yerleşiklere yurtiçi ve uluslararası piyasalarda, yurt içindeki
yerleşiklere ise uluslararası piyasalarda verilecek hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarını
yürütmektedir. Bu kapsamda; Euroclear’a ilave olarak diğer yerel ve uluslararası takas ve
saklama kuruluşlarıyla bağlantı kurulması, yurt dışında yerleşiklere gerek yurt içinde gerekse
diğer uluslararası piyasalarda takas ve saklama hizmeti verilmesi amacıyla işlem sonrası altyapı
kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, hesap altyapısının oluşturulması ve Takasbank
altyapısında otomasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

Takasbank uluslararası takas ve saklama işlemlerinde etkinliğini arttırmak için Borsa
İstanbul’un yürüttüğü yurt dışında yerleşik borsaların işlem platformları ile Borsa İstanbul
arasında bağlantı kurulması projesi çerçevesinde, ilgili ülke takas ve saklama kuruluşları ile
karşılıklı olarak, işlem sonrası hizmetler için gerekli hesap altyapılarını oluşturmaktadır. Proje
kapsamında halihazırda Güney Kore, Pakistan ve Saraybosna borsa, takas ve saklama
kuruluşları ile çalışmalar yürütülmekte olup daha sonra diğer ülke piyasalarıyla da çalışılması
planlanmaktadır.
Takasbank, sözü edilen projeler ve yürütülen kapsamlı çalışmalar ile hem IFM
Projesi'ne aktif olarak destek vermekte hem de yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki konumunu
güçlendirerek uluslararası takas ve saklama kuruluşları arasında örnek alınan bir kurum olma
hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.
12.8.1. Takasbank Tarihçe
Türkiye’de menkul kıymetlerinin alım satım işlemlerinin takası (sermaye piyasalarında
gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerin
ödenmesine ilişkin taahhütlere ait işlemlerin yapılması), 1986-1988 yıllarını kapsayan dönem
içerisinde aracısız olarak işlem tarafları arasında gerçekleştiriliyordu.
1988-1992 döneminde İMKB bünyesinde bir müdürlük tarafından sunulan bu hizmetler,
1992 yılından itibaren İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama
A.Ş.’ye devredildi. 1996 yılında bankacılık lisansı da alarak hizmet çeşitliliğini artıran İMKB
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), borsada işlem gören menkul kıymetleri
kaydileştirerek merkezi saklamasını yapmak üzere İMKB ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.’yi kurmuştur.
Bankanın en büyük ortağı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB)
unvanının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) olarak değişimine paralel olarak Takasbank unvanı da,
11 Nisan 2013 tarihinden itibaren “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-Takasbank” olarak
değiştirilmiştir.
12.9. Eximbank
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ/Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası
ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt
dışında faaliyet gösteren yüklenici ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve
güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım
malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu
amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında
faaliyet gösteren yüklenici ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi,
sigorta ve garanti programları ile desteklemektir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin
resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini
aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük
oluşturulmasına imkân tanımaktadır.
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında
faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile
desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini
artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını
iskonto etmektedir.
12.10. Bağımsız Denetim Kuruluşları
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu
tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için
Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve
doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim
kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında
öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler
üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
12.10.1. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmeler ve yatırım fonları ile konut ve
varlık finansmanı fonları yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime tabi tutmak
zorundadırlar.
Aşağıdaki işletmelerin, Kurul tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına
ilişkin düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, altı aylık ara dönem finansal
tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamındadır.
Yatırım kuruluşları
Yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluşları, İpotek finansmanı kuruluşları,
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer Pazar yerlerinde
işlem gören anonim ortaklıklar.
Yukarıda belirtilen ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının halka arzında veya mevcut
paylarının hissedarları tarafından halka arzında, Kurulun sermaye piyasası araçlarının kayda
alınmasına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız
denetime tabidir.

Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası
Listesinde yer alan işletmeler ile Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık
Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında payları Serbest İşlem Platformu’nda
işlem gören işletmelerin altı aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız
denetim) kapsamında değildir.
12.10.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyetinde Bulunabilecek
Kuruluşlar
Sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti,
Türkiye’de faaliyette bulunmak için,
Kurulca yetkilendirilen derecelendirme
kuruluşları ve Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen
uluslararası derecelendirme kuruluşlarıdır.
12.10.3. Sermaye Piyasası Derecelendirme Faaliyeti Koşulları
Derecelendirme faaliyetinde bulunan kuruluşları, kredi derecelendirme ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetleri için farklı yetkilendirilir. Aynı kuruluşun
iki derecelendirme faaliyetinde de bulunabilmesi için gerekli koşulları sağlamalı, ayrı bir
organizasyon yapılanması kurması lazımdır.
Derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye’de kurulan derecelendirme
kuruluşlarının Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile yerleşik derecelendirme
kuruluşları, bu kuruluşlarda ortak olacak veya yönetici, kontrolör, derecelendirme uzmanı ve
derecelendirme komitesi Seri:VIII No: 51 Tebliğin 9 ve 10’uncu maddesinde yer almaktadır.
Türkiye’de yerleşik bulunan uluslar arası derecelendirme faaliyeti yapabilecek uluslar
arası kuruluşlar Tebliğe göre kurula başvurmaları halinde faaliyetleri süresi ve kapsamı, faaliyet
gösterdikleri ülkeler ve portföyü, yetkili otorite tarafından kabul görmeleri bakımından
değerlendirmeye alınır ve kurulca onaylanan uluslar arası derecelendirme kuruluşu olarak
listeye dahil olur.
Kurulca onaylanan uluslararası derecelendirme kuruluşları faaliyetleri ile ilgili gerekli
açıklama bildirim yükümlülükleri için ülkemizde temsilcilik bulundurmak zorundadır.
Kabul edilip onaylanmış uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bağlı ortaklığı bilgi
paylaşım sözleşmesi çerçevesinde derecelendirme faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlar
Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunabilirler. Kurulca yetkilendirilen derecelendirme
kuruluşları Seri: VIII No: 51 Tebliği hükümlerine dahil olurlar.

12.10.4. Sermaye Piyasası Derecelendirme Faaliyetinde Temel Esaslar
Tebliğ kapsamında, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmelidir,
Kurul zorunluluğu tutulmadığı sürece derecelendirme isteğe bağlıdır.
Derecelendirme, talebe bağlı olmadan yada bağlı olarak yapılabilmektedir.
Derecelendirme kuruluşlarının mekan teknik donanım ve belge kayıt düzeninin olması
lazımdır.
Derecelendirme faaliyetinde her bir faaliyet için ayrı en az iki derecelendirme uzmanı
ve en az 3 derecelendirme komitesi üyesi görevlendirilir, uzmanların çalışmaları komiteye
sunularak derecelendirme notu verilir.
Ayrıca derecelendirme kuruluşları, sistematik metodolojisi belirler ve uyum gözetimi
için iç kontrol sistemi oluşturur beraberinde ahlaki davranış kuralları yönergesi hazırlanır.
Talebe bağlı kredi derecelendirmelerinde, derecelendirme kuruluşu ile müşteri sözleşme
imzalar ve kurulu yönlendirilir.
Derecelendirme kuruluşları iç kontrol sisteminin çalışmasını ve ahlaki davranış kuralları
yönergesinin doğru şekilde uygulanmasını denetlemek üzere kontrolör atanır.
Faaliyetin yüksek kalitede, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapıldığını belirtmesi
gerekir, çıkar çatışmasından kaçınır.
Müşterinin sunduğu bilgilerin yanı sıra derecelendirme kuruluşu bağımsız denetimden
geçmiş finansal bilgilerede bakılır.
Derecelendirme faaliyetinde bulunulabilmesi için derecelendirme kuruluşları tarafından
mesleki sorumluluk sigortası yaptırılır.
Derecelendirme kuruluşu, derecelendirme notunu kamuya sunduktan sonra tebliğde
belirtilen koşulların oluşması durumunda notu güncellemek ve her durumda düzenli aralıklarla
notu gözden geçirmek zorundadır.
Derecelendirme notunun kamuya açıklanmasından kaçınarak amacıyla derecelendirme
çalışması sonlandırılmaz.
Derecelendirme kuruluşunun, derecelendirme uzmanları ve komitesi üyelerinin
bağımsızlığının istismar edildiğine dair kurulun derecelendirme kuruluşunun, müşterinin veya
ilgili diğer tarafların tereddütü varsa, bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilebilir. Bu
durumda acilen kurula bilgi verilir.

Derecelendirme kuruluşları, verdikleri derecelendirme hizmetleri hakkında kamunun
tam, doğru ve zamanında bilgi verilmesini sağlar.
- Derecelendirme kuruluşları, verdikleri derecelendirme notlarını, güncellenme
zamanını da içerecek şekilde notlarındaki değişiklikleri ve bunlarla ilgili gerekli bilgileri,
kamuya açıklamak zorundadır. Açıklamaların tüm yatırımcılara ulaşmasını ücretsiz olmalı ve
gerekli tüm bilgileri içermelidir.
- Derecelendirme kuruluşları, metodolojileri, süreçleri ve varsayımları hakkında
kamuya açıklama yapması zorunludur.
Derecelendirme kuruluşları, notunu ve derecelendirme notundaki değişiklikleri kamuya
açıklamadan önce, derecelendirme gayreti ile ilgili önemli noktalar hakkında, müşteriyi
bilgilendirmek zorundadır.
Derecelendirme kuruluşları, her bir derecelendirme notuna ait grubu geçmiş temerrüt
oranları ve bu gruplarla ilgili temerrüt oranlarında zamanla meydana gelen farklıklar hakkında
kamuya yeterli bilgi sunulması zorunludur.
Derecelendirme kuruluşları, önemli nitelikteki tüm işlem, süreç, metodoloji ve
uygulamalarındaki değişiklikleri, önemli değişiklikleri uygulamaya koymadan önce kamuya
açıklamak zorundadır.
Derecelendirme kuruluşları, kamuyu aydınlatma zorunluluğunu yerine getirmek üzere
resmi internet sitesi kurmalıdır.
Derecelendirme kuruluşu ve çalışanları gizlilik sır saklama etiğine uymalıdırlar.
Derecelendirme kuruluşları iş elde etmek için dolaylı dolaysız reklam sayılabilecek
hareketlerde faaliyetlerde bulunamaz ve iş öneremezler.
Derecelendirme kuruluşunun notunu vermeleri izlemeleri ve güncellemelerine ilişkin
bilgilerini,
Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmelerle ilgili olması durumunda,
en seri haberleşme vasıtasıyla en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü saat 09:00’a
kadar duyurulmak üzere ilgili borsaya ve kurula en seri haberleşme cihazı ile beraber kurula
göndermeleri zorunludur.
Derecelendirme çalışmasına son verilmesi halinde, bu konuda kamuya açıklamada da
aynı şey kullanılır.
Derecelendirme faaliyetinin mevzuattaki esaslara uygun yapılmamasından dolayı,
müşteriler ve üçüncü şahısların uğrayabilecekleri zarardan, kuruluş ile birlikte derecelendirme
uzmanları ve komitesi üyeleri sorumludur.

Derecelendirme faaliyeti Kurulun gözetim ve denetime tabidir. Kurul derecelendirme
kuruluşlarından bilgi ve belge talep edebilir. Derecelendirme kuruluşları, derecelendirme
faaliyeti ile ilgili olarak hazırlanan raporlar ile dayanağı olan çalışma belgelerini kurulca
istendiğinde ibraz etmek üzere en az 10 yıl saklamakla sorumludur.
Kurul kararınca,
Başvuru koşullarının kaybedildiğinin,
Derecelendirme faaliyet ilke ve esaslarına uyulmadığının
Sermaye piyasasında kesintisiz olarak 5 yıl süreyle derecelendirme faaliyetinde
bulunulmadığının
Bildirim yükümlülüğü zamanında doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi yada
kurulca görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü bilgi , belge zamanında doğru
verilmelidir. Gecikmesi durumunda derecelendirme kuruluşu kuruluşun yöneticileri, kontrolör
ve çalışanları hakkında idari ceza uygulanabilir ve kuruluş listeden çıkarılır.
Kurul kontrolör, derecelendirme komitesi üyesi veya uzmanı sermaye piyasası
derecelendirme faaliyetinde bulunmasına yasak getirilebilir.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki şirketlerden hangisi BDDK’nın gözetim ve denetimine tabi değildir?

a)

Bankalar

b)

Finansal kiralama şirketleri

c)

Faktoring şirketleri

d)

Sigorta şirketleri

e)

Varlık yönetim şirketleri

2)

TCMB’nin kuruluş yasasındaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Fiyat istikrarını sağlamak

b)

Para politikasını düzenlemek

c)

Enflasyonu düşürmek

d)

Ülkenin ekonomik kalkınmasına yardım etmek

e)

Finansal piyasalarla devletin ilişkisini düzenlemek

3)

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası temel yetkilerinden biri olamaz?

a)

Türkiye’de banknot ihracını gerçekleştirir.

b)

Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder.

c)

Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu destekler

d)

Para politikasını düzenlemek

e)

Enflasyonu artırıcı faaliyetlerde bulunur.

4)
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak
amacıyla getirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
a)

Mevduat sigortası sisteminin uygulanması

b)

Açıklama yapma zorunluluğunun getirilmesi

c)

Finansal piyasalara girişin sınırlandırılması

d)

Finansal piyasalarda rekabetin sınırlandırılması

e)

Faiz oranlarının para otoritelerince belirlenmesi

5)

Türk Eximbank’ın kuruluş amacı nedir?

6)

Merkez Bankasının olası amaçlarını maddeler hâlinde yazınız.

7)

Para Politikası Kurulu nedir? Açıklayınız.

8)

BDDK’nın özerk olarak hareket edebileceği alanları yazınız.

9)
Mevduat sigortası sistemi mevduatın korunmasına ilişkin günümüze kadar
oluşturulan kurumların en gelişmişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) TMSF
b) BDDK
c) Merkez Bankası
d) Hazine Müşteşarlığı
e) Ticaret Bakanlığı
10)

Türk Eximbank’ın temel fonksiyonu nedir?

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)e
5) Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların
uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası
piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile
ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
6) Merkez Bankasının olası amaçları:



Fiyat istikrarı



Döviz piyasaları istikrarı



Finansal piyasaların istikrarı



Tam istihdam



Büyüme



Faiz oranları istikrarı

7. Para Politikası Kurulu, başkanın başkanlığı altında, başkan yardımcıları, banka
meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve başkanın önerisi üzerine müşterek kararla
atanacak bir üyeden oluşur. Para Politikası Kurulu; fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para
politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, Para politikası stratejisi çerçevesinde hükümetle
birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, hükümetle 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.
8) Bu konuda üç alan mevcuttur:


Düzenleme ve denetim alanında özerklik



Kurum içi yönetim alanında özerklik



Mali kaynakların kullanımında özerklik

9) a.
10) Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt
dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi
programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla
ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli
ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
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Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı
olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli
tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları
dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini
sağlamaktır.
Bireysel emeklilik sisteminin amaçları, süreci ve performansının açıklandığı bu
bölümde Türkiye’deki gelişimi dünyadaki bireysel emeklilik sisteminin karşılaştırılması ile son
bulmaktadır.

13. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı
olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli
tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları
dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini
sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.
13.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Amaçları
Bireysel Emeklilik Sistemi, devletin sosyal güvenlik sistemini tamamlar nitelikte,
bireylerin gönüllü katılımı esasına dayanan özel bir emeklilik sistemidir. Bireysel Emeklilik
Sistemi'ne katılım zorunlu değildir. Katılımcılar; mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine
ait gelir beklentilerini göz önüne alarak, katkı payı tutarını belirler ve emeklilik sözleşmesi
imzalayarak sisteme dahil olur. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes sisteme
katılabilmektedir. Sistemin asıl amacı bireylerin aktif olarak gelir elde etmekte oldukları
dönem içerisinde, gelecekteki emeklilik dönemleri için düzenli olarak tasarrufta bulunarak
birikim oluşturmalarını ve emeklilik geliri elde etmelerini sağlayacak, çağdaş bir gelecek
güvencesi alternatifini topluma sunmaktır. Bunun yanında bireysel emeklilik sisteminin
hayatımıza girmesiyle, gelecek nesil emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak
sağlayacak olması nedeniyle sosyal açıdan, bireysel tasarrufların oluşacak emeklilik fonları
aracılığıyla ekonomiye ciddi kaynak yaratacak olması nedeniyle ekonomik açıdan ülkemiz de
bireysel emeklilik sistemine ihtiyaç duyuldu.
Bireysel emeklilik, insanları tasarruf etmeye yönlendirmektedir. Bu işlemin
yararlarından haberdar olan kişiler, ister istemez tasarruf etme eğilimine sahip olurlar. Bu
açıdan bakarsak kişileri ekonomik açıdan harekete geçiren bir işlem türü olarak da ifade
edebiliriz. İnsanların bu tür hesaplar ve işlemler sayesinde ekonomik faaliyetleri artar,
dolayısıyla yatırım gücü ve kalitesi de yükselir.
Sosyal Güvenlik Sistemleri;
a)
Zorunlu katılım ve belirlenmiş maaş esasına dayalı, kamu sosyal güvenlik
kurumlarının oluşturduğu sosyal güvenlik sistemleri
b)
İşyeri bazlı maaş esaslı veya katkı esaslı fona dayalı emeklilik sistemlerinin
oluşturduğu sosyal güvenlik sistemleri
c)
Gönüllü katılıma ve fona dayalı özel emeklilik sistemlerinin oluşturduğu sosyal
güvenlik sistemleri olmak üzere 3 aşamalıdır.
Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenliğin üçüncü basamağını oluşturur. Üçüncü
basamak emeklilik sistemleri, bireylerin emekliliğe yönelik gönüllü katkılarından oluşan ve
tamamıyla bireysel hesaplarda takip edilen fonlu sistemlerdir. Özel emeklilik sistemlerinde
oluşan büyük fonlarla hem ekonomiye kaynak yaratılır hem de uzun dönemli borçlanma olanağı
sağlanır.

Genel olarak bireysel emeklilik sistemi konusunda ülkeler arasında uygulama
farklılıkları görülür. Sistem, bazı ülkelerde sosyal güvenliği tamamlayıcı olurken bazı
ülkelerde sosyal güvenliğin alternatifi olur. Sisteme katılım şekli ise bazı ülkelerde zorunlu, bazı
ülkelerde kişinin tercihine bırakılmıştır.
13.2. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi (BES), sosyal güvenlik sisteminde 1999 yılında
4447 sayılı yasa ile yapılan reformun bir parçası ve kamu sosyal güvenlik sisteminin bir
tamamlayıcısı olarak düşünülerek 7 Ekim 2001 tarih ve 4632 sayılı “Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile düzenlenmiştir. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Türkiye’de BES, Avrupa ve Amerika uygulamaları
incelenerek, her iki sistemin uygulamada başarılı ve pratik yönleri alınarak oluşturulmuştur.
Günümüzün birçok gelişmiş ülke ekonomilerinin yüksek refah düzeyine ulaşmasında, sistem
önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.
Türkiye'deki mevcut sosyal güvenlik sisteminde, bireylerin emeklilik dönemi
gelirlerinin çalışma dönemlerindeki refah düzeyini yeterli ölçüde sağlayamaması, sosyal
güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik sisteminin gelişimi açısından çok
büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.
Ülkemizde yapısal reformlardan birisi olan sosyal güvenlik reformunun bir parçası
olarak kamu sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı nitelikte emeklilik programlarının
geliştirilmesine yönelik 16 Mayıs 2000 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunulan "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Tasarısı" ile vatandaşların emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarını düzenleyen bireysel
emeklilik hesaplarına dayalı fonlu bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır.
Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi ikinci emeklilik geliri ile bireylerin
emeklilikte refah seviyelerinin artmasına, alt yapı yatırımları ve uzun vadeli yatırımlara
kaynak yaratılarak sistemin yeni iş ve istihdam olanakları yaratmasına, sosyal güvenliğin
kapsamının artmasına ve kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına,
mali sektörde uzun vadeli fonların artmasına böylece mali sektörün daha sağlıklı işlemesine,
enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlamasına, kurumsal yatırım
stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaları ve spekülasyonların azalmasına, sermaye
piyasasının derinleşmesine olanak sağlayacak bir özel emeklilik sistemidir.
Yapılan mevzuat çalışmaları ile sistemin etkili bir biçimde uygulanabilmesini teminen
gerekli olan idari ve hukuki çerçeve çizilmiş, 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik
sisteminin başlamasıyla birlikte emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir.
14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve birçok maddesi
yayımı tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilmiş, kanuna çeşitli konularda
yeni hükümler eklenmiştir. Grup emeklilik sözleşmelerinde, katılımcı adına katkı payı ödenen

katkı paylarının katılımcı tarafından hak edilmesi (vesting) süre ve koşulları, bireysel
emeklilik hesabındaki birikimlerin ve yıllık gelir sigortasından alınan aylıkların
haczedilebilme sınırı, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek,
vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu, veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe
yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların bireysel emeklilik sistemine aktarım koşulları
ve sağlanan avantajlar, bireysel emeklilik hesabının şirketler arasında aktarımında gecikme
cezası gibi konularda düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Emeklilik Gözetim Merkezi’nin görev,
yetki ve sorumlulukları kanunla yeniden tanımlanmış, Müsteşarlıkça hayat ve diğer sigorta
branşlarında verilecek görevler de Emeklilik Gözetim Merkezinin faaliyet alanına eklenmiştir.
12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde
yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 28 Şubat 2002 tarihli ve
24681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiş, emeklilik
planı kapsamında katkı paylarının devlet iç borçlanma araçlarına yatırılmasına ilişkin asgari
sınır ile yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlara yatırımına uygulanan
azami sınır kaldırılmıştır. 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
yayımı tarihinde yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelikle fon kuruluş ve kayda alma süreçlerinin paralel
yürütülebilmesi sağlanmış, portföy içerisinde yer alacak varlıklar çeşitlendirilmiş, fon
portföyünün değerlendirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmış, devlet katkısı fonu için
kayda alma ücretinin alınmayacağı belirtilmiştir. İlgili yönetmelikle 28 Şubat 2002 tarihli ve
24681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde
yürürlüğe giren Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği ile Emeklilik
Gözetim Merkezi’nin çalışma esas ve usulleri düzenlenmiş, teşkilat yapısı ve görevleri
detaylı bir şekilde belirlenmiştir.
9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Ağustos 2008
tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ile grup emeklilik
sözleşmesi, işveren grup emeklilik sözleşmelerinde hak kazanma süresi, çalışanlarca hak
kazanılan birikimlerin aktarılması ve ödenmesi, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesi,
cayma hakkı, sözleşmenin feshedilmesi, fon dağılımı değişikliği, birikimlerin aktarımı,
hesapların birleştirilmesi ve haciz konularında kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi
avantajı uygulaması kaldırılarak devlet katkısı sistemine geçilmiş, sistemden ayrılmalarda
menkul sermaye iradı olarak tanımlanan ve stopaja tabi olan birikim tutarı uygulaması yerine,
sadece irat tutarı üzerinden stopaj alınmasına yönelik değişiklikler yapılmıştır. Yapılan
düzenlemelerle, işverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve

vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının brüt ücretin %10’u
kadar olan üst limiti %15’e çıkarılmıştır. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik
taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret
şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya
tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2015
tarihine kadar uzatılmış, aktarım, ayrılma ve emeklilik işlemlerinin tamamlanması için
belirlenen işlem süreleri yeniden düzenlenmiş, sistemde kısmi ödeme almaya ve kıymetli
madenlerden oluşan fonların kurulmasına imkân sağlanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
9 Kasım 2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2013
tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ile, emeklilik
sözleşmesinin yürürlüğe girme, cayma, aktarım, emeklilik hakkını kazanma koşulları yeniden
tanımlanmış, işveren grup emeklilik sözleşmeleri hak ediş koşulları ve sistemden yapılan
kesintiler yeniden düzenlenmiştir.
Bireysel emeklilik sisteminin temel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak
mümkündür:

Sistem, gönüllülük esasına göre işlemekte ve her kesimin katılımına açık
bulunmaktadır.

Tasarruflar, Hazine Müsteşarlığının denetimine tabi olarak kurulan emeklilik
şirketleri tarafından, SPK mevzuatı çerçevesinde oluşturulan emeklilik yatırım fonlarında
değerlendirilmektedir.

Emeklilik şirketleri en az üç farklı risk ve getiri bileşimine sahip emeklilik
yatırım fonu kurarak bireylerin kendi risk ve gelir beklentilerine uygun yatırım tercihleri
yapabilmelerine olanak tanımaktadır.

Yatırımların kamu borçlanma senetleri ve ters repo gibi sabit getirili yatırım
araçlarının yanı sıra, hisse senedi gibi değişken getirili yatırım araçlarına da yönlendirilmesi
mümkündür.

Emeklilik yatırım fonları, SPK’ya tabi portfoy yönetim şirketleri tarafından
profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimlerin
asgari bir süre sonunda başka bir emeklilik şirketine aktarılması mümkündür.

Emeklilik yatırım fonunun varlıkları, emeklilik şirketinin malvarlığından ayrı
olarak SPK tarafından uygun görülen merkezi bir saklama kuruluşunda saklanmaktadır.
Mevcut durumda bu kurum İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ’dir.

Bireysel emeklilik sisteminin güvenliği denetim ve gözetim yapma görevleri
üstlenmiş olan kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Sistem ile ilgili olarak denetim yapan
kurumlar Hazine Müsteşarlığı, SPK ve bağımsız denetim kurumları olarak belirlenmişken,
Emeklilik Gözetim Merkezi ve Takasbank ise gözetim işlevini yerine getirmektedir.


Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanmak için sistemde en az on
yıl kalarak on yıl sureyle katkı payı ödemek ve 56 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Bu
kapsamda sistem, emekliliğe hak kazanmak için getirdiği düzenli katkı payı ödeme
yükümlülüğü ile bireyleri uzun dönemli tasarruf yapmaya teşvik etmektedir.

Sisteme katılım kamu tarafından sağlanan vergi avantajları ile de teşvik
edilmektedir. Katkı payı ödeme aşamasında, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı
tutarı, elde edilen gelirin yüzde 10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla
vergi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. Yatırım aşamasında, emeklilik yatırım
fonlarının elde ettiği kazançlar üzerinden stopaj kesintisi yapılmamaktadır. 56 yaşını
tamamlamış olmak, sistemde on yıl kalarak, on yıla karşılık gelecek katkı payını ödemek
koşuluyla emekliliğe hak kazanarak sistemden ayrılma durumda ise, toplam birikimin yüzde
25’i stopaj kesintisinden istisna edilerek kalan tutara yüzde 5 oranında stopaj kesintisi
uygulanmaktadır.
Şekil 1. Bireysel Emeklilik Sistemi Unsurları

Şekil 2: BES Sistemine Katılımcı Sayısının Yıllara Göre Değişimi

2003 yılında 11 şirket ile faaliyete başlayan bireysel emeklilik sisteminde katılımcı
sayısı 15.245 olarak gerçekleşmiştir. 10.05.2013 tarihi itibari ile bu sayı 3.564.249 kişiye
ulaşmıştır. Katılımcıların tercihleri doğrultusunda belirlenen katkı payı tutarı 2003 yılında
5.866.764 TL iken 2013 yılında bu rakam 18.317.719.913 TL gibi bir büyüklüğe ulaşmıştır.
Yatırıma yönlenen tutar ise, 5.692.556 TL’den 17.871.815.197 TL’ye ulaşmıştır. Devlet
katkısı uygulaması BES sistemine katılımı artırmıştır. 2013 yılı mayıs ayına kadar olan
dönemde sisteme giriş yapan katılımcı sayısı 2012 yılı toplam sayısına yaklaşmıştır.
Ülkemizin nispeten genç demografik yapısı düşünüldüğünde, sistemin büyüme
potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, Emeklilik Gözetim
Merkezi 2015 yılı sonunda sistemdeki katılımcı sayısının 4 milyon kişiye, fon tutarının 48
milyar TL’ye, 2020 yılı sonunda ise katılımcı sayısının 5,5 milyon kişiye, fon tutarının ise
115 milyar TL’ye ulaşmasını beklemektedir. Sisteme olan ilginin her gecen gün artmasıyla
beraber, emeklilik yatırım fonlarının hane halkı finansal varlıkları içerisinde aldığı pay da
büyümüştür. 2007 yılında hane halkı finansal varlıkları içerisinde yüzde 1,5 paya sahip olan
emeklilik yatırım fonları, sürekli artan katılımcı sayısı ve yapılan düzenli katkıların etkisiyle
2011 yılı Eylül ayına kadar gecen surede nominal olarak yüzde 207 büyüyerek payını yüzde
2,6’ya çıkarmıştır.
13.3. Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi
Bireysel emeklilik uygulamaları uzun yıllardır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
vatandaşlarına, çalışma yaşamları boyunca biriktirdikleri düzenli tasarruflar karşılığında
güvenli bir gelecek olanağı sunmaktadır. Kuşaklar arası dayanışma prensibine dayanan sosyal
güvenlik sisteminin aksine, kişinin kendi ihtiyaçlarını kendi tasarruflarıyla karşılaması esasına
dayanan bireysel emeklilik sistemi, dünyanın birçok ülkesinde değişik şekillerde hayata
geçirilmiştir.

Her toplumun sosyo kültürel ve ekonomik koşullarına bağlı olarak farklı
karakteristiklere bürünen çok farklı bireysel emeklilik sistemleri bulunmaktadır. Emeklilik
programlarını; fonların kurum içinde ya da harici fon yöneticilerine emanet edilerek
değerlendirilmesi, katılımcıların ayrıca sigortalanıp sigortalanmaması, emeklilik gelirinin satın
alma gücüne göre endekslenip endekslenmemesi, katkı payının kim tarafından ödendiği,
bireysel emeklilik hesabı sayısı ya da fon varlıklarının düzeyi itibariyle sınıflandırmak
mümkündür. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik programları sosyal güvenlik sistemini
tamamlayıcı rol oynarken, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturmaktadır.
Bireysel emeklilik sistemine girip girmemek kimi ülkelerde çalışanların tercihine bırakılırken,
kimi ülkelerde zorunlu tutulmuştur. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik programlarının
yükümlülükleri işveren kurum tarafından karşılanmakta, bazı ülkelerde bir grup işveren ya da
sendika tarafından üstlenilebilmektedir. Yine bazı ülkelerde işyeri, sanayi dalı ya da ülke
bazında faaliyet gösteren kollektif programların yanı sıra, yetki tanınan sigorta ya da fon
yönetim şirketleri de bireysel bazda hizmet verebilmektedir.
Her ülkede farklı bir çerçevede uygulanmakla birlikte, tüm seçeneklerin ortak özelliği,
fonlama sistemi olarak adlandırılan bir finansman yöntemiyle, her aktif bireyin çalışma yaşamı
boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emeklilik yıllarında karşılaşacağı giderleri önceden
fonlamasının sağlanmış olmasıdır.
Bu kapsamda, Şili gibi bazı ülkelerde bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik
sistemini ikâme ettiği, bir başka ifadeyle çalışanların zorunlu ya da gönüllü olarak sosyal
güvenlik sisteminden ayrılıp özel emeklilik kurumlarına tabi tutulduğu görülmektedir. Ancak,
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu OECD ülkelerindeki bireysel emeklilik uygulamaları,
sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı niteliktedir. Sosyal güvenlik sisteminin varlığını
sürdürmekte olduğu OECD ülkelerinde çalışanlar, özel sektörün idaresi, devletin gözetim ve
denetimi altında kendi gelecekleri konusunda inisiyatif alıp, aktif çalışma yaşamları
sırasında tasarrufta bulunarak emeklilik dönemlerinde sosyal güvenlik aylığının
sağlayabileceği imkânlardan daha rahat, yüksek standartta ve daha güvenli bir geleceğe
kavuşma olanağını elde etmişlerdir.
İki tip emeklilik programı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi belirlenmiş gelir esaslı
ikincisi de belirlenmiş katkı payı esaslı emeklilik programıdır. Ülkemizde diğer Avrupa
ülkelerinde ağırlıklı olarak uygulanan önceden belirlenmiş aylık modeli yerine, önceden
belirlenmiş katkı biçimindeki ABD modeli benimsenmiştir. 4632 sayılı yasanın 1.maddesine
göre bireysel emeklilik sistemi belirlenmiş katkı esasına dayanmaktadır.
Belirlenmiş katkı paylı sistemlerde katılımcının emeklilik sistemine yatıracağı katkılar
kendisi tarafından belirlenmekte ve emeklilik alacağı birikimler, yatırılan katkılar ile bunların
katılımcıların seçeceği fonlarda değerlendirilmesi sonucu oluşan getirilere göre
şekillenmektedir. Dolayısıyla bu tip sistemlerde yatırım riski katılımcıya aittir. Emeklilik fon
sistemi esas olarak gelişmiş batı ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Uygulanma alanı gün geçtikçe
geliştirilen bir sigorta modeli olarak yaygınlaştığı görülmektedir.

Dünyadaki uygulamalara baktığımızda, biriken emeklilik fonları uzun vadeli
nitelikleri nedeniyle ekonomiye istikrar kazandırmakta, sermaye piyasalarında yatırım
enstrumanları ve türevlerinin çeşitlenmesine yol açmakta, sürekli izlenebilen verimli
yatırımlara yönelmek suretiyle, ülke ekonomisinin gelişmesine de olanak sağlamaktadır.
Birçok kişinin küçük tasarruflarının uzun yıllar boyunca birikerek nemalanması
sonucunda ortaya çıkan devasa boyutlu emeklilik fonları, söz konusu ülkelerin ekonomik
gelişimlerinin fonlanmasında önemli kaynak oluşturmuştur. 2002 yılı itibariyle global özel
emeklilik tasarruflarının toplam miktarının 11 trilyon $ düzeyinde bulunduğu tahmin
edilmektedir.
Bireysel emeklilik fonlarında biriken varlıklar, bu sistemin uygulandığı birçok ülkede
kayda değer miktarlara ulaşmıştır. ABD ekonomisinin %17'sini, Hollanda özel sektör
varlıklarının %40'ını temsil eden menkul kıymetler özel emeklilik portföylerinde yer
almaktadır. Bireysel emeklilik programı varlıklarının GSMH'ye oranı 2000 yılı itibariyle
İsviçre'de %117, Hollanda'da %87, İngiltere'de %75 düzeyinde bulunmaktadır.
Varlıklarının ciddi düzeylere ulaşması, bireysel emeklilik sisteminin katılımcılara
emeklilik geliri sunma temel işlevinin yanı sıra birçok ilave makro- ekonomik fonksiyon
üstlenmesine neden olmuştur. Bireysel emeklilik sisteminin uygun gelişme iklimi bulduğu
ülkelerde, yeni finansal enstrüman ve uygulamalar yaygınlaşmakta, sermaye piyasası
derinleşmekte, uzun dönemli tasarruf düzeyi artmakta, artan bu tasarruflar özel sektör
tarafından etkin bir şekilde verimli alanlara yönlendirilebilmekte ve ülkedeki kamu
teşebbüslerinin özelleştirilmesi sürecine katılım yoluyla piyasa ekonomisinin gelişimi
hızlanmaktadır.
Batı Avrupa ülkelerindeki emeklilik fonları çok yakın bir tarihe kadar sermaye
piyasalarındaki olumlu konjoktür nedeniyle aktif olarak çalışanların sayısındaki artışa rağmen
kapsadıkları kişi sayısı açısından eksilen bir seyir izlemiştir. Diğer yandan emeklilik fonları
da işsizlik ve kamu finansmanındaki krizden olumsuz etkilenmektedir. Kamu finansmanındaki
sorunlar hükümetleri, emeklilik fonlarına tanınan vergi ayrıcalıklarını asgariye indirmeye ve
olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle fonların reasürans sistemine dahil edilmesi konusunda
yeni yaklaşımlar öngörmeye zorlamaktadır. İşletmelerin iflas tehlikesine karsı fon
hesaplarının ve emeklilik haklarının başka şirketlere transfer edilebilirliği ve çalışanların
sürekli işyeri değiştirmeleri emeklilik sisteminin maliyetini artırmaktadır.
Emeklilik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasında birçok Latin Amerika ülkesi
dünyaya öncü olmaktadır. Latin Amerika ülkeleri arasında ikame edici özel modeli
benimseyen Şili, özel emeklilik modelini en erken uygulayan ülkelerin başında gelmektedir.
Ücretli isçiler için zorunluluk esasına dayanan ve Mayıs 1981’de başlatılan yeni özel emeklilik
sisteminde her üyenin katkısının yatırıldığı bir bireysel emeklilik hesabı bulunmaktadır. Fon
yatırımlarının getirisi hesaplara aktarılmakta ve faydalar; fon getirilerine, toplanan ve biriken
fonların büyüklüğüne, emekli olunduğunda tahmin edilen ömür süresine göre
hesaplanmaktadır. Fonlar, özel emeklilik şirketleri tarafından yönetilmektedir. Emekliliğe

hak kazananlar, varlıklarına tekabül eden emekli maaşını yıllık veya daha kısa aralıklarla
alabilmektedir.
13.4. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar
Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi yeni olmakla beraber kısa zamanda önemli bir
gelişme göstermiştir. Sosyal güvenliğin kapsamının genişlemesi, bireylerin emeklilikte refah
seviyelerinin artması ve uzun vadede yaşam koşullarının iyileşmesini hedefleyen bireysel
emeklilik sistemi, sistemde toplanan fonların büyüklüğü ve uzun vadeli olması dolayısıyla
makro ekonomiyi ve finansal istikrarı da olumlu yönde etkilemektedir. Bireysel emeklilik
sisteminde toplanan fonlar ülkenin tasarruf hacminin artmasını sağlamaktadır. Sistemden
yoksun ülkelerde küçük tasarruflar yastık altında tutulurken, yatırımlara yönlendirilecek
fonların birikimi yeterli olamamaktadır. Bireysel emeklilik sistemi ile bu küçük tasarruflar
bir araya getirilerek kayıt altına alınırken, aynı zamanda finansal sistemin derinleşmesine ve
gelişmesine katkıda bulunacak fon birikimi sağlanmaktadır. Ayrıca, emeklilik fonlarının
kısa vadeli alım satım işlemleri yerine uzun vadede getiri elde etme hedefi, sermaye
piyasalarında uzun vadeli kurumsal yatırımların artmasına olanak vermektedir. Bu durum
ise kısa vadeli sermaye hareketlerinin yol açacağı dalgalanmaları ve bunların etkilerini
sınırlarken, sermaye piyasalarının krizlere karşı direncini artırmakta ve bunların yatırımcılar
için daha güvenli olmasına katkıda bulunarak finansal istikrarı olumlu yönde etkilemektedir.
Bireysel emeklilik sistemi ile sermaye piyasalarına uzun vadeli yeni fonların gelmesi
ve düzenli fon girişinin sağlanması, faiz oranlarının düşmesine katkıda bulunurken, kamu ve
özel sektörün borçlanma imkânlarını artırmaktadır. Bu şekilde kamu kesimi daha uzun vadeli
ve düşük faiz oranından borçlanabilirken, bütçe açıklarının ve kamunun sosyal güvenlikten
kaynaklanan yükünün azalması sayesinde finansal sistem daha sağlıklı işler h â l e gelmektedir.
Özel sektörün finansman kaynaklarına yönelik imkânlarının artması ise menkul kıymet
ihraçlarının ve yatırımların artmasını, risklerin ise piyasa yatırımcıları arasında paylaşılmasını
sağlamaktadır.
Yatırımlara yönlendirilen tasarruflar, üretim ve istihdamın artmasını sağlarken istikrarlı
ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir kaynak hâline gelmektedir. Ayrıca, tüketimin
azalmasıyla artan tasarruf hacmi enflasyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olurken,
ülkemizde olduğu gibi fonların daha çok yerel para cinsinden tutulması ise ulusal para
birimine olan güveni pekiştirmektedir.
13.5. Emeklilik Planı
Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlara, giriş aidatına, yönetim
gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara ilişkin
hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.
Emeklilik planı, bireysel emeklilik planı veya grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir.

13.5.1. Katkı Payı
Emeklilik planına dahil olabilmek için belli bir katkı payı tutarının ödenmesi
öngörülebilir. Ödenecek katkı payının, her yıl TÜFE veya ÜFE gibi bir endekse, yabancı
bir para birimine veya belli bir artış oranına bağlı olarak artırılması hususu düzenlenebilir.
Yabancı para birimine endeksli ödeme yapılması hâlinde, ödemelerde kullanılacak kur ve tarihin
tespitine ilişkin esaslar planda belirtilir.
13.5.2. Giriş Aidatı
Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya işveren
grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir.
Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı,
teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu
aşamaz. Peşin olarak belirlenmiş bölümü taksitler h â l i n d e de alınabilir. Peşin ve
ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı
tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için
yüzde yetmiş beşini,

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı
yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on
yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını
dolduranlardan, vefat, maluliyet ya da emeklilik nedeniyle ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı
tahsil edilemez.
Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir
bireysel emeklilik hesabı açtırması h â l i n d e katılımcı veya katılımcının nam ve hesabına
hareket eden kişilerden indirim yapılan tarihte geçerli brüt asgari ücretin aylık tutarını
aşmamak kaydıyla giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı, emeklilik sözleşmesi kuruluşu aşamasında
azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde de alınabilir ya da şirketten ayrılması hâlinde
talepte bulunduğu tarihe kadar ertelenebilir.
13.5.3. Yönetim Gideri Kesintisi
Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde 2 oranında
yönetim gideri kesintisi alınabilir.
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili
hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği

kabul edilir. Bu durumda şirket, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara
verilen her tam ay için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alabilir.
13.5.4. Ara Verme Kesintisi
Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin
olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit
giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden
indirilebilir.
13.5.5. Fon Toplam Gider Kesintisi
Fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil olmak üzere,
fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda
yapılacak toplam kesinti oranları üst sınırları, günlük azami yüz binde 3, yüz binde 5.25, yüz
binde 6.25 olmak üzere; üçe ayrılmış olan fon grubu bazında belirlenmiştir.
09.11.2012 tarihinde 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Bireysel Emeklilik
Sistemi Hakkında Yönetmelik" madde 22 gereği, 01.01.2013 tarihinden itibaren Fon İşletim
Gideri Kesintisi azami oranlarında değişiklik yapılmıştır.
13.5.6. Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma
Emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi halinde katılımcı,
sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan
süreye ilişkin haklarını kaybeder. Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma
talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak
kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet
hâlinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi
gerekir. Maluliyet halilin her durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra
oluşmuş olması şarttır. Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa hak kazanılan
devlet katkısı ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî
mirasçılarına ödenir.
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından
katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen
katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. Bir bireysel ya da gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm
katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Sadece Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcılar adına ödenen katkı payı ödemeleri için devlet katkısı
alınabilecektir. Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret
tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.
2013 yılı için alınabilecek maksimum devlet katkısı tutarı, 3.000,15 TL’dir. 2013 yılı
brüt asgari ücret toplamı= 12.000,60 TL

Bir katılımcı için hesaplanacak 2013 yılı maksimum devlet katkısı tutarı= 12.000,60 TL
x %25 = 3.000,15 TL.
Devlet katkılarının;
a)
Asgari yüzde yetmişbeşi, Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden
borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,
b)

Azami yüzde yirmi beşi;

1)
Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi
kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar
olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında,
2)
İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde
değerlendirilir.
Fon portföyüne, İMKB repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo
sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.
Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün yüzde birini aşamaz.
BES sektörü toplam fon büyüklüğü 2011 başında 12,1 milyar TL iken 2013 mayıs
ayı sonu itibari ile 23,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2011 yılı başından itibaren bireysel
emeklilik fonları toplam miktarları Şekil. 3’de verilmiştir. 2012 başından itibaren toplam fon
büyüklüğü artışında hızlanma gözlenmiştir.
Şekil 3. BES Toplam Fon Büyüklüğü Değişimi (07.01.2011 – 03.05.2013)

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonunun özelliklerinden biri
değildir?
a)

Süresiz olarak kurulurlar.

b)

Tüzel kişilikleri vardır.

c)

Kuruluşu için SPK’dan izin alınır.

d)

Uzmanlarca yönetilir.

e)

Enflasyona karşı korunaksızdırlar.

2)

Emeklilik planı ne demektir?

3)

Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarının temel ilkelerinden biri değildir?

a)

Riskin dağıtılması ilkesi

b)

Mal varlığının korunması

c)

Yüksek komisyonlarla çalışmak

d)

Ortaklıktan doğan haklar

e)

Profesyonel yönetim

4)

Emeklilik planında katkı payı nedir? Açıklayınız.

5)

BES’de alınabilecek maksimum devlet katkısı tutarı ne kadardır?

a)

Yıllık brüt asgari ücret kadarı

b)

1000 TL

c)

5000 TL

d)

10000 TL

e)

20000 TL

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde uygulanan Sosyal Güvenlik Sistemlerine
örnek olabilir?
a) Zorunlu katılım ve belirlenmiş maaş esasına dayalı, Kamu Sosyal Güvenlik
Kurumlarının oluşturduğu sosyal güvenlik sistemleri

b) Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını yok sayan bir sistem
c)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 70 yaşında geri veren bir sistem

d)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 80 yaşında geri veren bir sistem

e)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını kura ile geri veren bir sistem

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde uygulanan Sosyal Güvenlik Sistemlerine
örnek olabilir?
a)
İşyeri bazlı maaş esaslı veya katkı esaslı fona dayalı emeklilik sistemlerinin
oluşturduğu sosyal güvenlik sistemleri
b)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını yok sayan bir sistem

c)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 70 yaşında geri veren bir sistem

d)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 80 yaşında geri veren bir sistem

e)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını kura ile geri veren bir sistem

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde uygulanan Sosyal Güvenlik Sistemlerine
örnek olabilir?
a)
Gönüllü katılıma ve fona dayalı özel emeklilik sistemlerinin oluşturduğu
sosyal güvenlik sistemleri olmak üzere 3 aşamalıdır.
b)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını yok sayan bir sistem

c)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 70 yaşında geri veren bir sistem

d)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını 80 yaşında geri veren bir sistem

e)

Havuzlar oluşturarak katılımcıların haklarını kura ile geri veren bir sistem

9. İlk defa “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ne zaman
düzenlenmiştir?
a) 2001

b) 1998

c) 1994

d) 1989

e) 1985

10. Aşağıdakilerden hangisi Emeklilik Sisteminin Unsurlarından birisidir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Radyo Televizyon Üst kurulu
c) YÖK

d) TCDD
e) TRT
11. Aşağıdakilerden hangisi Emeklilik Sisteminin Unsurlarından birisidir?
a) Sermaye Piyasası Kurulu
b) Radyo Televizyon Üst kurulu
c) YÖK
d) TCDD
e) TRT
12. Aşağıdakilerden hangisi Emeklilik Sisteminin Unsurlarından birisidir?
a) Emeklilik Gözetim Merkezi
b) Radyo Televizyon Üst kurulu
c) YÖK
d) TCDD
e) TRT
Cevaplar
1)e
2) Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlara, giriş aidatına,
yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara ilişkin
hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.
Emeklilik planı, bireysel emeklilik planı veya grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir.
3)c
4) Emeklilik planına dahil olabilmek için belli bir katkı payı tutarının ödenmesi
öngörülebilir. Ödenecek katkı payının, her yıl TÜFE veya ÜFE gibi bir endekse, yabancı bir
para birimine veya belli bir artış oranına bağlı olarak artırılması hususu düzenlenebilir.Yabancı
para birimine endeksli ödeme yapılması hâlinde, ödemelerde kullanılacak kur ve tarihin
tespitine ilişkin esaslar planda belirtilir.
5)a
6. A

7. A
8. A
9. A
10. A
11. A
12.A
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piyasaları
Sermaye
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sermaye
piyasaları
piyasalarının ne olduğunu piyasalarının ne olduğunu,
kavrayabilmek
özelliklerini ortaya koyarak
elde edilecektir.

Konu ile ilgili temel
Finansal
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kavramların açıklanması ve
içinde yer alan temel
ilgili temel kavramlar
tartışılması
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arasındaki farklar
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Anahtar Kavramlar
•

Dış ticaret

•

Faktoring

•

Forfaiting

•

Finansal kiralama

Giriş
Dış ticaret teknikliklerin kısaca tanıtıldığı bu bölümde ihracatın finansmanı, faktoring,
forfaiting ve finansal kiralamanın özellikleri ve işleyişleri açıklanmıştır. Bunun yanında
karşılıklı ticaret, kliring, buy back, offset ve barter terimlerinden de bahsedilmiştir.

14. DIŞ TİCARET FİNANSMAN TEKNİKLERİ
En genel anlam ile dış ticaret finansmanı, ihracatçı ve/veya ithalatçının sevkiyat öncesi
ve/veya sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir. Dolayısıyla,
dış ticaretin finansmanı bankacılık ve sigorta mekanizmaların bir karışımıdır.
OECD tanımına göre de, dış ticaretin finansmanı, kredi, sigorta ve garanti yöntemleri
ile ihracatçıya ve/veya ithalatçıya ödeme kolaylığı sağlanabilmesi ve böylelikle ihracatçının
vadeli satışlarının desteklenmesidir.
Dış ticarette ihracatçıların finansman ihtiyacı genellikle uzun dönemde ortaya çıkarken,
ithalatçıların finans problemleri kısa süreli özellik göstermektedir. Yurt dışından mal ithal
edecekler, mal bedelini genellikle çok kısa sürelerde malın ihracatçı ülkeden ithalatçı ülkeye
nakledilmesi için gerekli olan süre sonunda ödemek zorundadır. Ancak ithalat kredili olarak
yapılmış ise, ödeme süresi poliçe vadesi sonuna kadar uzayabilmektedir. Buna mukabil
ihracatçılar için aynı durum söz konusu değildir. Yurtdışına herhangi bir malın ihracatın
gerçekleştirmek isteyen bir ihracatçı, her şeyden önce, mal bularak hazırlamak durumundadır.
Bunun için ya üretim yapacaktır ya da ihraç edeceği malı toplamak zorundadır. Şüphesiz ki;
herhangi bir mal ihraç etmek isteyen bir ihracatçı, ihraç edeceği malı üretmesi, ihraca hazır hâle
getirmesi, gerekli işlemleri yaparak sevk etmesi ve mal bedelini tahsil etmesi kısa sürelerde
mümkün değildir. Aynı şekilde malın özelliğine göre, imal edilme söz konusu olmasa bile,
malın satın alınarak hazır hâle getirilmesi uzun süre gerektirmektedir.
14.1. İhracatın Finansmanı
14.1.1. Sevkiyat Öncesi Finansman
İhraç malının sevk edilmesinden, bedelinin ödenmesine kadar geçecek sürede finans
ihtiyacını karşılamak üzere verilen kredilerdir. Bu krediler taraflar açısından iki ana gruba
ayrılmaktadır.
Satıcı kredileri: İhracatçıya satış bedelini tahsil edinceye kadar finansman sağlamayı
amaçlamaktadır. Mal sevk eden ihracatçı gerekli belgeleri bankaya ibraz ederek, mal bedeli
kadar kredi talep edebilmektedir. Bu tür kredilerde, kredinin anapara ve faizinin geri
ödenmesinden ihracatçı sorumludur. Kredilerin geri ödenmesi, ihracat sigortası yaptırılmak
suretiyle veya alıcının bankasının garantisi temin edilerek, teminat altına alınabilir. İhracat
vesaik kredileri ve iştira kredileri satıcı kredilerine örnek gösterilebilir. Bankaların döviz
pozisyonlarına göre, özellikle dövizin kıt olduğu dönemlerde, güçlü döviz pozisyonuna sahip
olabilmek için, bankalar tarafından çok düşük maliyetli vesaik karşılığı kredi
verebilmektedirler. Hatta bu kredi vesaiklerin tahsil süresi çok kısa olduğu durumlarda faizsiz
dahi verilebilmektedir. Burada, kredi maliyeti, dövizin kıt olup olmamasına, vesaiklerin tahsil
süresine bağlı olarak artıp, azalabilmektedir.
Alıcı kredileri: İhracatçının bankası, alıcı durumundaki ithalatçıya kredi vererek mal
bedelinin alıcı tarafından peşin ödenmesi sağlanmaktadır. Bu tür bir işlemde, ihracatçı yaptığı
sevkiyatlar karşılığında kendi ülkesindeki bankadan mal bedelini tahsil etmekte ve bu ödeme

alıcı tarafından kabul edilmektedir. Burada, ihracatçı sözleşmeye uygun olarak malı sevkettiği
için sorumluluğunu bertaraf etmekte ve mal bedelini kendi ülkesindeki bankadan peşin tahsil
etme imkân bulmaktadır. Kredinin anapara ve faizinin ödenmesinden dolay sorumluluk
ithalatçıya ait olmaktadır. İhracatçının ülkesindeki banka, alıcının bulunduğu ülkeye birçok mal
kapsamak üzere kredi vermekte ve ihracatçılar satışlarına karşılık mal bedelini hemen tahsil
etmektedirler.
İhracatta görülen bir diğer finans şekli de gelişmiş ülkeler arasındaki ticarette sıkça
başvurulan factoring işlemidir ki bu işlem aşağıda diğer kredi türleri ile birlikte ele alınacaktır.
Sevk öncesi ihracat kredileri ihracatçıya; ihraç konusu malın üretim ve hazırlanması
veya hizmetin sağlanması amacıyla, borçlu cari hesap, senet karşılığı avans veya ürün ve mal
karşılığı avans şeklinde, en fazla 1 yıl vadeli olarak, serbest dövizle ihracat taahhüdü karşılığı
Yeni Türk Lirası üzerinden kullandırılır.
Prefinansman Kredileri: Prefinansman (ön finansman), ihracatçıların yapacakları
ihracatın finansmanında kullanılmak üzere yüklemeden önce yurtdışından döviz olarak
sağladıkları avans paralardır. İthalatçılar, genellikle rekabet şartlar ağır olmayan bazı özel
malların satın alınması için ihracatçıya avans ödemeyi kabul ederler. İhracatçılar ise,
çoğunlukla iç piyasadaki kredi sıkıntısı veya dış piyasalara oranla oldukça pahalı olan kredi
maliyetleri nedeni ile bu tür dış finans kaynağına başvurabilirler. İhracatçılar bu krediyi
kendileri bulabildikleri gibi, uygulamada sıkça görüldüğü gibi bir bankaca sağlanmış
prefinansman kredilerini kullanabilmektedirler. Bu krediler genellikle kısa vadeli, azami 1 yıl
vade ile açılan kredilerdir.
Emtia Karşılığı Krediler: Emtia karşılığı kredi, bankalarca kredi değerliliği olan bir
emtianın yapılan uzman incelemesi sonucu oluşacak değerinin belirli bir bölümünün, emtianın
bankaca rehini karşılığında müşteriye ödenmesidir. Teminat, müşterinin borcunu vadesinde
ödeyememesi durumunda bankaya teminat nakde dönüştürerek kredinin kapatılması hakkın
verir.
14.2. Faktoring
Faktoring, Latince factor kelimesinden türetilmiştir. “Factor” başkası hesabına hareket
eden kişiye denir. Faktoring'in işletme, hukuk, ekonomi dallarını kapsayan bir finansman
tekniği olması nedeniyle çeşitli tanımları yapılmıştır. Faktoring, "alacak hakkının satışı ile
firmalara fon sağlayan bir finans yönetimidir." Faktoring, satıcı firmaların kısa vadeli
alacaklarının, belirli bir komisyon bedeli veya factor ücreti karşılığında factor adı verilen
factoring şirketlerince temlik edilmesi ve tahsilinin üstlenilmesi ile satıcı firmaların da kredi
sağlamış olmalarının yanı sıra birçok finansman hizmetlerinden yararlanabildikleri bir
finansman tekniği olarak tanımlanabilir.
Kredili satışlar yapan fîrmaların, bu satışlarından doğan alacak haklarının 60-180 gün
vadeli olarak "faktoring şirketi" tarafından taraflar arasında imzalanan bir faktoring sözleşmesi
ile satın alınması esasına dayanan ve faktoring şirketinin satıcı firmaya finansman hizmetinin

dışında anında peşin ödeyerek bütün alacaklarını satın almak, alacakları takip ederek vadesinde
tahsil edilmesini sağlamak, bu alacaklara ilişkin muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak ve
potansiyel müşterilerin finansal yapıları hakkında bilgi toplama gibi hizmetlerinden
yararlandırmaktadır. Kısaca faktoring;
i.

Anında peşin ödeyerek bütün alacakları satın alır.

ii.

Alacakları tahsil eder.

iii.

Bu alacaklara ilişkin muhasebe ve defter kayıtlarını tutar.

iv.

Borçlu hakkında istihbarat yapar ve elde ettiği bilgileri güncel tutar.

v.
Borçlunun mali sıkıntıya düşerek ödeme kabiliyetini kaybetmesi hâlinde oluşan
zararları üstlenir, yani satıcıyı tahsilat sıkıntısına karşı korur.
Faktoring yalnızca bir finansman tekniği olmayıp, aynı zamanda yönetsel hizmetleri de
içeren bir tekniktir. Faktoringin temel işlevi vadeli alacakların temlik alınarak nakde çevrilmesi
olmakla birlikte, riskin üstlenilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması gibi hizmetler de
faktoring şirketlerince verilen hizmetlerdir.
14.2.1. Faktoring İşleyişi

i.
Faktoring Şirketine Başvuru: Yurtiçi faktoring'den faydalanmak isteyen satıcı
işletmeler, işletmelerine ait hesap özetleri, borçluların isim ve adres listesi, alacaklıların
dökümü, kredi talebi gibi belgelerle birlikte faktoring şirketine başvurur.

ii.
Teklif: Faktoring şirketi bu başvuru talebini değerlendirmeye alır, kredi
komitesinin onayına sunar ve sonra satıcı işletmeye bir teklif sunar. Aday satıcı işletmenin ve
borçlularının kredi değerliliklerine göre belirlenmiş çalışma koşullarını, işletmeye yapabileceği
hizmetlerin çeşidini ve fiyatlamanın yer aldığı teklifi satıcı işletmeye sunar.
iii.
Faktoring Sözleşmesi: Komisyon oranı, ödeme oranı ve faiz gibi konularda
sözleşme şartları belirlenir ve daha sonra satıcı işletme ile işlem yapılacak aşamaya gelinir.
iv.
Onay: Faktoring sözleşmesi imzalanır ve satıcı işletmenin siparişleri alınır. Bu
siparişlerin tamamı faktoring şirketine bildirilir ve onay beklenir.
v.
Malların Borçluya Gönderilmesi: Alınan siparişler onaylandıktan sonra satıcı
işletme mallan borçluya gönderir.
vi.
Faturaların Temliki: Satıcı işletmeye ait alacakların tamamı faktoring şirketine
devri gerçekleştiğinde her fatura düzenlenmesinde ayrı ayrı devir işlemi yapılmaz. Faturaların
üzerine yapıştırılacak etiket ile borçluya ihbar edilmesi gereklidir. Etiket faturaların aslına ve
bir suretine yapıştırılır ve "Alacak Temliki İhbar Formu" ekinde factoring şirketine verilir.
Faktoring şirketi faturanın ikinci suretini kendisinde tutar ve aslını borçluya verir.
vii.
Ön Ödeme ve Fatura Tahsili: Faktoring şirketi satıcı işletmenin nakit
ihtiyacına ve sözleşme şartlarına uygun olarak genelde %80'i aşmayan oranda ön ödeme yapar.
Satıcı iş-letmenin almış olduğu ön ödemenin factoring şirketine devir etmiş olduğu alacaklıların %80'ini geçmemesi en önemli noktayı oluşturur. Faktoring şirketi faturayı vadesi
geldiğinde borçludan tahsil eder. Satıcı işletme fatura vadesi ile ilgili ihtilaf çıkmaması için faturaların üzerine ödeme tarihini yazmak zorundadır. Ön ödeme yapılması hâlinde borçlulardan
tahsil edilen fatura bedelinden masraflar düşürülür, kalan tutar müşterinin faktoring şirketindeki
hesabına kaydedilir. Faktoring şirketi tahsil ettiği fatura tutarından, ön ödeme yapılmışsa
yapılan ön ödeme tutan, finansman faizi ve faktoring komisyonunu düşer ve kalan tutarı
işletmeye öder.
Tüm diğer finansman ürünleri gibi faktöringin de kullanıcılar açısından kullanılan
faktoring hizmetinin kapsamına ve türüne göre değişen bir maliyeti vardır. Faktoring işleminin
maliyeti hizmet ve teminat işlevlerinin sağlanması hâlinde Faktoring komisyonu, finansman
işlevi sağlanıyor ise finansman faizi olarak adlandırılır.
Faktoring Komisyonu: Alacakların garanti edilmesi ve tahsili hizmetleri karşılığında
temlik alınan faturaların üzerinden tahakkuk etmektedir. Daha detaylı olarak baktığımızda
Faktoring firması kredibilite araştırması, üstlenilen risk, hesapların tutulması, alacağın tahsilatı
gibi hizmetler karşılığında faktoring işleminin tipine bağlı olarak temlik aldığı alacaklar
üzerinden satıcıdan belli oranda bir komisyon almaktadır. Bu oran, risk, toplam ciro, ürün
alıcıların sayısı, alıcıların kredibiliteleri, çalışılan iş kolunun özellikleri, vade ve ülke riski gibi
unsurlara bakılarak belirlenir. Faktoring'in, kredi şeklindeki diğer finansman tekniklerinden
maliyet açısından farkı bu komisyondur. Bu fark devredilen riskin maliyeti ve verilen
hizmetlerin karşılığıdır.

Finansman Masrafı: Finansman masrafı ön ödeme oranı üzerinden, kullanım süresi
kadar tahakkuk etmektedir. Kullanılan ön ödemeye uygulanan faiz, işlemin yurtiçi veya
uluslararası olmasına bağlı olarak değişmektedir. Finansman faizi yurtiçi faktoringte güncel
faiz oranlarına göre belirlenirken uluslararası faktoringte ilgili para birimi için geçerli libor
oranına belirli bir spreadin (fark) eklenmesi ile bulunur.
14.2.2. Yurtiçi Faktoring İşleminde Maliyetler
Satıcı A firması, alıcı Z firmasına 100,000 TL tutarında 2 ay vadeli olarak mal satmıştır.
Türkiye’de bir faktoring şirketi bu satış için A firmasıyla faktoring anlaşmasına varmıştır. A
firmasına bu alacak için yapacağı ön ödeme, fatura toplamının %80’dir. Faktoring şirketi
hizmetleri için %2 oranında faktoring komisyonu almaktadır. Bu komisyonun peşin olarak
değil sonradan alınması üzerine anlaşmaya varılmıştır. Faktor, ön ödemeler için aylık %6
oranında faiz uygulayacağını belirtmektedir. Alacakların %100’ünün tahsil edilememe riskine
karşı ise %2’lik bir risk primi de talep etmektedir.


Satış Tutarı: 100,000 TL.



Vade süresi: 2 ay



Ön Ödeme : %80 * 100,000 = 80,000 TL.



Ön Ödemenin Faizi: %6*2 * 80,000 = 9,600 TL.



Ön Ödeme Faizi Üzerinden BSMV: %5 * 9,600 = 480 TL.



Factoring Komisyonu: %2 * 100,000 = 2,000 TL.



Factoring Komisyonu Üzerinden BSMV: %5 * 2,000 = 100 TL.



Risk Primi: %2 * 100,000 = 2,000 TL.


Factoring

Toplam Giderler = Ön Ödeme Faizi + Ön Ödeme Faizi Üzerinden BSMV +



Komisyonu + Factoring Komisyonu Üzerinden BSMV + Risk Primi



Toplam Giderler = 9,600 + 480 + 2,000 + 100 + 2,000 = 14,180 TL

14.2.3. Faktöringin Müşteri-Satıcı Firmaya Sağladığı Avantajlar

Faktoring ile müşteri firmanın likidite sorunu çözülerek kısa vadeli ve acil
gerekli finansman ihtiyacı karşılanır.

Müşterinin likidite ihtiyacı karşılandığı için, müşteri kredi kurumlarına olan
borçlarını düzenli ödeyecek, böylece kredi değerliliğini arttıracaktır.


Faktoring ile sağlanan likidite ile müşteri firma yapacağı hammadde alımlarını
peşin olarak yapıp indirimden yararlanıp üretim maliyetlerini düşürmektedir.

Alacakların factor’a temlik edilmesiyle, şirket bilançosundaki pasif kalemlerin
iyileşmesi ve buna bağlı olarak şirket öz sermayesinin güçlenmesi ortaya çıkacaktır.

İthalat faktoringi sayesinde ithalat yapan müşteri firmalar, factor’un yabancı
firmaya verdiği güvence sayesinde o ülke ihracatçısına pahalı kredi ve teminat mektupları veya
akreditif temin etmekten kurtulur; işlemler daha hızlı gerçekleşir.


Müşterinin rekabet gücü artar.



Müşterinin alacaklarını tahsil edememe ve likidite sorunu çözülür.


kurtulur.

Müşteri satışlarının karşılığının vadesinde ödenip ödenmediği endişesinden


Müşteri her alıcı-borçlu için ayrı bir hesap açma ve açılan her bir hesabı izleme
yükümünden kurtulur.

Factor’un yurt dışı ve yurt içi piyasalara dair bilgi toplaması ile müşteri, yurt içi
ve yurt dışı piyasalara daha kolay girer.

Factor’un yaptığı istihbarat neticesinde müşteri, alıcı-borçlularının mali
durumundan en kısa zamanda haberdar olur. KOBİ’lerin tahsilat sorunu çözüldüğünden,
sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

Açık-cari hesap şeklinde yapılan satış ve alacaklar güvenli hâle geldiği için, bu
türde yapılan satışlar artar.

Faktoring sayesinde müşteri ile alıcı arasındaki ilişki ve pazara ait bilgiler canlı
tutularak kuvvetlendirilir.

Faktoring sayesinde müşteri firmalar bünyelerinde bir istihbarat ve tahsilat
departmanı kurmaya ihtiyaç duymadıkları için zaman ve finansal açıdan tasarruf sağlarlar.

Tahsilatın takibi firmalara zaman kaybettirir. Üstelik aksayan ödenmeyen
alacaklar, hem üretimi engeller hem de idari takip, avukat masrafları nedeniyle ek mali yük
getirir. Oysa karşısında güçlü ortaklıklı bir faktoring şirketi gören borçlu-alıcı söz konusu
borcun ödenmesine öncelik verecektir.

Uluslararası satımlarda faktoring borçlu-alıcının ülkesindeki hukuki
düzenlemeler hakkında bilgilendirdiği için müşterisini; para, zaman tasarrufu ve güvence
ortamı yaratır.

14.3. Forfaiting
Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre
tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman
kurumu tarafından satın alınması olarak tanımlanabilmektedir. Alacağın satıcısına “forfaitist”,
devralan kuruluşa “forfaiter” denir.
Senetli ve senetsiz her çeşit alacak, forfaiting konusu olabilir. Ancak uygulamada poliçe
ve bono gibi senetlerle temsil edilen alacaklar üzerinden forfaiting yapılmaktadır.
İthalatçı, güvenilir bir borçlu değilse, forfaiter, kendisine devredilecek olan alacağın
aval veya benzeri şeklinde kabul edilebileceği bir banka teminatına bağlanmasını isteyebilir.
Böylece, forfaiterin alacağı tahsil edememe riski azalmaktadır.
Uluslararası piyasalardaki yoğun rekabet, ihracatta yeni finansman tekniklerinin
gelişmesine neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödeme güçlüğü içerisinde
bulunmaları, forfaiting’in yeni bir finansman tekniği olarak uygulanmasını gündeme
getirmiştir. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde sevk sonrası ihracat finansmanına ağırlık
verilmiştir. Forfaiting sevk sonrası ihracat finansman tekniğidir.
Batılı ülkeler gelişmekte olan ülkelere yaptığı bütün tutarlardaki kredili satışları kendi
kaynaklarından finanse etmek istememişlerdir. Ayrıca bankaların uyguladıkları geleneksel
finansman yöntemleri de ihracatçıların gereksinimlerini karşılamamıştır. Bu nedenle forfaiting
uluslararası finansman alanında yeni bir finansman tekniği olarak geliştirilmiştir.
Son yıllarda Türkiye’de ihracattaki artışa paralel olarak, forfaiting önem kazanmaya
başlamıştır.
Günümüzde, Londra, Zürih ve Frankfurt’ta gelişmiş forfait piyasaları vardır. Her geçen
gün artan talep, birçok banka ve kredi kurumunun forfaiting’i kredi programlarına almalarına
neden olmaktadır. Forfaiting piyasanın genişleme nedenleri olarak faiz oranları ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalar, transfer riskindeki artışlar, sigorta primlerinin yükselmesi, ihracat
kredi sigortası ve garanti şartlarının daha sınırlayıcı bir hâle gelmesi sayılabilir.
14.3.1. Forfaiting Süreci
Bilindiği gibi, forfaiting, ihracatçıların ithalatçılara kredi olarak sattıkları mal bedelleri
ile ilgili alacaklarını, kendilerine rücu hakkı olmaksızın üçüncü şahıslara satmalarıdır. Bu
nedenle, forfaiting, rücu hakkı olmaksızın, alacağın satın alınması yoluyla, sabit faizli ve
genellikle orta vadeli bir ihracat finansman yöntemidir.
Forfaiting’e konu olan alacaklar, genellikle poliçe veya bono şeklinde senede bağlanmış
alacaklardır. Çünkü senetsiz alacaklar veya defterlerde kayıtlı alacaklar veya vadeli akreditiften
doğan alacakların satın alınması hukuki sorunlar doğurabilmektedir.
Forfaiting işlemlerinde yer alan taraflar şunlardır:

1. İhracatçı işletme (Forfaitist)
2. İthalatçı işletme
3. Forfaiter
4. Garantör banka
14.4. Finansal Kiralama
Finansal kiralama (leasing), en genel tanımıyla herhangi bir varlığın mülkiyetini
devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Daha geniş bir ifadeyle,
bir yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar
karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma
opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir
finansman aracıdır.
Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek satıcı firma ile fiyat ve teslim koşullarını
içeren bir ön anlaşma yapılır. Proje finansman sağlanması aşamasına geldiğinde yatırımcı firma
bir leasing şirketine başvurur. Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri finansal kiralama
şirketine verir. Finansal kiralama şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir
teklifte bulunur. Gerekli görülürse yatırımcı firmadan teminat talep edilir. Anlaşmaya varıldığı
zaman leasing şirketi ile yatırımcı firma arasında noter onaylı finansal kiralama sözleşmesi
imzalanır.
Yatırımların teşvikli olması durumunda finansal kiralama sözleşmesi imzalandıktan
sonra Hazine Müsteşarlığına başvurarak teşvik belgesi finansal kiralama şirketine devredilir.
Finansal kiralama şirketi mal bedelini satıcı firmaya öder. Finansal kiralama konusu mallar
kiracıya teslim edilir. Kiracı finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen kiraları finansal
kiralama şirketine öder ve malları kullanır. Sözleşme süresinin sonunda ya mallar kiracı
tarafından sözleşmede daha önce belirlenen düşük bir bedel ile satın alınır, ya finansal kiralama
sözleşmesi daha düşük bir kira tutarı ile uzatılır, ya da mallar kiracı tarafından finansal kiralama
şirketine iade edilir.
14.5. Karşılıklı Ticaret
Bir ülkenin mal hizmet ve teknoloji ihtiyacı karşılığında bunların bedellerini konvertibl
döviz dışında başka araçlarla geri alma usullerini kapsayan dış ticaret yöntemidir.
Bu ticaret şekli daha çok döviz sıkıntısı çeken az gelişmiş ve gelişmekte olan, özellikle
doğal kaynaklara sahip fakat sanayisi büyük ölçüde dışa bağımlı ülkelerde bu ticaret
yönteminin benimsenmesindeki en büyük etkendir. Karşılıklı ticaret dünya ekonomisinde
daralmalar döneminde ortaya çıkmış ve özellikle bu dönemlerde de dünya ticaretindeki yerini
almıştır.

Kliring: Burada ithalatçı ve ihracatçılar karşılıklı olarak hesapları tutmak ve
denkleştirmeyi sağlamak amacıyla görevlendirilen Merkez Bankası ya da kliring ofisi gibi
kuruluşlar aracılığı ile buluşmaktadır. Aralarındaki ticareti kliring esasına göre yürütmek amacı
ile anlaşma yapan ülkelerden her birisine ithalatçılar, ithal ettikleri malların bedelini ulusal
paralar cinsinden kendi ülkelerindeki ilgili kuruluşa ödemektedirler. Kliring ofisi, aynı yabancı
ülkeye mal satan ihracatçıların alacaklarını ilgili hesapta birikmiş olan bu paralarla öder.
Böylece ihracat gelirleriyle ithalat giderleri denkleşmekte ve dolayısıyla döviz kullanmadan
ticaret gerçekleştirilmektedir.
Switch Trading (Aktarma Ticareti): Aktarma ticaretinde batılı bir şirketin, parası
konvertibil olamayan az gelişmiş ülkeye mal satması durumunda ortaya çıkan bir karşı ticaret
şeklidir. Satıcı firma, alacağını o ülkeden mal satın alarak tahsil edebilmektedir. Eğer o ülkeden
satın alabileceği uygun mallar yok ise kendisine açık diğer bir seçenek daha vardır, oda bu
hakkını başka bir ülkeye aktarmaktır. Aktarma ticaretine aracılık eden firmalar özellikle Viyana
da yerleşmişlerdir. Bunla ihracatçının ilgili ülke üzerindeki ithal haklarını bir iskonto
karşılığında alır ve o ülkeden mal satın almak isteyenlere belirli bir fiyattan satarlar.
Buy Back: Karşı ticaretin “buy back” denilen özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin
tercih edildiği bu türünde; satın alınan mal, o mala yapılacak ürünle ödenmektedir. Başka bir
ülkede fabrika kuran tarafın, fabrika kurma maliyetini o fabrikanın gelecekteki ürünlerini satın
alarak karşılaması gibi olmaktadır. Bundan başka yerli bir firma, üretimi için gerekli ve fiyatı
uygun ara malını bir eski Rusya ülkesinde üretmek isteyebilir. Oradaki tesislerin üretim
kapasitesi bu ihracatları karşılamaktan uzaksa, yerini bir tesisin o ülkede kurulması yoluyla
üretimdeki dar boğazların ortadan kaldırılması da yine böyle bir işlem yoluyla sağlanabilinir.
Offset: Ofset anlaşmalarında serbest döviz karşılığında yapılan bir ilk satış işlemi
olmaktadır. Genellikle bu ilk satış işlemi, alıcı ülkenin döviz rezerv durumunu önemli ölçüde
sarsacak kadar büyük ödemeyi gerektirmektedir. O nedenle ikinci aşamada satıcı ülkenin, alıcı
ülke üzerindeki bu döviz baskısını hafifletmek amacı ile ana döviz kazandırıcı veya döviz
tasarrufu sağlayıcı hizmetlerde bulunması söz konusu olmaktadır.
Karşı Satın-Alım: Karşı satın-alım yoluyla ticarette, özel bir firmanın bulunduğu
ülkeden başka bir ülkeye mal satılması ve belirli bir süre sonrada o ülkeden mal satın alınması
sözü söz konusudur. Yabancı devlet özel firmaya, malını almak için onun da kendisinden mal
satın alması koşulunu öne sürer.
Üçlü Ticaret: Karşılıklı iki ülkelerden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin
satmak istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya üçüncü bir ülkenin sokulması suretiyle
gerçekleştirilen ticaret şekline, üçlü ticaret(Switch) denir. Switch’e taraf olan A ve B
ülkelerinden A,B’ye sattığı malın karşılığında B yerine C’den ihtiyacı olan malı satın alır. C ise
bu satışı, B’den yaptığı mal ithali ile dengeler.
Barter: Barter en basit anlamıyla “takas” ya da “değiş tokuş “olarak
tanımlanabilmektedir. Daha kapsamlı bir tanımlamada ise; bir işletmenin satın aldığı mal ya da

hizmettin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmetle ödemesi olarak
belirtilebilir.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın özelliklerinden biri değildir?

a)

Taşınır ve taşınmaz mallar leasing sözleşmesine konu olabilir.

b)
Patent hakkı, fikri ve sınai haklar, yazılım gibi maddi olmayan ürünler leasing’e
konu olabilir.
c)

Finansal kiralamaya konu olacak mallar bağımsız olmalıdır.

d)

Amortisman ayrılabilen mallar olmalıdır.

e)

Özelliğini yitiren mallar olmaması gerekir.

2)
İşletmelerin kısa vadeli kredili satışlarından doğan alacak haklarının devredilme
faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Forfaiting

b)

Factoring

c)

Finansal Kiralama

d)

Sigorta

e)

Finansman

3)
Yatırım mallarının belirlenen kiralar karşılığında her türlü kullanım hakkının
kiracıya verildiği finansman şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Finansal kiralama

b)

Finansman

c)

Forfaiting

d)

Factoring

e)

Sigorta

4)

I- Hazine bonosu
II- Çek
III- Tahvil

Yukarıdaki varlıkların likiditesi yüksek olandan düşük olana doğru sıralaması,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

III – II – I

b)

III – I – II

c)

II – III – I

d)

II – I – III

e)

I – II – III

5)
En basit anlamıyla “takas” ya da “değiş tokuş “olarak tanımlanan finansman
tekniğine ne denir?
a) Barter
b) İhracat
c) İthalat
d) Faktoring
e) Kiralama
6)

Forfaiting’de yer alan taraflar kimlerdir?

7)

Kliring tanımını açıklayınız.

8)

Buyback tanımını açıklayınız.

9)

Offset tanımını açıklayınız.

10)

Üçlü ticaret tanımını açıklayınız.

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)d, 5) a
6) Forfaiting işlemlerinde yer alan taraflar şunlardır:


İhracatçı işletme (Forfaitist)



İthalatçı işletme



Forfaiter



Garantör banka

7) İthalatçı ve ihracatçılar karşılıklı olarak hesapları tutmak ve denkleştirmeyi sağlamak
amacıyla görevlendirilen Merkez Bankası ya da kliring ofisi gibi kuruluşlar aracılığı ile
buluşmaktadır. Aralarındaki ticareti kliring esasına göre yürütmek amacı ile anlaşma yapan
ülkelerden her birisine ithalatçılar, ithal ettikleri malların bedelini ulusal paralar cinsinden kendi
ülkelerindeki ilgili kuruluşa ödemektedirler. Kliring ofisi, aynı yabancı ülkeye mal satan
ihracatçıların alacaklarını ilgili hesapta birikmiş olan bu paralarla öder. Böylece ihracat
gelirleriyle ithalat giderleri denkleşmekte ve dolayısıyla döviz kullanmadan ticaret
gerçekleştirilmektedir.
8) Karşı ticaretin “buy back” denilen özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin tercih
edildiği bu türünde; satın alınan mal, o mala yapılacak ürünle ödenmektedir. Başka bir ülkede
fabrika kuran tarafın, fabrika kurma maliyetini o fabrikanın gelecekteki ürünlerini satın alarak
karşılaması gibi olmaktadır. Bundan başka yerli bir firma, üretimi için gerekli ve fiyatı uygun
ara malını bir eski Rusya ülkesinde üretmek isteyebilir. Oradaki tesislerin üretim kapasitesi bu
ihracatları karşılamaktan uzaksa, yerini bir tesisin o ülkede kurulması yoluyla üretimdeki dar
boğazların ortadan kaldırılması da yine böyle bir işlem yoluyla sağlanabilinir.
9) Ofset anlaşmalarında serbest döviz karşılığında yapılan bir ilk satış işlemi olmaktadır.
Genellikle bu ilk satış işlemi, alıcı ülkenin döviz rezerv durumunu önemli ölçüde sarsacak kadar
büyük ödemeyi gerektirmektedir. O nedenle ikinci aşamada satıcı ülkenin, alıcı ülke üzerindeki
bu döviz baskısını hafifletmek amacı ile ana döviz kazandırıcı veya döviz tasarrufu sağlayıcı
hizmetlerde bulunması söz konusu olmaktadır.
10) Karşılıklı iki ülkelerden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin satmak
istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya üçüncü bir ülkenin sokulması suretiyle
gerçekleştirilen ticaret şekline, üçlü ticaret (Switch) denir. Switch’e taraf olan A ve B
ülkelerinden A,B’ye sattığı malın karşılığında B yerine C’den ihtiyacı olan malı satın alır. C ise
bu satışı, B’den yaptığı mal ithali ile dengeler.
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