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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
‘Uluslararası Finans” dersine ait bu kitap, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak finans biliminin temellerinin kavratılması hedeflenmektedir. Buradaki
amaç, bölüm öğrencileri ile ortak bir finans dili oluşturmak ve ders süresince kullanılan finans
kavramlarını öğrencilere tanıtmak olmuştur.
Ardından finansın en temel başlıklarından olan paranın zaman değeri konusu işlenmiştir. Finans
biliminin mihenk taşlarından biri olan paranın zaman değeri kavratılmaya çalışılmıştır.
Daha sonra finansal piyasalarda fon arz ve talep edenlerin kullandıkları enstrümanlar iki bölüm
halinde incelenmiştir. Bu itibarla tarafların yatırım evreninde karşılarında ne gibi alternatifleri
olduğu kısaca verilmeye çalışılmıştır.
Ardından Uluslararası firmaların finans fonksiyonlarına giriş yapılmıştır. Dolayısıyla
uluslararası firmaların sermaye yapısı ve sermaye maliyeti, uluslararası nakit yönetimi ve
uluslararası portföy yönetimi konuları işlenmektedir. Bu kapsamda temel oluşturması açısından her
bir başlık öncelikle temel finans konuları olarak işlenmiş ve daha sonra bu konuların uluslararası
boyutu değerlendirmeye alınmıştır.
İzleyen bölümlerde uluslararası finansın temel çalışma alanlarından olan döviz kuru sistemleri
ve Ödemeler Bilançosu konuları analiz edilmiştir.
Son olarak da forward ve futures piyasalar ve işleyişi, opsiyon piyasaları ve swap piyasaları
derinlemesine irdelenmiştir.
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KISALTMALAR
CAPM: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli
CBOE: Chicago Board Options Exchange – Chicago Opsiyon Borsası Kurulu

DET: Değiştirilebilir Tahvil
DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri
FVFM: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli
FVPD: Finansal Varlık Piyasa Doğrusu
LIFFE: Londra Vadeli İşlemler Borsası
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
OTC: Over-the-counter - Tezgahüstü Piyasa
PDT: Paya Dönüştürülebilir Tahvil
SEC: Securities and Exchange Commission
SPD: Sermaye Piyasası Doğrusu
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn: Sermaye Piyasası Kanunu
SPT: Sermaye Piyasası Teorisi
TTK: Türk Ticaret Kanunu
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YAZAR NOTU
Bu ders kanımızca, Kamu Yönetimi programında yer almayan “Finansal Yönetim” dersinin
önkoşul olması gereken bir ders olarak görülmelidir. Ancak programda bu ad altında bir ders
bulunmadığından Uluslararası Finans dersi kapsamında bir finans dil ortaklığı sağlamak açısından
her konunun başlangıç kısımlarında bu dili oluşturmanın gerekliliği ile konuya temel finans bilgileri
verilerek girilmiştir. Dolayısıyla içerik de bu kapsamda hazırlanmıştır. Açıklanan her konu
öncelikle temel finansal yönetim başlığı olarak değerlendirmiş ardında da ders içeriğine bağlı
olarak konuların uluslararası boyutlarına yer verilmiştir.
Dersin tüm öğrencilerimiz için en çok faydayı sağlayabilmesini umut eder tüm öğrencilerimize
başarılar dilerim.
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1. FİNANS, FİNANSMAN, FİNANSAL YÖNETİM ve FİNANSAL
PİYASALAR KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Finans, Finansman ve Finansal Yönetim kavramları açıklanacaktır.
Bu kapsamda bahsedilen kavramların birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmadığı belirtilerek
tanımları üzerinde durulacaktır. Daha sonra firmalarda finans yöneticilerinin görevlerinin neler
olduğu bir başka ifade ile finans yöneticilerinin firma içerisinde yapmaları gereken işler
anlatılacaktır. Ayrıca Finansal Piyasalar kavramı ve Finansal Piyasaların çeşitleri üzerinde
durulacaktır. Finans piyasalarındaki aracılar ve bunların işlevlerine kısaca değinilecektir. Finansal
sistemin işleyiş özelliklerinin ayrıntılı olarak açıklanmasının ardından Uluslararası Finansın finansal
sistem içerisindeki yeri açıklanarak bölüm tamamlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Finans nedir? Açıklayınız.
2. Finansman kavramı nedir? Açıklayınız.
3. Fon kavramı ile ne ifade edilmektedir? Fon kapsamında neler yer alır?
4. Finansal piyasaların işleyişini açıklayınız.
5. Uluslararası Finansın finansal sistem içerisindeki yerini tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
geliştirilecektir.

Finans Kavramı

Finans kavramının anlamını
kavrayabilmek.

Finansman Kavramı

Finans ve Finansman
kavramları arasındaki farkı
anlayabilmek

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Finansal Yönetim ve Finans
Yöneticisi

Finansal Yönetim kavramını
anlamak ve Finans
yöneticisinin görevleri
kavrayabilmek.

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Finansal Piyasalar ve
Finansal Piyasaların
Çeşitleri

Finansal piyasaların ne
olduğu ve çeşitlerinin neler
olduğnu kavrayabilmek

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Finansal Aracı

Finansal aracı kavramını
anlayabilmek

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Finansal Sistem

Finansal sistemin işleyişini
anlayabilmek

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Uluslararası
Finansın
Finansal Sistem İçerisindeki
Yeri

Uluslarrası Finans sistemi
içesinde Finansın yeri ve
konumunu kavrayabilemek.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

17

Anahtar Kavramlar

Finans, Finansman, Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar, Finansal Yapı, Finansal Piyasalar,
Finansal Sistem

18

Giriş

“Finans”, “Finansman” ve “Finansal Yönetim” kavramları eş anlamlı olarak kullanılsa da her
biri birbirinden farklı terimleri ifade etmektedir. Bu bölümde bahsedilen kavramların tanımları ve
farklılıkları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Finansal aracılar, finansal sistem ve bu sistemin unsurları,
özellikleri açıklanacaktır. Uluslararası finansın bu sistem içerisindeki yeri açıklanarak önemi
açıklanacaktır.
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1.1. Finans Kavramı
Finans; Kişi ya da kurumların faydalanabileceği fonlar olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile
finans, ödeme aracı sağlama olarak da ifade edilmektedir. Geleneksel anlamda, bir işletmenin
ihtiyacı olan fonu sağlamak için planlar yapmak ve bunları üst yönetimin onayına sunmak finans
olarak tanımlanırdı. Bugünkü anlamda finans ise artık, firmanın piyasa değerini maksimize etmeye
yönelik her türlü plan ve kararı içeren bir yapı haline gelmiştir.
Finans, bir yönü ile kıt finans kaynaklarının etkin ve verimli tahsisi ile uğraşmaktadır. Bir
disiplin olarak finans, üç temel ayak üzerinde durmaktadır. Bunlar; Finansal yönetim, finansal
kurum ve piyasalar ve yatırımlardır. Bu ayaklardan Finansal Yönetim denildiğinde, şirketlerin
finansal yönetimine ilişkin temel sorunu olan fonların, nasıl elde edilip nasıl kullanılacağı sorusuna
yanıt aramaktadır. İkinci ayak olan Finansal Kurum ve Piyasalar, finansal yöneticinin fon sağladığı
yerlerdir. Son olarak Yatırımlar denildiğinde ise, iyi finansal varlıkların veya bunların portföyünün
seçimi ile uğraşılan alan tanımlamaktadır.
1.2. Finansman Kavramı
Finansman; fonların sağlanması demektir. Fon kavramı sadece nakit kavramı ile
örtüşmemektedir. Fon, nakit ile ifade edilen unsurlardan daha geniş bir çerçeve çizmektedir. Bu
kavram içerisinde nakit, alacak, menkul kıymet, stok, teminat, avans, dönen varlık ya da duran
varlıklar gibi kalemler yer almaktadır.
1.3. Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi
Finansal yönetim, firmaların ihtiyaç duydukları sermayenin belirlenmesi, belirlenen bu
sermayenin sağlanması ve sağlanan fonların yönetilmesi anlamını taşımaktadır. Firmalarda finans
yöneticisinin sorumluluk ve fonksiyonları da Finansal Yönetim olarak tanımlanabilmektedir.
Finansal Yönetim, yatırım için gereken fonları nereden temin edileceği ile ilgilenmektedir. Bu
çerçevede finansal yönetim işinden sorumlu finans yöneticisinin iki temel sorunu bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, hangi tür ve ne miktarda varlıklara yatırım yapılacağı sorusunun karşılığı olan
Yatırım Kararları’nın nasıl alınacağı ve ikincisi ise yatırım için gereken nakdin nereden sağlanacağı
sorusunun karşılığı olan Finansman Kararları’nın nasıl oluşturulacağıdır.
Finansal Yönetimin fonksiyonlarına bakılacak olursa, esas olarak sermaye piyasalarından
değişik enstrümanlar aracılığı ile fon bulma, sabit sermaye ve/veya işletme sermayesi yatırımları
yapma, işletme faaliyetleri sonunda nakit yaratabilme, temettü politikası ile yaratılan nakdin
ortaklara kar payı olarak dağıtılması ya da dağıtılıyorsa sağlanan nakdin işletmede kullanımı (oto
finansman) olarak kısaca sınıflanması mümkündür.

20

Firmaların finans yöneticileri, firma finansmanına ait kararları uygularken kendisi için
belirlediği ya da hedeflediği finansal amacı uygulamakla yükümlüdür. Burada amaç derken
kastımız, firmanın piyasa değerini ya da firma halka açık bir firma ise, hisse senetlerinin piyasa
değerini ençoklamak; diğer bir bakış açısı ile firma sahiplerinin servetlerini maksimize etmektir.
Dolayısıyla bir finans yöneticisinin amaç fonksiyonu;
𝑀𝑎𝑥 𝑉 = 𝑓(𝐼, 𝐹, 𝐷)
𝐵𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎,
𝑉: 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
𝐼: 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤
𝐹: 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟
𝐷: 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑘𝑎𝑟 𝑑𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑚𝚤𝑛𝑎 𝑎𝑖𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤 ş𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑓𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑚𝑒𝑘𝑡𝑒𝑑𝑖𝑟.

Firmaların finans yöneticilerinin bu kapsamda belirlenen görevleri ise, finansal analiz ve
denetim, finansal planlama, varlık yönetimi, kaynak seçimi ve bu kaynakların finansal risk ve
getirilerinin analizi ve olası finansal sorunlara uygun çözümler bulmak olarak sıralanabilmektedir.
İşletme değerini ya da hissedarların varlığını maksimize etme amacı, zaman ve risk faktörünü
beraber dikkate almaktadır. Dolayısıyla firma değerini maksimize etme amacı, finansal kararlarda
çok sayıda seçeneklerden hangisinin işletmenin değerini maksimize edeceği konusunda doğru
kararın verilmesi gerektirmektedir. Seçenekler arasından işletme değerini daha çok artıran seçenek
tercih nedeni olmalıdır.
1.4. Finansal Yönetimin Temel İlkeleri
Finansal yönetim belli başlı temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Bu temel ilkeler finansal
yönetimin önemini ve doğru tespitlerin yapılmasını sağlama konusunda yol göstericidir. Bahsedilen
ilkeler şu şekilde özetlenebilmektedir:
a) Kişisel Çıkarları Düşünme Davranışı
Bireyler, kişisel çıkarlarını düşünerek davranmaktadır. Diğer herşey veri iken, bir finansal
işlemin tarafları kendileri açısından mali olarak en avantajlı davranışı izlemeyi tercih
etmektedir.
b) Riskten Kaçınma İlkesi
Diğer herşey veri iken, insanlar daha yüksek getiri ve daha düşük riski tercih etmektedir. Bu
ilişkinin eşanlı olmayacağı kabulü ile riske göre seçimin, getiriye göre yapılan seçimden
daha zor olduğu bilinmektedir. Bu, genel olarak bireyin riskten kaçınma eğilimi gösteriyor
olmasından kaynaklanmaktadır.
c) Çeşitlendirme İlkesi
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Makul bir yatırımcı, bütün bir varlığını tek bir yatırım aracına yönlendirmemelidir.
Çeşitlendirme ilkesi, riskten kaçınma ilkesi temeline dayanmaktadır.
d) Çift Taraflı Muameleler İlkesi
Her finansal işlemin en az iki tarafı bulunmaktadır. Bir işlemin bir tarafı analiz edilirken,
diğer taraf gözden kaçırılmamalıdır. Bir oyuncu yalnızca diğer oyuncu pahasına kazanabilir
bu durum göz önünde tutulmalıdır.
e) Artan Yararlar İlkesi
Finansal karar, artan yararlara dayanmaktadır. Bir alternatifin değeri, bunun neden olduğu
sonuçlarda, gelecekte meydana gelebilecek bütün değişmelerin toplamı kadardır.
f) Sermaye Piyasasının Etkinliği İlkesi
Sermaye piyasası, hisse senetleri, tahviller gibi menkul kıymetlerin veya finansal varlıkların
alınıp satıldığı yerlerdir. Sermaye piyasalarının etkin olması, piyasalarda düzenli olarak
alınıp satılan finansal varlıkların pazar fiyatları, elde edilebilir bütün bilgileri içeriyor
demektir. Yeni bir bilginin ortaya çıkması halinde fiyatlar buna göre çabucak ve tamamen
ayarlanmaktadır.
g) Risk – Getiri Değiş – Tokuşu İlkesi
Risk ve getiri arasında bir değiş-tokuş bulunmaktadır. Rekabet, insanları yatırımlarının riski
ve getirisi arasında bir değişim ya da değiş-tokuş yapmaya zorlamaktadır.
Yüksek getiri/düşük risk herkesin isteğidir ancak eşzamanlı ortaya çıkamaz.
h) Değerli Fikirler İlkesi
Olağanüstü getiriler, yeni fikirlerle ortaya çıkmaktadır. Değerli fikirlerin büyük bir kısmı
fiziki varlık piyasalarında ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen sınırsız sayıdaki finansal
varlıklar, birbiri ile aynı ya da birbirine çok benzer olmasına karşın; fiziki varlıklar
kendilerine has ve özgün niteliktedir. (Örneğin, patentler)
i) Paranın Zaman Değeri
Bu ilke bireyin aşina olduğu iki kavrama dayanmaktadır. Bir şeye sahipseniz yasal koşullar
çerçevesinde onunla istediğinizi yapabilirsiniz, sahip olduğunuz şey para ise, onu bir
başkasına kiralayabilirsiniz. (Örneğin bankaya). Paranızı belli bir süre kullandırabilir ve
paranızın kullanımı karşılığında kira olarak adlandırılabilen faizi alırsınız. Bu durum paranın
zaman değerini oluşturmaktadır. Basitçe paranın zaman değeri parayı kiralamanın neye mal
olduğudur.
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1.5. Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar esas olarak, tasarruf fazlası olan kişilerin tasarruflarını, tasarruf açığı olan
kişilerin kullanımına sundukları piyasalardır. Bu piyasalarda fonların el değiştirmesi, fon talep
edenlerin fon arz edenlere belge vermesi ile mümkün olacaktır. O halde, Finansal Piyasa, “Finansal
Varlık” olarak tanımlanan kıymetli evrak niteliğindeki belgelerin alınıp satıldıkları piyasalar olarak
tanımlanabilir.
Finansal piyasaların fonksiyonları arasında ise, fonların arz edenden talep edene akışının
sağlanması, menkul kıymetleri likide çevirmek, menkul kıymetlerin fiyatını oluşturmak ve fonları
ve ekonomik kaynakları tahsis etmek yer almaktadır.
Şekil 1: Finansal Piyasaların İşleyişi

Fon Fazlası
Olan Ekonomik
Birimler:
 Hanehalkı
 İşletme
 Devlet

FON
Finansal
Varlık

Finansal Aracı
Ticari Banka
Yatırım Bankası
Sigorta Şirketi
Sos. Güv. Kur.
Emeklilik Fonları
Yatırım Ortaklıkları
Yatım Fonları
Aracı Kurumlar
Diğer

Fon Açığı Olan
Ekonomik
Birimler:
 Hanehalkı
 İşletme
 Devlet

FON

Finansal
Varlık

Finansal piyasaların katılımcıları, hane halkları, özel sektör ticaret işletmeleri, kamu kuruluşları,
yerel yönetimler, uluslararası bireysel ya da kurumsal yatırımcılardır. Finansal sistemde fon arz
edenler ile fon talep edenler aynı ekonomik birimlerden oluşmaktadır. Örneğin, bireyler
tasarruflarını bankaya mevduat olarak yatırarak fon arz eder; Bankadan tüketici kredisi alarak fon
talep ederler ya da Hükümetler, bütçe açığını finanse edebilmek için tahvil ihracı işlemi ile fon talep
ederken; sağladığı vergi gelirlerini bankaya yatırarak da fon arz eder. Bu gibi işlemler finansal
piyasalarda gerçekleştirilir.
Finansal piyasalarda fonların fon arz edenden talep edene transferi iki şekilde
gerçekleşmektedir. Bunlar fonların doğrudan transferi ve fonların dolaylı transferi şeklindedir.
Fonların doğrudan transferi söz konusu olduğunda fon arz edenler ile talep edenler araya bir aracı
girmeden taraflar karşılıklı olarak birbirlerini bulmaktadırlar. Dolaylı transferde ise, fonların
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transferi sürecinde finansal aracı kuruluş yardımı ile bu işin gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır.
Güncel yapı içersinde fonlar genellikle dolaylı transferle işleme konu olabilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tasarrufların yetersiz olması, ekonomik birimlerin
faaliyetleri neticesinde çok az tasarruf elde edilmesine ve ekonomik kalkınma için gereken fonların
ülke içerisinden sağlanamamasına neden olmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkeler açısından
bir kısır döngü olarak görülmektedir. Tasarrufların yetersizliği yatırımların yetersizliğine;
yatırımların yetersizliği de üretimin yetersizliğine neden olmaktadır. Üretimin yetersizliği gelirin
yetersizliğine gelirin yetersizliği ise yine tasarruf yetersizliğine neden olacaktır. İşte bu bağlantılı
ilişki kısır döngü olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kısır döngünü dışına
çıkabilmelerinin bir yolu da yatırımların arttırılmasıdır. Başka bir ifade ile, fon ihtiyacında olan
ekonomik birimlerin ihtiyacı diğer bir ekonomik yapıda (ülkede) oluşturulan yabancı fonların
ülkeye getirilmesi ile karşılanabilir. Yabancı fonların ya yeni bir yatırım yapılması ile veya ödünç
olarak ülkeye getirilmesi söz konusu olacaktır.
1.6. Finansal Piyasaların Çeşitleri
Finansal piyasalar çok çeşitli bakış açıları ile değişik sınıflamalara tabi tutulabilmektedir.
Burada en çok kabul gören sınıflamaları tercih ederek ayırıma gidilmektedir. Bu kapsamda finansal
piyasaları beş kategoride sınıflamaktayız. Finansal piyasalar; vade yapılarına göre finansal
piyasalar, çeşitlerine göre finansal piyasalar, ilk defa ya da daha önce ihraç edilmiş olmalarına göre
finansal piyasalar, satış şekline göre finansal piyasalar ve satıldığı ülkeye göre finansal piyasalar
olarak sınıflandırılmaktadır.
1.6.1. Vade Yapısına Göre Finansal Piyasalar
Vade yapısına göre finansal piyasaları para ve sermaye piyasaları şeklinde ikiye ayırmak
mümkündür.
Para piyasaları kısa vadeli kredi arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para 1 yıldan kısa süreli
el değiştirmektedir. En bilinen para piyasası kurumları, ticari bankalardır. Para piyasasının araçları;
ticari senetler, çekler, poliçeler, bonolar, mevduat sertifikaları olarak bilinmektedir.
Para piyasalarının temel kurumları “bankalar”dır. Ticari bankalar (mevduat bankaları), fon
fazlası olan kesimden belli bir faizle topladığı fonları fon açığı olan kesime daha yüksek bir faizle
aktarmaktadır. Dolayısıyla aslında başta ticari bankalar olmak üzere sistemdeki tüm bankalar, fon
aktarım fonksiyonunu doğrudan gerçekleştiren kurumlar arasında yer almaktadır.
Sermaye Piyasaları ise, uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
Menkulkıymetleştirme yolu ile fonlara daha kolay, daha yaygın ve daha ucuz el değiştirme olanağı
sağlanır. Sermaye piyasalarının aktörleri; yatırımcılar, tasarruf sahipleri, aracı kurumlar,
bankalardır.
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1.6.2. Çeşidine Göre Finansal Piyasalar
Çeşidine göre finansal piyasaları, tahvil ve bono piyasası ve hisse senedi piyasası olarak
sınıflamak mümkündür. Tahvil ve Bono Piyasaları, borçlanma araçlarını içermektedir. Hükümetler
veya firmalar tarafından çıkarılmaktadır. Vade sonuna kadar, belli bir miktar faiz ödemeleri
bulunmaktadır. Vade bitiminde de anapara geri ödenmektedir. Bu borçlanma araçlarının 1 yıldan
kısa vadeli olanlarına “Bono”; uzun vadeli olanlarına ise, “Tahvil” adı verilir.
Hisse Senedi Piyasaları ise, Şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinin alınıp satıldığı
piyasalardır. Hisse senedi, ortaklarına şirketin gelirine veya sahip oldukları varlıklarına ortaklık
hakkı vermektedir. Periyodik olarak kar payı (dividant, temettü) ödemesi yapılabilmektedir.
Vadeleri bulunmamaktadır. Avantajları arasında hisse senedi sahibi, şirket karlılığının ve mal varlığı
artışından doğrudan etkilenmesi yer alırken; en önemli dezavantajı, şirketin iflası durumunda hisse
sahiplerine ödeme yapılmadan önce borç ödemelerinin yapılıyor olması neticesinde geriye fon
kalmaması halinde hissedara hiç ödeme yapılamayabilmesidir.
1.6.3. İlk Defa ya da Daha Önce İhraç Edilmiş Olmalarına Göre Finansal Piyasalar
Bu bölümde temel olarak birincil ve ikinci piyasalardan bahsedilmektedir. Birincil piyasa,
Hükümet ya da şirketler tarafından yeni ihraç edilmiş tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlerin
ilk alıcılara satıldığı piyasa olarak tanımlanabilmektedir. Menkul kıymet ihraç eden hükümet ya da
şirketlere, fon fazlası olan tasarruf sahiplerinden fon aktarımı bu piyasa sayesinde olmaktadır.
Dolayısıyla, şirket ya da hükümetlerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyacı birincil piyasadan
karşılanmaktadır.
Birincil piyasalarda menkul kıymetlerin satışları; “Yatırım Bankaları” ve işlem yapma yetkisine
sahip “Aracı Kurumlar” tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu piyasalara, halkın menkul kıymet
almak amacı ile girmesi sınırlıdır. Bunun nedeni, ilk satış halka kapalı olarak bankalar veya diğer
finansal aracılara yapılmaktadır. Menkul kıymetleri birincil piyasadan alan yatırımcılar, bunları
tekrar paraya çevirmek istediğinde hisse senetlerinde hiçbir zaman; tahvillerde ise vadeden önce
bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edememektedir. Bu durumda müracaat edilen yer ikincil
piyasa olacaktır.
İkincil piyasa, daha önce piyasaya çıkmış menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır. Menkul
kıymetlerin paraya çevrildiği piyasa da denilebilmektedir. Bu piyasada Aracı Kurumlar ve Bankalar
menkul kıymet alım satımını gerçekleştirmektedir. İkincil piyasadaki menkul kıymet satışından
menkul kıymet ihraç eden hükümet veya firma finansal kaynak elde etmemektedir. Bunlar finansal
kaynağı birincil piyasadan sağlamaktadır.
İkincil piyasalar finansal yapıya çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Bunlar, menkul kıymetlerin
alınıp satılmasını kolaylaştırmak, piyasaya derinlik kazandırmak, Birincil piyasada ilk kez satılacak
olan menkul kıymetlerin satış fiyatının belirlenmesine katkıda bulunmak, ikincil piyasa, menkul
değerlerin likiditesini arttırarak birincil piyasaya talep yaratmak ve gelişmesini sağlamak olarak
sıralanabilmektedir.
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1.6.4. Satış Şekline Göre Finansal Piyasalar
Satış şekline göre piyasaları Organize piyasalar ve Organize olmayan piyasalar olmak üzere ikiye
ayırmak mümkündür.
Organize piyasa; alıcı ve satıcıların biraraya gelerek, önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde,
ilgili otoritelerin denetiminde, menkul kıymet, döviz ya da diğer malların alım satımının yapıldığı,
fiziksel bir mekandır.
Tezgahüstü Piyasa; Mekansal olarak bir pazar yerine bağlı olmadan (elektronik ortamda),
menkul kıymet, döviz, altın veya bankalararası fonların, alım satımının yapıldığı piyasalardır. Bu
piyasalarda işlemler, aracı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Tezgahüstü piyasalar tamamen kuralsız piyasalar anlamına gelmemektedir. Bu piyasalarda alım
satım yapılmasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, alıcı ve satıcılar organize
piyasaların yüksek maliyetlerine katlanmak zorunda kalmazlar, diğeri ise her türlü menkul kıymetin
organize piyasalarda işlem görmesi söz konusu olmayabilir. Bu nedenle menkul kıymet borsasında
işlem görmeyen menkul kıymetlerin tezgahüstü piyasalarda alım satımının yapılması mümkün
kılınmaktadır.
1.6.5. Satıldığı Ülkeye Göre Finansal Piyasalar
Satıldığı ülkeye göre piyasaları yurt içi piyasalar ve yurt dışı piyasalar olmak üzere iki kısıma
ayrılmaktadır.
Finansal piyasalar belli bir ülkenin sınırları içinde faaliyet gösterebilir. Bunun yanı sıra, finansal
piyasaların uluslararası uygulamaları da olabilir. Bir ülkenin sınırları içinde faaliyet gösteren
piyasaya “yurtiçi finansal piyasa” denirken, ülke sınırları dışındaki ülkeler arasında faaliyet gösteren
finansal piyasalara ise “uluslararası finansal piyasa” denir.
1.7. Finansal Aracı
Finansal aracılar, fonların tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasında aracılık yapan
kuruluşlardır. Finansal aracılar, küçük tasarruf sahiplerinin yatırdığı tasarrufları birleştirerek, büyük
bir fon havuzu oluşturur ve bu fon havuzundan ihtiyacı olanlara kredi vermektedirler. Düşük faiz
oranı ile tasarruf sahiplerinden borçlanarak, yüksek faiz oranı ile yatırımcılara kredi vermektedirler.
Finansal aracılar, atıl tutulan fonların piyasaya girmesini teşvik ederek, reel yatırımları arttırır ve
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunurlar.
Finansal aracılar üç grupta toplanabilir:
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1.7.1. Mevduat Toplayan Finansal Aracılar
Bu grupta ticari bankalar ve kooperatifler yer almaktadır. Ticari Bankalar, Mevduat kabul
ederek kredi vermektedirler. Ticari bankaların finansal aracılar arasında ayrı bir önemli bir yeri
bulunmaktadır. Ticari banka faaliyetleri ile, kaydi para yaratılmakta ve para arzı bu şekilde
etkilenmektedir. Kooperatifiler ise, özetle bir firmanın işçileri veya aynı sektörde çalışan kişiler
tarafından kurulmaktadır. Faaliyetleri içerisinde, üyelerinin yatırdıkları mevduatlardan ortaklık payı
almaları ve toplanan paylar üyelere birlikten kredi alma olanağı sağlamaktadır.
1.7.2. Sözleşmeli Tasarruf Kurumları
Bu grupta Sigorta şirketleri ve Özel ve Kamu Emeklilik Fonları yer almaktadır. Bu kurumlar,
üyelerinden düzenli aralıklarla belirlenen miktarda fon toplayarak tahviller ve hisse senetleri gibi
uzun vadeli finansal araçlara yatırım yapmaktadırlar. Yatırımlardan sağladıkları getiri ile üyelerine
ödemede bulunmaktadırlar. Gelecekte yapılabilecek ödeme miktarı tahmin edilebildiğinden yatırım
araçlarının likiditesi çok büyük önem taşımamaktadır.
Sigorta; bireyleri, gayrimenkulleri, taşıtları vs. beklenmedik olaylar karşısında ortaya
çıkabilecek zararlara karşı koruma altına almaktadır. Sigorta şirketleri, topladıkları fonlardan bir
havuz oluşturarak, bu fonları finansal araçlara yatırır ve değerlendirirler. Bu fonksiyonu ile sigorta
şirketi kurumsal yatırımcı sıfatını da kazanmaktadır.
Emeklilik fonları, çalışan üyelerinden topladıkları fonlar sayesinde, emeklilere belirlenen
dönemlerde ödeme yapmaktadır. Toplanan fonlar, uzun vadeli finansal araçlara yatırılmaktadır.
Emeklilik fonları, özel şirketler tarafından yürütülebildiği gibi hükümet tarafından da
yürütülebilmektedir.
1.7.3. Yatırım Aracıları
Bu grupta ise Tüketici Finansman Şirketleri, Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Hedge
Fonlar yer almaktadır. Katılımcılardan topladıkları fonları; tahvil, bono veya hisse senedi almak
veya kredi vermek suretiyle değerlendiren ve katılımcılara kar payı ödemesi yapan aracılardır.
Tüketici Finansman Şirketleri, finansman bonosu, tahvil veya hisse senedi ihraç ederek ya da
piyasadan borçlanarak sağladıkları fonları, otomobil kredisi veya dayanıklı tüketim malı kredisi gibi
tüketici kredisi olarak veren şirketlerdir.
Yatırım Fonları; Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını bir havuzda toplayarak, menkul
kıymetlerden oluşan bir portföye yatıran ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları
(katılma belgeleri) oranında dağıtan finansal aracılardır. Bağımsız bir tüzel kişiliği
bulunmamaktadır. Mevcut bir tüzel kişilik tarafından yapılan sözleşme çerçevesinde kurulmaktadır.
Kurulma amaçları arasında, ölçek ekonomisini kullanarak işlem maliyetlerinin azaltılması, toplanan
fonların birleştirilmesi suretiyle oluşan büyük meblağların değişik menkul kıymetlere yatırılması ve
riskin dağıtılması ve getirinin arttırılması bulunmaktadır.
Yatırım Ortaklıkları; amaçları ve ekonomik fonksiyonları bakımından yatırım fonlarına
benzemekle birlikte en önemli farkı, hukuki yapılarında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çalışma
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biçimleri ve yatırımcılara sundukları hizmet bakımından da yatırım fonlarından farklılık
göstermektedirler. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin
birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak
ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır.Yatırım ortaklıklarının
diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer
kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır.
Yatırım fonları ile Yatırım ortaklıkları arasındaki temel farklara kısaca bakacak olursak;
1. Yatırım fonlarının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Yatırım ortaklıkları ise, bağımsız
anonim bir şirket olarak kurulmaktadır.
2. Yatırım fonlarının portföyüne ortak olabilmek için tasarruf sahipleri, fonun çıkardığı katılma
belgelerini satın almaktadır; Yatırım ortaklıklarına katılabilmek için ise Yatırım ortaklığı
hissesi almak gerekmektedir.
3. Yatırım fonlarının katılma belgesine sahip olanlara kar payı ödemesi yapılmazken; Yatırım
ortaklıklarında hisse sahiplerine yapılmaktadır
4. Yatırım fonlarının katılma belgeleri istenildiğinde paraya çevrilebilirken; Yatırım
ortaklıklarında hisse senedinin satışı ise sadece borsada gerçekleştirilmektedir.
Hedge Fonlar; “Yüksek riskli fonlar” veya “serbest fonlar” olarak da adlandırılmaktadır.
Esnek yatırım stratejileri izlemektedirler. Bu durum denetlenmelerini zorlaştırmaktadır. Ağırlıklı
olarak ABD, Avrupa ve Hong Kong’da bulunmaktadır. En temel özelliği, her türlü yatırım
stratejisini istedikleri zaman kullanabilmeleridir. Bütün dünyadaki piyasalarda yatırım
yapabilmektedirler. Fon ortakları varlıklı yatırımcılardan oluşmaktadır.
1.8. Finansal Sistem
Ulusal ekonomide finansal sistem çeşitli alt piyasalardan oluşmaktadır Bu piyasalar, bankacılık
sektörü, sigortacılık sektörü, sermaye piyasası, finansal kiralama sektörü, factoring sektörü,
forfaiting sektörü başlıklarında toplanabilmektedir. İzleyen paragraflarda her bir alt sektöre özetle
bakılacaktır.
Bankacılık sektörü, fon arz eden bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin birikimlerini,
mevduat veya borçlanma kağıtları aracılığı ile oluşturduğu havuzda toplayarak, bu fonları talep
edenlere kredi mekanizması ile ulaştırmaktadır. Çeşitleri arasında, Ticari Bankalar (Mevduat
Bankaları), Kalkınma Bankaları ve Yatırım Bankaları ve Katılım Bankaları bulunmaktadır.
a) Ticari Bankalar: Ekonomide para yaratma ve piyasadan nakit çekme sürecinde
yaptıkları katkılarla aracılar içinde en önemlisi sayılmaktadır. İşletme kredisi, tüketici
kredisi vererek, mevduat kabul etmektedirler. Açılan mevduatlara, mevduat faizi
ödeyerek, verilen her kredi için de faiz almaktadırlar. Sahip oldukları kredi faizi,
ödedikleri mevduat faizinden daha fazladır ve bu fark kazançlarını oluşturmaktadır.
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b) Kalkınma ve Yatırım Bankaları: Piyasalarının az geliştiği ülkelerde, tasarruf sahiplerinin
ellerinde bulunan fonların sanayi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlara
transferini sağlamaktadır. Mevduat toplama yetkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla fon
ihtiyaçlarını, tahvil ihracı yolu ile hükümetlerden aldıkları yardımlarla, uluslararası
piyasalardan sağladıkları kredilerle sağlayabilmektedirler. Kalkınma ve Yatırım
Bankalarının temel amacı; kalkınmada öncelikli yöre ve sektörlere finansman
sağlamaktır. Yatırım sermayesinin yanında teknik yardım da sağlayabilmektedirler.
c) Katılım Bankaları: Tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman
prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf
sahipleriyle paylaşmaktadırlar. Katılım kelimesi, yapılan bankacılık türünün kar veya
zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmektedir.
Sigortacılık Sektörü; Fonları ve bu fonların sahiplerini riske karşı koruma işlemi yaparlar.
Sermaye Piyasaları; Firmalar için menkul kıymet aracılığı ile kaynak sağlama imkânı
sunarlar.
Finansal Kiralama Sektörü; Bu sektörde yatırımcılar, sabit sermayeyi oluşturan unsurları
satın almak yerine finansal kiralama yoluna yönlendirilmektedirler. Bu yöntemin bir diğer faydası
da, teknolojik ömürleri tamamlanan unsurların ekonomik ömürlerinin tamamlanmamış olsa bile
değiştirilmesini mümkün kılmasıdır. Küresel rekabette bu sektör giderek önem kazanmaktadır.
Faktoring ve Forfaiting Sektörleri; Reel sektörde meydana gelen ticari iç ve dış piyasadan
alacakların, vadeden önce tahsilatını, böylece nakit akışlarının iyileşmesini ve işletme
sermayelerinin desteklenmesini sağlayan faaliyetlerde bulunulmaktadır. Her iki sektör arasındaki
temel farklılık, ticari alacağın vade yapısında yatmaktadır. Faktoring sektörü; Tahsiline 1 ila 180
gün kalan iç ve dış piyasa ticari alacaklara bakmaktayken; Forfaiting sektöründe 180 günden daha
fazla süreli ticari alacaklar ile ilgilenilmektedir.
1.9. Uluslararası Finansın Finansal Sistem İçerisindeki Yeri
Finansal yapı içerisinde uluslararası finansın yeri, sınır aşan sermaye hareketleri olarak
açıklanabilmektedir. Bir başka deyişle, fon talep eden ekonomik birimlerin fon ihtiyaçlarını
karşılamak, mal ve hizmet üretmek ya da menkul kıymet yatırımı yapmak amacı ile dışarıdan ülkeye
veya ülkeden dışarıya yönelen sermaye hareketleri uluslararası finansın çalışma kapsamında yer
almaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası tahvil piyasaları, döviz piyasaları ve hisse senedi
piyasalarının işleyiş biçimlerinin, finansman araçlarının ve piyasalar arası ilişkilerin incelenmesi de
uluslararası finansın konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca, uluslararası finansal mimari yani
uluslararası finansal sistemlerin gelişimi, uluslararası para sistemi, bölgesel para birlikleri, likidite
tercihi, uluslararası likidite, uluslararası sermaye hareketleri, döviz kuru sistemleri, ödemeler
bilançosu ve uluslararası finansal aktörler gibi unsurlar da uluslararası finansın inceleme
kapsamında yer almaktadır.
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Uluslararası finansın bir başka çalışma sahası da çok uluslu şirketlerdir. Bugün artık ulusal sırlar
içerisinde faaliyet gösteren bir işletmenin finansal ihtiyaçları ile çok uluslu firmaların finansal
ihtiyaçları arasında büyük farklılıklar mevcuttur ve bunun farklı şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Ayrıca çok uluslu firmaların finansal çevre içerisinde artan hacmi finansın
uluslararasılaşmasına da büyük katkı sağlamaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu kapsamda öncelikle Finans, Finansman ve Finansal Yönetim kavramları üzerinde durularak
kavranması sağlanmıştır. Daha sonra finans yöneticilerinin firma içerisindeki görev. Ayrıca
Finansal Piyasalar kavramları öğrenilmiştir. Finansal Piyasaların çeşitlerinin neler olduğu ve finans
piyasalarındaki aracılar ve bunların işlevlerine açıklanmıştır. Finansal sistemin işleyiş özelliklerinin
ayrıntılı olarak açıklanmasının ardından Uluslararası Finansın finansal sistem içerisindeki yeri ve
önemi kavratılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “para piyasaları”nın özelliklerinden değildir?
a) Kısa vadeli fon arz edenlerle fon talep edenlerin karşılaştıkları piyasalardır.
b) Bu piyasalardaki risk, sermaye piyasalarına kıyasla daha yüksektir.
c) Bu piyasaların araçları, çek, bono ve poliçe gibi unsurlardır
d) Bu piyasada fon arz edenler genellikle ticari bankalar, finans kuruluşları ve kredi
kurumlarıdır.
e) Bu piyasalarda vade en fazla bir yıldır.

2) Aşağıdakilerden hangisi bir finansal aracıdır?
a) Hane halkı
b) İşletmeler
c) Emeklilik Fonları
d) Kamu Kuruluşları
e) Yerel Yönetimler
3) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları için doğrudur?
a) Kısa vadeli kredi arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
b) Araçları ticari senetler, çekler, poliçeler, bonolar, mevduat sertifikalarıdır.
c) Para 1 yıldan kısa süreli el değiştirir.
d) Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
e) En bilinen kurumları, ticari bankalardır.
4) Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardandır?
a) Kalkınma ve Yatırım Bankaları
b) Posta Çekleri Sistemi
c) Sigorta Şirketleri
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d)Kredi Kooperatifleri
e)Özel Finans Kurumları
5) Aşağıdakilerden hangisi para yaratmayan finansal kurumlardandır?
a) Özel Finans Kurumları
b) Sigorta Şirketleri
c) Sosyal Güvenlik Örgütleri
d) Zorunlu Sigortalar
e) Ticari Bankalar
6) Katılım Bankaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Piyasalarının az geliştiği ülkelerde, tasarruf sahiplerinin ellerinde bulunan fonların sanayi ve
ticaretin gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlara transferini sağlamak.
b) Açılan mevduatlara, mevduat faizi ödemektedirler.
c) Verilen her kredi için faiz almaktadırlar.
d) Sahip oldukları kredi faizi, ödedikleri mevduat faizinden daha fazladır ve bu fark
kazançlarını oluşturmaktadır.
e) Tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve
sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleri ile paylaşırlar.

7) Aşağıdakilerden hangisi Yatırım fonları ve Yatırım ortaklıkları ile ilgili doğru bir bilgidir?
a) Yatırım fonlarının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
b) Yatırım ortaklıklarının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
c) Yatırım ortaklıklarının portföyüne ortak olabilmek için tasarruf sahipleri, fonun çıkardığı
katılma belgelerini satın almalıdır.
d) Yatırım fonlarına katılabilmek için ortaklık hissesi almak gerekmektedir.
e) Yatırım fonlarının katılma belgesine sahip olanlara kar payı ödemesi yapılır.
8) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları için doğru bir bilgidir?
a) Sermaye piyasaları kısa vadeli kredi arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
b) Sermaye piyasalarında 1 yıldan kısa süreli el değiştirmeler gerçekleştirilir.
c) Sermaye Piyasalarının en bilinen kurumları arasında ticari bankalar gelmektedir.
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d) Sermaye Piyasaları, uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
e) Sermaye Piyasalarının en bilinen araçları arasında poliçeler, bonolar, mevduat sertifikaları
gelmektedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi para piyasaları için doğru bir bilgidir?
a) Para piyasaları kısa vadeli kredi arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
b) Para piyasaları uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.
c) Para piyasalarında menkulkıymetleştirme yolu ile fonlara daha kolay, daha yaygın ve daha
ucuz el değiştirme olanağı sağlanır.
d) Para piyasalarının en çok tercih edilen araçları arasında hisse senetleri, tahviller ve yatırım
fonları yer alır.
e) Para piyasalarında işlemler en az bir yıllık vadelerle gerçekleştirilir.
10) Aşağıdakilerden hangisi hedge fonlar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) Serbest fon adını da almaktadır.
b) Yüksek riskli fonlardır.
c) Riski en düşük olan fonlardır.
d) Yatırım stratejileri son derece rijittir.
e) Denetlemeye en uygun fon biçimidir.
Cevaplar
1) b , 2) c , 3) d, 4) e , 5) b, 6) e, 7) a, 8) d, 9) a, 10) c
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2. PARANIN ZAMAN DEĞERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak faiz kavramı üzerinde durulacaktır. Faiz kavramı ile birlikte basit
faiz, bileşik faiz, nominal faiz, efektif faiz ve reel faiz kavramları üzerinde durulacaktır.
Ardından paranın bir zaman değeri olduğu kavratılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda bugünkü
değer, gelecek değer, annuite, annuitenin bugünkü değeri ve annuitenin gelecek değeri
kavramları açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Faiz nedir?
2. Basit faiz ile Bileşik faiz arasındaki fark nedir?
3. Efektif faiz nedir?
4. Paranın zaman değeri ile enflasyon nedeni ile değer aşınması aynı anlamda mıdır?
5. Annuite nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Faiz Kavramı
Paranın Zaman Değeri

Kazanım
Faiz kavramının anlamını
kavrayabilmek
Paranın enflasyondan farklı
olarak bir zaman değeri
olduğunu kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak ve uygulama
yaparak
geliştirilmesi
mümkündür.
Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar

Paranın Zaman Değeri, Bugünkü Değer, Gelecek Değer, Annuite, Basit Faiz, Bileşik Faiz,Gerçek
Getiri, Reel Getiri, Nominal Getiri
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Giriş
Bu bölümde faiz kavramı ile birlikte basit faiz, bileşik faiz kavramları; nominal faiz
oranı ve efektif faiz oranı; paranın zaman değeri kapsamında paranın bugünkü ve gelecek değeri
ve annuite kavramı ile birlikte annuitenin bugünkü ve gelecek değeri hesaplamaları
anlatılacaktır.

41

2.1.

Faiz Kavramı

Faiz, sermayenin ödünç alma ve verme fiyatı ve /veya tasarruf etmenin ödülü olarak
tanımlanabilmektedir. Faiz, paradan uzak kalan alacaklının, bu uzak kalma karşılığında sahip
olunan miktar ve süreye göre belirlenen bir çeşit tazminat olarak da tanımlanabilmektedir.
Faizin dört görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki faiz üretim faktörü olan sermayenin
bedelidir. İkinci olarak faiz, makro dengeyi sağlayan bir faktördür. Fonların hangi oranından
karşılaşacağı ekonomi için önemlidir ve bu durum faiz tarafından sağlanır. Ayrıca faiz oranı
para piyasası ile reel piyasa arasında ilişki kurmaktadır. Örneğin ekonomide reel faiz
oranlarının aşırı yükselmesi yatırımların ve üretimin düşmesine neden olmaktadır. Bu ilişkiyi
faiz yansıtmaktadır. Üçüncü olarak faiz, para talebini ve likidite tercihini etkileyen önemli bir
faktördür. Tasarruf sahiplerinin tasarrufları ile ilgili karalarında faiz oranlarının etkisi büyüktür.
Faiz oranlarının yüksek olması spekülatif para talebini düşük tutmaktadır. Son olarak, faiz bir
maliyet unsurudur. Bir başka ifade ile faiz, sermayeyi kullanan birimler için bir maliyettir.
İşletmelerin ödünç sermaye miktarları arttıkça ödeyecekleri faiz giderleri de o kadar artacaktır.
Faizin temel belirleyicisi, “beklenen enflasyon”dur. Örneğin, enflasyonun olmadığı bir
ortamda bankadan her yıl %4 getiri sağladığınızı bir diğer ifade ile bankanın mevduata %4 faiz
ödediğini düşünelim. Enflasyonun %2 olduğu durumda ise, yatırılan para ve getirisi satın alma
gücü itibariyle eriyecektir.

2.2.

Paranın Zaman Değeri

Zaman, tüketimi erteleme fırsatı vererek, faiz kazanılmasına olanak tanımaktadır. Paranın
zaman değeri, paranın bekleme değeri ya da paranın faizi olarak bilinmektedir. Paranın zaman
değeri, para akımlarının değişik zaman noktalarında olmasından kaynaklanmaktadır.
Birbirinden farklı zaman noktalarında yer alan aynı miktardaki para, aynı değere sahip değildir.
Enflasyon nedeni ile paranın değerindeki değişmeden farklıdır. Örneğin, Varlıklı dedeniz size
1 yıl sonra 1.000 TL. vereceğini vaad etsin. Cari piyasa faiz oranının %10 olduğu bir ortamda
olduğumuzu varsayalım. Gelecekte alacağınız 1.000 TL’nin, bugün vaad edilen 1.000 TLden
daha düşük bir değeri bulunacağını düşünmelisiniz. Çünkü, 1.000 TL’den daha az bir parayı
bugün %10’dan bankaya yatırıp 1 yıl sonra 1.000 TL.ye ulaşmanız mümkündür. Bu düşünce,
paranın zaman değerinin temelidir. Paranın zaman değeri vardır. Çünkü, parayı faiz kazanmak
amacı ile kullanmak mümkündür.

2.2.1. Basit Faiz
Basit faiz, sadece başlangıçtaki anaparaya faiz uygulanmasıdır. Faizin toplam miktarı
şu şekilde hesaplanır:
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i  Pr n
i : Faizin top lam parasal miktar ı
P : Anapara
r : Faiz oranı
n : Vade

N yıl sonra yatırılan paranın hesaptaki değeri;
=P+i
=P+(P*i*n)
=P[1+(i*n)]
ÖRNEK: Yıllık %6 faiz veren bir hesaba 1.000 TL. yatırdınız. Bu hesapta 2 yıl kalan para vade
sonunda ne olur?
1.000  0,06  60 TL.  1. yil faizi
1.000  0,06  60 TL.  2. yil faizi
AP  F  1.000  120  1.120 TL.dir
ya da
D  1.000[1  (0,06  2)]
D  1.120 TL.

2.2.2. Bileşik Faiz

Bileşik faizde; paranın yatırıldığı yıldan bir sonraki yıl (AP+F)’e faiz işletilmektedir. Faize
faiz işletilmektedir. Burada (AP+F)’i bir sonraki yılın anaparası olarak düşünmeliyiz.
ÖRNEK: Yıllık %6 faiz veren bir hesaba 1.000 TL. yatırdınız. Bu hesapta 2 yıl kalan para
vade sonunda ne olur?
1. yil  1.000  0,06  60 TL.
1.000  60  1060 TL.
2. yil  1.060  0,06  63,6 TL
1.060  63,6  1.123,60 TL.
ya da
2. yil sonundaki deger  1.060  (1.060  0,06)
2. yil sonundaki deger  1.000(1,06) 2
2. yil sonundaki deger  1.123,60 TL.
n
Formüle edildiğinde, n yil sonraki deger  P(1  i) ’dir.
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ÖRNEK: Bir yatırımcı, bir banka hesabına 500 milyon TL para yatırır. Yıllık %9 basit faiz
kazanırsa, 3 yıl sonra hesaptaki para ne olur?
3 yil sonraki deg er  P(1  i ) n
 500(1  0,09)3
 647,51 milyon TL.

2.2.3. Bugünkü Değer ve Gelecek Değer Kavramları
Bugünkü değer kavramı, gelecekteki bir ödemenin bugünkü değeri, ödeme bugün
yapılsaydı bu ödemenin sahip olacağı değeri ifade etmektedir. Gelecek değer ise, bugün
yapılan bir ödemenin gelecek değeri, gelecekte bir zaman noktasında yapılmış olsaydı bu
ödemenin sahip olacağı değer olarak ifade dilmektedir. Gelecek değer ve bugünkü değer, bir
paranın iki yüzü gibidir. Formüllerin birbirlerine olan bağlılığı bunun ifadesidir.
Bugünkü Değer hesabına, iskontolama adı da verilir. Burada gelecekteki değerin ya da
gelecekteki nakit akışları setinin bugünkü değere indirgenmesi yapılmaktadır.
Bugünkü Değeri, Gelecek Değere bağlayan iki unsur karşımıza çıkmaktadır: Bunlar;
1. Faiz oranı,
2. Zaman’dır.

F  P0 (1  i) n
Buradan; gelecek değer formülü;
Pn  P0 (1  i ) n
Pn : Gelecek deger
P0 : Bugunku deger
i : Faiz oranı
n : Vade

Bugünkü değer formülü ise,

Pn
(1  i ) n
P0 : Bugunku deger

P0 

Pn : Gelecek deger
i : Faiz oranı
n : Vade
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ÖRNEK: Piyasada yıllık faiz oranının net %5 olduğu bir ortamda 3 yıl sonra hesabınızda
11.576,25 TL. olması için bugün ne kadar yatırmalısınız?
ÇÖZÜM: BD=11.567,52/(1+0,05)3

ise

PV=10.000 TL.

ÖRNEK: A firması, bankaya gider ve yıllık birleştirilen %5 faiz oranı ile 5 yıl vadeli 1.000.000
TL. tutarında bir kredi alır. Bu paranın beş yıl sonraki değeri nedir?
ÇÖZÜM:

F  P0 (1  i ) n
F  1.000.000(1  0,05) 5
F  1.000.000 1.2762
F  1.276.281,56 TL.

%5

1.000.000

0

1

2

3

BD

1.276.281,56

4

5
GD

ÖRNEK: 5.000 TL.lik birikiminizi bankaya götürerek %8 yıllık faiz oranından hesabınıza
yatırdınız. Beş yılın sonunda bankadaki paranız ne kadar olacaktır?
ÇÖZÜM:
F  P0 (1  i ) n
F  5.000(1  0,08)5
F  7.346,64 TL.

ÖRNEK: Varsayalım ki, bugünden itibaren 10 yıl içerisinde 40.000 TL. biriktirmiş olmanız
gerekiyor.%6 faiz veren bir hesaba kaç lira yatırmış olmanız gerekir ki bu tutara 10. yıl sonunda
ulaşabilmiş olasınız?
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ÇÖZÜM:

40.000
GD
 BD0 
n
(1  i)
(1  0,06)10
BD0  22.335,79 TL.

BD0 

2.2.4. Birleştirme Sıklığı
Faiz daha sık birleştirildikçe bugünkü 1 TL.nin yıl sonundaki değeri büyüyecektir. Örneğin,
yıllık faizin %12 olduğunu ve faiz hesaplama dönemlerinin 1 yıl, 6 ay, 4 ay, 3 ay, 2 ay ve 1 ay
olması durumlarında, bugünkü 1 TL.nin yıl sonundaki değerlerini görelim:
Faiz Hesaplama Dönemi

TL.nin Yıl Sonu Değeri

1 yıl

(1+0,12)=1,12

6 ay

(1  [0,12 / 2]) 2  1,1236

4 ay

(1  [0,12 / 3]) 3  1,1249

3 ay

1,1255

2 ay

1,1262

1 ay

1,1268

Birleştirme sıklığı için kullanılan genel formül:
GD= BD(1 + [i/m])m*n
n:Yıl sayısı
m: Her yıl için birleştirme sıklığı
i:Yıllık faiz oranı
GD: n. yılsonundaki gelecek değer
BD: Bugünkü değer
ÖRNEK: Varsayalım ki, yıllık %12 faiz oranı olan 3 ayda bir faiz ödeyen, bir banka
hesabına 1.000 TL. yatırdınız. 8. yıl sonunda yatırdığınız paranın değeri ne olur?
ÇÖZÜM:
BD=1.000 TL.
i= %12/4 ----- i=%3 (her üç ayda bir faiz işletilecek oran)
n=8 yıl*4 kere ----n=32 (32 tane üç aylık periyot)
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mn

i 

GD  BD 1  
 m
0,12 48
GD  1.000(1 
)
4
GD  2575,08 TL.

2.2.5. Nominal Faiz Oranı, Efektif Faiz Oranı (Gerçek Faiz Oranı) ve Reel
Faiz Oranı

Yıllık olarak belirtilen bileşik faiz oranı, nominal faiz olarak ifade edilmektedir. Bu oran,
faiz ödeme dönem sayısına bölündüğünde dönemsel nominal faiz oranı bulunacaktır. Nominal
faiz, paranın ödünç alma ve verme fiyatı olarak ifade edilmektedir. Kredi kullanımı ve/veya
paranın maliyeti de denilebilmektedir. Genellikle yıllık olarak belirtilmekte ve beklenen
enflasyon primini de içermektedir. Faiz dönemleri bir yıldan daha kısa ise (örneğin 6 aylık gibi)
bir yılda elde edilen gerçek faize efektif yıllık oran adı verilmektedir.
Nominal ve efektif faiz oranları arasındaki ilişki şu şekilde gösterilmektedir:

i 

(1  i )  1  
e  m

m

ÖRNEK: Bir banka 3 aylık mevduata %5 faiz ödüyor. Yıllık efektif faiz oranı nedir?
ÇÖZÜM:

i m

(1  ie )  1  
 m
4
 0,05 
(1  i )  1 

e 
4 
(1  i )  1,05095  i  0,05095
e
e
Reel faiz oranı; enflasyondan arındırılmış faiz oranını ifade etmektedir. Şu şekilde elde
edilmektedir:
ireel 

1  nominal faiz orani
1
1  enflasyon orani

ÖRNEK: Enflasyon oranının %7 olduğu bir ortamda, nominal faiz oranı %8 ise reel faiz %
kaçtır?
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ÇÖZÜM:
1  0,08
1  i

i
 0,0093
reel 1  0,07
reel
 %0,9345
i
reel

ÖRNEK: Bir bankaya 130 TL. yatıran mevduat sahibi 1 yıl sonra 180 TL. olarak parasını
geri almış. Enflasyon bu dönemde %10 ise mevduat sahibinin reel faizi kaç TL.dir?
ÇÖZÜM:
130+(130a)=180 ise a=%38,46
[(1,3846)/(1,10)]-1=%25,87
ÖRNEK: Bir şirket karını yıllık bazda %22 oranında arttırmıştır. Enflasyonun %9 olduğu bir
ortamda şirketin reel karı ne kadardır?
ÇÖZÜM:
[(1,22)/(1,09)]-1=%11,93
ÖRNEK:Mevduat sahibi yıllık mevduattan net %16,75 faiz getirisi elde etmiştir. Bu
dönemde enflasyon %7 olduğuna göre, tasarruf sahibinin yıllık getirisi nedir?
ÇÖZÜM:
[(1,1675)/(1,07)]-1=%9,11

2.2.6. Faiz Tabloları Kullanılarak Gelecek ve Bugünkü Değer
Hesaplamaları
2.2.6.1. Gelecek Değerin Tablolar Yöntemi ile Hesaplanması

Tek ödemelerin gelecekteki değerlerini, gelecek değer formülü ile hesaplamaya bir seçenek
olarak gelecek değer tabloları kullanılabilir.
Gelecek değerin elde edilmesi için formül oluşturmak için;
F=Px(F/P;%i,n)
Bugünkü değerin elde edilmesi için formül oluşturmak için;
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P=Fx(P/F;%i,n)
Burada kolaylıkla öğrenilebilmesi amacı ile bu gösterimin tercih edildiğini belirtmemiz
gerekmektedir. Uyarılması gereken nokta, parantez içerisinde yer alan işaretin “bölü” işareti
değil “taksim” işareti olmasıdır. Bir başka ifade ile gelecek değeri elde ederken “F/P”den
kastımız 1 TLnin gelecekteki değerini ifade eden tablonun kullanılması gerektiği ve bugünkü
değeri elde ederken “P/F”den kastımız ise 1 TLnin bugünkü değerini ifade eden tablonun
kullanılması gerektiğidir. Örneğin 1 TLnin bugünkü değerini faiz tablolarını kullanarak
hesaplarken; P/F tablosundan (n dönem sonraki 1 TL.nin bugünkü değeri tablosu) %i için n yıl
satırından elde edeceğimiz faiz faktörünü kullanmalıyız.
ÖRNEK: Varsayalım ki, bugünden itibaren 3 ay sonra 2.000.000 TL.nin aylık %2 faiz
oranından gelecek değerini bilmek istiyoruz:
ÇÖZÜM:
1 TL.nin Gelecek Değeri
n

%1

%2

%3

%4

1

1,01

1,02

1,03

1,04

2

1,02

1,04

1,06

1,08

3

1,03

1,06

1,09

1,12

4

1,04

1,08

1,12

1,16

5

1,05

1,10

1,15

1,21

Örnekte dönem olarak 3 ay verilmiştir. Paranın zaman değerini hesaplamak için
kullandığımız tablolarda “n” olarak belirtilen unsurun “yıl”ı değil “dönem”i ifade etmektedir.
Bu bilginin büyük önemi bulunmaktadır. Dönemden kastımız yıl, ay veya gün olabilecektir.
Dolayısıyla hesaplamalara konu olan “n” notasyonunun böyle bir niteliği olduğunu bilmek
gereklidir. Buradan hareketle 1 TL.nin gelecek değerini bulmak amacı ile kullanacağımız
tablonun küçük bir parçası sorumuzun çözümü için burada verilmiştir. Tablolar kullanılırken
yatay eksen dönemi dikey eksen ise faiz oranını ifade etmektedir. Bu ikisinin kesişme
noktasındaki değer ise faiz faktörünü verecektir. Bu değer sorumuzun çözümünde esas
alacağımız değer olacaktır. Bu sorumuz için tabloda okuduğunuz değer, 1,06 olarak
görülmektedir.

F  P( F / P;%i, n)
F  2.000.000(1,0612)
F  2.122,40 TL.
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Formülle de hesaplarsak aynı sonuca ulaşacağımızı göreceğiz.

F  P(1  i ) n
F  2.000.000(1  0,02)
F  2.122.416 TL

3

Bu noktada tablo yöntemi ile yapacağız çözümlerde tablo ile ilgili bilmemiz gereken
bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde özetlememiz mümkündür:
1. Tablolarda yer alan n değerleri, sadece yılları ifade etmez, dönemleri
ifade
eder.
Dönem sayısının yıl olarak ifade edilmesi gerekmez. Önemli olan dönemlerin her
zaman faiz oranının dönemi ile tutarlı olmasıdır.
2. Tablolarda yer alan gelecek değer faktörleri her zaman birden büyük iken, bugünkü
değer faktörleri ise her zaman birden küçüktür.
3. Tablolardaki faktör değerleri dönem sonları itibari ile hesaplanmıştır.
Konunun başında örnek olarak verdiğimiz dedenizin size vereceği 1.000 TL.ye dönersek,
şimdi neden bugün daha az bir parayla gelecekte 1.000 TL.ye ulaşabileceğimiz gösterebiliriz:
Varsayalım ki, piyasa faiz oranı %1 olsun. Dedenizin size 1 yıl sonrası için vaad ettiği 1.000
TL.ye, siz bugünden ne kadar para ile ulaşabilirsiniz?
P=F(P/F;i,n)
P=1.000(P/F,%1,1)
P=1.000*0,9901
P=990,100 TL.
Dolayısıyla buradan da görülebileceği gibi bugünkü,1 TL, gelecekteki 1 TL.den daha
değerlidir.

2.2.7. Bilinmeyen Faiz Oranı İçin Çözüm Yapma

Temel formülümüzde bilinen değerler yerine yazılarak elde edilmek istenen değere
ulaşılması mümkündür. Bu çerçevede bilinmeyen bir faiz oranına şu şekilde ulaşılabilecektir.
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P
n

F
 P  (1  i ) n  F
(1  i ) n

(1  i ) n  n

F
P
1

 F n
(1  i )   
P
1

 F n
i    1
P

ÖRNEK: Ahmet Bey, hızlı ve ağzı çok laf yapan bir satıcıdır. Bir gün ofisinize geliyor ve size
önemli bir teklifte bulunuyor. Ahmet Bey, size 6 yıl sonra 1.000.000 TL. ödemeyi taahüt ediyor.
Bunun karşılığında sizden bugün 837.500 TL. ödemenizi istiyor. Bu teklifin cazip bir teklif
olup olmadığını analiz edelim.(Not: Piyasa faiz oranının %10 olduğunu varsayalım)
ÇÖZÜM:
F  P (1  i ) n
1.000.000  837.500(1  i ) 6
1,1940  (1  i ) 6
6

(1,1940)  6 (1  i ) 6

1,0299  (1  i )
i  0,029  i  %3

Cari piyasa faizi > önerilen faiz oranı olduğu için, bu önerinin kabul edilmesi akılcı
olmayacaktır.

2.2.8. Dönem Sayısı İçin Çözüm Yapma
Bir finans yöneticisi bazen, bugün yatırdığı belli bir miktar paranın belli bir faiz oranı ile
belli bir değere ne kadar sürede ulaşacağını merak edebilecektir.

F
ln  
P
n  
ln( 1  i )
ÖRNEK: Yıllık %10 faiz kazanıyorsunuz. Paranızın 2 katına ulaşması için ne kadar
beklemeniz gerekir?
ÇÖZÜM: Varsayalım ki bugün 1 TL. yatırdınız ve n yıl sonra 2 katına çıkarmak istiyorsunuz.
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F
ln  
P
n  
ln( 1  i )
2
ln  
1
n
ln( 1  0,10)
0,69315
 n  7,27
n
0,09531
Bu soruyu hızlıca cevaplamamız da mümkündür. Ancak bu özel bir çözüm olacaktır. Zira paramızı
iki katına çıkarmak için geçecek süreyi bulmaya yarayacak “72” kuralı adı verilen bir kural
bulunmaktadır. Ancak tekrar altının çizilmesinde fayda bulunmaktadır ki bu kural yalnızca paramızı 2
katına çıkarmak amacı ile kullanılacaktır.
n= 72 / % i
n=72/10 ise yaklaşık 7,2 yıl içinde paramızın 2 katına çıkacağını söylememiz mümkün olacaktır.

2.2.9. Çoklu Ödeme Serileri

Bu noktaya dek yapılan tüm işlemlerde tek ödeme serileri üzerinden değerlendirmeler
yapıldı. Buradan sora çoklu ödeme serileri üzerinde durulacaktır. İlk olarak sonsuz ödeme
serilerinin özelliği açıklanacaktır.

2.2.9.1. Sonsuz Ödeme Serileri

Düzenli aralıklarla ortaya çıkan eşit nakit akımlarının sınırsız ödeme serilerini içerir. Burada
ilk ödemenin Dönem Sonu’nda yapılacağı varsayımı bulunmaktadır.
Bugünkü değer=C/i
C: Her yıl ödenen eşit nakit akımlarının değeri
i: Faiz oranı
ÖRNEK: Faiz oranının %5 olduğu ve sürekli olarak yılda 2.500.000 TL. ödenen yatırımın
bugünkü değeri nedir?
ÇÖZÜM:
P=2.500.000/0,05
P=50 milyar TL.

2.2.9.2. Annuite
Annuite, düzenli aralıklarla yapılan, eşit nakit akımların sınırlı bir serisidir. Örneğin, 48 ay
vadeli aylık eşit ödemeleri olan bir otomobil kredisi tipik bir annuitedir.
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2.2.9.2.1. Annuitenin Bugünkü Değeri

Belli bir süre içinde her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değerini elde
etmeye yaramaktadır.

Gelecek 3 yıl boyunca her yıl 1.000 TL. tasarruf etmeye karar veren ve ilk ödemesini
bugünden itibaren tam bir yıl sonra yapan birinin ödeme akışını gösterelim:
1.000
0

1.000

1

1.000

2

3

İlk ödemenin bugünden itibaren 1 dönem sonra yapıldığında bu tür annuitelere ”Basit
Annuite” adı verilir. Annuitenin bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır. Parantez içerisindeki
değer faiz faktördür.

1  1  i  n 
P  A

i


.
ÖRNEK: Faiz oranının yıllık %5 olduğu bir ortamda 5 yıl boyunca her yıl yapılan 10.000
TL’lik birikimlerin bugünkü değeri nedir?

(1  0,05) 5  1
(1  0,05) 5  0,05
PV  43.294,76TL.

PV  10.000 

ÖRNEK: İki yıllık bir hizmet sözleşmesi, alıcıya 1.500 TL.yi bugün ödemesi ya da 1 yıl sonra
850 TL. ve 2. yıl sonunda 850 TL. ödeme yapma alternatifleri sunsun. Hangi seçeneği tercih
edersiniz? (piyasa faiz oranı %12)
ÇÖZÜM:
Paranın bir zaman değeri olmasaydı, 1. tercih hemen kabul edilebilirdi. Çünkü 2. alternatifte
tutar 1.700 TL.dir. Ancak hangi seçeneğin daha avantajlı olduğunu bulmak için bir de ikinci
alternatifin paranın zaman değerine göre değerlendirilmesi gerekir.

P

F

(1  i ) n
850
850
P

(1,12) (1,12) 2
P  758,93  677,61
P  1.436 TL.

Ya da tablo yöntemi ile çözersek;
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P=A(P/A;%12,2)
P=850x1,6901
P=1.436 TL.
O halde 2. tercih daha avantajlı görünmektedir.

2.2.9.2.2. Annuitenin Gelecek Değeri

Her dönem alınan veya verilen A ile ifade edilen eşit taksitlerin n devre sonunda i faiz oranı
ile hangi değere ulaşacağını elde etmemize yara. Formülü aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
 1  i n  1

F  A
i



ÖRNEK: Gelecek 3 yıl boyunca her yıl tasarruf hesabına 1.000 TL. yatırmak isteyen bir
tasarrufçu, 3. ödemeyi yapmasının ardından hesabın ulaştığı miktarı merak edip hesaplamış.
(Faiz oranı%10) Elde edilen değer kaç TL olmuştur?
ÇÖZÜM:

1. yıl: 2 yıl

*(1,10)2
1.210

değerlenir
2. yıl: 1 yıl

*(1,10)
1.100

değerlenir

1.000

3. yıl: 0 yıl
değerlenir

0

1

2

3

F  1.000 (1,10 ) 2  1.000 (1,10 )  1.000
F  3.310 TL.
Tablo Kullanıldığında;
F=A(F/A;%10,3)
F=1.000x(3,3100)
F=3.310 TL.
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Formül kullanıldığında;

 1.103  1
F  1.000

 0,10 
F  3.310 TL.

2.2.9.3. Düzensiz Nakit Akışları

Gerçek hayatta her zaman düzenli ödemelerle karşılaşılmaz. Bu durumda net bugünkü değeri
hesaplamak için;
NPV 

CFn
CF1
CF2

 ... 
1
2
(1  r ) (1  r )
(1  r ) n

NPV  
t 1

It
(1  r ) t

Burada;
NPV: Net Bugünkü Değer
CF: Nakit Akışı
r: Faiz oranı
n vade şeklinde ifade edilir.
ÖRNEK: Piyasa faiz oranının %15 olduğu bir ortamda aşağıda yıllar itibari ile verilen nakit
akışlarının net bugünkü değeri nedir?
1. yıl sonu: +150;
2. yıl sonu:-50;
3. yıl sonu:+125
ÇÖZÜM:

150
(50)
125


1
2
(1  0,15) (1  0,15) (1  0,15)3
NPV  174,82

NPV 
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Uygulamalar
ÖRNEK: Bir bankaya yıllık net %5 ile 10.000 TL. yatıralım 3 yıl sonra hesapta kaç TL. olur?
ÇÖZÜM:
FV=10.000x(1+0,05)3
FV=11.576,25 TL.
ÖRNEK: 91 gün vadeli, %18 faiz oranı ile satılan bir menkul kıymetten bugün 5.000 TL.
ödeyerek satınalan bir kişinin vade sonunda eline ne kadar geçer?
ÇÖZÜM:
FV=5.000x[1+(18x91)/36500]
FV=5.224,38 TL.

ÇÖZÜM:
i=1/(1,05)3 ise i=0,8638
PV=11.576,25x0,8638
PV=10.000TL.
ÖRNEK: 5.000 TL.nizi yıllık %12 faiz oranından yatırdınız. Bu parayı 2 katına çıkarmak kaç
yıl alır?
ÇÖZÜM:
72 / % i
72 / % 12 = 6 yıl
ÖRNEK: Yılda %4 veren bir hesaba bugün 20.000 TL. yatırdınız. 3 yıl sonra bu hesapta kaç
TL. bulunur?
CEVAP:
P=F(P/F;%i,n)
20.000=F(P/F, %4,3)
20.000=F*0,889
F=22.497 TL.
ÖRNEK: Yılda %6 veren bir hesaptan 5 yıl sonra 50.000 TL. çekebilmek için bugün ne kadar
yatırmanız gerekir?
CEVAP:
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P=50.000(P/F,%6,5)
P=50.000*0,747
P=37.350 TL.
ÖRNEK: %24 yıllık faiz haddi uygulayan bir bankadan 3 aylık vadeli bir hesabın sahibine
sağlayacağı efektif faiz % kaçtır?
ÇÖZÜM:
i
i

eff
eff

0,24 4
) 1
4
 %26,25

 (1 

ÖRNEK: 20.000 TL. ye bir otomobil buldunuz. Oto galerisi size 3 seçenek sundu ve her bir
seçeneğin de aynı sonuca ulaştığını iddia ediyor. Piyasa faiz oranının %4 olduğu varsayımı ile
aşağıdaki üç seçeneği değerlendiriniz ve doğruyu söyleyip söylemediği sonucuna ulaşmaya
çalışınız:
a) 1.000 TL. indirim ile peşin 19.000 TL. öde ve al.
b) Bugün 4.000 TL. öde, 1 yıl sonra 6.000 TL öde, 2. yıl sonunda 10.000 TL. öde ve al.
c) 8.000 TL. peşin öde, 12.000 TL.yi 2. yıl sonunda öde ve al.
ÇÖZÜM:
a) 19.000 TL.
b) 4.000+6.000(P/F,%4,1)+10.000(P/F;4,2)
=4.000+6.000(0,962)+10.000(0,925)
=19.022 TL.
c) 8.000+12.000(P/F,%4,2)
=8.000+12.000(0,925)
=19.100 TL.
Cevap a seçeneği olmalıdır.
ÖRNEK: Patronunuz ikramiye tutarı olarak size hemen 110.000 TL. ya da 1 ay sonra başlamak
üzere her ay 10.000 TL.den 12 ay ödeme öneriyor hangisini tercih edersiniz? (Aylık faiz oranı,
%1)
ÇÖZÜM:
a) İlk tercih hemen ödeme olduğu için 110.000 TL.dir.
b) P=A(P/A;%1,12)
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P=10.000x11,251
P=112.551 TL.
Veya formül yolu ile;

1  1  i  n 

P  A
i


1  1  0,01 12 

P  10
0,01


P  10  11,26
P  112.600.000
ÖRNEK: Faiz oranı yıllık %7,4 ise, yıllık ödemeleri 375.000 TL olan 5 yıllık basit annuitenin
gelecek değeri nedir?
ÇÖZÜM:

 1  0,0745  1

F  375.000
0,074


F  375.000  (5,7968)
F  2.173.810 TL.
ÖRNEK: 1.200 TL.lik 4 yıllık bir annuite bugün 3.644,76 TL.ye maloluyor. Faiz oranı %
kaçtır?
ÇÖZÜM:
3.644,76=1.200(P/A;%i,4)
3,0373=(P/A;%i,4)
%i=%12
ÖRNEK: Banka hesabınızda yeralan 1 milyon TL. yi 7 yıllık bir annuiteye çevirelim. %8 faiz
oranı ile annuitenin büyüklüğü ne kadar olabilir?
ÇÖZÜM:
1.000.000=A(P/A;%8,7)
1.000.000=A x 5,2064
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A=192.072,40 TL.
ÖRNEK: Kardeşinize, üniversite eğitimi sırasında gerekli olan aylık 500 bin TL. ödemeyi, 50
ay boyunca yaratacak toplu ödemeyi verdiniz. Tasarruf hesabı ayda %1 kazandırmaktadır.
Kardeşiniz başlangıçta 4.598.000 TL. harcamıştır. Kalan miktar, 50 ay boyunca ona ne kadar
büyüklükte bir aylık ödeme yaratacaktır?
ÇÖZÜM:
P=A(P/A;%i,n)

P=500.000x(P/A;%1,50) P=500.000x39,1961

P=19.598.000 TL.
19.598.000-4.598.000=15.000.000 TL.
15.000.000=Ax(P/A;%1,50)

15.000.000=Ax39,1961

A=382.690 TL.

ÖRNEK: Bir emeklinin 85 milyon TL.si olduğunu ve yaşamını sürdürebilmesi için her yıl 10
milyon TL.ye ihtiyacı bulunduğunu varsayalım. Yıllık %9 faiz oranı bulunduğu bir ortamda bu
fon kaç yıl devam edebilir?
ÇÖZÜM:
P=A(P/A;%i,n); 85=10(P/A;%9,n)
n= 16 ya da 17 yıl
Ya da;



A

ln 
A

P

i
(
)

n 
ln( 1  i )
10
ln
10  (85  0,09)
n
ln( 1,09)
1,4482
 n  16,80 yil
n
0,086
ÖRNEK: %8 veren bir banka hesabına, 5 kere, her yıl başı 10.000 TL. yatırılmaktadır. Bu
paraların bugünkü değeri nedir?
ÇÖZÜM:
P=10.000+10.000(P/A;%8,4)
P=10.000+35.770
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P=45.770 TL.
ÖRNEK: Yıllık faiz oranı %8 olan 6 ay vadeli bir hesaba, bugün 7.500 TL. yatırdınız. Her 6
ayda bir bu hesaptan 592,45 TL. çekeceksiniz. Bu hesap ne zaman sıfır olur?
ÇÖZÜM:
7.500=592,45x(P/A;%4,n)
Faktör değeri=12,592
n=18. Altı ayda bir ödeme yapıldığından 18 ödeme 9 yıla karşılık gelecektir.
Cevap 9 yıldır.
ÖRNEK: 1555 yılında Kral Henry, bankerlerinden aldığı paranın %16,275’ini her üç ayda bir
düzenlenen panayır sonlarında ödemek koşulu ile borçlanmıştır. Bir diğer koşula göre, Kral
Henry sadece 10 ödeme yapacak ve bu 10. ödeme ile bütün borcunu (AP+F) ödemiş olacaktır.
İlk panayır (ve ilk ödeme) 3 ay sonradır. Kral Henry nominal olarak % kaç faiz ile
borçlanmıştır?
ÇÖZÜM:
Aldığı parayı 1 TL. olarak kabul edelim:
P=A(P/A;%i,n)
1=0,16275x(%i,10)
6,1444=Faktör değeri
%i=%10 (üç ayda bir)
%10x4=%40 yıllık faiz.
ÖRNEK: %10 faiz veren bir hesaba, bugün belli bir para yatırıp, 10. yıldan 20. yıla kadar her
yıl bu hesaptan 10.000 TL. çekmeyi planlıyorsunuz. Bugün kaç TL. para yatırmalısınız?
ÇÖZÜM:
P=A(P/A;%i,n)

P=10.000x(P/A;%10,10) P=10.000x6,1446

F=P(F/P;%i,n)

61.446=P(F/P,%10,10)

P=61.446 TL.

P=23.687 TL.

A=10.00

0

10

20

60

ÖRNEK: %10 faiz veren bir banka hesabına 5 yıl boyunca her yıl sonu 25.000 TL.
yatıracaksınız; 6. yıl sonundan itibaren de (on yıl süre ile) bu hesaptan eşit taksitler halinde para
çekeceksiniz. Her yıl çekeceğiniz tutar nedir?
ÇÖZÜM:

P0=167.890,25
A=25.000
0

5

6

15

1 yıl

10 yıl

F=25.000(F/A;%%10,5) F=25.000x6,1051

F=152.627,50 TL.

F=152.627,5x(P/F;%10,1) F=167.890,25 TL.
167.890,25=Ax(P/A;10,10)

167.890,25=Ax6,1446

A=27.323 TL.

ÖRNEK: Elinizde 399.270 TL. birikmiş paranız var. Bunu arkadaşınıza 5 yıl vadeli ödünç
verecek olsanız arkadaşınız size her yıl sonu (AP+F) olarak 100.000 TL. ödeyecek olsa getiriniz
% kaç olurdu?
ÇÖZÜM:
399.270=100.000x(P/A,%i,5)
%i=%8
ÖRNEK: %13 faiz oranı ile 20 yıl vadeli 70.250TL. borç aldınız.(AP+F)eşit taksitler halinde
ödenecektir. 3. yıl ödeyeceğiniz AP ne kadardır?
ÇÖZÜM:
P=A(P/A;%i,n)

70.250=Ax(P/A,%13,20) A=10.000 TL.

Yıl

AP

F

Ödeme

TUTAR

1

70.250

9.132,5
70.250*0,13

10.000

867,5
10.000-9.132,5

2

69.382
70.250-867,5

9.019,72
69.382*0,13

10.000

980,27
10.000-9.019,72
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3

68.401,73
69.382-980,27

8.892,22
68.401,73*0,13

10.000

1.107,77
10.000-8.892,22

ÖRNEK: %12 faizle 80.000 TL. borç alındı. (AP+F) 30 eşit taksitle ödenecek. Ancak, kredi
veren banka çeşitli harçlar ve maliyetler adı altında 5.552 TL. kesinti yapıyor. Borcun yıllık
faizi nedir?
ÇÖZÜM:
80.000=A(P/A,%12,30)

A=9.931,7 TL.

80.000-5.552=74.448 TL.
74.448=9.931,7(P/A;%i,30)

7,4959=FF

%i=%13

ÖRNEK:Bir baba, oğlunun doğduğu gün, %12 faiz veren bir banka hesabına, 18,19,20 ve 21.
yaşlarını doldurduğunda 2.000’er TL. çekebileceği şekilde para yatıracaktır. Baba bugün
hesaba kaç TL. yatırmalıdır?
ÇÖZÜM:

2.000

P0’
P0

17

18

19

20

21

Önce nakit akışlarını bildiğimiz aralık için hesaplama yapalım:
P  A( P / A;%i, n)
P  2.000( P / A;%12,4)
P  2.000  3.0373
P  6074,6 TL.

Şimdi, bugün yatırılması gereken tutarı bulabiliriz.
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P  6.074,6( P / F ,%12,17)
P  6.074,6  (0,1456)
P  884,744 TL.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak faiz kavramı kavratılmıştır. Basit faiz, bileşik faiz, nominal faiz,
efektif faiz ve reel faiz kavramları çeşitli uygulamalar ile birlikte öğretilip pekiştirilmiştir. Basit
faiz ve bileşik faiz arasındaki temel farklılığın, bileşik faizin faize faiz işletilmesi olduğu bir
başka ifade ile, faizin kendisine de faiz işletilerek hesaplamaların yapılması anlamına geldiği
açıklanmıştır.
Bu kavramların ardından paranın enflasyondan farklı olarak bir zaman değeri olduğu
kavratılmıştır. Paranın zaman değerinin harcamalarımızın bugün itibariyle ertelenmesi
karşılığında bunun hangi bedel karşılığı ertelendiğini ifade etmektedir. Bugünkü bir lira her
zaman gelecekteki bir liradan daha değerlidir. Bu kapsamda bugünkü değer, gelecek değer,
annuite, annuitenin bugünkü değeri ve annuitenin gelecek değeri kavramları kavratılmıştır.

64

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Paranın zaman değeri hesaplamasında kullanılan tablolar dönem sonları esas alınarak
hesaplanmıştır.
b) Paranın zaman değeri, paranın faizidir.
c) Paranın zaman değeri, enflasyon nedeni ile paranın değerindeki değişme ile aynıdır.
d) Bugün alınacak 100 TL ile gelecekte alınacak 100 TL aynı değerde değildir.
e) Paranın zaman değeri hesaplamasında bugünkü değer faktör değerleri birden küçük
değerlerdir.
2. %12 yıllık faiz haddi uygulayan bir bankadan 6 aylık vadeli bir hesabın sahibine
sağlayacağı efektif faiz % kaçtır?
a)%19,11

b)%12,55

d)%12,36

e)%32,36

c)%24,89

3. %12 faiz veren bir hesaba, her yıl 10.000 TL. yatırılmaktadır. 5 yıl sonra hesapta ne kadar
birikir?
a)32.528

b)22.384

d)63.528

e)72.538

c)36.042

4. Bir bankaya 56 günlük mevduata 2.000 TL. yatırdınız. Banka, mevduata net %10 faiz
ödüyor. Vadede elinizdeki para miktarı ne olur?
a) 2.058
d) 1.238

b) 1.019
e) 2.031

c) 2.054

5. Faiz oranının yıllık %5 olduğu bir ortamda 5 yıl boyunca her yıl yapılan 10.000 TL’lik
birikimlerin bugünkü değeri nedir?
a) 43.297

b) 34.786

d) 45.396

e) 42.567

c) 34.567

6. Yıllık faiz oranı %8 olan 6 ay vadeli bir hesaba, bugün 7.500 TL. yatırdınız. Her 6 ayda bir

bu hesaptan 592,45 TL. çekeceksiniz. Bu hesap ne zaman sıfır olur?
a) 6yıl

b) 9yıl

c) 12 yıl

d) 18yıl

e)24yıl

7. Yılda %12 veren bir hesaptan 3 yıl sonra 100.000 TL. çekebilmek için bugün ne kadar
yatırmamız gereklidir?
a) 71.200
b) 140.429
c) 163.453
d) 400.000
e) 435.987
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8. %12 faizle 80.000 TL. borç alındı. (AP+F) 30 eşit taksitle ödenecek. Ancak, kredi veren

banka çeşitli harçlar ve maliyetler adı altında 5.552 TL. kesinti yapıyor. Borcun yıllık faizi
nedir?
a) %10

b) %11

c) %12

d) %13

e) %14

9. %6 yıllık faiz haddi uygulayan bir bankadan 6 aylık vadeli bir hesabın sahibine sağlayacağı
efektif faiz % kaçtır?
a) 0,2113
b) 0,0006
c) 0,061
d) 0,1236
e) 0,2432
10. Yıllık %12 faiz veren bir banka hesabına 3 yıl boyunca her yıl 50.000 TL. para
yatırılmaktadır. Dönem sonunda bu birikimin toplam değeri ne olur?
a) 132.780
b)144.645
c)165.463
d)163.543
e)168.720

Cevaplar
1. c,

2. d,

3.c,

4. e,

5. a,

6. b,

7.a,

8. d,

9. c,

10. e
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3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI – I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili Kavramsal Çerçeve oluşturulmaya
çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle Kıymetli Evrak ve Sermaye Piyasası Araçları
tanımlanacaktır. Ardından Sermaye Piyasası Araçlarının türleri ve tanımları yapılacaktır. Bu
bölüm kapsamı içerisinde yer alan sermaye piyasası araçlarından olan pay senetlerinin tanımı,
türleri, ekonomik özellikleri, yatırımcısına sağladığı hak ve yükümlülükleri, fiyat tanımları gibi
unsurlar açıklandıktan sonra tahvil konusunda da benzer başlıklarda açıklamalar yapılacaktır.
Bu bölümün son sermaye piyasası aracı olan yatırım fonları konusuna gelindiğinde, yatırım
fonlarının ne olduğu ve yatırım fonlarını işletirken uyulması gereken ilkeler üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sermaye piyasası araçları kaça ayrılır?
2. Pay senedinin yatırımcısına sağladığı haklar ve sorumluluklar nelerdir?
3. Tahvilin yatırımcısına sağladığı haklar nelerdir?
4. Kıymetli evrak ile menkul kıymet arasındaki farkı ne oluşturur?
5. Yatırım fonlarını işletirken uyulması gereken ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sermaye Piyasası Araçları
ile ilgili Kavramsal
Çerçeve

Sermaye Piyasası Araçları
ile ilgili Kavramsal
Çerçeveyi anlayabilmek

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Araçlarını
tanımak ve kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar

Kıymetli Evrak, Menkul Kıymet, Serrmaye Piyasası Araçları, Tahvil, Pay senedi, Yatırım Fonu
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3.1. Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili Kavramsal Çerçeve
3.1.1. Kıymetli Evrak

“Kıymetli Evrak” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 645-849. maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten
ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Kıymetli evrak, içerdiği hakkı
senetten ayrı olarak ileri sürülemeyen senetlerdir. İçerdiği hakkın içeriği açısından bir kıymetli
evrak üçe ayrılmaktadır.
a) Alacak hakkı: Bu tür kıymetli evrak belirli bir miktar para borcunu temsil eder.
b) Ortaklık hakkı: Getirilen sermaye karşılığında bir şirketteki ortaklık statüsünü temsil
eder.
c) Ayni hak: Kıymetli evrakın devri ile burada yer alan ayni hakkın devredildiği
senetlerdir (ipotekli borç senedi, irat senedi, varant, gibi).
Kıymetli evrak yatırım amacı taşıyıp taşımamasına göre de ayrılabilmektedir. Yatırım
amacı taşıyan kıymetli evraka “menkul kıymet” denilmektedir.

3.1.2. Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye piyasası aracı, 6362 sayılı SPKn.’nun 3/ş maddesinde tanımlanmıştır. Sermaye
piyasası araçları, Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak
üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını, ifade eder”.
Bu tanım 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre genişlemiş bir tanımdır. Türev araçlar
ve yatırım sözleşmeleri de sermaye piyasası araçları kapsama alınmıştır.
Buna göre sermaye piyasası araçları;
a) Menkul Kıymetler
b) Türev Araçlar
c) Yatırım sözleşmeleri ve Diğer sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

3.2. Sermaye Piyasası Araçları
3.2.1. Pay Senedi – Hisse Senedi
3.2.1.1. Pay Kavramı

Pay, anonim ortaklık sermayesinin belirli nominal değere göre (mesela her biri 1 kuruş veya
1 TL gibi) bölünmüş parçasıdır. Anonim ortaklıktaki her pay, o payın sahibine mevzuat ve
ortaklık esas sözleşmesi çerçevesinde belirlenen hakları vermektedir.
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Bir başka ifade ile pay, esas sermayenin, belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş
parçalarıdır. Pay, şirkette payı olan kimseye “pay sahipliği” sıfatını kazandırır. Pay, kıymetli
evrak olan hisse senetlerini ifade etmekte kullanılır ancak asıl olan payın kendisidir. Tüm
haklar ve borçlar paya bağlıdır. Payın senede bağlanması, bağlandığı senedin çeşidine göre
devir hızını artırır. Payın senede bağlanması, paya bağlı hakların ve borçların, (varsa)
imtiyazların özünde ve kullanımında bir değişiklik yaratmaz.
Her bir payın itibari değeri Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 474. Maddesine göre bir
kuruştan az olamaz. Bu değer, birer kuruş ve katları şeklinde yükseltilebilir. Payları borsada
işlem gören ortaklıklarda genellikle bir payın nominal değeri 1 TL’dir.
Senede bağlanan paylara “pay senedi” veya “hisse senedi” denir. Hisse senedi bir kıymetli
evraktır. Mesela, bir ortaklığın sermayesinin her biri 1 TL. nominal değerli bir milyon paya
ayrıldığını ve ortaklığın sermayesini temsil eden payların 1 TL nominal değerli hisse senetleri
basılarak senede bağlandığını düşünelim. Bu demektir ki, 1TL. nominal değerli her bir hisse
senedi ortaklığın sermayesinin bir milyonda birine katılım sağlayacaktır.
Pay, sermaye piyasası mevzuatı açısından da özel öneme sahiptir. Bunun nedeni, payın
yatırımcının sermayeye yaptığı katkıyı ifade etmesidir. Ayrıca ikincil piyasada (borsada) işlem
görerek piyasa fiyatı oluşmasını da sağlamaktadır. Dolayısıyla payın fiyatını etkileyebilecek
her tür bilginin tam ve zamanında piyasada bulunması şarttır. Diğer halde -yatırımcılar arasında
bilgi farklılığının bulunduğu hallerde- pay, borsada aktif olarak işlem göremeyecek ya da fiyatı
tam ve doğru olarak oluşamayacaktır. Bu durum, payın sermaye piyasası mevzuatında çeşitli
düzenlemelere tabi tutulmasını gerektirecektir.
Senede bağlanmış olsun veya olmasın bütün anonim ortaklıkların payları sermaye piyasası
aracı olarak nitelendirilemez. Sermaye piyasası aracı niteliğinde olabilmek için şu özelliklere
sahip olmak gerekir:
a) Paylar Kurulca onaylanmasından sonra ihraç edilmelidir: Payların halka arz ve ihraç
edilebilmesi için önce, izahnamenin veya ihraç belgesinin onaylanması istemi ile Kurula
(SPK’ya) başvuruda bulunulması ve bu başvurunun olumlu sonuçlanması gereklidir.
b) Paylar Kayden izlenmelidir: İhracı ile birlikte, payların üzerindeki mülkiyet ve diğer
haklar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenecektir.
c) Payların Borsada işlem görme özellikleri: Halka arzdan sonra paylar borsada işlem
görmeye başlayacaktır. Borsada işlem görme sürecinde ilgili ortaklığa ilişkin bilgiler,
SPK’nın kamuya aydınlatma hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
d) Payların yatırım aracı olarak kullanılmaları: Payların piyasada kolay ve hızlı biçimde
alım satıma konu olmaları sureti ile piyasa fiyatındaki değişimlere bağlı olarak değer
artış kazanç ve/veya kaybı elde edilmesi mümkün olacaktır.
Bu özelliklerden payların yatırım aracı olarak kullanılıyor olması, bunların kolayca
devredilebilir olma özelliğini sağlamaktadır. Tüm bu özelikleri taşıyan paylar, sermaye
piyasasının bir unsuru haline gelerek sermaye piyasası aracı olma niteliğini kazanmaktadır.
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1999 yılında yapılan SPKanunu’na eklenen madde ile Merkezi Kayıt Kurulu (MKK)
düzenlenmiş ve bu kurulun kuruluşunun tamamlanması ve faaliyete geçmesini ile birlikte
sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilme işlemleri başlanmıştır. İlk olarak 2005 yılı sonunda
payları borsada işlem gören ortaklıkların sermayesini temsil eden payların kaydileştirilmesine
yapılmıştır. Payların her türlü hak ve borçları bu kurul nezdinde elektronik bir platformda takip
edilmeye başlanmıştır. Pay sahiplerine sahibi oldukları payları kaydileştirmeleri için 7 yıllık
süre verilmiştir. Bu süre 2012 yılsonu itibarıyla tamamlanmıştır. Böylece, söz konusu
ortaklıkların sermayesini temsil eden payların hisse senedine bağlanması uygulaması
terkedilmiştir.

3.2.1.2. Pay Senetlerinin Ekonomik İşlevleri
Pay senetleri, geniş halk kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya
getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar. Bunun yanı sıra üretim
araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini geniş halk topluluklarına dağıtarak iktisadi
refahı geniş bir tabana yayarak dengeli bir gelir dağılımı sağlarlar. Ayrıca, halkı, ekonomik
kararlarda az çok söz sahibi yaparak demokrasinin iktisadi yanını tamamlar. Hem yatırım hem
de gelirinin değerini enflasyona karşı korumayı amaçlar.

3.2.1.3. Pay Senedi Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri
Pay senedi sahiplerinin ortaklığa katılmaları ile birlikte hem çeşitli hakları hem de
yükümlülükleri doğmaktadır. Ortakların hak ve yükümlülüklerini şu şekilde özetlememiz
mümkündür:
a) Kar Payı Alma Hakkı: Pay sahibinin en önemli mali haklarından biridir. Kar payı, pay
sahibinin, “kazanılmış haklarından”dır ancak sınırlandırılabilir. TTK’ya göre “kanuni”
ve “ihtiyari” yedek akçelerle, “kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken diğer
paralar” safi kardan ayrılmadıkça, kar payı dağıtılamaz.
b) Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı): Ortağın, “mevcut sermayedeki payı oranında”
, “artırılan sermaye kısmından da” “aynı oranda” pay alma hakkıdır. Bu hak, şirketin
SPKn’nın belirlediği sürede, “eski hisse senetlerinin” şirkete ibrazı yoluyla kullanılır.
Yeni pay alma hakkı, “ortak yönünden” , “kar” , “tasfiye payına katılma” veya “oy
hakkı” gibi “kazanılmış bir hak değildir”. Rüçhan hakkı iki şekilde ortadan kaldırılabilir
veya kısıtlanabilir.
1. Esas sermaye sisteminde Genel Kurul,
2. Kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşmeyle yetkili
Kurulu

kılınmış

ise

Yönetim

c) Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı: Bu hak, “tasfiye” sonucunda bir “artığın” kalması
halinde ortaya çıkar. Her hisse senedi sahibi, bu artığa payı oranında katılır. Tasfiye artığı
“olumsuz” ise, ödenmeyen pay ile sınırlı bir borç yaratır. Pay bedeli tamamen
ödenmişse, borç olmaz. “Hisse senedi değerinde meydana gelen artış” ve “kullanılmayan
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rüçhan hakkı kuponlarının satışından sağlanan gelir” de, hisse senetlerinin sağladığı
“diğer mali haklar” arasında sayılabilir.
d) Şirket Yönetimine Katılma Hakkı: Bu hak, “şirket Yönetim Kurulu’nu seçmek” ve
“bu kurula seçilmek”tir. Şirket Genel Kurulu, şirketin ana organı olarak hemen her
konuya müdahale edebilir. Ancak yönetim hakkı, çoğu kez Genel Kurul’un adi
çoğunluğu ile sağlandığından şirket sermayesinin %51'ini elinde bulunduran ya da
bulunduranlar yönetime sahip olabilir. Fakat, sermayenin geniş tabana yayılması
halinde, yönetim hakkı değişiklik gösterebilir. Bazı şirketlerde çok daha az oy oranı ile
yönetimin ele geçirilebildiği görülmektedir.
e) Oy Hakkı: TTK’ya göre pay sahibinin “kazanılmış hakkı”dır. Her hisse senedi, sahibine
“en az bir oy hakkı” verir. Bu esasa aykırı olmadan, hisse senetlerinin sahiplerine
vereceği oy hakkı, oy sayısı esas sözleşme ile belirlenebilir. Oyda imtiyaz sağlanması
ile, bir payın oy hakkı artırılabilir. Ancak pay sahibine ait oyların sınırlandırılması
mümkün değildir.
f) Bilgi Alma Hakkı: TTK’ya göre, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, esas sözleşme veya
şirket organlarından birinin kararıyla engellenemez veya sınırlandırılamaz. Pay sahipleri,
Genel Kurul toplantısından itibaren bir yıl süreyle de, kar/zarar hesabı, bilanço ve yıllık
raporu inceleyebilirler. İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek
sırlar hariç, hiçbir ortak “şirketin iş sırlarını” öğrenmeye yetkili değildir.
g) Sır Saklama Borcu: Her pay sahibi sonradan ortaklıktan ayrılmış olsa da, şirket sırlarını
saklamak zorundadır.
h) Sermaye Borcu: Gerek yeni kuruluşta gerekse sermaye artırımında, iştirak taahhüdünde
bulunan bir ortak taahhüdünü yerine getirmekle yükümlüdür. Taahhüt ettiği hisselerin
apellerini, şirket yönetim kurulunun tespit ettiği tarihlerde yatırmak zorundadır. Apel
borçlarını zamanında ödemeyenlerden temerrüt faizi talep edilebilir. Bu ortaklar,
ortaklıktan çıkarılabilirler, yatırdıkları miktar üzerindeki haklarını kaybedebilirler, cezai
şartlara muhatap olabilirler, hatta tazminat ödemek durumunda kalabilirler. Sermayesi
tamamen ödenmemiş bir şirket iflas eder veya tasfiyeye tabi tutulursa, şirketin borçlarını
ödeyebilmesi için hisse sahiplerinden taahhütlerinin henüz ödemedikleri kısmı talep
edilebilir.
i) Hisseleri devralan, aynı taahhütleri de devralmış olur. Hisse senedi sahibinin mali
sorumluluğu, hisse senedi sahibi olmaktan çok, kuruluşa veya sermaye artırımına iştirak
ederken imzaladığı taahhütnameden ileri gelir. Hiçbir taahhütname imzalanmadan
portföy yatırımı yapan bir kimsenin, sahibi bulunduğu tamamı ödenmiş hisse
senetlerinden dolayı herhangi bir mali sorumluluğu söz konusu değildir. Mali
sorumluluk, kuruluş veya sermaye artırımı dolayısıyla iktisap edilen senetlerin “nominal
değeri” ile sınırlıdır.
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3.2.1.4. Pay Senedi Fiyat Tanımlamaları
3.2.1.4.1. Nominal (İtibari) Değer

Pay senedinin “üzerinde yazılı” olan fiyatıdır. Nominal Değer, ortaklığın toplam sermayenin
miktarını belirleyebilmek ve ilgili ortaklığın muhasebe kayıtlarını yapabilmek için
kullanılmaktadır.

3.2.1.4.1.1. İhraç Fiyatı

Şirketlerin hisse senetlerinin çıkarılışı aşamasında “satışa sunulduğu” fiyattır.

3.2.1.4.1.2. Piyasa Fiyatı

Bir pay senedinin sermaye piyasasında “alınıp satıldığı” fiyattır. Arz ve talep koşullarına
göre oluşur. İşletmenin etkinliğinde herhangi bir değişme olmaksızın, piyasa koşullarındaki
değişmelere bağlı olarak bir pay senedinin piyasa fiyatında zaman içinde değişmeler
gözlenebilir. Gerçek değerinin üstünde veya altında bir fiyat oluşabilir.

3.2.1.4.1.3. Borsa Fiyatı

Borsada işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin, “borsadaki arz ve talep koşullarına”
göre oluşan fiyatıdır. Borsanın işleyişine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir. Açılış,
kapanış, en düşük, en yüksek, ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrılır.

3.2.1.5. Pay Senedi Değer Tanımlamaları
3.2.1.5.1. Defter Değeri

Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir. Burada
özsermaye ile, ödenmiş sermaye, ihtiyatlar toplamı, dağıtılmamış karlar, yeniden değerleme
değer artış fonları ve bu türdeki diğer fonlarla karşılıklar kastedilmektedir. Toplam varlıklar ile
toplam borçlar arasındaki fark olarak da ifade edilebilir.

3.2.1.5.2. Tasfiye Değeri (Likidasyon Değeri)

Şirket varlığının zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden, tüm borçlar ödendikten sonra
kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değerdir. Tasfiye değerini,
nominal değerden farklı kılan en önemli unsur; varlıkların piyasa değerinin defter değerinden
farklı olmasıdır. Bu farklılık, özellikle maddi duran varlıklar ve stoklarların değer kazanmış
olmasından kaynaklanır. Piyasa değerinin araştırılmasında önemlidir. Şirketin hisse
senetlerinin piyasa değeri için, tasfiye değeri, alt sınırdır.
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3.2.1.5.3. İşleyen Teşebbüs Değeri

İşletmenin bir bütün olarak, çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değerdir. Toplam
değerden, toplam borçlar (L) düşülerek, kalanın hisse senedi sayısına (N) bölünmesi ise İşleyen
Teşebbüs Değeri elde edilir. Tasfiye değeri, piyasa değeri için alt sınır; işleyen teşebbüs değeri
de üst sınırdır.

3.2.1.5.4. Net Aktif Değeri

Hisse senedinin, belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen
bilançodaki net aktif tutarıdır.

3.2.1.5.5. Alternatif Gelir Değeri

Ortaklar tarafından oluşturulan sermayenin, şirket içinde şirket sermayesi şeklinde
kullanılmayıp, başka bir yatırım alanında değerlendirilmiş olması halinde, alternatif gelirden
bir hisseye düşen gelir tutarını açıklar.

3.2.1.5.6. Gerçek Değer

Bir hisse senedinin gelecekte gerçekleşmesi ya da elde edilmesi beklenen gelirlerinin
bugünkü değerlerinin toplamı hisse senedinin gerçek değerini verir. Hisse senedinin ait olduğu
işletmenin varlıkları, karlılık durumu, dağıtılan kar payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin
belirlediği değerdir.

3.2.1.6. Pay Türleri
3.2.1.6.1. Nama ve Hamiline Yazılı Paylar

Paylar tedavül bakımından nama veya hamiline yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Ortaklık
esas sözleşmesinde veya TTK’da aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar herhangi bir
sınırlama olmadan devredilebilir. Hamiline yazılı pay senetleri ise, ortaklık ve üçüncü kişiler
hakkında ancak zilyetliğin geçirilmesi ile sözkonusu olabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş
olan paylar için hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Nama yazılı payların genel kurula
katılma, oy hakkını kullanma, kârdan pay alma ve diğer hakları sadece payın adına yazılı olduğu
kişi veya bu kişinin vekâlet verdiği temsilci aracılığı ile kullanılabilir. Hamiline yazılı paylarda
ise, bahsi geçen haklar sadece payı elinde bulunduran kişi tarafından kullanılabilmektedir.

3.2.1.6.2. Adi ve İmtiyazlı Paylar

Sahiplerine sağladığı haklar bakımından yapılan bu ayırımda paylar adi ve imtiyazlı paylar
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Adi paylar, sahiplerine eşit hak sağlayan paylardır. Ana
sözleşmede aksine bir hüküm yoksa paylar, adi pay niteliğindedir. İmtiyazlı paylar ise, itibari
değeri eşit olan payların eşit pay vermesi kuralının istisnasıdır. TTK hükümleri uyarınca
imtiyaz; kâr payı, tasfiyeden pay alma, rüçhan hakkı ve oy hakkı gibi haklarda, adi paylara
kıyasla bazı paylara tanınan, üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği
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hakkıdır. İmtiyaz, pay sahibine değil ama paya tanınmaktadır. Pay sahibi imtiyazlı paya sahip
olması nedeniyle, bu imtiyazları kullanabilir. Oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı
sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir ve bir paya en çok “onbeş oy” hakkı tanınabilir. Bunun
sınırı çizilmiştir.

3.2.1.6.3. Bedelli ve Bedelsiz Paylar
Sermaye artırımının şekline göre paylar bedelli ve bedelsiz olarak ikiye ayrılmaktadır.
Bedelsiz paylar, ortaklıkların iç kaynaklarından ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları
ile ihraç edilir. Bu payların karşılığında ortaklardan bir bedel talep edilemez. Bu tür sermaye
artırımlarında, ortaklığa dışarıdan fon girişi olmadığından ihraç edilen paylar “bedelsiz pay”
olarak tanımlanmaktadır. Bedelli paylar ise, ortaklıkların yeni fon kaynağı temin etmek amacı
ile yaptıkları nakit sermaye artırımları sonucunda ihraç ettikleri paylardır. Bu paylar, nominal
değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satılabilecektir. Bedelli paylar, hem yeni pay alma
haklarının kullanılması suretiyle mevcut ortaklara satılabilecek hem de ortaklığa yeni ortaklar
kazandırmak amacı ile diğer yatırımcılara satılabilme hakkına sahip olabilecektir.

3.2.1.6.4. Primli ve Primsiz Paylar
Nominal değer (üzerinde yazılı değer) ile ihraç edilen paylar primsiz, nominal değerinden
yüksek bir bedelle ihraç edilen paylar ise primli paydır. Payları borsada nominal değerinden
yüksek bir tutarda işlem gören ortaklıkların nakit sermaye artırımlarında, yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonra kalan payların borsada (ikincil piyasada) primli olarak
satılması zorunludur. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda primli pay ihracı
konusunda yönetim kuruluna yetki verilebilmektedir.

3.2.1.6.5. Kurucu ve İntifa Payları

İntifa payları, ortaklığın kuruluşu aşamasında hizmetleri bulunan kişilere verilmek üzere
çıkarılmış ise, “kurucu intifa payı” veya kısaca “kurucu payı” olarak adlandırılır. Kurucu
payları ve intifa payları emre ve hamiline yazılı olabilir. TTK hükümlerine göre, kurucu ve
intifa payı sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kara, tasfiye
sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma haklarına sahip olabilirler.

3.2.2. Tahviller
3.2.2.1. Tanım
İhraççıların Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin
vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun
olan borçlanma aracı tahvil olarak tanımlanmaktadır.
Anonim şirketler tarafından çıkarılacak tahviller şu kayıtları içerir;
a) Şirket ünvanı, konusu, merkezi ve süresi, ticaret sicil numarası,
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b) Esas sermaye miktarı,
c) Ana sözleşme tarihi ve bunda değişiklikler yapılmışsa bunların da tarihleriyle tescil ve
ilân edildikleri tarihler,
d) Şirketçe tasdik edilmiş son bilançoya göre şirketin durumu,
e) Daha önce çıkarılmış ve yeni çıkarılacak tahvillerin nominal kıymetlerinin tutarı, yenilerin
itfa şekli, her tahvilin itibari kıymetiyle faiz oranı, nama veya hamiline yazılı olduğu, vadesi,
f) Tahvil çıkarılmasına dair genel kurul kararının tescil ve ilân tarihi,
g) Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin, evvelce çıkarılan tahvillerden veya diğer bir
sebepten dolayı rehnedilmiş veya teminat gösterilmiş olup olmadığı,
h) tahvillerin ana sermaye ve faizlerinin ödeme şartları ve varsa itfa planı,
ı) Şirketi temsile yetkili en az iki imza.
Şirketin ünvanı, merkezi, esas sermayesi, sicil numarası, yetkili imzalar ile tahvilin nominal
değeri, faiz oranı tahvilin ön yüzüne aynen yazılır.
Tahvillere ödenecek faiz oranı ve ödeme koşullarına ilişkin esaslar, ihraç ile ilgili belgelerde
açıkça belirtilmek şartıyla ihraççılar tarafından belirlenmektedir. İhraççı değişken faizli tahvil
ihraç edebilir. İhraca esas alınacak faiz oranının belirlenmesi için gerekli unsurların Kurula
başvurmadan önce tespiti gereklidir. Bu koşullarda, kanuni zorunluluklar ve fiili imkânsızlıklar
saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değişiklik yapılamaz. Tahviller iskontolu, primli
ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilmektedir.
TTK, tahvili bono, çek ve poliçe gibi görmemiş, öncelik bakımından adi borç senedi gibi
ticari senetlerin gerisinde bırakmıştır.
Tahvillerin anaparası, vade geldiğinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde
ödenebilir. Bankalar tarafından ihraç edilen tahviller, bu tahvillerin vadesi boyunca satışa
sunulabilir. Ayrıca, bankalar tarafından ihraç edilmiş tahviller ikinci el piyasada, bu tahvilleri
ihraç etmiş banka tarafından erken itfa sonucunu doğurmayacak şekilde yeniden satılmak
şartıyla geri alınabilmektedir.
Kanun, tahvil sahiplerini korumak amacıyla, anonim şirketlerin çıkaracakları tahvil
miktarını "ödenmiş ve tahvil ihracı esnasında mevcudiyeti anlaşılan sermaye" ile
sınırlamaktadır.

3.2.2.2. Tahvillerin Sağladığı Haklar ve Mali Sorumluluklar

Tahvil hamilinin şirkete kullandırdığı sermaye “yabancı sermaye”dir. Tahvil hamili, tahvili
çıkaran kuruluşun “uzun vadeli alacaklısı” şeklinde tanımlanır. Tahvil sahibi, şirketin aktifleri
üzerinde sadece alacak hakkına sahiptir. Dolayısıyla şirketin yönetimine katılamazlar. Şirket
brüt karından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan
sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Tahvil sahibi ile şirket arasındaki
hukuki ilişki “vade sonunda” biter. Tahvil hamili tahvili çıkaran şirketin “kar-zarar riskine
katılmaz”. Şirket zarar etse de, günü gelince belli miktardaki anapara ve faiz toplamı tahvil
sahibine ödenir. Tahvil yatırımcısı için de bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar
a) Tahvil ihraç eden şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödemeyecek duruma gelmesi,
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b) İkincil piyasada işlem gören tahvillerin,
piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara
bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalması olarak ifade edilebilmektedir.

3.2.2.3. Tahvil Türleri
3.2.2.3.1. Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri
Maliye Bakanlığı tarafından belli amaçlarla çıkarılan “iç borçlanma tahvilleri” uzun
vadelidir. Hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan tahviller ve “hazine bonoları” ise kısa
vadelidir. Özel sektör tahvillerinde vade en az 2 yıldır. Tasarruf bonoları orta vadeli tahvil
mahiyetindedir. İhraç şartları ve faiz oranları değişiktir. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman
işlemiş faiziyle birlikte paraya çevrilebildiği için faiz oranları daha düşüktür. Devlet tahvilleri
ihalelerde teminat olarak kullanılabilir. Belediyeler ve kamu kuruluşlarının çıkardığı tahviller
de devlet tahvilleri sayılmaktadır.

3.2.2.3.2. Primli Tahviller - Başabaş Tahviller-İskontolu Tahviller

İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılıyorsa, “başabaş tahvil” adını
alacaktır. Nominal değerinden daha yüksek bedelle satışa çıkıyorsa, “primli tahvil” ve nominal
değerden daha düşük bedelle satışa çıkıyorsa “iskontolu tahvil” olarak tanımlanmaktadır.

3.2.2.3.3. İkramiyeli Tahvil

Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden başka para
ikramiyeleri de verilebilir. Ancak hangi isim altında olursa olsun, alıcılara sağlanacak
menfaatler, tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarının içindedir. Türkiye'de, tahvil
sahiplerine nakdi ikramiyeli çekilişler de dahil, ne adla olursa olsun, faiz dışında bir menfaat
sağlanamaz.

3.2.2.3.4. Nama ve Hamiline Tahviller
Tahviller bütün menkul kıymetler gibi nama ve hamiline yazılı olabilirler. Halka
arzedilmeksizin satılmak üzere ihraç edilecek tahvillerin nama yazılı olarak çıkarılmaları
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde zorunludur.

3.2.2.3.5. Garantili ve Garantisiz Tahviller
Çıkarılan tahvillerin satış şansını arttırmak için bir bankanın veya şirketin bağlı olduğu
holdingin garantisi sağlanır. Banka veya holdingin garantisi, çıkarılan tahvillerin anapara ve
faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. Tahvili çıkaran şirket büyük ve tanınmış bir
holdingin bağlı kuruluşu olduğu halde kendisi şirket olarak tahvil piyasasında tanınmamış
olabilir. Bağlı olduğu holdingin garantisinin de satış ilanlarıyla belirtilmesi tahvillerin satış
şansını arttırabilir.
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3.2.2.3.6. Sabit ve Değişken Faizli Tahviller

Enflasyonun hızlandığı dönemlerde cari piyasa faiz oranının, tahvil faiz oranlarını kısa
zamanda geride bırakması, faiz oranlarıyla devamlı şekilde yukarı aşağı oynanması, tahvil
piyasasında istikrarsızlığa sebep olur. “Değişken faizli tahviller” böyle durumlarda tahvil
piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak için çıkarılır.

3.2.2.3.7. İndeksli Tahviller

Hızlı enflasyon yıllarında görülen bir tahvil uygulamasıdır. Değişken faizli tahvillerde
yalnız faiz oranı enflasyona karşı korunmaktadır. Anaparayı korumakta, dövize ya da altına
indeksli tahviller daha güvencelidir. Bu tip tahvillerde ihraç tarihi ile vade günü arasında altın
fiyatlarında ya da belli bir dövizin kurundaki artış yüzdesine göre anapara arttırılarak tahvil
sahibine ödenir.

3.2.2.4. Tahvillerde Değer Tanımlamaları
3.2.2.4.1. Nominal Değer

Nominal değer, tahvilin üzerinde yazılı değerdir. Bu değer sabit olup, hiçbir zaman
değişmez. Muhasebe kayıtlarına ve itfa planına esas teşkil eder. Vade sonunda tahvil hamilinin
eline geçecek anaparadır.

3.2.2.4.2. Piyasa Değeri

Tahvillerin piyasa değeri nominal değerden çok farklı olmasa da, şartlara göre
değişebilir. Paraya çevrilebilir olmasa da, her tahvilin piyasada her an için bir değeri vardır. Bu
değer (Anapara + son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz) toplamı civarındadır. Tahvilin
net yıllık faizi, 365 ile bölünüp geçen gün sayısı ile çarpıldığında “işlemiş net faizi” bulunur.
Tahvilin nominal faiz oranı, cari faiz oranının altında ise, piyasada borsa değeri nominal
değerinin altındadır. Bu durumda “iskontolu” işlem görür. Normal olarak tahvillerin üzerinde
bir miktar işlemiş faiz bulunduğu için, işlemiş faizle birlikte genellikle başabaşın üstünde fiyat
bulur. Tahvilin nominal faiz oranı, cari piyasa faiz oranının üstünde ise, piyasa ya da borsa
değeri nominal değerin üstünde oluşur. Bu durumda tahvil “primli” işlem görür.
3.2.3. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada
ihraç edilen borçlanma senetleridir. DİBS, genel olarak vadesi dolmadan paraya
dönüştürülemez. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine vade sonunda ilgili borç tutarını öder.
DİBS, vadesi boyunca ikincil piyasada alınıp satılabilir. DİBS, Devletin finansman
gereksinimlerini karşılamak amacı ile çıkartılan iç borçlanma belgeleridir. DİBS, kamunun
kaynak ihtiyacının giderilmesinde ve para ve sermaye piyasalarında önemli bir araçtır.
DİBS’ler farklı açılardan sınıflandırılabilir. (vade, ihraç yöntemi, ihraç edildikleri para
birimi, faiz ödeme türü, kuponlu veya kuponsuz olmasına, ve ihraç amacına). Vadeye göre
81

sınıflandırıldığında; bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli DİBS’lere Devlet Tahvili; bir yıldan
kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu adı verilmektedir. Hazine Bonoları dönemsel faiz
ödemeleri olmadığı için kuponlu ihraç edilmezler. Hazine bonosu; gelirinin kredi riskinin
olmaması, faiz oranlarının yüksek olması, ikincil piyasalarının işlek olması, ihalelerde güvence
olarak kullanılmaları, geri ödenmeme riskinin olmaması, açık piyasa işlemlerine konu olması
gibi nedenlerle bankalar tarafından tercih edilmektedir.

3.2.4. Yatırım Fonu

Tasarruflarını sermaye piyasası araçlarına yatırarak değerlendirmek isteyen bireysel
yatırımcının çeşitli seçenekleri bulunmaktadır. İlk olarak yetkili bir yatırım kuruluşunda,
örneğin bir aracı kurumda hesap açarak, o aracı kurum üzerinden borsada payları işlem gören
şirketlerden belirlediklerinin paylarını satın alarak, bu şirketlere ortak olmaktır. Burada,
bireysel yatırımcı için kesin olarak taahhüt edilen bir getiri bulunmamaktadır.
Yatırımcı, kar dağıtım tarihi itibariyle sahip olduğu paylara karşılık gelen kar
paylarından ya da dönem içinde sahip olduğu payları satması halinde alım-satım arasındaki
fiyat farkından kazanç sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yatırımcıların özel sektör veya kamu
kesimi borçlanma araçlarını satın alması da söz konusu olabilecektir. Bu durumda ihraççı
tarafından yatırımcıya taahhüt edilen sabit bir getiri olacaktır. Bunu tercih eden yatırımcının
menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklığı ticari ve finansal açıdan yakından tanımak için çaba
sarf etmesi zorunludur. Diğer taraftan yatırımcı, gerçekleştirdiği işlem başına aracılığı
gerçekleştiren kuruma aracılık ücreti olarak komisyon ödeyecektir.
Yatırımcıların önündeki bir diğer seçenek de türev araçlara yatırım yapmalarıdır. Türev
araç sözleşmelerinde bir menkul kıymet veya emtia fiyatı veya endeks, faiz oranı veya benzeri
bir gösterge ve/veya bunlarda gelecekte meydana gelmesi öngörülen değişiklikler
değerlendirmeye temel oluşturmaktadır. Türev araçlar genel olarak gelecekteki veya mevcut
bir yatırımın veya ticari faaliyetin fiyat seviyesinde meydana gelen değişimlerden en az biçimde
etkilenmesini sağlamak üzere kullanılabilmektedir. Dolayısıyla türev araçlara yatırım yapmak
uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca yatırımcı türev araç sözleşmeleri alım satım işlemleri için
de aracı kurumlara işlem maliyeti adı altında ödeme yapacaktır.
Üçüncü olanak, yatırımcı portföyünün durumunun takip edilmesi ve gerektiğinde uygun
değişiklikler yapılması için profesyonel yardım da alabilmektedirler. Bu durumda, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetki verilen bir yatırım kuruluşundan yatırım danışmanlığı
veya portföy yönetim hizmeti satın alınabilmektedir.
Kolektif yatırım, özünde bireysel yatırımcıların küçük tutarlı fonlarının bir araya
gelmesi suretiyle önceden belirlenen kurallara göre portföylerinin yönetilmesi olarak ifade
edilebilecektir. Temelde aşağıdaki gibi faydaları bulunmaktadır:
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a) Küçük yatırımlar bir araya gelerek belirli büyüklüklere ulaşacak ve buna bağlı olarak
portföylerin yatırım konusunda profesyonel kişiler tarafından yönetilmesine imkân
tanınacaktır.
b) Ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri sınırlanacaktır.
c) Belirli büyüklüğe ulaşan portföyün taşıdığı riskin uygun şekilde yönetilmesini
sağlanacaktır.
d) Belli bir strateji takip edilerek yönetilen portföyden ödünç verme gibi ek kazanç sağlama
imkânları bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn.) 3/(m)’de kolektif yatırım kuruluşlarının yatırım
fonları ve yatırım ortaklıklarından oluştuğu belirtilmektedir. Ayrıca portföy yönetim şirketleri
ile portföy saklama kuruluşları da kolektif yatırım sürecinde olan kurumlardadır. Bunun yanı
sıra değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları kolektif
yatırım kuruluşları olarak kabul edilmekte ve kolektif yatırımın iki hukuki formunu
oluşturmaktadır. Kolektif yatırım gerçekleştirildiği hukuki yapıya göre ayrı ve bağımsız bir
tüzel kişilik üzerinden gerçekleşirse yatırım ortaklığı, herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmadan
portföy yönetim şirketinin kurucu sıfatıyla taraf olduğu bir ilişki çerçevesinde gerçekleşirse de
yatırım fonu adını almaktadır.
SPKn.’nun 52’nci maddesinde Yatırım Fonu; Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı
karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet
esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek
amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği
bulunmayan mal varlığı olarak tanımlanmaktadır. Yatırımcılar, katılma payı alarak fona ortak
olmaktadırlar.
Yatırım fonlarını işletirken uyulması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar;
1. Riskin Dağıtılması İlkesi: Bu ilke sayesinde yatırım fonlarının, bireylerin kendi
imkânları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkün kılınacaktır. Yatırım
fonları sayesinde çok sayıda kişiden para toplanarak büyük portföylerin oluşturulması
mümkündür. Bu vesile ile, çok sayıda ortaklık payına ve bu arada çeşitli başka yatırım
araçlarına da mesela tahvil ve bonolara yatırım yapılarak, ortaklık payı fiyatlarındaki
herhangi bir düşüş anında bundan en az derecede etkilenme olanağına sahip
olunmaktadır.
2. Profesyonel Yönetim: Sermaye piyasaları bilgi birikimini gerektiren teknik
piyasalardır. Bu piyasadaki gelişmelerin takip edilmesi gereklidir. Yatırım fonları çok
sayıda kişiden para toplayarak yüksek tutarlı portföyler oluşturdukları için gerekli
donanım ve uzmanlık sahibi elemanlarla çalışmaktadır. Bu sayede piyasalarda
gözlemlenen hareketlerin ne anlama geldiği sürekli takip edilerek gerekli işlemler
gerçekleştirilmektedir.
3. İnançlı Mülkiyet: Tasarruf sahipleri fonla ilgili işle yapma yetkisini kurucuya
vermektedirler. Bu yetki devri fon içtüzüğü ile gerçekleşmektedir. Kurucu, fonu içtüzük
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ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak
yönetmek zorundadır.
4. Mal Varlığının Korunması: Fon tüzel kişiliğe sahip değildir. Fonun mal varlığı,
portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal
varlığından ayrıdır. Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü
şahıslar tarafından haczedilemez.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sermaye Piyasası araçları konusu bu kitapta iki bölüm halinde irdelenmiştir. Bu
bölümde sermaye piyasası kavramına genel bir giriş yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle
konunun temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Öncelikle kıymetli evrak kavramı işlenmiştir.
Ardından pay senedi, tahvil ve yatırım fonları konuları açıklanarak bölüm tamamlanmıştır.
Kıymetli evrak, içerdiği hakkı senetten ayrı olarak ileri sürülemeyen senetlerdir. Hakkın
içeriği açısından bir kıymetli evrak üçe ayrılmaktadır. Bunlar alacak hakkı, ortaklık hakkı ve
ayni haktır. Kıymetli evrak yatırım amacı taşıyıp taşımamasına göre de ayrılabilmektedir.
Yatırım amacı taşıyan kıymetli evraka “menkul kıymet” denilmektedir. Sermaye piyasası aracı
ise menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu
kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını, ifade etmektedir. Buna göre
sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler, türev araçlar, yatırım sözleşmeleri ve diğer
sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.
Bu kapsamda bölüm içerisinde ilk açıklanan menkul kıymet pay senedidir. Bu kavrama
başlamadan önce pay nedir onun tanımlanması gereklidir. Pay, esas sermayenin, belirli sayıda,
eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarıdır. Pay, şirkette payı olan kimseye “pay sahipliği”
sıfatını kazandırır. Pay, kıymetli evrak olan hisse senetlerini ifade etmekte kullanılır. Senede
bağlanmış olsun veya olmasın bütün anonim ortaklıkların payları sermaye piyasası aracı olarak
nitelendirilemez. Sermaye piyasası aracı niteliğinde olabilmek için payın bazı özelliklere sahip
olması gerekir. İkinci araç, tahvildir. Tahvil ihraççıların Tebliğ hükümlerine göre borçlu
sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi
taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracı olarak
tanımlanmaktadır. Tahvil hamilinin şirkete kullandırdığı sermaye “yabancı sermaye”dir. Tahvil
hamili, tahvili çıkaran kuruluşun “uzun vadeli alacaklısı” şeklinde tanımlanır. Tahvil sahibi,
şirketin aktifleri üzerinde sadece alacak hakkına sahiptir. Dolayısıyla şirketin yönetimine
katılamazlar. Şirket brüt karından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri
alacaklarını aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Tahvil sahibi
ile şirket arasındaki hukuki ilişki “vade sonunda” biter. Tahvil hamili tahvili çıkaran şirketin
“kar-zarar riskine katılmaz”. Şirket zarar etse de, günü gelince belli miktardaki anapara ve faiz
toplamı tahvil sahibine ödenir. Tahvilin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Yatırımcı bu
özellikleri analiz ederek tahvile yatırım yapma ya da yapmama kararı alacaktır.
Bu bölümde son olarak yatırım fonları açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nda
kolektif yatırım kuruluşlarının yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından oluştuğu
belirtilmektedir. Ayrıca portföy yönetim şirketleri ile portföy saklama kuruluşları da kolektif
yatırım sürecinde olan kurumlardadır. Bunun yanı sıra değişken sermayeli yatırım ortaklıkları,
yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları kolektif yatırım kuruluşları olarak kabul edilmekte ve
kolektif yatırımın iki hukuki formunu oluşturmaktadır.
Kolektif yatırım gerçekleştirildiği hukuki yapıya göre ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilik
üzerinden gerçekleşirse yatırım ortaklığı, herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmadan portföy
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yönetim şirketinin kurucu sıfatıyla taraf olduğu bir ilişki çerçevesinde gerçekleşirse de yatırım
fonu adını almaktadır.
Yatırım Fonu; Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da
diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen
varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri
tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı olarak
tanımlanmaktadır. Yatırımcılar, katılma payı alarak fona ortak olmaktadırlar. Yatırım fonlarını
işletirken uyulması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Fonlar bu ilkeler çerçevesinde
işletilerek yatırımcılara getiri sağlamayı hedeflemektedirler.
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Bölüm Soruları
1. Ortaklık ve alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir
sağlayan, misli nitelikte ve ibareleri aynı olan, yatırım aracı olarak kullanılan, seri halinde
çıkarılan, şartları SPK tarafından belirlenen kıymetli evraklara ne ad verilir?
a)Hisse senedi

b) Tahvil

d)Menkul değer

e) Türev ürün

c) Çek

2. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası aracıdır?
a) Mevduat

b) Hisse senedi

d)Repo

e)Mevduat sertifikası

c) Çek

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının özelliklerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sermaye piyasasının temel aktörü bankalardır.
Orta ve uzun vadeli fonların karşı karşıya geldiği piyasalardır.
Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası unsurlarındadır.
Hisse senedi bir sermaye piyasası aracıdır.
Sermaye piyasaları yatırım hacmi arttırıcı özelliğe sahiptir

4. Tahvilin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?
a)Piyasa değeri

b)Nominal değer

d)Satış değeri

e)Tasfiye değeri

c)Gerçek değer

5. Ortaklığın varlıklarının nakde dönüştürülmesi sonucunda elde edilen nakdin tüm borçlar
ödendikten sonra hisse senedi başına düşen miktarını ifade eden değer aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gerçek değer

b) Nominal değer

d) Tasfiye değeri

e)Piyasa değeri

c) Defter değeri

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarını işletirken uyulması gereken ilkeler arasında yer
almaz?
a)Riskin Dağıtılması İlkesi
b)Profesyonel Yönetim
c)İnançlı Mülkiyet
d)Mal Varlığının Korunması
e) Faizsiz İşletim Usulü
7. Hisse senedi (pay senedi) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Hisse senedi sahibinin şirkete kullandırdığı sermaye özsermayedir.
b) Hisse senedi sahibinin şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir.
c) Hisse senedi sahibi, hisse senedi çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.
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d) Hisse senedi sahibi, şirketin aktifleri üzerinde sadece alacak hakkına sahiptir.
e) Hisse senedi yatırımcısı şirketin yönetimine katılamazlar.
8. Hisse senedi (pay senedi) sahibinin hak ve yükümlülükleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar Payı Alma Hakkı
Yeni Pay Alma Hakkı
Hisse değeri belirleme Hakkı
Şirket Yönetimine Katılma Hakkı
Oy Hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçları arasında yer almaz?
a) Hisse senedi

b) Tahvil

c) Çek

d) Yatırım ortaklığı

e) Yatırım fonu

10. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) DİBS’lerin uzun vadeli olanlarına Devlet Tahvili denir.
b) DİBS’lerin kısa vadeli olanlarına Devlet Tahvili denir.
c) DİBS’ler, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma
senetleridir.
d) DİBS, genel olarak vadesi dolmadan paraya dönüştürülemez.
e) DİBS, Devletin finansman gereksinimlerini karşılamak amacı ile çıkartılan iç borçlanma
belgeleridir.

CEVAPLAR
1.d , 2.b , 3.a , 4.b , 5.d, 6. e, 7.a, 8. c, 9. c, 10. b
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4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI – II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sermaye piyasalarının gelişmesi ile birlikte yatırımcıların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak çeşitlendirilen yatırım araçları arasında yer alan yatırım
araçlarından bazıları açıklanmaya çalışılacaktır. Bu menkul kıymetler arasında, pay benzeri
menkul kıymetler, paya dönüştürülebilir tahviller, pay ile değiştirilebilir tahviller, banka
bonoları, kıymetli maden bonoları, varantlar, gayrimenkul sertifikaları ve depo sertifikaları yer
almaktadır. Takip eden bölümde bahsi edilen yatırım araçlarının tanımları ve hangi amaçlar ile
kullanılacağı üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Paya dönüştürülebilir tahvil ile Pay ile değiştirilebilir tahvil arasındaki fark nedir?
2. Gayrimenkul Sertifikaları enstrümanına neden ihtiyaç duyulmuştur?
3. Varant ile Opsiyon arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
4. Depo sertifikalarının ihraççıya sağladığı faydalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pay
Benzeri
Menkul Pay Benzeri Menkul
Kıymetlerin Tanımı
Kıymet kavramının
anlamını kavrayabilmek
Paya
Tahviller

Pay ile
Tahviller

Dönüştürülebilir Paya Dönüştürülebilir
Tahvil kavramının anlamını
kavrayabilmek
Değiştirilebilir

Banka Bonoları
Kıymetli Maden Bonoları

Varantlar
Gayrimenkul Sertifikaları

Depo Sertifikaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Pay ile Değiştirilebilir
Tahvil kavramının anlamını
kavrayabilmek

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Banka Bonosu kavramının
anlamını kavrayabilmek

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Kıymetli Maden Bonosu
kavramının anlamını
kavrayabilmek

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Varant kavramının anlamını Okuyarak geliştirilmesi
kavrayabilmek
mümkündür.
Gayrimenkul Sertifikası
kavramının anlamını
kavrayabilmek

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Depo Sertifikası kavramının Okuyarak geliştirilmesi
anlamını kavrayabilmek
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar

Pay Benzeri Menkul Kıymet, Paya Dönüştürülebilir Tahviller, Pay ile Değiştirilebilir Tahviller,
Banka Bonoları, Kıymetli Maden Bonoları, Varantlar, Gayrimenkul Sertifikaları, Depo
Sertifikaları
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4.1. Pay Benzeri Menkul Kıymetler
4.1.1. Tanım

Pay benzeri menkul kıymet kavramı hem anonim ortaklıklar hem de kıymetli evrak
hukukuna yabancı bir kavramdır. Fakat, 6362 sayılı Kanun ile yapılan menkul kıymet
tanımında, pay ile birlikte sayılmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatına girdiği
görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’na sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak amacı
ile yeni sermaye piyasası araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda verilen yetki
çerçevesinde pay benzeri menkul kıymetler ile ilgili düzenlemeler yapabilecektir.
Pay benzeri menkul kıymetler kavramı, Sermaye Piyasası Kanunu’nun AB Direktiflerine
uyumu kapsamında Avrupa Birliği müktesebatından alınan bir kavramdır. Tanınan haklar
açısından karşılaştırıldığı takdirde, paya benzer haklar veren menkul kıymetlerin de düzenleme
kapsamına alınması için “pay benzeri” ifadesinin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Pay benzeri menkul kıymetler kavramı, Kanun’da değil ama Tebliğ’de tanımlanan bir
kavramdır. Tebliğde tanımlandığı hali ile pay benzeri menkul kıymet, sermayede temsil
edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından
birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurulca belirlenen menkul kıymetler olarak
açıklanmaktadır.
Pay benzeri menkul kıymetler, ihraççı ortaklığın bünyesinden çıkan ve ona doğrudan etki
eden bir nitelik göstermelidir. Bu menkul kıymetlerin sermayede temsili şart olmamakla
birlikte, pay sahiplerinde olduğu gibi, pay benzeri menkul kıymetlerin sahiplerinin menfaatleri
de ihraççıya bağlı kılınmaktadır. Örneğin, borçlanma araçlarında olduğu gibi sabit getiri
taahhüdü içermeyecek ve sağlayacağı menfaatler o dönem içerisindeki koşullara bağlı olarak
değişkenlik gösterebilecektir.
Pay benzeri menkul kıymetler arasında, paya dönüştürülebilir ve pay ile değiştirilebilir
tahviller, bonolar ve kıymetli maden bonoları, varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, varlığa
ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı ve varlık teminatlı menkul kıymetler,
gayrimenkul sertifikaları, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları yer almaktadır.

4.1.2. Paya Dönüştürülebilir Tahviller

Tebliğ, Paya Dönüştürülebilir Tahvil’i (PDT), ihraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle
çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin
edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma aracı olarak tanımlamaktadır.
PDT’nin vadesi 365 günden az olamaz. Ayrıca PDT’lerin paylara dönüştürülmesi işlemi
vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir. PDT’lerin paya
dönüştürülmesi PDT’nin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
İzahnamede veya ihraç belgesinde belirtilmek sureti ile, PDT’nin dönüştürme tarihinde
ödenecek olan faiz tutarı da nominal değere eklenerek dönüştürme işlemi gerçekleştirilmelidir.
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Dönüştürme giderlerinin tamamı ihracı gerçekleştiren şirket tarafından karşılanır. Dolayısıyla
dönüşüm sırasında PDT’leri satın alan yatırımcılar dönüşüm masrafları ödemezler.
Ortaklık tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen Tebliğ’de
belirtilen esaslara uygun olarak dönüştürme hakkını kullanmayan PDT sahiplerinin dönüştürme
hakları ortadan kalkar. Bu durumdaki PDT sahipleri anapara ve işlemiş faizlerini alacaklardır.
Dönüştürme işleminde kullanılan kavramlardan olan dönüştürme fiyatı, PDT sahiplerine
sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyat anlamına
gelmektediri Dönüştürme oranı ise, dönüştürme sırasında PDT’nin nominal değeri karşılığında
verilecek pay sayısını gösteren değerdir.
Tebliğ’in ilgili hükümlerine sadık kalmak sureti ile, PDT’ler vade tarihinde veya vadeden
önce paylara dönüştürülmek suretiyle itfa edilmesi mümküdür. PDT’lerin vade tarihinden önce
bir itfa planına bağlı olarak, Ortaklığın talebine bağlı olarak veya PDT sahibinin talebine bağlı
olarak paylara dönüştürülebilmektedir. PDT’lerin itfa planına bağlı olarak paylara taksitler
halinde dönüştürülmesi halinde, son taksitin PDT’nin vade tarihine denk gelecek şekilde
belirlenmesi zaruridir.

4.1.3. Pay ile Değiştirilebilir Tahviller

Tebliğ’de Değiştirilebilir Tahvil (DET), ihraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda
işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracı olarak
tanımlanmaktadır.
Değiştirilebilir Tahvillerin vadesi 365 günden az olmamaktadır. DET’lerin paylarla
değiştirilmesi, vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilecektir.
Ayrıca DET’lerin paylarla değiştirilmesi nominal değer üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Değiştirme gününe kadar işlemiş faizler, DET sahiplerine nakden ödenir. Değiştirme
giderlerinin tamamı ise ihraççıya aittir.
İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen değiştirme
hakkını kullanmayan DET sahiplerinin değiştirme hakları ortadan kalkatır. Böyle bir durumda
DET sahipleri anapara ve işlemiş faizleri alacaklardır.
Değiştirme fiyatı, DET sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için
esas alınacak fiyat iken; Değiştirme oranı ise, değiştirme sırasında DET’in nominal değeri
karşılığında verilecek pay sayısını göstermektedir.
İhraç edilmiş DET’lere ilişkin dönüştürme işlemleri, ihraççının ve mevcut ortakların hak ve
menfaat kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilemez.
Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde, DET’ler vade tarihinde veya vadeden önce paylarla
değiştirilmek suretiyle itfa edilecektir. DET’lerin vade tarihinden önce; bir itfa planına bağlı
olarak, ihraççının talebine bağlı olarak ya da DET sahibinin talebine bağlı olarak, paylarla
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değiştirilmesi mümkündür. Ancak izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen, DET sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak sonuçlar doğurmayan ve Kurulca da uygun görülen hallerde, itfa
tarihinde Tebliğ’de belirlenen esaslardan farklı uzlaşı yöntemlerinin de kullanılması mümkün
kılınmaktadır.
Değiştirilecek DET’lere ilişkin olarak yapılacak talep toplama ve bildirim işlemlerinin
yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. Değiştirme işlemlerinin itfa planına uygun
olarak tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.

4.1.4. Banka Bonoları

Banka bonolarını bankalar, sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla
çıkarmaktadırlar. Banka bonolarının nitelikleri ile bunların ihracına dair esaslar, SPK’nın
Seri:II, No:22 sayılı “Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliği” ile düzenlenir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının, borçlu sıfatıyla düzenleyip, SPK tarafından kayda
alınması ile ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir. Halka arz edilecek
olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka
bonolarının vadesi 15 günden az 360 günden fazla olamaz. Banka Bonoları emre veya hamiline
yazılı olabilmektedir.
Banka bonoları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto
oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Bonoların ikinci el piyasada alım
satımı serbesttir. Tedavül limiti, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Tebliğ hükümlerine göre
satabileceği bonolardan, herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami nominal tutardır.
Banka bonolarının satış limiti, bankanın Kurul kaydına alınarak satışına yetkili kılındığı
banka bonolarının nominal tutarını ifade eder. Satış limiti içerisinde yapılacak bono satışları,
tedavül limiti dahilinde gerçekleştirilir. Satış limitinin, tedavül limitinin üzerinde belirlenmiş
olması, herhangi bir anda tedavül limitinin aşılabileceği anlamına gelmez.

4.1.5. Kıymetli Maden Bonoları

Kıymetli maden bonoları, kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli
maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve nominal
değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren bonolardır.
Vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmayan borçlanma araçlarıdır. Kıymetli maden
bonolarının satış bedeli, Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden olarak tahsil edilebilmektedir.
Kıymetli maden bonolarına ilişkin ödemeler, ödeme tarihinde kıymetli madenin ihraç sırasında
belirlenen borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak, Türk Lirası veya ödeme
tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz satış kuru
kullanılmak suretiyle, döviz cinsinden veya ihraç sırasında fiziki teslim öngörülmüşse kıymetli
maden cinsinden yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılmaktadır.
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4.1.6. Varantlar
4.1.6.1. Tanım

Varantlar, yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan
belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi
teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası
araçlarıdır.
Varant, sözleşme ile belirlenen dayanak varlığı yine sözleşmede belirlenen fiyattan alma ya
da satma hakkı veren bir menkul kıymetlerdir. Varantlar menkul kıymet haline getirilmiş
opsiyonlar olarak da tanımlanabilmektedir. Yatırımcıya bir hak verir ancak bir yükümlülük
değildir.
Varantlar zaman değeri kaybına karşı yatırımcıya kaldıraç sağladığından, kısa vadeli
yatırımcı dayanak varlık yerine varanta yatırım yapabilme olanağına sahiptir. Varantların alım
ya da satım hakkı verdiği finansal varlık ya da göstergeler “dayanak” olarak adlandırılmaktadır.
Varantların alma ya da satma hakkı verdiği “dayanak varlık” tek bir pay veya birden fazla
paydan oluşan bir sepet olabilmektedir. Bu paylar Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören
ve BIST 30 Endeksinde yer alan paylardan seçilebilir. Endekse dayalı olarak çıkartılan varantlar
ise, ilgili olduğu endeksin belirli bir tarihteki değerine göre sahibine nakit akımı sağlayacaktır.
Bu endeksler, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan pay endeksleridir.

4.1.6.2. Varant Türleri

Alım varantı ve satım varantı olmak üzere iki tür varant vardır. Dayanak varlığın
yükseleceğini düşünen yatırımcı alım varantı, düşeceğini düşünen yatırımcı ise satım varantı
satın alma pozisyonunda olacaktır.
Alım (call) varantı, yatırımcıya vadede dayanak varlığı alma hakkı veren varantlardır.
Dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından büyük ise, kullanım gerçekleşecek ve
aradaki fark yatırımcıya ödenecektir. Satım (put) varantı, yatırımcıya vadede dayanak varlığı
satma hakkı vermektedir. Bu varantlarda dayanak varlığın vade sonu değeri, kullanım
fiyatından düşük ise varant kullanılır. Aradaki fark da yatırımcıya ödenir. Varantın
kullanılmaması halinde herhangi bir ödeme yapılmadan işlem sona erecektir.
Varantlarda vade, varantın işleme konulabileceği son tarihi ifade etmektedir. Avrupa tipi
varantlarda işleme koyma vade sonunda gerçekleşirken; Amerikan tipi varantlarda vadeye
kadar herhangi bir tarihte uygulamanın gerçekleşmesi mümkündür.

4.1.6.3. Varantların Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar:
Varantların bazı avantajları aşağıda belirtildiği gibi özetlenmektedir:
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i.

ii.

iii.

iv.

Asimetrik Getiri: Varantlar yatırımcıya asimetrik getiri sunarlar. Asimetrik getiriden
kasıt, bu tür ürünlerde dayanak varlığın olumlu veya olumsuz performansı getiriye
doğrudan yansımAncak asimetrik getirili ürünlerde dayanak varlığın olumlu
performansının yansıması ile olumsuz performansının yansıması farklılık
yaratmaktadır. Varantlarda kullanım fiyatı eşiğinden sonra dayanak varlığın fiyat
hareketi bire bir gelir olarak yansıyacaktır ancak uygulama ile sonuçlanmaması halinde
yatırımcı yalnızca varantı almak için ödediği parayı kaybedecektir. Yatırımcının
varantın kullanılması sonucu elde edeceği gelir, yatırılan paranın çok üstünde olabilir
ancak beklentinin gerçekleşmemesi halinde sadece yatırılan miktar kaybedilecektir.
Varantlarda teorik olarak, zarar sınırlıdır ancak kar sınırsız kabul edilmektedir.
Görece Olarak Ucuz Komisyon, Düşük Bedelle İşlem ve Yüksek Miktarda Pozisyon
Alma: Varantın fiyatı sağladığı hakkın karşılığıdır. Yatırımcının işlem için ödeyeceği
miktar, dayanak varlıkta alacağı pozisyonun düşük bir oranı kadardır. Bir başka ifade
ile, yatırımcı dayanak varlığı satın almak için gereken miktardan daha azını
ödemektedir. Dolayısıyla işlemleri varant aracılığı ile yapmanın aracılık komisyonu da
düşük olmaktadır.
Likidite: Varantlarda sürekli fiyat veren bir piyasa yapıcısı likiditeyi sağlamakla
görevlidir. Bu durumda varant kısa sürede ve değer kaybına uğramadan ya da az bir
değer kaybı ile satılabilme olanağına sahip olmaktadır.
Teminatsız İşlem Yapma Olanağı: Varantlar yatırımcısına kaldıraç olanağı sunmaktadır
ancak teminat içermediğinden, vadeli işlem kontratlarında veya kredili alım
işlemlerinde olduğu gibi pozisyon zarar ettiği zaman teminat tamamlama yükümlülüğü
doğmayacaktır. Ancak her halde yatırımcının uğrayacağı zarar, yatırdığı para ile sınırlı
kalacaktır.

Dezavantajlar:
Varantların dezavantajları veya riskleri şu şekilde özetlenebilir:
i.

ii.

iii.

iv.

Klasik Yatırım Araçlarından Farklı Hareket Etmeleri: Varantlar klasik yatırım
araçlarından farklı olduğundan, yatırımcıların işlem yapmadan önce varantlar hakkında
teorik bilgi sahibi olmalıdır.
Vadenin Sınırlı Olması: Varantların vadesi sınırlıdır. Bu itibarla vade sonunda
uygulama konmazsa varant sona erecektir. Sağladığı hak da kayba uğrayacaktır.
Dolayısıyla varant yatırımcısının beklediği dayanak varlık hareketi, vade içinde
gerçekleşmelidir. Bu beklenti olmazsa pozisyonun devamı için tekrar varant alımı
yapılması gereklidir.
Zaman Değeri: Varantların sunduğu asimetrik getirinin ve kaldıracın bedeli zaman
değeridir. Diğer bütün değişkenler aynı kalsa dahi, varant geçen her gün değerinden bir
kayıp yaşar. Bu kayıp vadeye kalan gün sayısı azaldıkça artarak artar ve zaman değeri
vade sonuna gelindiğinde sona erer.
Aşırı Kaldıraç Kullanımı: Piyasa fiyatlarının olumsuz gelişmesi sonucunda ortaya çıkan
değer kaybı, aşırı yüksek kaldıraç kullanımı durumunda yatırımcıların zararını
büyütebilme sonucunu doğurabilmektedir.
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4.1.7. Gayrimenkul Sertifikaları

Gayrimenkul yatırımında bulunacak olan bireylerin ve kurumların gayrimenkulün bedelinin
tamamını nakit ödeyecek yeterlilikte kaynak bulamamaları söz konusu olabilmektedir. Ülkemiz
için bakıldığında gayrimenkul finansında kredi kullanımı yaygın görülmektedir. Ancak bu
yolun önemli bir dezavantajı bulunmaktadır, o da kredi faizlerinin yüksekliğidir. Bu durum
maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Diğer tarafıyla irdelendiğinde ise, gayrimenkul
satmak isteyenler ellerinde bulunan gayrimenkulleri kısa zamanda ve gerçek değeri ile likit hale
getirmek istemektedirler. Her iki tarafın yarattığı talep sonucunda, gayrimenkul finansmanı
sağlamanın bir yolunun yeni finansman araçları oluşturmak olduğu görülmektedir. Ayrıca
büyüyen ekonomi, gün geçtikçe artan sayıda kentsel dönüşüm projeleri, hızlı nüfus artışı ve
şehirleşme ile konut ihtiyacı, enerji, sağlık, ulaşım, telekomünikasyon, alt yapı gibi alanlardaki
ihtiyaçlar nedeni ile önemli cesamette fon ihtiyacı doğurmaktadır.
Gayrimenkul yatırımlarının ekonomiye katılabilmesi ve gayrimenkulden elde edilen
kaynakların da yatırımlara yönlendirilmesi amacı ile piyasamızda çeşitli düzenlemeler yapılmış
ve çeşitli gayrimenkule dayalı yatırım araçları oluşturulmuştur. Bunlar arasında, Gayrimenkul
Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Sertifikaları yer almaktadır.
SPK’nın VII-128.2 sayılı “Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği”nde gayrimenkul sertifikaları;
a. İnşa edilecek veya edilmekte olan,
b. Gayrimenkul projelerinin finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilen,
c. Projenin belirli bağımsız bölümlerini veya bölümlerin alan birimlerini temsil eden,
menkul kıymetler olarak tanımlanmaktadır.
Gayrimenkul sertifikalarının temel özellikleri ise şu şekilde özetlenebilmektedir:
a. Belirli sayıda sertifika karşılığı konut veya işyerine dönüşme imkanı (gayrimenkule
dönüşüm –asli edim)
b. Gayrimenkul projesinin değer artışından sertifika oranında yararlanma imkanı (nakde
dönüşüm –tali edim),
c. Proje değer artışı gerçekleşmezse enflasyona karşı koruma,
d. Borsa’da işlem görme zorunluluğu.

4.1.8. Depo Sertifikaları

Depo sertifikaları, bir depo kuruluşuna depo edilen, belirli bir miktar menkul kıymeti
temsilen çıkarılan ve depo edilen menkul kıymetin sahip olduğu bütün haklara sahip ve bunlara
özdeş menkul kıymetlerdir. Depo sertifikaları diğer bir tanımla, menkul kıymetlerin
çıkarıldıkları ülke dışındaki başka ülkelerde de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin
satışında kullanılan ve asıl menkul kıymetleri temsil eden belgelerdir.
Bu belgelerin dayandığı menkul kıymetler ihraççının ülkesindeki bir saklama kuruluşunun
kasalarında muhafaza edilirler. Depo sertifikaları firmalara uluslararası sermaye piyasalarından

100

finansman olanağı sağlamaktadır.. Ayrıca yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapmanın bir yolu olarak da kullanılabilmektedir.
Depo sertifikası ihraç edildiği piyasalara göre farklı isimler almaktadır:
i. ADR (American Depository Receipt): Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hisse senedi
piyasalarında işlem görmek amacı ile ihraç edilmektedir. Dolar cinsinden ABD’de ihraç
edilir ve Securities and Exchange Commission’ın (SEC) belirlediği ayrıntılı kamuyu
aydınlatma ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak yalnızca Nitelikli
Kurumsal Alıcı’lara (Qualified Institutional Buyer) satılabileceği gibi, Tezgahüstü
Piyasalarda (OTC) veya borsalarda da işlem görebilmektedirler.
ii. EDR (European Depositary Receipts): Avrupa piyasalarına yönelik ihraç edilmektedir.
Avrupa merkezli bir banka tarafından çıkarılarak, bankanın kurulduğu ülke dışında bir ülke
borsasında işlem görmektedir. Daha çok Avrupa bölgesine yatırım yapmak isteyen
yatırımcılar tercih etmektedir. Euro cinsinden ihraç edilir ve genellikle Londra ve
Lüksemburg borsalarına kote olurlar. Takas işlemleri Euroclear ve CEDEL sistemi
aracılığıyla gerçekleşmektedir. EDR’ler, ADR ihracı için ABD’de SEC’nin istediği koşulları
yerine getiremeyen şirketlerin, Avrupa piyasalarından fon bulmalarını sağlamaktadır.
iii. GDR (Global Depositary Receipts): Çeşitli uluslararası piyasalarda işlem görmek
amacıyla ihraç edilenler bu şekilde isimlendirilmektedir. GDR’ler, ADR ve EDR’lerin bir
karışımı olarak her iki piyasadan (ABD ve Avrupa) fon bulmaya yarayan bir başka depo
sertifikası türüdür. GDR’lerin ABD’de ihraç edilecek kısmı SEC’in ADR’ler için öngördüğü
ayrıntılı kamuyu aydınlatma ve raporlama yükümlüklerine tabidir.
Depo sertifikası sadece bu üç uygulamadan ibaret bulunmamaktadır. Bunlar dışında, birçok
ülkenin kendi iç hukuklarında depo sertifikası uygulamaları olduğu da bilinmektedir.
Depo sertifikalarının ihraççılara sağladığı faydaları şu şekilde özetlemek mümkündür:
a.
b.
c.

Depo sertifikaları önemli bir uluslararası yatırımcı kitlesi tarafından tanınırlık sağlar.
Bazı depo sertifikası programları ile ihraççı sermaye artırımına gidebilir. Böylece yerel
piyasa dışındaki piyasalardan da fon temin edebilir.
Depo sertifikaları derin ve likit bir menkul kıymettir.

Depo sertifikalarının yatırımcılar açısından da bazı avantajlar sağlamaktadır:
a. Depo sertifikaları, işlem gördüğü piyasanın para birimi cinsinden ihraç edilip, alınıpsatılır.
b. Alım-satım, transfer ve saklama gibi işlemlerde depo sertifikalarının, doğrudan yabancı
menkul kıymetlere yatırım yapmaya kıyasla düşük bir maliyeti bulunur.
c. Bazı ülkelerde yabancı yatırımcılar için çeşitli kısıtlamalar bulunabilmektedir. Depo
sertifikası sayesinde, yabancı yatırımcıların bu ülkenin hisse senetlerine ulaşması
sağlanabilmektedir.
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d. Hisse senetlerinin firmanın faaliyet gösterdiği piyasadan doğrudan satın alınması
durumunda, yabancı yatırımcının yüklenmek zorunda kaldığı riskler, depo
sertifikalarına sahip olunduğunda ortadan kalkmaktadır. Depo sertifikalarının işlem
gördüğü ülkenin düzenlemelerine tabi olması sonucunda yatırımcılar; işlem saati, takas
ve mutabakat esasları gibi konularda zorluk yaşamamaktadır.
e. Düzenleme kısıtları nedeni ile kendi piyasası dışında yatırım yapamayan emeklilik ve
sigorta fonu gibi yatırımcılar için de yabancı hisse senetlerine ulaşma olanağı
doğmaktadır.
f. Depo sertifikaları, ilgili yabancı hisse senedinin yerel piyasasındaki fiyatından işlem
gördüğünden, saat ve kur farkı sebebiyle arbitraj olanağı da yaratmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde diğer sermaye piyasası araçları arasında yer alan pay benzeri menkul kıymetler,
paya dönüştürülebilir tahviller, pay ile değiştirilebilir tahviller, banka bonoları, kıymetli maden
bonoları, varantlar, gayrimenkul sertifikaları ve depo sertifikaları üzerinde durulmaktadır.
Bu çerçevede, genel bir tanımla pay benzeri menkul kıymet, tanınan haklar açısından
karşılaştırıldığında paya benzer haklar veren menkul kıymet olarak tanımlanmaktadır. Başka
bir ifade ile, pay benzeri menkul kıymetleri, sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit
bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve
bu nitelikte olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen menkul kıymetler olarak da
açıklamak mümkündür. Bu kavramın ardından paya dönüştürülebilir tahviller ve pay ile
değiştirilebilir tahvillerin tanımları verilerek bu iki araç arasındaki farklılıklar kavratılmaktadır.
Daha sonra kısa vadeli sermaye piyasası araçlarından olan banka bonoları ve kıymetli maden
bonoları açıklanmaktadır. Banka bonolarını bankalar, sermaye piyasasından kaynak sağlamak
amacı ile çıkarırken, kıymetli maden bonoları ise kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara
üye olan, kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç
ettikleri ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren
bonolar olarak tanımlanıp açıklanmaktadır.
Diğer sermaye piyasası araçları arasında yer alan ve günümüzde ülkemiz piyasalarında
giderek artan oranda talep gören varantlar ve yine özellikle ülkemizin tipik yatırım
özelliklerinden olan ve gayrimenkul piyasasına hareketlilik kazandırılması amacı ile
düzenlemesi yapılan Gayrimenkul Sertifikalarının özellikleri açıklanmaktadır. Son olarak
henüz piyasalarımızda çok az sayıda örneği olan depo sertifikaları ve bu yatırım aracının gerek
ihraççıya gerekse yatırımcıya sağlayacağı faydalar üzerinde durulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi ne kadardır?
a) En az 60 gün, en fazla 360 gün

b) En az 30 gün, en fazla 360 gün

c) En az 60 gün, en fazla 120 gün

d) En az 10 gün, en fazla 720 gün

e) En az 15 gün, en fazla 720 gün
2. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin tahvillerini hisse senetlerine
dönüştürmeleri halinde bu hisse senetlerine uygulanacak fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dönüştürme oranı

b) Parite

d) Dönüştürme fiyatı

e) Yatırım değeri

3.

I. EDR

II. ADR

c) Değişim değeri

III. OTC

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri depo sertifikası türlerinden değildir?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

d) I ve III

e) II ve III

c) Yalnız III

4. Sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü bulunmayan, pay
sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurulca belirlenen
menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Pay senedi

b) Pay benzeri menkul kıymetler

d)Yatırım

e) Bono Sertifikası

c) Varant

5. Pay ile değiştirilebilir tahvil sahiplerinin tahvillerini pay ile değiştirmeleri halinde, paylara
uygulanacak fiyat hangisidir?
A) Anlaşma fiyatı

b) Aritmetik ortalama Fiyat

d) Geometrik ortalama fiyat

e) Değiştirme fiyatı

c) Açılış fiyatı

6. Değiştirilebilir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değiştirilebilir Tahvil ihraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer
ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracıdır.
b) Değiştirilebilir Tahvillerin vadesi 365 günden az olmamaktadır.
c) Değiştirilebilir Tahvillerin paylarla değiştirilmesi, vade başlangıç tarihinden itibaren en
erken 365 gün sonra yapılabilir.
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d)Değiştirilebilir Tahvillerin
gerçekleştirilmektedir.

paylarla

değiştirilmesi

nominal

değer

üzerinden

e) İhraç edilmiş Değiştirilebilir Tahvillere ilişkin dönüştürme işlemleri, ihraççının ve mevcut
ortakların hak ve menfaat kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilebilir.
7. Banka bonoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Banka bonolarını
çıkarmaktadırlar.

bankalar, sermaye

piyasasından kaynak

sağlamak amacıyla

b) Ticari Bankalarının, borçlu sıfatıyla düzenleyip, SPK tarafından kayda alınması ile ihraç
ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir.
c) Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi en çok 60 olabilir.
d) Satış limitinin, tedavül limitinin üzerinde belirlenmiş olması, herhangi bir anda tedavül
limitinin aşılabileceği anlamındadır.
8. Varant ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Dayanak varlığın fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcı alım varantı alır.
b) Dayanak varlığın fiyatının yükseleceğini düşünen yatırımcı alım varantı alır.
c) Dayanak varlığın fiyatının yükseleceğini düşünen yatırımcı alım varantı satar.
d) Dayanak varlığın fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcı satım varantı satar.
e) Hiçbiri
9. Varant ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Dayanak varlığın fiyatının yükseleceğini düşünen yatırımcı alım varantı alır.
b) Call varantı, yatırımcıya vadede dayanak varlığı satma hakkı verir.
c) Dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından küçük ise, kullanım gerçekleşecek
ve aradaki fark yatırımcıya ödenecektir.
d) Put varantı, yatırımcıya vadede dayanak varlığı alma hakkı vermektedir.
e) Put varantlarda dayanak varlığın vade sonu değeri, kullanım fiyatından yüksek ise varant
kullanılır.
10. Paya Dönüştrülebilir Tahvil (PDT) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) PDT’nin vadesi 365 günden az olamaz.
b) Dönüştürme fiyatı, dönüştürme işleminde kullanılır.
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c) Dönüştürme fiyatı, PDT sahiplerine sahip oldukları tahvil karşılığında verilecek paylar için
esas alınacak fiyattır.
d) PDT’lerin paya dönüştürülmesi PDT’nin gerçek değeri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e) Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay
sayısını gösteren değerdir.

Cevaplar:
1. a , 2. d , 3. c , 4. b , 5.e, 6. e, 7. a, 8.b, 9.a, 10.d
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5. ULUSLARARASI SERMAYE YAPISI VE SERMAYE MALİYETİ

108

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak sermaye yapısı kavramı üzerinde durulacaktır. Ardından
firmaların sermaye yapısı içerisinde yer alan her bir kalemin firmaya olan maliyetlerinin nasıl
elde edileceği açıklanacaktır. Daha sonra firmaların sermaye yapıları içerisinde yer alan
unsurlardan, her firmaya özgü olarak belirlenen kalemlerin tek tek maliyetlerinin hesaplanması
ve bunu takiben bu unsurların topyekûn firmanın sermaye maliyetini oluşturan kavramın
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti şeklinde ifade edileceği belirtilecektir. Ayrıca yerel firma
ile çok uluslu firma sermaye maliyetinin karşılaştırılması yapılacak. Son olarak da uluslararası
firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen unsurlar açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sermaye yapısını nedir ve sermaye yapısını oluşturan unsurlar nelerdir?
2. Sermaye maliyeti nedir?
3. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nasıl hesaplanır ve ne işe yarar?
4. Firmaların sermaye maliyetlerini oluşturan unsurlar nelerdir?
5. Uluslararası firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen unsurlar neleridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Sermaye Yapısı ve Sermaye Sermaye yapısının ve
Maliyeti Kavramları
unsurlarının ne olduğu ve
sermaye maliyeti kavramı
anlaşılacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Ağırlıklı ortalama sermaye
Maliyeti
maliyetini oluşturan
unsurlar ve bu maliyetin
nasıl hesaplanacağı
kavranacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Sermaye Maliyetinin
Unsurları

Sermaye maliyetini
oluşturan unsurlar ve her bir
maliyet unsurunun nasıl
elde edileceği
kavranacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Yerel Firma ile Çok Uluslu
Firma Sermaye Maliyetinin
Karşılaştırılması

Çok uluslu firma ile yerel
firma arasında sermaye
maliyeti unsurları arasında
ne gibi farklılıklar olduğu
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Uluslararası Firmaların
Sermaye Yapısı Kararlarını
Etkileyen Unsurlar

Uluslararası firmaların
sermaye yapısı kararlarını
etkileyen unsurlar
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar

Sermaye yapısı, Sermaye maliyeti, Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, Borçlanmanın maliyeti,
Öncelikli pay senedi maliyeti, Özsermaye maliyeti.

112

5.1.

Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti Kavramları

Sermaye yapısı, bir firmanın uzun dönem finansman bileşimini göstermektedir. Bu kapsamda
firmanın borçları ve özsermaye kalemlerinden oluşmaktadır. Sermaye yapısı, firmaların tahvil,
rüçhanlı hisse senedi ve adi hisse senedi gibi çeşitli sermaye kalemlerinden oluşmaktadır.
Sermaye maliyeti ise, bir firmanın sermaye yapısını oluşturan ve gereksinim duyduğu fonları
elde etmek için ödediği fiyattır. Sermaye maliyeti, kullanılan ve kullanılması düşünülen her
türlü kaynağın maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması olarak da ifade edilebilir.
Sermaye maliyeti, daha yatırım aşamasında bile önem taşımaktadır. Bunun nedeni, bir yatırımın
değerlendirilmesinde kullanılacak olan iskonto faktörü olarak o firmanın sermaye maliyetine
ihtiyaç duyulmasıdır.
Sermaye maliyeti, bir firmanın yatırımlarını finanse etmek için kullandığı sermaye için ödemek
zorunda olduğu bedeldir. Bahsedilen sermaye unsurları;





Borçlar,
Öncelikli hisse senetleri,
Dağıtılmayan karlar,
Adi hisse senetleri gibi unsurlardır.

Firmaların sermaye yapısı içerisinde borç ve özsermaye kalemleri yer aldığı için, firmanın
sermaye maliyeti, borç yatırımcıları ile özsermaye yatırımcılarının talep ettikleri getirilerin
ağırlıklı ortalaması olarak değerlendirilecektir.
Genel bir kural olarak, yatırımcılar tarafından algılanan firma riski büyüdükçe, yatırımcıların
firmadan isteyecekleri getiri oranı artacak, böylece firmanın sermaye maliyeti yükselecektir.
Sermaye maliyeti hesaplamalarında vergi oldukça önemli bir konudur. Örneğin, faiz ödemeleri,
vergi öncesi kar rakamından düşürülerek, kar azaltılmış olur, dolayısıyla, faiz ödemesinin
şirkete maliyeti, elde edilen vergi tasarrufu kadar azaltılmış olmaktadır.
İstenen getiri oranı ile sermaye maliyeti esasında aynı anlama işaret etmektedirler. Ancak ikisi
arasındaki fark; olaya bakış açısında ortaya çıkmaktadır. “Yatırımcı” tarafından bakıldığında
fırsat maliyeti “yatırımcının istediği getiri oranı”dır. “Firma” açısından bakıldığında ise fırsat
maliyeti bir varlığa fon sağlayan yatırımcıya ödenmesi gereken “asgari getiri oranı”dır.
Dolayısıyla bu iki kavram aynı değeri ifade etmektedir.
Sermaye maliyeti, “fonların kaynağı” ile değil ama “fonların kullanımı” ile ilintilendirilir.
Fonların nerede kullanılacağını görmeden istenen getiri oranı veya sermaye maliyetinin ne
olacağını söylemek mümkün olmayacaktır.
Sermaye maliyetinin hesaplanması, işletmenin yatırım ve finansman kararlarının alınmasında
en önemli faktörlerden biri kabul edilmektedir. Sermaye maliyeti hesaplamasında firmanın
zaman içerisindeki kaynak bileşimi önemli bir unsurdur. Sermaye maliyetinin belirlenebilmesi
için sermaye kaynaklarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi gereklidir.
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5.2.

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti; firmanın ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen
getiri oranının bir ortalamasıdır. Burada özellikli bir durum olarak faize dikkat edilmelidir. Faiz
ödemeleri, firmanın vergi yükünü azaltmak için kullanılabileceğinden, borçlardan beklenen
getiri, vergiden sonra esasına göre hesaplanmalıdır. Sermaye maliyeti hesaplanırken, işletme
riskinin, kar dağıtım politikasının ve sermaye yapısının değişmeyeceği varsayılmaktadır.
İşletmenin çeşitli kaynaklardan sağladıkları fonların, işletmelere ayrı ayrı maliyetleri bulunur.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, bu çeşitli fon kaynaklarının vergi sonrası maliyetlerinin,
kaynakların sermaye içerisindeki payları ile çarpımlarının toplamı ile elde edilir.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamasında, her menkul kıymetten beklenen getiri,
firma değerindeki payına göre belirlenecektir. Dolayısıyla ağırlıklar, defter değerine göre değil,
menkul kıymetlerin piyasa değerine göre hesaplanmalıdır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
tahminindeki anahtar nokta, firmanın hisse senetlerinden beklenen getirinin hesaplanmasıdır.
Firma “borç – özkaynak oranı”nı değiştirdiğinde, firmanın menkul kıymetlerinden her birinden
beklenen getiri oranı da değişmektedir. Örneğin, borcun artması, hem borç verenlerin hem de
hissedarların riskini arttıracağından daha yüksek getiri talebine yol açacaktır.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti 3 aşamada hesaplanır:




Her menkul kıymetin değeri, firma değerinin bir yüzdesi olarak elde edilir,
Her menkul kıymet için istenen getiri oranı elde edilir,
İstenen getiri oranlarının, ağırlıklı ortalaması hesaplanır.
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Sermaye Maliyetinin Unsurları

Sermaye maliyeti, kullanılan veya kullanılması planlanan her çeşit finansal kaynağın
maliyetlerinin ağırlıkları dikkate alınarak ortalamasının hesaplanması suretiyle bulunur.
Sermaye maliyetinin bulunmasında, kullanılan ve ya kullanılması planlanan kaynakların ayrı
ayrı maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Firmalarda kullanılan kaynakları borçlar ve özsermaye unsurları olarak sınıflandırmamız
mümkündür. Bu itibarla sermaye maliyetinin unsurlarını da bu başlıklar altında toplamamız söz
konusu olacaktır:




Borçlanmanın maliyeti
Öncelikli pay senetlerinin maliyeti
Adi hisse senetlerinin maliyeti
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5.3.1. Borçlanmanın Maliyeti

Borç maliyeti, bir şirketin borçlandığı fonlar için katlandığı vergi sonrası maliyettir. Borçlanma
firmaya vergi kalkanı sağlamaktadır. Verginin olmadığı durumda, borç maliyeti, borç verenin
istediği getiri oranına eşit olacaktı. Borçlanma, tahvil ihracı ile yapıldığı takdirde borcun
firmaya maliyeti, tahvilin ihraç maliyetlerinden de etkilenecektir.

5.3.1.1. Banka Kredisinin Maliyeti
Banka kredisini iki başlık altında değerlendirmeye tabi tutmamız mümkündür:
Düz Kredi (Normal Kredi)
ÖRNEK: 100.000 TL.lik vadesi 1 yıl ve faiz oranı %12 olan bir kredi aldığımızı düşünelim.
Vergi oranı %40 ise alınan bu kredinin firmaya maliyeti nedir?
ÇÖZÜM:
0,12(1-0,40)=%7,2
b) Anormal ( Özel Koşullu) Kredi
ÖRNEK: Aynı örnek için, kredinin 20.000 TL. lik kısmının zorunlu mevduat olarak
kesildiğini varsayalım ve bu şekilde maliyeti hesaplayalım:
ÇÖZÜM:
100.000 – 20.000= 80.000 TL.
100.000x0,12=12.000
iv.ö=12/80=%15
iv.s=0,15x(1-0,40)=%9

5.3.1.2. Tahvil Finansmanın Maliyeti
Vadesi Olmayan Tahvilin Maliyeti
Tahvilin vadesi yoksa (n=∞)
k = iv.ö. = I/V
k = iv.s. = I/Vx (1-v.o)
V: Tahvilin Satış Fiyatı
I: Faiz Geliri
ÖRNEK:
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Aynı örnek için Nominal Değeri 1.000 TL. olan ve vadesi olmayan bir tahvilin satış fiyatı
840 TL.dir. Bu tahvilin firmaya maliyeti nedir?
ÇÖZÜM:
i v.ö. =[1.000x(0,12)]/840
i v.ö. =%14,28
i v.s. =%14,28x(1-0,40)
i v.s. =%8,56
Vadesi Olan Tahvilin Maliyeti
Vadesi olan tahvilde tahvilin maliyeti hesaplanırken iki durum karşımıza çıkmaktadır. Bunlar
tahvilin nominal değerden satılması ve tahvilin nominal değer dışında bir fiyattan satılmasıdır.
Firmanın vadeli tahvilinin nominal fiyattan (tahvilin üzerinde yazılı olan fiyattan) satılması
halinde tahvilin firmaya olan gerçek maliyeti o tahvilin kupon faiz oranına eşit olacaktır.
Gerçek Maliyet=Kupon Faiz Oranı
Tahvil nominal değer dışında bir fiyattan satılıyorsa tahvilin maliyeti iç verim oranına eşit
olacaktır. Bu hesaplama tahvil fiyatını elde ederken kullandığımız formül ile yapılmaktadır.
Buradaki fark aradığımız değer, tahvilin ne kadara satılması gerektiği değil tahvilin ömrü
boyunca sağlayacağı nakit akışlarını bugünkü değere indirgerken kullandığımız faiz oranıdır
ki bu oran yatırımcılar için istenen getiri oranı; firma için ise tahvilin maliyeti olacaktır.
ÖRNEK:
Nominal değeri 1.000 TL., vadesi 5 yıl kupon faiz oranı %8 olan tahvil 948 TL’ye
satılmaktadır. Bu koşullar altında firmanın ihraç ettiği tahvilin firmaya maliyeti nedir?
ÇÖZÜM:
948 

80
80
80
1080
80




(1  r ) (1  r ) 2 (1  r ) 3 (1  r ) 4 (1  r ) 5
 %9,35
i
v.ö
 %9,35  (1  0,40)
i
v.s.
 %5,65
i
v.s.
Bu deger yaklasik bir degerdir.

5.3.2. Öncelikli Pay Senedinin Maliyeti

Öncelikli pay senedi, tahvil ile hisse senedi arasında melez bir finansal varlıktır. Öncelikli pay
senedi risk açısından da borç ile özkaynak arasında yer almaktadır. Bu nedenle, öncelikli pay
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senedinin maliyeti, borçlanma maliyeti ile adi pay senedi maliyeti arasında olmalıdır. Öncelikli
pay senedi için ödenen kar payı vergiden düşürülemediğinden kar payları vergiden sonra
ödenmektedir. Öncelikli pay senedinin maliyetini ödediği kar payı (temettü) belirler.
Öncelikli pay senedinin firmaya maliyetini bulmak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. İlk
formül öncelikli pay senedinin vadesinin olmaması halinde kullanılmaktadır. Diğer formülde
de öncelikli pay senedinin çıkarım maliyetlerinin verilmesi halinde kullanılmaktadır.
k
k

ps :

ps
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P

ps
ps

ÖPS'nin maliyeti

: ÖPS'nin kar payi
ps
' nin degeri vergi sonrasi bir degerdir.)
d

(d

ps

P : ÖPS'nin satis fiyati
ps
f : % olarak belirtilen satis cikarim komisyonu
F : Parasal cikarim komisyonu (f  P )
ps
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P
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5.3.3. Özsermaye ile Finansmanın Maliyeti
Özsermaye maliyetinin firmalar için bir fırsat maliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle maliyetini
hesaplanması önemlidir. Özsermaye içerisinde yer alan içsel ve dışsal özsermayenin maliyetleri
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
a) İçsel Özsermaye (Dağıtılmayan Kar) Finanslamasının Maliyeti
Bu grup, Modern Yaklaşım uygulamasından önce, firmanın kendi kendine yarattığı bir
kaynak olarak görülüp maliyetinin sıfır olduğu düşünülmekte idi. Oysa Modern Yaklaşım’da,
burada bir “Fırsat Maliyet” olduğu kabul edilerek sermaye maliyeti olduğu düşünülmektedir.
Piyasa faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde, firmalar yatırımlarını firmada alıkonan
karlarla finanse etmeyi tercih etmektedirler.
Dağıtılmamış karların işletmeye maliyeti, ortakların sermaye payları üzerinden bekledikleri
karlılık oranına eşittir. Dağıtılmayan karların maliyeti adi pay senetlerinin maliyeti ile yakından
ilgilidir. Ancak burada maliyet hesaplanırken ortakların ödediği gelir vergisi oranının da
hesaplamaya dahil edilmesi gereklidir. Dağıtılmayan karın maliyeti aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır:
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𝑘𝑟 = [

𝑑1
+ 𝑔] × (1 − 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑖)
𝑃0

b) Dışsal Özsermayenin Finansmanı
Firmalar, yeni hisse senedi ihraç ederse ya da sermaye arttırımına giderse, çıkarım gideri
de dikkate alınarak içsel özsermaye maliyetinde hesaplandığı gibi hesaplama yapılır.

ke 

d1
g
P0 1  f  1  v 

ke : Dissal ozsermayen in maliyeti
d1 :1. donemde odenen dividant
P0 : Hissenin bugunku fiyati
f : Cikarim Komisyonu (hs.nin satis fiyatinin %si)
g : Dividantla rin buyume orani
v : Vergi orani
F : Menkul degerin parasal cikarim gideri
c) Adi Hisse Senedi ile Finansmanın Maliyeti
Adi hisse senedi çıkarma karşılığında sağlanan fonların maliyeti, ilk bakışta sadece hisse
senedi çıkarım giderlerinden meydana gelmiş gibi görülür. Ancak, adi hisse senedi sahiplerinin
bu fonları işletmeye yatırırken belli bir verim sağlamayı istedikleri gözden kaçırılmamalıdır.
Bu verim, gelecekteki kar paylarının adi hisse senedinin cari piyasa fiyatı ile karşılaştırılması
ile hesaplanır.
Dış kaynaktan sağlanan fonların faiz maliyeti gibi, özkaynağın da işletmeye maliyeti
bulunmaktadır. Hatta, bu maliyet daha fazla risk üstlenilmesi nedeni ile genellikle dış kaynak
maliyetinden yüksektir. Bu riskin kaynağı;
•
•

Girişimcinin kazanmama olasılığı (özsermayenin maliyetini arttıran bir
unsurdur)
İşletmenin borçlarını ödeyememe olasılığı (özsermaye maliyetini arttıran bir
unsurdur)

Bu formüle göre, adi hs. ile sağlanan sermayenin maliyeti (ke); gelecekteki kar paylarını, adi
hs.nin piyasa değerine eşitleyen iskonto oranıdır.
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P0: Adi Hisse Senedi Piyasa Değeri
d1: Bir Sonraki Yıl Beklenen Kar Payı (Temettü)
r: Yatırımcının Beklediği Getiri Oranı
ke ( = r): Adi Hisse Senedi (Özkaynak) Maliyeti
g: Kar Payı İçin Beklenen Büyüme Oranı

5.4.

Yerel Firma ile Çok Uluslu Firma Sermaye Maliyetinin
Karşılaştırılması

Çok uluslu firmaları yerel firmalardan ayıran özellikler bu firmaların sermaye maliyeti
özelliklerini de farklılaştırmaktadır.
Bahsedilen özelliklerden ilki “firmanın büyüklüğü”dür. Çok uluslu firmaların büyük
miktarda fon almaları sözkonusu olduğunda kredi kuruluşlarının bu firmalara bakışları farklı
olacaktır. Bu itibarla çok uluslu firmalara daha olumlu yaklaşılacaktır. Böylece sermaye
maliyeti çok uluslu firma için daha düşük olabilecektir. Ayrıca, hisse senedi ya da tahvil ihracını
daha düşük ihraç maliyeti ile gerçekleştirme olanağı da bu kapsamdaki bir başka önemli avantaj
olarak görülmektedir. Bu avantaj çok uluslu firmanın büyüklüğünün vermiş olduğu bir
avantajdır. Bu durum, firmaların uluslararası faaliyet içinde bulunmalarından
kaynaklanmamaktadır.
Yerel firma ise ancak yeterince büyükse, çok uluslu firmaların sermaye maliyeti konusunda
sahip olduğu benzer avantaja sahip olacaktır. Çok uluslu şirketler daha kolay
büyüyebileceklerinden dolayı kredi sağlayıcılarından ayrıcalıklı muamele elde etmek için
gerekli büyüklüğe ulaşmada yerel firmalardan daha avantajlıdırlar.
İkinci önemli nokta ise “uluslararası sermaye piyasalarına ulaşım” konusunda kendini
göstermektedir. Çok uluslu firmaların uluslararası fon piyasalarına ulaşımının yerel firmalardan
daha kolay ve daha az maliyetli olması beklenen bir durumdur.
Diğer bir başlık “uluslararası çeşitlendirmenin sağlayacağı avantajlar”da kendini
bulmaktadır. Firmaların nakit akımları küresel boyuttaki kaynaklardan sağlanıyor ise, tek bir
ülkenin ekonomisinin uluslararası firmayı çok fazla etkilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla farklı
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fon merkezlerinden sağlanan kaynaklar, çeşitlendirmenin olumlu etkilerini çok uluslu firmalara
yaşatacaktır.
Dördüncü başlık, döviz kuru riski ile karşı karşıya kalma ihtimalidir. Yerel firma burada
görece bir avantaj yaşayabilecektir. Zira, çok uluslu firma döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Bu noktadan hareketle, çok uluslu firmanın nakit akışlarının döviz kuru riski
nedeni ile yerel firmaya kıyasla daha fazla değişkenlik göstereceği açıktır. Döviz kuru riskinin
yüksek olması da firmanın sermaye maliyetini arttıran bir unsur olacaktır.
Beşinci olarak “ülke riski” de yerel ve çok uluslu firmanın sermaye maliyetlerini etkileyen
unsurlar arasında yer almaktadır. Çok uluslu bir firmanın diğer ülkelerde kurduğu şubeler, ev
sahibi ülkenin hükümetinin uygulamalarından doğrudan etkilenecektir. Ev sahibi ülkenin
tutumu ve kurulan firmanın sektörel özellikleri, yabancı ülkelerde kurulan şubelerin varlıkları
üzerinde çeşitli tehditler oluşturabilmektedir. Çok uluslu firmaların varlıklarına el koyma veya
tazminat gerektiren konular olduğu halde gereken tazminatın verilmemesi, bu firmaların
iflasına bile neden olabilecek etkiler yaratabilecektir. Bu riskin dışında, firmalar için oldukça
önemli olan vergi uygulamaları da çok uluslu şirketler için bir risk unsuru olarak görülmelidir.
Firmaların sermaye bütçeleme süreci vergi uygulamaları konularında yapılacak
değişikliklerden olumsuz etkilenebilecektir. Bu duruma karşı önlemlerin alınması firma
yönetimleri için önemli bir konu olarak görülmeli ve üzerinde durulmalıdır.

5.5.

Uluslararası Firmaların Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen
Unsurlar

Uluslararası firmaların sermaye yapısı kararları hem firmanın hem de hangi ülke ya da
ülkelerde faaliyet gösterdiklerine bağlı olarak değişik faktörlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla
bu özellikleri kurumsal özellikler ve ülkeye özgü faktörler olarak iki başlık altında incelemek
anlamlı olacaktır.
Kurumsal özellikler kapsamında uluslararası şirketin nakit akımlarının istikrarı, bu
işletmelerin kredi riski, dağıtılmayan karlara ulaşım özellikleri ve temsil maliyetleri ile ilgili
unsurlar yer almaktadır. Nakit akımları istikrarlı olan firmaların dönemsel faiz ödemelerini
yapabilme yeterliliği konusunda, sürekli nakit girişleri olacağından daha fazla borçlanabilme
yeteneğine sahip olabileceklerdir. Uluslararası firmanın nakit akışlarının değişkenlik
göstermesi halinde ise alınacak borç karşılığında daha fazla faiz ödeneceğinden daha dikkatli
bir strateji takip etmek gerekecektir.
İkinci olarak kredi riskinin yaratacağı etki incelendiğinde daha düşük kredi riski olan
firmanın krediye ulaşabilme yeteneklerinin daha yüksek olacağı açıktır. Ayrıca uluslararası
firmanın yöneticilerinin yetenekli olarak bilinirliğinin olması da firmanın kredi riskini düşürücü
bir etki yaratacaktır.
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Üçüncü olarak çok uluslu firmanın dağıtılmayan karlarına ulaşım özellikleri karşımıza
çıkmaktadır. Burada karlılık düzeyi yüksek olan çok uluslu firmanın yatırımlarının büyük
bölümünü dağıtılmayan karları ile finanse etmesi sorun yaratmayacaktır. Buna karşın düşük
karlılık düzeyinde olan firmaların finansman aracı olarak borçlanmayı görmeleri normal
olacaktır.
Bunun yanı sıra düşük büyüme oranı olan firmalar için daha az yeni finansman ihtiyaçları
olacağından borç yerine dağıtılmayan karları tercih etmeleri beklenecektir. Son olarak temsil
maliyetleri ile ilgili olarak şu ifade yanlış olmayacaktır. Yabancı bir ülkedeki şubenin, ana
firmanın ülkesindeki yatırımcılarca denetlenememesi temsil maliyetlerini arttıran bir unsur
olacaktır. Ayrıca kısmen sahip olunan yabancı şube hakkında yaşanan kaygı eğer şubenin
yöneticileri azınlık hissedarı ise potansiyel bir çıkar çatışması ortaya çıkabilecektir.
Diğer taraftan ülke özellikleri etkisi açısından bakıldığında, ev sahibi ülkenin hisse
kısıtlamaları, ev sahibi ülkenin para biriminin gücü, ev sahibi ülkedeki faiz oranları, ev sahibi
ülke riski ve ev sahibi ülkedeki vergi kanunları öne çıkan başlıklar arasında
değerlendirilmelidir. İlk olarak hisse kısıtlamalarına bakılacak olursa, bazı ülke
uygulamalarında hükümetlerin yalnızca yerel hisselere yatırım yapılması konusunda
yatırımcılara izin verdiği görülmektedir. Ayrıca böyle bir kısıtlama olmasa da yatırımcıların
yabancı hisseler hakkında, yerel ülke hisseleri hakkında sahip olunan bilgiye kıyasla daha az
bilgi sahibi olması kaçınılmazdır. Bu durum sınır ötesi yatırımlar önünde en önemli engeller
arasında gösterilmektedir. Buna ilave olarak şeffaflık eksikliğinin varolması da yatırımcıların
yabancı hisselere yönelmesini kısıtlayan unsurlar arasında yer almaktadır.
İkinci unsur, ev sahibi ülkelerdeki para biriminin gücünün etkisidir. Çok uluslu firma
şubelerinin ülkelerindeki para birimlerinin potansiyel zayıflığından endişe etmesi halinde
yabancı faaliyetlerinin büyük bölümünü ana firma fonlarına güvenmek yerine bu para
birimlerinden borçlanarak finanse etmeyi tercih edebileceklerdir. Ana firmanın bir şubenin
yerel para biriminin ana firmanın para birimine karşı değerleneceğine inanıyorsa şube, karlarını
şubede tutarak kazançlarının daha fazlasını tekrar yatırıma yönlendirebilecektir.
Üçüncü olarak ev sahibi ülkelerdeki faiz oranlarına bakılacak olursa, potansiyel ters döviz
kuru, vergi ve ülke riski etkileri ile beraber hükümetlerin sermaye akımlarına uyguladığı
kısıtlamalardan dolayı borç verilebilir fonlar her zaman en çok ihtiyaç duyulan yere
gidemeyebilmektedir. Dolayısıyla da borç verilebilir fonların fiyatı bir diğer deyişle faiz oranı
ülkeden ülkeye değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla çok uluslu bir firmanın borç tercihi faaliyet
gösterdiği ülkedeki borç maliyetine bağlı olabilecektir.
Dördüncü unsur, ev sahibi ülkenin ülke riskidir. Bunun en basit hali, ev sahibi ülke
hükümetinin şube tarafından ana firmaya aktarılacak olan fonlarını geçici olarak blokaja tabi
tutmasıdır. Bu ihtimalin olması şubelerin yerel fon kullanmalarını teşvik eden bir unsur
olacaktır. Öte yandan bir başka önemli engel de, ev sahibi ülke hükümetinin çok uluslu şirketin
şubesinin varlıklarına el koyma riskinin olması ihtimalidir. Böyle bir ihtimal karşısında şube
borç finansmanının büyük kısmını ev sahibi ülkeden karşılayabilecektir. Ülke riski ile karşı
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karşıya kalmanın ihtimalini azaltabilmek için çok uluslu şirketin şubesinin evsahibi ülkede
hisse senedi ihraç etmesi söz konusu olabilecektir.
Son olarak vergi kanunları karşımıza çıkmaktadır. Birçok çok uluslu şirketin yabancı
şubelerinin kazançlarının havale edilmesi halinde stopaj vergisi ile karşı karşıya kalmalarına
söz konusu olabilmektedir. Ev sahibi ülkelerin yabancı kazançlar üzerine yüksek kurumsal
vergi uygulamaları halinde yabancı şubelerin yerel borç kullanmayı düşünmeleri gündeme
gelebilecektir. Böylelikle şubeler verginin yüksek olduğu yerde borç kullanmanın vergi
avantajından faydalanabilecektir.
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Uygulamalar
ÖRNEK: Nominal değeri ve satış fiyatı 1,000 TL olan, 10 yıl vadeli, %12 faizli bir tahvilin
maliyeti nedir?
ÇÖZÜM:
Tahvil nominal değerinden satıldığı için tahvilin maliyeti %12’dir.
ÖRNEK:
Bir öncelikli pay senedi için yıllık ödenen kar payı; 2,18 TL.dir. Bu öncelikli pay senedinin
satış fiyatı 48 TL. ve çıkarım komisyonu %5 ise, öncelikli pay senedinin firmaya maliyeti %
kaçtır? (vergi oranı %40)
ÇÖZÜM:
k ps 
k ps 

d ps
Pps  [ F  (1  v.o)]

2,18
48  [(0,05  48)  0,60]
k ps  %4,68

NOT : ÖPS'de " g" yoktur!!!!

ÖRNEK: İşletmenin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre bu firmanın sermaye
maliyetini hesaplayınız.
Finansman Kaynağı

V.S. Maliyet

Tutar

Oran

Tahvil

%9

500.000

%50

Hisse senedi

%20

300.000

%30

Otofinans

%10

200.000

%20

1.000.000
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ÇÖZÜM:
k

AOSM

 (0,09  0,50)  (0,20  0,30)  (0,10  0,20)
k

AOSM

 %12,5

ÖRNEK: “B” A.Ş., nominal değeri 1.000 TL.
kupon faizi %22 olan, beş yıl vadeli 100
milyon TL.lik tahvil ihraç etsin. Firmanın vergi oranı %38’dir. Tahvilin ihraç masrafları
nominal değerin %4’üdür. Ayrıca tahviller 950 TL.ye satılmaktadır. Tahvillerin firmaya
maliyeti nedir?
ÇÖZÜM:

Tahvil ihraç Gideri : 1.000  0,04  40 TL.
Tahvil ihraç Zararı :1.000 - 950  50 TL.
Net Nakit Giri şi  1.000  (40  50)  910 TL.
910 

220
220
1220

 ... 
(1  k ) (1  k ) 2
(1  k ) 5
k  %25,41

ÖRNEK: “C” A.Ş., 20 milyon adet 5,5 TL. dividant ödemeli öncelikli hisse senedi ihraç
etmiştir. Bunları 22 TL.den satmıştır. İhraç masrafları senet başına 1,30 TL. dir. Buna göre
öncelikli pay senedini maliyeti nedir? (vergi oranı %40)
ÇÖZÜM:
d

k

k

ps

ps





P

ps

ps
 F (1  v.o)

5,5
22  1,30(1  0,40)
 %25,91
k
ps

ÖRNEK: “D” A.Ş.nin hisse senetleri borsada 24 TL.den satılmaktadır. Cari dividant miktarı
4,15 TL.dir. Dividantların büyüme oranı her yıl için %7,5 olarak kabul edilirse, yatırımcıların
talep edecekleri getiri oranı % kaç olacaktır?
ÇÖZÜM:

d
k  1 g
P
0
4,15 1,075
k
 0,075
24
k  %26
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ÖRNEK: “X” A.Ş.nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre firmanın AOSM’si nedir?
Menkul Kıymet

Piyasa Değeri

İstenen Getiri Oranı

Borç

20 milyon

%8

ÖHS

10 milyon

%10

AHS

50 milyon

%15

ÇÖZÜM:
Menkul
Kıymet

Piyasa
Değeri

Oran

İstenen
Getiri Oranı

AOSM

Borç

20 milyon

0,250

%8

0,02000

ÖHS

10 milyon

0,125

%10

0,01250

AHS

50 milyon

0,625

%15

0,09375

80 milyon

1

%12,625

ÖRNEK: Bir firmanın sermaye yapısı, %30 borç; %70 özsermayedir. Tahviller %6 faiz oranı
ile nominal değerden ihraç edilmektedir. Şirketin hs.nin piyasa fiyatı 15 TL.dir. Şirket bu yıl
4,5 TL. dividant dağıtmıştır. Şirketin paylarındaki büyüme oranı %1 ise, AOSM?
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ÇÖZÜM:

Tahvilin Maliyeti : %6
HS.nin Maliyeti :
d
k 1 g
P
0
4,5  1,01
 0,01
k
15
k  %31,3
AOSM  (0,06  0,30)  (0,313  0,70)
AOSM  0,018  0,2191
AOSM  %23,71
ÖRNEK: Halen 20.000 adet hisse senedine sahip olan ve sermaye yapısı %50 borç %50
özsermaye olan bir şirketin kar dağıtım politikası %70 dividant dağıtmaktır. Büyüme oranı
%10, şirketin ödediği borç faiz oranı %40 olup, bu yılki borç miktarı 8.000.000 TL.dir. Vergi
oranı %30, Şirketin hs.nin bugünkü değeri 3.000 TL. olup cari dividant tutarı 1.400 TL.dir.
Buna göre borçla finansmanın ve hisse senedi ile finansmanın maliyetini ayrı ayrı bulunuz.
ÇÖZÜM:
Tahvil Finansman ı : 0,40(1,-0,30)  %28
d
Hisse senedi ile finansman : 1  g
P0
1.400  1,10
 0,10
3.000
 %61,33



ÖRNEK: ABC Şirketinin defter değerine dayalı bilançosu belirtildiği gibidir. Şirket son
dönemlerde zor günler geçirmektedir. Bu itibarla toplam 6 milyon adet hisse senetleri, 4 TL.den
işlem görmektedir. Borca dayalı menkul kıymetleri ise defter değerinin %20’si kadar iskontolu
satılmaktadır. Hissedarların şimdi %20 beklenen getiri oranı talep ettiği ve tahvillerin de %14
getirisi olduğunu varsayarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayınız.
Varlıklar
Varlıklar 75.000.000

Kaynaklar
Borçlar

25.000.000

Özkaynak 50.000.000
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ÇÖZÜM:

Hisse senetleri : 6.000.000  4  24.000.000 TL.
Tahviller : 25.000.000 - (25.000.000  %20)
 20.000.000 TL.
24.000.000  20.000.000  44.000.000 TL.
24/44  %55
20/44  %45
(%55  %20)  (%45  %14)  %17
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sermaye yapısı, bir firmanın uzun dönem finansman bileşimini olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla sermaye yapısı, firmanın borç ve özsermaye kalemlerinden oluşmaktadır. Sermaye
maliyeti ise, bir firmanın sermaye yapısını oluşturan ve ihtiyaç duyduğu fonları elde etmek için
ödediği fiyat şeklinde ifade edilmektedir. Firmaların sermaye yapısı içerisinde borç ve
özsermaye kalemleri yer aldığı için, firmanın sermaye maliyeti, borç yatırımcıları ile özsermaye
yatırımcılarının talep ettikleri getirilerin ağırlıklı ortalaması olarak değerlendirilecektir.
Sermaye maliyetinin bulunmasında, kullanılan ve ya kullanılması planlanan kaynakların ayrı
ayrı maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Sermaye maliyeti fonların kullanımı ile
ilişkilidir. Fonların nerede kullanılacağını görmeden istenen getiri oranı veya sermaye maliyeti
belirlenemez. Sermaye maliyetinin hesaplanması, işletmenin yatırım ve finansman kararlarının
alınmasında en önemli faktörlerden biri kabul edilmektedir. Sermaye maliyeti hesaplamasında
firmanın zaman içerisindeki kaynak bileşimi önemli bir unsurdur. Sermaye maliyetinin
belirlenebilmesi için sermaye kaynaklarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi gereklidir.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti; firmanın ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen
getiri oranının bir ortalamasıdır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamasında, her
menkul kıymetten beklenen getiri, firma değerindeki payına göre belirlenecektir. Dolayısıyla
ağırlıklar, menkul kıymetlerin piyasa değerine göre hesaplanmalıdır. Ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti tahminindeki anahtar nokta, firmanın hisse senetlerinden beklenen getirinin
hesaplanmasıdır.
Bütün bunların yanı sıra çok uluslu firmaları yerel firmalardan ayıran özellikler bu firmaların
sermaye maliyeti özelliklerini de farklılaştırmaktadır. Ayrışma noktalarını ortaya çıkaran
unsurlar, firmanın büyüklüğü, uluslararası sermaye piyasalarına ulaşım, uluslararası
çeşitlendirmenin sağlayacağı avantajlar vbg. dir.
Uluslararası firmaların sermaye yapısı kararları hem firmanın hem de hangi ülke ya da ülkelerde
faaliyet gösterdiklerine bağlı olarak değişik faktörlerden etkilenmektedir. Bu özellikleri
kurumsal özellikler ve ülkeye özgü faktörler olarak iki başlık altında incelendiği görülmektedir.
Kurumsal özellikler kapsamında uluslararası şirketin nakit akımlarının istikrarı, bu işletmelerin
kredi riski, dağıtılmayan karlara ulaşım özellikleri ve temsil maliyetleri ile ilgili unsurlar yer
almaktadır. Ülke özellikleri etkisi açısından bakıldığında, ev sahibi ülkenin hisse kısıtlamaları,
ev sahibi ülkenin para biriminin gücü, ev sahibi ülkedeki faiz oranları, ev sahibi ülke riski ve
ev sahibi ülkedeki vergi kanunları öne çıkan başlıklar arasında yer almaktadır.

Bölüm Soruları
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1. “XYZ” A.Ş. nominal değeri 1.000 TL. ve faiz oranı %10 olan 100 milyon TL.lik 10 yıl vadeli
tahvil ihraç etmiştir. Tahviller nominal değerden satılmıştır. Firmanın vergi oranı %40’tır. Bu
tahvillerin firmaya maliyeti nedir?
a) %40

b) %30

c) %20

d)%10

e) %0

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplanırken, defter değeri esas alınmaktadır.
b) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, firmanın ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen
getiri oranının bir ortalamasıdır.
c) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamasında her menkul kıymetten beklenen getiri
firma değerindeki payına göre hesaplanır.
d) Faiz ödemeleri, firmanın vergi yükünü indirmek için kullanılabileceğinden borçlardan
beklenen getiri, vergi sonrası esasına göre hesaplanır.
e) Firma, borç ve özkaynak oranını değiştirdiğinde firmanın menkul kıymetlerinin her birinden
beklenen getiri oranı da değişir.
3. 50.000 adet hisse senedine sahip olan ve sermaye yapısı %30 borç %70 özsermaye olan bir
şirketin kar dağıtım politikası %60 dividant dağıtmaktır. Büyüme oranı %5, şirketin ödediği
borç faiz oranı %4 olup, bu yılki borç miktarı 16.000.000 TL.dir. Vergi oranı %30, Şirketin
hs.nin bugünkü değeri 5 TL. olup cari dividant tutarı 1,5 TL.dir. Buna göre borçla finansmanın
maliyeti nedir?
a) %28

b) %2,8

c) %3

d) %4

e) %6,13

4. “KLM” A.Ş.nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre firmanın AOSM’si nedir?

a) 0,0725

Menkul Kıymet

Piyasa Değeri

İstenen Getiri Oranı

Borç

30 milyon

%4

ÖHS

10 milyon

%6

AHS

40 milyon

% 10

b) 0,0645

c) 0,0550

d) 0,0855

e) 0,0125

5. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu firmaları yerel firmalardan ayıran özellikler arasında yer
almaz?
a) Firma büyüklüğü
b) Uluslararası sermaye piyasalarına ulaşım
129

c) Uluslararası çeşitlendirmenin sağlayacağı avantajlar
d) Döviz kuru riski
e) Faaliyet riski
6. Nominal Değeri 100 TL. olan vadesi 1 yıl ve faiz oranı %10 olan bir vadesi olmayan bir
tahvilin satış fiyatı 300 TL.dir. Vergi oranı %40 iken bu tahvilin firmaya maliyeti nedir?
a) %2

b) %4

c) %5

d)%10

e)%12

7. Mevcut durumda 40.000 adet hisse senedi olan ve sermaye yapısı %30 borç %70 özsermaye
olan bir şirketin kar dağıtım politikası %60 dividant dağıtmaktır. Büyüme oranı %10, şirketin
ödediği borç faiz oranı %20 olup, bu yılki borç miktarı 16.000.000 TL.dir. Vergi oranı %30,
Şirketin hs.nin bugünkü değeri 4 TL. olup cari dividant tutarı 1,5 TL.dir. Buna göre borçla
finansmanın maliyeti nedir? ve hisse senedi ile finansmanın maliyetini ayrı ayrı bulunuz.
a) %6

b) %10

c) %14

d) %30

e) %40

8. 7. soruda verilen bilgileri kullanarak hisse senedi ile finansmanın maliyetini bulunuz.
a) %3,75

b)%37,50

c) %47,75

d) %51,25

e)%55,67

9. 7. sorunun bilgilerini kullanarak bu firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir?,
a)%40,08

b) %52,67

c) %52.89

d)%62,78

e)%65,45

10. “SPA” A.Ş., 10 milyon adet 3,5 TL. dividant ödemeli öncelikli hisse senedi ihraç etmiştir.
Bunları 12 TL.den satmıştır. İhraç masrafları senet başına 0,50 TL. dir. Buna göre öncelikli pay
senedini maliyeti nedir? (vergi oranı %40)
a)%12,25

b)%14.32

c)%16,89

d) %24,56

e) %29,91

CEVAPLAR:
1.d, 2.a, 3.b, 4.a, 5.e, 6.a, 7.c, 8.d, 9.a, 10.e
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6. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çalışma sermayesi yönetimi konusu işletmelerin finansal yönetiminin en önemli
kavramlarından birisidir. Bu bölümde bahsedilen kavram üzerinde durulmaktadır. Bu
kapsamda Çalışma sermayesinin ne olduğu, hangi türleri olduğu, Çalışma sermayesi döngüsü
ve bu döngünün ne anlama geldiği, çalışma sermayesinde hangi yatırım politikalarının
kullanıldığı, çalışma sermayesinin finansmanında hangi tür kaynakların kullanıldığı ve Çok
Uluslu Şirketlerde çalışma sermayesinin bir alt başlığı olan nakit yönetiminin nasıl sağlandığı
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çalışma sermayesi nedir?
2. Çalışma sermayesinin unsurları nelerdir?
3. Net çalışma sermayesi ve brüt çalışma sermayesini açıklayınız.
4. Dengeli Finansman stratejisini açıklayınız.
5. Çok uluslu şirketlerde “Merkezi Nakit Yönetimi”ni anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Tanım

İşletmelerde çalışma
sermayesi kavramının ne
olduğu kavranacaktır.

Çalışma Sermayesinin
Çeşitleri

Çalışma sermayesi türleri Okuyarak
öğrenilecektir.
mümkündür.

geliştirilmesi

Çalışma Sermayesi
Döngüsü

Net çalışma sermayesi, Okuyarak
Nakit ve faaliyet döngüsü mümkündür.
kavramları anlaşılacaktır.

geliştirilmesi

Çalışma Sermayesine
Yatırım Politikaları

Atılgan, İhtiyatlı ve Normal Okuyarak
çalışma
sermayesi mümkündür.
politikaları öğrenilecektir.

geliştirilmesi

Çalışma Sermayesinin
Finansmanı

Çalışma
finansman
kavranacaktır.

sermayesi Okuyarak
yöntemleri mümkündür.

geliştirilmesi

Çok uluslu Şirketlerde
Nakit Yönetimi

Çok
uluslu
şirketlerde Okuyarak
çalışma sermayesinin bir mümkündür.
kolu olan Nakit Yönetimi
işleyişi kavranacaktır.

geliştirilmesi
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Anahtar Kavramlar

Çalışma sermayesi, Net Çalışma Sermayesi, Brüt Çalışma Sermayesi, Faaliyet Döngüsü, Nakde
Dönüşüm Süresi, Merkezi Nakit Yönetimi
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6.1. Tanım

Firmaların üretim yapabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için bina, makine, araç, büro
malzemesi gibi uzun süre kullanabileceği sabit varlıklara ihtiyacı vardır. Tabidir ki, firmaların
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yalnızca bahsedilen sabit varlıkların olması yeterli değildir.
Üretim yapabilmek için hammadde, kesintisiz satışı sağlayabilmek için stok, günlük giderleri
karşılayabilmek için nakit değerler ve müşterileri finanse edebilmek için ise alacaklara kaynak
ayırmak gereklidir.
İşletmenin üretiminin işleyiş kesilmeleri olmadan sürdürebilmesini sağlamak, vadesi gelen
borçları zamanında ödeyebilmek, borçlanma olanaklarını arttırabilmek, dalgalanma
dönemlerinde finansal krize karşı durabilmek, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak
gibi unsurlar çalışma sermayesi yönetimi ile mümkün olabilmektedir.
Firmaların bu nev’i kısa süreli yatırımlarına çalışma sermayesi ya da işletme sermayesi adı
verilmektedir. Diğer bir değişle, üretime yalnızca bir defa katılıp, üretim sırasında tükenerek
veya şekil değiştirerek, mamul madde durumuna gelen ve mamullerin satılmasıyla işletmeye
para olarak geri dönen varlıklara çalışma sermayesi denmektedir.
Çalışma sermayesi unsurları, firmaların bilançolarının aktifinde dönen varlıklar başlığı altında
yer almaktadır. Tek düzen hesap planına göre dönen varlıklar;








Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar’dan oluşmaktadır.

Bu varlıkların özelliği; işletme faaliyetleri sırasında bir türden başka bir türe
dönüşebilmeleridir. Örneğin, peşin ödeme ile hammadde alındığında nakit; hammadde stoğuna
dönüşmüş olur, bu hammadde üretimde kullanıldığında önce yarı mamul sonra mamul stoğuna
dönüşür. Mamuller satıldığında alacaklara, alacaklar tahsil edildiğinde paraya dönüşür.
Sabit varlıklarla karşılaştırıldığında çalışma sermayesi unsurları;
Bölünebilir özelliğe sahiptir,
Kısa vadeli ve likittir,
Hareketliliği fazla olup, birbirleri ile ilişkilidir.
Dönen varlıkların toplamına Brüt Çalışma Sermayesi denilmektedir. Dönen varlıklardan, kısa
vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldığında Net Çalışma Sermayesine ulaşılacaktır.
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Net Çalışma Sermayesi=Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Bu değer pozitif de negatif de olabilecektir. Dönen varlıklar, kısa vadeli borçlardan fazla ise;
Pozitif Net Çalışma Sermayesi; Dönen varlıklar, kısa vadeli borçlardan az ise; Negatif Net
Çalışma Sermayesi ortaya çıkacaktır. Pozitif net çalışma sermayesi; Dönen varlıkların uzun
vadeli borç ve özsermaye ile fonlanan kısmını; Negatif net çalışma sermayesi ise duran
varlıkların kısa vadeli borç ile fonlanan kısmını ifade etmektedir.

Dönen
Varlıklar

Duran
Varlıklar

Kısa
Vadeli
Borçlar

Uzun Vadeli
Borçlar
+
Özsermaye

Dönen
Varlıklar

Duran
Varlıklar

Kısa
Vadeli
Borçlar

Uzun Vadeli
Borçlar
+
Özsermaye

Şekil: Pozitif Net Çalışma Sermayesi ve Negatif Net Çalışma Sermayesi

Çalışma sermayesi yönetimi, her dönen varlık unsurunun düzeyini belirlemeye ve bu
unsurların ne şekilde finanse edileceğini belirlemeye çalışmaktadır. Firmalarda çalışma
sermayesi yönetiminin başarısı işletme kârlılığının en önemli belirleyicisi olarak görülmektedir.
Dönen varlıklar arasında yer alan nakit, alacak ve stokların optimal yönetimi ile; işletme iç
karlılık oranını arttırabilir ve riskini minimize edebilir. Uygun yapılandırılmış bir dönen varlık
düzeyinin belirlenmesinde, finansal yöneticinin yapması gereken karlılık ve risk arasındaki
değişime odaklanmasıdır.
Tabloda çalışma sermayesi unsurları ile ilgili firmaların alabileceği kararlar kısaca
örneklendirilmektedir.
Tablo. Çalışma Sermayesi Unsurları ve Bu Unsurlar ile İlgili Alınacak Kararlar
Olaylar

Kararlar

Hammadde satın alınması

Ne kadar sipariş verilmeli

Satın almada nakit ödeme

Borçlanma ya da nakit dengesini düşürmek
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Üretim süreci

Nasıl bir üretim teknolojisi seçilmeli

Satış süreci

Müşterilere peşin ya da vadeli satış koşullarını
belirleme

Nakit tahsilatı

Alacaklar nasıl tahsil edilmeli

6.2. Çalışma Sermayesinin Çeşitleri

Çalışma sermayesinin üç türü vardır. Bunlar;
Sürekli Çalışma Sermayesi: Sürekli çalışma sermayesi ya da sabit çalışma sermayesi, işletme
faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde; faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini
sağlayan minimum dönen varlıklar toplamından oluşur. Firmanın faaliyet hacmi genişledikçe,
sürekli çalışma sermayesi gereksinimi artar, faaliyet hacmi daraldıkça azalır. Sürekli çalışma
sermayesi, işletmenin karşılaştığı normal veya ortalama talep ve buna bağlı iş hacmi
doğrultusunda sürekli olarak ihtiyaç duyulan işletme sermayesi düzeyini anlatmaktadır.
Faaliyet hacminin kalıcı olarak genişlemesi sonucu sürekli işletme sermayesi ihtiyacı artacaktır.
Tersi durumda ise bu ihtiyaç azalacaktır.
Değişken Çalışma Sermayesi: İşletmenin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu sürekli
çalışma sermayesinden ayrı olarak ihtiyaç duydukları çalışma sermayesine geçici veya
değişken çalışma sermayesi denilmektedir. Mevsimlik çalışma sermayesi; iş hacminin arttığı
mevsimlerde talepleri karşılamak için gereksinim duyulan sabit çalışma sermayesi ötesindeki
çalışma sermayesidir. Değişken çalışma sermayesi gereksinimi, geçici bir özellik taşıdığından,
kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir. Oysa, sürekli çalışma sermayesinin uzun vadeli
kaynaklarla finanse edilmesinde yarar bulunmaktadır.
Olağanüstü Çalışma Sermayesi: İşletmelerin yangın, deprem, su baskınları, grev gibi
beklenmeyen olaylarla karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilmektedir. Bu gibi beklenmeyen
durumlar nedeniyle faaliyetlerin aksamaması, etkinliğin azalmaması için işletme sermayesi
unsurlarına daha fazla yatırım yapılabilmesi gerekebilir. İşletmelerin olağanüstü durumlarda
oluşabilecek sorunları kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesi Olağanüstü
Çalışma Sermayesidir. Olağanüstü çalışma sermayesi ihtiyacı için firma kârlarının fazla olduğu
dönemlerde kârın bir kısmının ihtiyat olarak bulundurulması uygun olacaktır.

6.3. Çalışma Sermayesi Döngüsü

Nakitlerin finansal kaynaklardan sağlanması ile başlayan ve nakitlerin ham maddeye, ham
maddenin işlenerek mamule, mamullerin satılarak alacaklara, alacakların tahsil edilerek tekrar
nakde dönüşmesi şeklinde devam eden süreçtir. Dolayısıyla nakitle başlayan döngü nakitle
sona erer. Bu döngüye “Faaliyet Döngüsü” adı verilir. Bu döngünün tamamlanma süresine
ise, “ Nakde Dönüşüm Süresi” denir.
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Şekil. Çalışma Sermayesi Döngüsü
Çalışma sermayesinin yeterli olmasından; işletme faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi,
risk düzeyinin arttırılmadan kârlılığın yükseltilmesi, borçların zamanında ödenmesi
anlaşılmalıdır. Çalışma sermayesinin düzeyini birçok faktör belirlemektedir. Bunlar; işletmenin
niteliği, faaliyette bulunduğu sektör, üretim süresi, işletmenin satış hacmi, satın alma ve satış
koşulları, stokların devir hızı, alacakların devir hızı, mevsimsellikler ve kullanılan teknoloji
olarak sayılabilmektedir.
Çalışma sermayesinin yetersizliği ise, firma faaliyetlerinin aksamasına yol açmaktadır.
Borçların zamanında ödenememesi, işletmelerde faaliyetlerin devamı için gerekli harcamaların
yapılamaması, işletmelerin faaliyetlerini sona erdiren nedenlerin başında gelmektedir.
Çalışma sermayesinin yetersizliğini anlayabilmek için şu unsurlara dikkat edilmelidir:
 Net işletme sermayesinin negatif olması,
 Borçların zamanında ödenememesi,
 Stokların müşteri taleplerini karşılamaya yetmemesi,
 Müşterilere uygun vadenin tanınamaması,
 Üretimde gerekli girdilerin zamanında, elverişli şartlarda ve yeterli miktarda temin
edilememesi
Çalışma sermayesinin yetersiz olmasına neden olan unsurlar ise, işletme faaliyetlerinden
zarar edilmesi, olağandışı olaylar nedeniyle harcamaların artması, yanlış kâr dağıtım
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politikaları, maddi duran varlık alınması, girdi fiyatlarının yükselmesi, iş hacminin genişlemesi,
alacakların vadesinde tahsil edilememesi şeklinde sıralanabilmektedir.
Çalışma sermayesinin yetersizliğini gidermek için, uzun süreli kaynak sağlanabilir,
bankalardan, satıcılardan yeni krediler alınabilir, satış fiyatları yeniden ayarlanabilir, alacak
devir hızı artırılabilir, stok devir hızının artırılabilir, üretim kapasitesini etkilemeyecek şekilde
duran varlıkların azaltılabilir, kısa vadeli borçların ertelenebilir veya işletmenin ödenmiş
sermayesinin artırılabilir. Bu yöntemlerden biri veya birkaçı ya da hepsi çalışma sermayesinin
yetersizliğini azaltmak için kullanılabilen yöntemlerdir.
Ancak, çalışma sermayesinin yetersizliği kadar gereğinden fazla olması da işletmenin
kârlılığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun nedeni gerekli seviyenin üzerinde çalışma
sermayesi bulundurmak, firmanın likiditesini artırıp, riski azaltacak ve fakat kârlılığı da
düşürecektir.
Normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olmanın bazı göstergeleri şu şekilde
özetlenebilir:
 Dönen varlık kalemlerinde gereğinden fazla artış
 Kısa vadeli borçların hiç olmaması ya da çok düşük olması,
 Stok seviyesinin ihtiyaç duyulan miktarın üzerinde bulunması,
 Müşterilere tanınan kredilerin artması, özellikle vadelerinin uzaması,
 İşletmede paraya dönüştürülen varlıklara yatırımın artırılması

6.4. Çalışma Sermayesine Yatırım Politikaları

Çalışma sermayesinin düzeyi büyük oranda finans yöneticisinin risk alma tutumuna bağlıdır.
Buna göre;
 Atılgan Politika
 Normal Politika
 İhtiyatlı Politika
olarak bu politikaların belirlenmesi ve tercih edilmesi mümkündür Atılgan Politika, en az
miktarda nakit, nakit benzeri varlık, alacak ve stok bulundurmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla
tercih edilebilecek yöntemler arasındaki en riskli yöntemdir. İhtiyatlı politika, ihtiyaç duyulanın
üzerindeki bir miktarda nakit, nakit benzeri varlık ve stok bulundurmayı gerektirir. Normal
politika ise iki aşırı politikanın arasında yer alan bir politika olarak tanımlanmaktadır.
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6.5. Çalışma Sermayesinin Finansmanı

Finansmanın temel ilkesi gereği, dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklarla, duran varlıkların
ise uzun vadeli kaynaklar ve öz kaynaklarla karşılanması gerekir. Varlıklar bu temel ilkeye göre
finanse edilmediğinde işletmenin riski artacaktır.
Çalışma sermayesi finansmanı üç temel politikayla belirlenebilir. Bunlar;
i.

Dengeli Finansman Stratejisi: Genel bir kural olarak, finansal kaynakların süresi ile
bu kaynakların kullanılacağı veya yatırılacağı varlıkların paraya dönüşme süresi
arasında uyum olmalıdır. Bu uyumun sağlanabilmesi için işletme sermayesinin
finansmanında da çeşitli stratejilerinden biri olarak firmanın sabit varlıklarının ve
işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısımlarının uzun vadeli kaynaklarla,
dalgalanma gösteren unsurlarının ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi gereklidir.
Bu stratejide duran varlıklarla, çalışma sermayesinin sabitlik gösteren kısmı uzun vadeli
kaynaklarla, çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı ise kısa vadeli
kaynaklarla finanse edilmektedir. Bu seçenekte, firmanın likidite riski oldukça düşüktür.
İşletme sermayesi unsurlarında dalgalanma olmadığında, kısa vadeli kaynak kullanım
yoluna gidilmemektedir. Ayrıca bu alternatifte diğerlerine kıyasla kaynak kullanım
maliyeti yüksektir. Dengeli finansman stratejisi daha çok işletme sermayesi dalgalanan
firmaların başvurdukları bir seçenek olarak görülmektedir.

Yatırım Tutarı

Kısa Vadeli
Finansman

Uzun Vadeli
Finansman

Zaman

Şekil: Dengeli Finansman Stratejisi
ii.

İhtiyatlı Finansman Stratejisi: Bu stratejide işletmenin sahip olduğu tüm varlıklar,
diğer bir deyişle duran ve dönen varlıkların tümü, uzun vadeli kaynaklarla finanse
edilmektedir. Buradaki amaç, riski en düşük düzeyde tutmaktır. Borçların baskısı, uzun
vadeli olma sebebi ile, fazla olmadığından likidite riski yönünden düşük seviyede
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kalınmaktadır. Ancak faaliyet riskinin yüksek olması ve zarar etme ihtimallerinin
artması halinde likidite yönünden rahatlık da azalacaktır. Bu politikanın genellikle
teoride kaldığı görülmektedir. Bunun birinci nedeni, yalnızca güçlü firmalar sermaye
pazarına uzun vadeli fon sağlamak için başvurabilmeleridir. İkinci nedeni ise, kısa
vadeli fonların maliyetinin uzun vadeli fonların maliyetinden daha düşük olması sebebi
ile bu politikanın kullanılan kaynağın uzun vadeli olması sonucunda maliyetinin daha
yüksek olmasıdır.

Yatırım Tutarı

Uzun Vadeli
Finansman

Zaman

Şekil: İhtiyatlı Finansman Stratejisi
iii.

Atılgan Finansman Stratejisi: Bu stratejide duran varlıklar, uzun vadeli kaynaklarla,
çalışma sermayesinin hem sürekli hem de dalgalanan kısmı kısa vadeli kaynaklarla
finanse edilmektedir. Kısa vadeli kredilerin yenilenmesine sık sık başvurmak
gerekeceğinden borçların zamanlamasının çok iyi yapılması gereklidir. Atılganlığın bir
miktar daha arttırılması istendiğinde, sabit varlıkların bir kısmı da kısa vadeli fonlarla
finanse edilmektedir. Diğer stratejilere kıyasla daha risklidir.
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Yatırım Tutarı
Kısa Vadeli
Finansman

Uzun Vadeli
Finansman

Zaman

Şekil: Atılgan Finansman Stratejisi

6.6. Çok Uluslu Şirketlerde Nakit Yönetimi

Çalışma sermayesi yönetimi çok uluslu şirketler için daha karmaşık özellikler taşımaktadır.
Bunun nedeni, her bir bağlı şirketin faaliyetlerini desteklemek amacı ile yeterli çalışma
sermayesine sahip olması beklenmektedir. Örneğin, bağlı şirketin stoklarında eksiklik olması
halinde üretim ertelenmesi söz konusu olabilecek ya da bağlı şirketin nakit sıkıntısı varsa
hammadde veya malzeme satınalamayabilecektir. Bağlı şirket hammadde veya malzeme
satınalmak için çok uluslu işletme olması dolayısıyla bazı riskler altında olacaktır. Örneğin
döviz kuru riski sözkonusu olacaktır. Dolayısıyla ülke dışına çıkacak olan ödemelerin tahmin
edilmesinde döviz kuru riski nedeni ile zorlukların yaşanması durumu ile karşı karşıya
kalınacaktır. Bunun yanı sıra, başka ülkelerden ithal edilecek olan malların ev sahibi ülke
tarafından sınırlamalara tabi tutulması da mümkün olabilecektir. Bu gibi durumlar çok ulusu
şirketlerde nakit yönetimini zorlaştıracak unsurlar arasında yer alacaktır.
Çalışma sermayesi yönetiminin en önemli unsurlarından biri nakit yönetimidir. Çok uluslu
şirketlerin çeşitli dövizler için büyük tutarda nakit giriş ve çıkışları olmaktadır. Nakit giriş ve
çıkışlarının da veri herhangi bir yıl için veya ay için herhangi bir para cinsinden dengelenmesi
zordur. Her bir bağlı şirketin kendi nakit pozisyonunu yönetmeye çalışması optimal bir yöntem
olarak görülmemelidir. Bunun nedeni böyle bir yol izlenmesi halinde çok uluslu şirketin tümü
için ihtiyaç duyulandan daha fazla nakdin elde tutulması söz konusu olacaktır ki bu da olumlu
bir durum yansıtmayacaktır. Dolayısıyla çok uluslu şirketlerde nakit akışlarını izlemek ve
yönetmek için merkezi nakit yönetimi yaklaşımının kullanılması gerekecektir. Merkezi nakit
yönetimi bölümünün temel hedefi, fon fazlası bulunan her bir bağlı şirketteki nakit durumu
konusunda güncellenen bilgiye sahip olmak ve bir bağlı şirketin diğerine borç sağlaması için
onu bilgilendirme gücüne sahip olmak olmalıdır.
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Merkezi nakit yönetiminin netleştirme, döviz kurunu çeşitlendirerek döviz kuru riskini
azaltması, işlem maliyetlerini azaltması ve atıl fonları etkin yönetme gibi işlevleri
bulunmaktadır. Merkezi nakit yönetimi işlem maliyetlerini azaltıcı bir etki yapmaktadır.
Netleştirmeden sağlanacak fayda, farklı bölümlerin aynı para birimi ile işlemlerine ve bu
paralarda bu birimlerin farklı pozisyon almalarına bağlıdır. Bu yarar, netleştirme işleminde
sürenin uzunluğuna da bağlı olacaktır. Merkezi nakit akışı yönetimin faydası yalnızca
netleştirme değildir. Bunun yanı sıra birimlerin tek olarak korunma kapsamına almadığı döviz
kuru risklerini çeşitlendirme ile azaltmaktadır.
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Uygulamalar
Konu teorik anlatıldığından uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde işletmelerde çalışma sermayesi yönetiminin nasıl gerçekleştiği üzerinde
durulmuştur. Bu kapsamda çalışma sermayesi, işletmenin üretiminin işleyiş kesilmeleri
olmadan sürdürebilmesini sağlamak, vadesi gelen borçları zamanında ödeyebilmek, borçlanma
olanaklarını arttırabilmek, dalgalanma dönemlerinde finansal krize karşı durabilmek,
işletmenin hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak gibi unsurların yönetimi anlamına geldiği ifade
edilmektedir. Kısacası firmaların kısa süreli yatırımlarına çalışma sermayesi ya da işletme
sermayesi denilmektedir.
Çalışma sermayesi yönetimi, her dönen varlık unsurunun düzeyini belirlemeye ve bu
unsurların ne şekilde finanse edileceğini belirlemeye çalışmaktadır. Firmalarda çalışma
sermayesi yönetiminin başarısı işletme kârlılığının en önemli belirleyicisi olarak ifade
edilebilmektedir. Dönen varlıklar arasında yer alan nakit, alacak ve stokların optimal yönetimi
ile; işletme iç karlılık oranını arttırabilir ve riskini minimize edebilir.
Çalışma sermayesinin yetersizliği kadar gereğinden fazla olması da işletmenin kârlılığını
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle firmaların çalışma sermayelerini normal seviyelerde
tutmaya özen göstermeleri gerekmektedir.
Çalışma sermayesi finansmanı üç temel strateji ile belirlenebilir. Bunlar Dengeli, İhtiyatlı ve
Atılgan politikalardır. Dengeli stratejide duran varlıklarla, çalışma sermayesinin sabitlik
gösteren kısmı uzun vadeli kaynaklarla, çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı ise
kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmektedir. İhtiyatlı stratejide işletmenin sahip olduğu tüm
varlıklar, diğer bir deyişle duran ve dönen varlıkların tümü, uzun vadeli kaynaklarla finanse
edilmektedir. Son stratejide ise, duran varlıklar, uzun vadeli kaynaklarla, çalışma sermayesinin
hem sürekli hem de dalgalanan kısmı kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmektedir. En riskli
strateji atılgan strateji olarak görülmelidir.
Bu bölümde son olarak, çok uluslu şirketlerdeki nakit yönetimi konusu üzerinde durulmakta
ve bu kapsamda önemli bir yere sahip olan merkezi nakit yönetimi sistemi açıklanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Bir tesisin faaliyete başlaması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan, kısa sürede
paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalar aşağıdaki hangi
terim ile tanımlanmaktadır?
a. Genel maliyetler

b. Net işletme sermayesi

d. Net döner sermaye

e. Likidite

c. Çalışma sermayesi

2. Deprem, yangın, sel, sıkıyönetim, savaş ve grev gibi durumlarda firmaların karşı karşıya
kaldıkları sorunların etkisini azaltabilmek için gerek duyulan sermaye aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Sürekli sermaye

b. Sabit sermaye

d. Kriz

e. Olağanüstü sermaye

c. Değişken sermaye

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin yetersizlik nedenlerindendir?
a. İş hacminin daralması

b. Kar edilmesi

d. Girdi fiyatlarındaki artışlar

e. Sermayenin arttırılması

c. Duran varlık satılması

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin yetersizlik göstergelerindendir?
a. Müşterilere uygun ödeme koşulları sunulması
b. Net çalışma sermayesinin negatif oluşu
c. Borçların zamanında ödenmesi
d. Değişime ayak uydurulması
e. Stokların ve mamullerin yeterliliği
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin özelliklerinden değildir?
a. Kısa vadelidir

b. Hareketliliği fazladır

d. Likittir

e. Birbirleriyle ilişkisizdir

c. Bölünebilir

6. “Değişken Çalışma Sermayesi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde; faaliyetlerin aksamadan
yürütülmesini sağlayan minimum dönen varlıklar toplamını ifade eder.
b) İşletmenin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu sürekli çalışma sermayesinden ayrı
olarak ihtiyaç duydukları çalışma sermayesidir.
c) İşletmelerin yangın, deprem, su baskınları, grev gibi beklenmeyen olaylarla karşı karşıya
kalmaları ihtiyaç duyulan sermayedir.
d) İşletmelerin olağanüstü durumlarda oluşabilecek sorunları kısmen gidermek için
bulundurdukları çalışma sermayesidir.
e) Değişken çalışma sermayesi gereksinimi, uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir.
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7. “Sürekli çalışma sermayesi” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Sürekli çalışma sermayesi işletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde
faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayan minimum dönen varlıklar toplamıdır.
b) Firmanın faaliyet hacmi genişledikçe, sürekli çalışma sermayesi ihtiyacı azalır.
c) İşletmenin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu ihtiyaç duydukları çalışma
sermayesine denir.
d) İşletmelerin yangın, deprem, su baskınları, grev gibi beklenmeyen olaylarla karşı karşıya
kalmaları söz konusu ihtiyaç duyulan sermayedir.
e) Sürekli çalışma sermayesi gereksinimi kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir.
8. “Olağanüstü Çalışma Sermayesi” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Olağanüstü Çalışma Sermayesi’nin dış kaynaklarla finanse edilmesinde yarar bulunmaktadır.
b) İşletmenin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu ihtiyaç duydukları çalışma
sermayesine denir.
c) Firmanın faaliyet hacmi genişledikçe, olağanüstü çalışma sermayesi ihtiyacı azalır.
d) İşletmelerin yangın, deprem, su baskınları, grev gibi beklenmeyen olaylarla karşı karşıya
kalmaları durumunda ihtiyaç duyulan sermayenin sağlanmasına yarar.
e) İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde; faaliyetlerin aksamadan
yürütülmesini sağlayan minimum dönen varlıklar toplamıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olmanın bazı
göstergeleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Müşterilere tanınan kredilerin artması, özellikle vadelerinin uzaması
Kısa vadeli borçların hiç olmaması ya da çok düşük olması
Stok seviyesinin ihtiyaç duyulan miktarın üzerinde bulunması
Dönen varlık kalemlerinde gereğinden fazla artış
Dönen varlık kalemlerinde gereğinden fazla azalış

10. Çalışma sermayesinin yetersizliğini anlayabilmek için bakılan göstergelerden hangisi yanlış
belirtilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Net işletme sermayesinin pozitif olması
Net işletme sermayesinin negatif olması
Borçların zamanında ödenememesi
Stokların müşteri taleplerini karşılamaya yetmemesi
Müşterilere uygun vadenin tanınamaması,
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Cevaplar
1. c , 2. e , 3. d , 4. b, 5. e, 6. b, 7. a, 8. d, 9. e, 10. a
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7. BEKLENEN GETİRİ VE RİSK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak risk kavramı üzerinde durulacaktır. Ardından beklenen getirinin
ne olduğu ve nasıl hesaplandığı anlatılacaktır. Riskin türlerinin tanımlanmasından sonra risk ile
ilgili ölçüm yöntemleri ve bunların nasıl kullanıldığı açıklanacaktır. Son olarak da portföy
oluşturmanın neden gerektiği, oluşturulan portföyün beklenen getirisi ve riskinin

nasıl

hesaplandığı gösterilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Risk nedir? Belirsizlik ile risk arasındaki fark nedir?
2. Risk kaça ayrılır?
3. Standart sapma nedir? Varyans ile standart sapma arasındaki ilişki nedir?
4. Kovaryans ve korelasyon katsayısı arasındaki ilişki nedir?
5. Beta katsayısı nedir? Ne için kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Risk Kavramı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
geliştirilmesi
Riskin ne olduğu ve Okuyarak
mümkündür.
belirsizlikle olan farkını
anlar.

Beklenen Verim

Yatırımdan
beklenen Okuyarak ve uygulama
verimin
hesaplanmasını yaparak geliştirilmesi
kavrar.
mümkündür.

Risk ve Risk Çeşitleri

Riskin kaç türü oluğu, Okuyarak geliştirilmesi
toplam riskin unsurlarından mümkündür.
olan sistematik ve sistematik
olmayan riskin çeşitlerinin
neolduğunu kavrar.

Riskin Belirlenmesi

Riskin hesaplanması için
kullanılan ölçüm
unsurlarının nasıl olduğu ve
bu ölçütlerin riskin
ölçülmesi için nasıl
kullanıldığını kavrar.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür.

Portföy Mantığı

Portföyün oluşturulma
mantığının ne olduğu ve
oluşturulan portöyün
beklenen getirisinin ve
riskinin nasıl
hesaplanacağını kavrar.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar

Risk, Belirsizlik, Toplam risk, Sistematik risk, Sistematik olmayan risk, Standart sapma, Varyans,
Kovaryans, Korelasyon Katsayısı, Beta Katsayısı
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7.1. Risk Kavramı

Geleceğin bugünden kesin olarak bilinememesi nedeni ile, gelecek ile ilgili tüm kararlarda,
kararın istenen sonucu verememe tehlikesi bulunur. Yatırımcının beklediği verimi sağlayıp
sağlamayacağı, yatırım yapılmadan bilinemez. Bu durumda karşımıza risk kavramı
çıkmaktadır.

Risk; istenmeyen bir olay ya da etkinin ortaya çıkma olasılığıdır. Belirsizlik ve risk kavramları
günlük hayatta aynı anlamda kullanılsa da oldukça önemli anlam farklılığı taşımaktadırlar.
Ortak noktaları gelecekteki sonuçların kesinlikle bilinemeyeceğidir. Ancak risk kavramı ile
nitelenebilecek durumlarda gelecekteki olayların alternatif sonuçlarının ortaya çıkma
olasılıklıları bilinmekte buna karşın belirsizlik durumunda ise, gelecekteki olayların ortaya
çıkma olasılıklarının alternatifleri arasındaki dağılım hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Bir başka ifade ile risk kavramı; olayların sonuçlarının ortaya çıkışına ilişkin “Objektif Olasılık
Dağılımı” içerirken, belirsizlik kavramı olayların sonuçlarının ortaya çıkışına ilişkin “Sübjektif
Olasılık Dağılımı”nı içermektedir. “Objektif Olasılık Dağılımı”, olaya ilişkin geçmişe ait
verileri bilimsel yöntemler ile analizi halinde ortaya çıkarken; “Sübjektif Olasılık Dağılımı”
hiçbir tarihi veriye sahip değildir.
Sermaye piyasalarında yatırımcıların aldıkları kararlar geleceğe yönelik kararlar olduğundan
risk taşımaktadır. Bahsedilen risk, beklenen verim ile ilişkilidir.

7.2. Beklenen Verim
Bir yatırımdan beklenen verim iki elemandan oluşur:



Risksiz faiz oranı,
Risk primi

Risksiz faiz oranı; yatırımcı fonlarını bu getiriyi sağlayacak bir yatırıma (örneğin Hazine
Bonosu) dönüştürür ise, hiç risk almadan elde edeceği getiriyi ifade etmektedir. Risk Primi;
beklenen verimden, risksiz faiz oranı çıkarıldığında kalan, risk üstlenmenin ödülü olarak
açıklanabilir.
Beklenen verim, üç yöntemle hesaplanmaktadır:




Aritmetik ortalama
Geometrik ortalama
Tartılı ortalama

Ancak yatırım analistleri, bu üç yöntemden tartılı yöntemi kullanmayı tercih etmektedirler.
Tartılı ortalama yöntemi ile beklenen getiri hesaplaması, yatırımdan beklenen verim
alternatiflerinin, her alternatifin gerçekleşme olasılığı ile çarpılmasının toplamıdır.
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n

E ( r )   Pt  rt
t

E ( r ) : Beklenen Verim
(rt ) : t. olasiligin verimi
Pt : Olasiligin gerceklesm e orani
n : n adet verim olasiligi
ÖRNEK: 1.000 TL. lik bir yatırımın sağlayacağı ümit edilen verim ve olasılıklar şu şekilde
ise, yatırımın beklenen verimini her üç şekilde de hesaplayalım.
n

Pt

rt

1

0,10

0,40

2

0,20

0,30

3

0,40

0,25

4

0,20

0,15

5

0,10

-0,20

1,00

ÇÖZÜM
a) Aritmetik Ortalama
rAO=[0,40+0,30+0,25+0,15+(-0,20)] / 5
rAO=0,18
b) Geometrik Ortalama
rGO=[(1+0,40)(1+0,30)(1+0,25)(1+0,15)(1-0,20)]1/ 5- 1
rGO=0,246
c) Tartılı Ortalama
E(r)=[(0,10*0,40)+(0,20*0,30)+(0,40*0,25)+(0,20*0,15)+(0,10*-0,20)]
E(r)=0,21
Sonuçta; (a) ve (b) yöntemleri, geleceğe dönük verim bekleyişlerinin gerçekleşme
olasılıklarını dikkate almamaktadır. Bu nedenle, finansal varlık yatırımlarının beklenen
verimleri hesaplanırken olasılıkları da dikkate alan son yöntemin kullanılması daha sağlıklı
olacaktır.
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Son yöntemle hesaplanan verim yatırımın “beklenen verimi”dir. Ancak, bu verim yalnızca
yatırımdan elde edilmesi olası verimi göstermektedir. Diğer bir deyişle yatırımın ne derece
riskli olduğunu bu yöntemle elde etmek söz konusu değildir.
ÖRNEK:
Cari piyasa fiyatı 10 TL. olan bir hisse senedinin bir sonraki dönem için tahmin edilen piyasa
fiyatları, dividantları ve olasılıklar verilmiştir.
Ekonomik
Durum

Olasılık
(Pt)

HS.nin DS.
Fiyatı (TL)

Dividant
Getirisi (TL)

Tek
Dönem
Getiri Oranı (rt)

Hızlı

0,30

18

1

%90

Normal

0,50

12

0,5

%25

Durgun

0,20

8

0

-%20

ÇÖZÜM:
E(r)=[(0,30*0,90)+(0,50*0,25)+(0,20*(-0,20))]
E(r)=%35,50

7.3. Risk ve Risk Çeşitleri

Toplam risk, sistematik risk ve sistematik olmayan riskten oluşmaktadır. İster sistematik isterse
sistematik olmayan nedenlerden dolayı olsun, yatırımcının fiili getirisinin, beklenen
getirisinden farklı olması hali yatırımcının üstlendiği riski belirlemektedir.

157

Portföy
Riski

Sistematik
Olmayan Risk

Toplam
Risk

Sistematik
Risk
Menkul
Kıymet Sayısı

Şekil: Toplam Riskin Unsurları

7.3.1. Sistematik Risk
Sistematik risk; işletme dışı faktörlerin ilgili menkul kıymetin değeri üzerinde yarattığı
değişmeler sonucu oluşmaktadır. Sistematik riskin, çeşitlendirme yapılarak ortadan
kaldırılması söz konusu değildir. Vergi oranlarındaki artış, sıkı para politikası, uzun vadeli
faizlerin artması, dış ticaret sınırlamaları sistematik riske örnek olarak verilebilmektedir.
Sistematik risk beş başlık altında toplanabilir:
Satınalma Gücü Riski: Bu risk “enflasyon riski” olarak da ifade edilmektedir. Fiyat
düzeylerindeki değişmeler nedeni ile satınalma gücündeki kayıplar olarak
tanımlanabilmektedir. Yatırımcının parasal değerle ifadelenen kıymetlerinin enflasyon sebebi
ile satınalma gücünde meydana gelen kayıpları olarak da açıklanabilmektedir.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski piyasa faiz oranlarındaki değişim olasılığıdır. Piyasa faiz
oranlarındaki değişim, faiz getirisi olan menkul kıymetlerin fiyatlarını ve verimlerini
dalgalandırır. Bu risk, sabit faizle borçlanmayı mümkün kılan menkul kıymetler için esastır.
Faiz oranı riski, faiz oranının düşük olduğu zamanlarda azdır; faiz oranının yüksek olduğu
zamanlarda çoktur. Dolayısıyla, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan kişi, piyasa faiz
oranlarının yükselmesinden zarar görür. Özel sektör tahvili, devlet tahvili, hazine bonosu, faiz
oranı riskinden etkilenen yatırım araçlarındadır. Ancak hisse senetleri ve diğer yatırım araçları
da piyasa faiz oranından etkileneceğinden, bu risk o araçlar için de dolaylı da olsa geçerli
olacaktır.
Piyasa Riski: Hisse senedi fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak yatırımcının anaparasının en
azından bir kısmını kaybetme olasılığı olarak tanımlanabilmektedir. Hisse senetlerinin geçmiş
fiyat dalgalanmalarının aralığı ne kadar genişse piyasa riski o derece yüksektir. Bazı
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dönemlerde, sermaye piyasalarında nedenli ya da nedensiz, finansal varlıkların fiyatlarının
değiştiği görülebilmektedir. Bu durum, piyasa riskini oluşturmaktadır. Bu gibi unsurların
firmalar tarafından bertaraf edilmesi mümkün olmadığı için piyasa riski, sistematik risk
unsurları arasında yer almaktadır. Bu risk düşük kaliteli finansal araçları daha fazla
etkilemektedir.
Politik Risk: Dünya’da oluşan siyasal ya da ekonomik krizler, sıcak ya da soğuk savaşlar vs.
yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemektedir. Bu gibi durumlar, sistematik risk çeşitlerinden
olan politik riski ifade eder.
Kur Riski: Bir başka adı da “döviz riski”dir. Yabancı para cinsinden yapılan yatırımlarda,
döviz kuru değişmeleri nedeni ile, para değerinde ortaya çıkan değişmelerin yarattığı bir
sistematik risk çeşididir.

7.3.2. Sistematik Olmayan Risk
İlgili menkul kıymetin değer değişmelerinin işletmenin çıktılarına yansıyan kaçınılabilir risktir.
Yatırımcı sistematik olmayan riskten, çeşitlendirme yolu ile kaçınabilmektedir. Sistematik
olmayan risk dört başlıkta toplanmaktadır:
i.

Finansal Risk: Firmanın borç ödeme yeterliliğinin azalmasıdır. Borçlanma
sonucunda, firma gelirlerinde sürekliliğin yitirilmesi, ekonomik ve çevresel
koşullarda yaşanan değişikliklere uyum sağlayamayarak faiz ve dividant
ödemelerinin gerçekleştirilecek gelir düzeyinin altına düşmesi tehlikesidir.

ii.

Sektör Riski: Tek bir sektör değerlendirildiğinde sistematik risk unsurları arasında
yer alan, ancak bütün sektörler içerisinde ise sistematik olmayan riskler arasında
bulunan bir risk türüdür. Bir ya da birkaç sektörde faaliyet gösteren firmaların
karlarında oluşan değişiklikler, firmaların hisselerinin değerlerinde değişmelere de
neden olmaktadır. Bu tür firmaların senetlerine yatırım yapan kişilerin sermaye ya
da gelir kaybı söz konusu olmaktadır. Olumsuz değişikliklere açık olan işletmeler
için verim değişikliği ve dolayısıyla riski de yüksek olmaktadır. Sektörel riskin
önemli unsurlarını, ekonomik durum değişmeleri veya yasal değişiklikler gibi
faktörler etkilemektedir.

iii.

Faaliyet Riski: Faaliyet riski, firmaların aktif oluşumları ile ilintilidir. Toplam aktif
içerisinde, sabit aktif payı büyük ise, böyle bir firmada faaliyet riski de yüksek
olacaktır. Firmanın faaliyet kaldıracının yüksek olması, satışlarda yaşanan küçük
değişmelere bile büyük tepkiler yaratabilmektedir.

iv.

Yönetim Riski: Yönetim riski, firmaların iyi ya da kötü yönetimlerine bağlıdır.
Ortaklık yönetiminin, karar alıp bu kararları uygularken yapmaları muhtemel hatalar,
finansal varlıkların verimlerini de olumsuz etkilemektedir.
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7.4. Riskin Belirlenmesi
Yatırımın taşıdığı riski (beklenen verimin gerçekleşme olasılığının büyüklüğünü) belirlemek
için olasılık dağılımlarının genişliği hesaplanmalıdır. Yatırımın riskin belirlenmesinde standart
sapma ve varyans kullanılmaktadır. Gerçekleşen getirinin, beklenen getiri etrafındaki dağılımı
varyans ya da beklenen getiri cinsinden olan standart sapma ile ölçülebilir.
Dağılım genişledikçe, (gerçekleşen getiri, beklenen getiriden uzaklaştıkça) varyans büyüyecek;
Dağılım daraldıkça (gerçekleşen getiri, beklenen getiriye yaklaştıkça) varyans küçülecektir.
Varyansın büyümesi, riskin artacağı anlamına gelecektir.
Yatırımcının belirlediği olası verimler, beklenen verime ne kadar yakınsa yatırımın riski o
derece azdır. Yatırımcının belirlediği olası verimler, beklenen verimden ne derece uzaksa
yatırımın riski o derece yüksektir.

7.4.1. Varyans
Varyans, riskin ölçüsüdür. Ortalama getiriden sapmaların karelerinin ortalaması şeklinde
hesaplanır. Olasılık dağılımlarının genişliği, verimin varyansı ( σ2 ) olarak bilinir. Şu şekilde
hesaplanır:
n

σ 2   Pi ri  E (r )

2

i 1

Pi : Olasiligin gerceklesm e orani
ri : Olasilikla rin verimi
E(r) : Yatirimin beklenen v erimi
ÖRNEK: Aşağıdaki tabloda verilenlere göre beklenen getiri ve varyansı hesaplayınız.

ÇÖZÜM:
E(r) = [(0,10x0,40)+(0,20x0,30)+(0,40x0,25)+(0,20x0,15)+(0,10x(-0,20)]
E(r)=0,21
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n

σ   Pi ri  E (r )
2

2

i 1

0,10(0,40  0,21)  0,20(0,30  0,21) 2  0,40(0,25  0,21) 2 
σ 

2
2

 0,20(0,15  0,21)  0,10(0,20  0,21)
σ 2  0,0234
2

2

7.4.2.Standart Sapma
Varyansın karekökü alınarak olasılık dağılımının standart sapması hesaplanmaktadır. Standart
sapma, tahmin edilen verimlerin, beklenen verim etrafındaki dağılımının istatistik ölçüsüdür.
Standart sapma değeri ne kadar büyük ise, dağılım o kadar geniştir. Bu da demektir ki, tahmin
edilen verimlerin gerçekleşme olasılığı o kadar azdır.
Standart sapmanın değeri ne kadar büyük ise, risk de o kadar yüksektir.

σ  σ2
Gelecek dönemde elde edileceği ümit edilen verimlerin ve bu verimlerin gerçekleşme
olasılıklarının tahmin edilmesi zordur. Bu nedenle, tarihi bir verim serisi ele alınarak, bu seriden
ortalama verim ve bu döneme ait standart sapmanın bulunması mümkündür.
Geçmiş zaman diliminde yer alan dönemsel gelirler kullanılarak ortalama verim ve standart
sapma hesaplanırken, olasılık kullanmaya gerek olmadığından;
n

σ

 (r  r
i 1

i

ort

)2

n 1
ri : Zaman serisinde yer alan i. döneme ait verim
rort : Zaman serisinin ortalama verimi
n : Zaman serisine ait donem sayisi
Burada, ortalama verim şu şekilde hesaplanacaktır:

rort 

r1  r2  r3  ...  rn
n
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7.4.3. Değişim Katsayısı

Standart sapma, tek bir yatırımın riskinin ölçülmesinde ya da birden fazla ancak beklenen
verimleri aynı olan yatırımlar arasında risklilik açısından bir seçim yapılmasında faydalı
olabilir. Örneğin, beklenen verimi %21; standart sapması %15,3 olan bir yatırım ile beklenen
verimi yine aynı ancak bu kez standart sapması %8,5 olan iki yatırım kıyaslansa hemen 2.
seçeneğin tercih edileceği söylenebilir.

Beklenen verim de standart sapma da farklı ise, kıyaslama yapabilmek için değişim katsayısı
yardımcı olacaktır. A yatırımın beklenen verimi:%53, σ:%32; B yatırımın beklenen
verimi:%19, σ:%12 ise hangisi tercih edilebilir?
A yatırımının standart sapması B’ye göre daha yüksektir. Ancak önemli olan, standart sapmanın
beklenen verim içerisindeki payıdır. A’da standart sapmanın beklenen verim içerisindeki payı
daha küçük olduğundan (DK daha küçüktür) A, B’ye tercih edilir.

σ
E (r )
0,32
 DK A  0,6037
DK A 
0,53
0,12
 DK A  0,6315
DK B 
0,19

DK 

B hissesinde her %1’lik getiri için %63,15 düzeyinde risk üstlenilirken; A hissesinde her %1lik
getiri için %60,37’lik risk üstlenilmektedir. Bu durumda, tabi ki, B hissesi A’ya göre daha
risklidir ve A hissesi tercih edilir.

7.5. Portföy Mantığı
7.5.1. Portföy Oluşturma

Yatırımcı, riskten kaçınma eğilimindedir. Ancak buna tek bir yatırım aracına yatırım yaparak
ulaşamaz. Tek bir firmanın hissesine yatırım yapmak, “bütün yumurtaları aynı sepete koymak”
demektir. Riskten kaçınmak isteyen rasyonel bir yatırımcının yapacağı iş, tek bir finansal
varlığa sahip olmak değil; birden fazla finansal varlık satın alarak bir portföy oluşturmaktır.
Ancak bu şekilde yatırımın riskini dağıtabilecektir.
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Bir yatırımcının karşısında A ve B gibi iki yatırım olanağı var ve bu yatırımcının da sadece
1.000 TL. lik tasarrufu var. A ve B alternatiflerine ait veriler şu şekildedir:
A Hissesi

B Hissesi

n

P

r

E(r)

P

r

E(r)

1

0,15

0,32

0,048

0,24

0,12

0,0288

2

0,40

0,05

0,020

0,21

0,32

0,0672

3

0,20

0,30

0,060

0,42

0,13

0,0546

4

0,25

-0,05

-0,013

0,13

0,40

0,0520

E(rort)

0,116

0,203

σ

0,147

0,109

DK

1,270

0,540

Bu veriler ile yatırımcı A veya B hissesinin birine tüm tasarruflarını yatırmak yerine A ve B’den
oluşan bir portföy (%60 A; %40 B) oluşturduğu takdirde A’nın beklenen veriminden küçük
B’nin beklenen veriminden büyük bir beklenen verime sahip olacak; fakat gerek A gerek B
yatırımlarının riskinden daha küçük bir riske sahip olabilecektir.
%60 A ve %40 B’den elde edilen Portföyün Beklenen Verimi

P degerinin elde edilmesi
%60  0,15  %40  0,24  %18,6
%60  0,40  %40  0,21  %32,4
%60  0,20  %40  0,42  %28,8
%60  0,25  %40  0,13  %20,2
r degerinin elde edilmesi
%60  0,32  %40  0,12  %24,0
%60  0,05  %40  0,32  %15,8
%60  0,30  %40  0,13  %23,2
%60  0,05  %40  0,40  %13,0
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%60 A ve %40 B’den elde edilen Portföyün Beklenen Verimi;
n

P

r

E(r)

1

0,186

0,24

0,0446

2

0,324

0,158

0,0512

3

0,288

0,232

0,0668

4

0,202

0,130

0,0263

E(r)

0,189

σ

0,045

DK

0,240

Standart Sapmanın Hesaplanması;
n

σ 2   Pi ri  E (r )

2

i 1

0,186(0,24  0,189) 2 


 0,324(0,158  0,189) 2 

2
σ 
 σ  0,045
 0,288(0,232  0,189) 2 


 0,202(0,13  0,189) 2 

7.5.2. Riski Sıfırlamak Mümkün Müdür?
Yatırımcı, portföy oluştururken birbirlerinin risklerini ortadan kaldıracak finansal varlıkları
seçebilirse, portföy riskini sıfırlamak mümkündür.

Örnek;
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X Hissesi

Y Hissesi

n

P

r

E(r)

P

r

E(r)

1

0,15

0,45

0,0675

0,25

-0,05

-0,0125

2

0,40

0,10

0,0400

0,20

0,30

0,0600

3

0,20

0,30

0,0600

0,40

0,10

0,0400

4

0,25

-0,05

-0,0125

0,15

0,45

0,0675

E(rort)

0,155

0,155

σ

0,170

0,170

n

Pp

rp

E(rp)

1

0,20

0,20

0,04

2

0,30

0,20

0,06

3

0,30

0,20

0,06

4

0,20

0,20

0,04

0,20

0,20

E(rort)
σ

0

7.5.3. Kovaryans ve Korelasyon Katsayısı
Kovaryans ve korelasyon, iki değişkenin birbirleri ile ilişkisini ortaya koymak için
kullanılmaktadır. Kovaryanstan farklı olarak korelasyon bu ilişkinin derecesini de
göstermektedir. İki değişkenin, zıt ya da aynı yönlü birlikte hareket etmeleri korelasyon olarak
adlandırılır. korelasyon katsayısı; bu birlikteliğin hareket etme eğilimi ölçer. İki değişken aynı
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yönde değişiyor ve katsayı “+1” ise, değişkenler arasında tam pozitif korelasyon vardır. İki
değişken tamamen zıt yönde değişiyorsa, katsayı “-1”dir. tam negatif korelasyon vardır.
Bir portföyün “-1” korelasyonu olması demek, riskinin sıfır olması demektir. “+1” olması
demek, ise hisse senetlerinin ayrı ayrı sahip oldukları riskler portföye aynen yanıyor demektir.
Korelasyon katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

KK AB 

Cov( AB)
σ Aσ B

n

cov AB   ( rAi  rA )( rBi  rB ) Pi
i 1

cov AB : A ve B hisselerin in kovaryansı
rAi : A hissesinin i. olasılasıl ki verimi
rBi : B hissesinin i. olasılasıl ki verimi
rA : A hissesinin beklenen v erimi
rB : B hissesinin beklenen v erimi
Pi : Olasılası yüzdesi

7.5.4. Beta Katsayısı
Bir finansal varlığın taşıdığı riskin belirlenmesinde kullanılan standart sapma, varyans,
değişim katsayısı gibi ölçüler, finansal varlığı piyasadan soyutlanmış şekilde ele alır. Finansal
Varlığı, piyasadan soyutlamak doğru değildir. Piyasa riskinde ortaya çıkan bir değişme az ya
da çok finansal varlığı da etkileyecektir.
Bir finansal varlığın performansının, pazarın performansı ile karşılaştırılması finansal
varlığın pazara göre riskinin derecesini verir. Riskin ölçüsü, hisse senedinin veriminde ortaya
çıkan değişme olduğuna göre, hisse senedinin verimi ile pazar verimi arasındaki ilişki, o hisseye
yatırım yapılıp yapılmama kararında etkili olur.
Bir hisse senedinin veriminin, piyasa verimi ile birlikte hareket etme eğilimi ve piyasaya
karşı duyarlılığının derecesi o hisse senedinin “beta katsayısı” ile ölçülür. Beta Katsayısı,
piyasanın ortalama hisse senedine göre, piyasada işlem gören bir hisse senedinin, piyasada
ortaya çıkan değişmelere bağlı olarak veriminde ortaya çıkması olası değişmenin bir ölçüsüdür.
Ortalama hisse senedi, piyasada ortaya çıkan değişmelere göre verimi, piyasa verimi ile aynı
miktar ve yönde değişen hissedir. Böyle bir hisse senedinin betası 1’dir.Betası 1 olan bir senet
için, Örneğin piyasa veriminde %10’luk bir artış bu hissenin verimini de %10 arttırır.
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βi 

cov( ri , rm )
σ m2

βi 

σ i  σ m  ρi ,m
σ m2

β>1 ise, hisse senedinin verim değişmesi, piyasaya göre daha yüksek (saldırgan);
β<1 ise; hissenin verim değişmesi piyasadan daha düşüktür (savunmacı).
Örneğin bir şirketin betası 1,6 ve piyasadaki verim değişimi %10 düşüş (yükseliş) eğiliminde
ise, bu hissenin verimi %16 düşecek (yükselecek) ya da beta 0,75 ise; piyasa endeksindeki
%10’luk düşüş (yükseliş), hisse verimini %7,5 düşürecektir (yükseltecektir).
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Uygulamalar
ÖRNEK: Aşağıdaki tabloda yer alan verilere göre ortalama verim ve standart sapmayı bulalım.
n

rt

n

rt

1

0,40

4

0,15

2

0,30

5

-0,20

3

0,25

ÇÖZÜM:

rort 
σ

0,40  0,30  0,25  0,15  (0,20)
 rort  0,18
5
(0,22) 2  (0,12) 2  (0,07) 2  (0,03) 2  (0,38) 2
5 1
σ  0,23

Geçmiş beş yıla ait verimlerden elde edilen standart sapma %23 olarak sonuçlandı.
Döneme ait ortalama verim ise %18 olarak bulundu. Ortalama verimin üzerinde bir standart
sapma elde edildiğinden, bu hisse senedi beş yıl içinde yüksek risk taşımış diyebiliriz.
Dönemin Ortalama Verimi > Standart Sapma
ise
Hisse Yüksek Riskli’dir.
ÖRNEK: 10.000.000 TL’lik portföyünüzü oluşturan hisse senetleri ve her birinin beklenen
verimleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Buna göre verilen portföyün beklenen verimi
nedir?

ÇÖZÜM:

A Hissesi
B Hissesi
C Hissesi

Tutar (TL)
4.500.000
3.800.000
1.700.000

ri
0,15
0,25
0,30

4.500.000/10.000=0,45
3.800.000/10.000=0,38
1.700.000/10.000=0,17
E(r) =0,45x0,15+0,38x0,25+0,17x0,30
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E(r) =0,0675+0,095+0,051
E(r) =0,2135

ÖRNEK: 2014 – 2015 yılları arasında piyasa endeksine ve Prim A.Ş.ye ait hisse senedi
getirileri ile ilgili istatistiklerden yararlanarak elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. Buna göre
firmanın beta katsayısı kaçtır?

Beklenen verim
Standart Sapma
Piyasa korelasyonu:0,50
Risksiz faiz oranı: 0,10

Prim
???
0,25

Piyasa
0,1000
0,35

ÇÖZÜM:
βi 

σ i  σ m  ρi ,m
2
σm

0,25 x 0,35 x 0,50
0,35 x 0,35
0,04375
βi 
0,1225
βi  0,35

βi 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak beklenen getiri ve risk kavramı üzerinde durulmuştur. Risk; istenmeyen
bir olay ya da etkinin ortaya çıkma olasılığıdır. Toplam risk, sistematik risk ve sistematik
olmayan riskten oluşmaktadır. İster sistematik isterse sistematik olmayan nedenlerden dolayı
olsun, yatırımcının fiili getirisinin, beklenen getirisinden farklı olması hali yatırımcının
üstlendiği riski belirlemektedir. Beklenen verim ise risksiz faiz oranı ve risk priminden
oluşmaktadır.
Sistematik risk; işletme dışı faktörlerin ilgili menkul kıymetin değeri üzerinde yarattığı
değişmeler sonucu oluşmaktadır. Sistematik risk, satınalma gücü riski, faiz oranı riski, piyasa
riski, politik risk, kur riski olmak üzere beş grupta toplanmaktadır. Sistematik olmayan risk ise,
ilgili menkul kıymetin değer değişmelerinin işletmenin çıktılarına yansıyan kaçınılabilir risktir.
Yatırımcı sistematik olmayan riskten, çeşitlendirme yolu ile kaçınabilmektedir. Sistematik
olmayan risk dört başlıkta toplanmaktadır. Sistematik olmayan risk finansal risk sektör riski
faaliyet riski ve yönetim riski’nden oluşmaktadır.
Daha sonra riskin ölçülmesi için kullanılan ölçüm yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Yatırımın riskin belirlenmesinde standart sapma ve varyans kullanılmaktadır. Gerçekleşen
getirinin, beklenen getiri etrafındaki dağılımı varyans ya da beklenen getiri cinsinden olan
standart sapma ile ölçülmektedir.
Standart sapma, tek bir yatırımın riskinin ölçülmesinde ya da birden fazla ancak beklenen
verimleri aynı olan yatırımlar arasında risklilik açısından bir seçim yapılmasında faydalı
olabilir. Beklenen verim de standart sapma da farklı ise, kıyaslama yapabilmek için değişim
katsayısı kullanılmaktadır.
Daha sonra portföy oluşturmanın nasıl olduğu ve bunun mantığı açıklanmaktadır. Bu kez de
portföyün riski ve beklenen getirisi için yapılmakta olan ölçüm yöntemleri üzerinde
durulmaktadır. Dolayısıyla kovaryans ve korelasyon katsayısı gibi ölçüm yöntemlerine
değinilmektedir.
Kovaryans ve korelasyon, iki değişkenin birbirleri ile ilişkisini ortaya koymak için
kullanılmaktadır. Kovaryanstan farklı olarak korelasyon bu ilişkinin derecesini de
göstermektedir. Bir finansal varlığın taşıdığı riskin belirlenmesinde kullanılan standart sapma,
varyans, değişim katsayısı gibi ölçüler, finansal varlığı piyasadan soyutlanmış şekilde ele alır.
Piyasa riskinde ortaya çıkan bir değişme az ya da çok finansal varlığı da etkileyecektir. Bir
hisse senedinin veriminin, piyasa verimi ile birlikte hareket etme eğilimi ve piyasaya karşı
duyarlılığının derecesi o hisse senedinin “beta katsayısı” ile ölçülür. Son olarak da beta
katsayısının tanımı ve hesaplama yöntemi açıklanmaktadır. Beta Katsayısı, piyasanın ortalama
hisse senedine göre, piyasada işlem gören bir hisse senedinin, piyasada ortaya çıkan
değişmelere bağlı olarak veriminde ortaya çıkması olası değişmenin bir ölçüsüdür.
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Bölüm Soruları
1. İki değişkenin zıt veya aynı yönde birlikte hareket etme eğilimini aşağıdakilerden hangisi
ölçer?
a) Kovaryans
b) Varyans
c) Beta
d) Standart sapma
e)Getiri
2. Aşağıdakilerden hangisi sistematik olmayan risk çeşitlerindendir?
a) Kur riski b) Enflasyon riski
c) Piyasa riski
d) Satınalma gücü riski
e) Finansal risk
3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Portföy çeşitlendirmesine göre, portföy riski hiçbir zaman düşürülemez.
b) Portföy çeşitlendirmesine göre, portföyü oluşturan senetler arasındaki korelasyon +1 ise, ve
uygun oranda bir çeşitlendirme yapılmış ise, portföy riski minimize edilebilir.
c) Sermaye piyasası doğrusunun etkinlik sınırına teğet olduğu noktada risk sıfır ve gelir
maksimumdur.
d) Portföy çeşitlendirmesine göre, portföyü oluşturan senetler arasındaki korelasyon -1 ise ve
uygun oranda bir çeşitlendirme yapılmış ise, portföy riski tamamen elimine edilebilir.
e) Korelasyon değeri negatif ise; herhangi bir menkul kıymetin karlılığındaki değişme, diğer
menkul kıymetin karlılığını aynı yönde etkiler.
4. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk unsurlarındandır?
a)Finansal risk
b)Faaliyet riski
e)Satınalma gücü riski

c)Yönetim riski

d)Sektör riski

5. A yatırımın beklenen verimi:%53, standart sapması σ:%32; ise A’nın değişim katsayı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) %60,37

b) %54,78

c)%63,15

d)%67,43

e) %65,43

6. B yatırımın beklenen verimi:%19, standart sapması σ:%12 ise B’nin değişim katsayı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) %60,37

b) %54,78

c)%63,15

d)%67,43

e) %65,43

7. 2017 – 2018 yılları arasında piyasa endeksine ve KLM A.Ş.ye ait hisse senedi getirileri ile
ilgili istatistiklerden yararlanarak elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. Buna göre firmanın beta
katsayısı kaçtır?
Beklenen verim
Standart Sapma
Piyasa korelasyonu:0,30
Risksiz faiz oranı: 0,05
a) 0,18
b)0,25

Prim
X
0,15
c)0,26

d)0,32

Piyasa
0,20
0,25
e)0,35

171

8.

100.000 TL’lik portföyünüzü oluşturan hisse senetleri ve her birinin beklenen verimleri
aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Buna göre verilen portföyün beklenen verimi nedir?
Tutar (TL)
20.000
A Hissesi
60.000
B Hissesi
20.000
C Hissesi
a)%20

9.

b)%18

c)%16

ri
0,05
0,15
0,20

d)%15

e)%14

Aşağıdaki tabloda verilenlere göre bu şirketin beklenen getirisi nedir?
Dönem
1
2
3
5

a)%5

b)%6

c)%7

Pt
0,05
0,25
0,30
0,40
1,00
d)%8

rt
0,20
0,10
-0,15
0,25

e)%9

10. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk unsurlarındandır?
a)Faiz oranı riski
e) Finansal risk

b)Faaliyet riski

c)Yönetim riski

d)Sektör riski

CEVAPLAR:
1.a , 2. e , 3. d , 4. e, 5. a, 6. c, 7. a, 8. e, 9.e , 10. a
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8. ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak geleneksel teoriden modern portföy teorisine geçiş ve modern
portföy teorisinin temelleri açıklanacaktır. Daha sonra modern portföy teorisinde optimal
portföyün nasıl oluştuğu anlatılacaktır. Bu kapsamda yatırımcıların kayıtsızlık eğrileri ve piyasa
etkin sınırın oluşumu açıklanacak ve bu unsurun optimal portföyü nasıl oluşturulduğu
gösterilecektir. Ardından sermaye piyasası doğrusunun nasıl oluştuğu belirtilecek ve izleyen
bölümde riskli ve risksiz varlıklarından oluşan bir portföyün değerlendirilmesinde FVFM’nin
nasıl işlediği açıklanacaktır. Finansal Varlık Pazar Doğrusu’nun elde edilişi gösterildikten sonra
SPD ile FVPD arasında ne gibi farklar olduğu belirtilecektir. Son olarak da uluslararası
piyasalarda çeşitlendirme ve risk unsurları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yatırımcının kayıtsızlık eğrilerinin özellikleri nelerdir ve bu eğriler neyi ifade etmektedir?
2. Optimal portföy oluşumunu sağlayan unsurlar, bu unsurlar optimal portföyü nasıl oluşturur?
Açıklayınız.
3. FVFM’nin varsayımları nelerdir ve SPT ile farkı nedir?
4. SPD ile FVPD arasındaki fark nedir?
5. Uluslararası çeşitlendirme ve risk unsurlarını anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Portföy Teorisine Genel Bir Portföy Teorisi hakkında
Bakış
genel bir bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Kayıtsızlık Eğrileri, Etkin
Sınır Ve Optimal Portföy
Seçimi

Optimal portföy oluşturmak
için bir araya gelemesi
gereken unsurların neler
olduğu ve optimal
portföyün nasıl
oluşturulacağı anlaşılır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Sermaye Piyasası Doğrusu

Sermaye piyasası
doğrusunun nasıl oluştuğu
ve ne ifade ettiği aanlaşılır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Finansal
Varlıkları Sermaye Piyasası
Okuyarak ve uygulama
Fiyatlama Modeli
Teorisinden hareket
geliştirilmesi mümkündür.
FVFM’nin nasıl oluştuğu ve
riskli ve risksiz varlıklardan
oluşan portföyün
fiyatlamasının nasıl olacağı
anlaşılır.
Finansal
Doğrusu

Varlık

Pazar Finansal varlık pazar
doğrusunun ne ifade ettiği
anlaşılır.

Sermaye Piyasa Doğrusu ve
Finansal Varlık Piyasa
Doğrusu Arasındaki
Farklılıklar

Sermaye Piyasa Doğrusu ile
Finansal Varlık Piyasa
Doğrusu’nun farklılıkları
anlaşılır.

Uluslararası Çeşitlendirme Uluslararası
ve Risk
çeşitlendirmenin faydaları
ve risk özelliklerinin neler
olduğu anlaşılır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.
Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar

Kayıtsızlık Eğrileri, Etkin Sınır, Optimal Portföy, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli, Sermaye
Piyasası Doğrusu, Menkul Kıymet Pazar Doğrusu
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8.1. Portföy Teorisine Genel Bir Bakış

Geleneksel portföy yaklaşımında çeşitlendirme yapılırken göz önünde bulundurulan temel
yaklaşım “üstünlük” ilkesidir. Üstünlük ilkesi temelde yatırımlara ait mevcut beklenen getiri
düzeyleri araştırıldığında, en iyi yatırım riski en düşük olan yatırımdır demektedir.
Geleneksel yaklaşımla yapılan çeşitlendirmede “yalın çeşitlendirme” yöntemi kullanılmaktadır.
Örneğin, 100 farklı menkul kıymetten oluşan bir portföy, 10 farklı menkul kıymetten oluşan bir
portföye göre 10 kez daha iyi çeşitlendirilmiş olarak kabul edilir. Yalın çeşitlendirmede menkul
kıymetlerin getirileri arasındaki ilişki dikkate alınmamaktadır.
Modern Portföy Kuramı’na gelindiğinde bu kuramın kurucusu Harry Markowitz’dir. Temel
problem portföy seçimi olarak belirlenmektedir. Genel çerçevesi, yatırımcının bugün sahip
olduğu parayı çeşitli menkul kıymetlere yatırarak bir dönem tuttuğu, belli bir parayı belli
menkul değerlere yatıran yatırımcının dönem sonunda elde edeceği parayı bugünden
bilemediği, sadece, menkul değerlerin geçmiş performanslarından yola çıkarak tahminlerde
bulunulduğu şeklinde özetlenebilmektedir. Tahminlerin esasını ise beklenen getiri ve risk
oluşturmaktadır.
Modern Portföy Teorisi’nin varsayımları şu şekildedir:
1.Yatırımcının amacı kendi fayda fonksiyonunu maksimize etmektir.
2.Yatırımcılar yatırım kararlarını beklenen getiri ve riske göre alır.
3.Yatırımcıların risk ve getiri hakkında beklentileri homojendir. Bütün yatırımcılar aynı risk
düzeyinde daha fazla getiriyi azına tercih ederler.
4.Yatırımcılar özdeş zaman ufkuna sahiptirler.
5. Sermaye piyasası etkindir. Yatırımcılar için sözkonusu bilgilere eş zamanlı olarak ulaşmak
mümkündür.
Portföy analizinin iki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlar; menkul kıymetlere yatırım yapan
yatırımcılar ve portföyü oluşturan finansal varlıklardır. Modern Portföy Kuramı’nda portföy
getirileri belirsizdir ve menkul kıymet getirileri arasındaki ilişki kovaryans ve korelasyon
katsayısı gibi değişkenlerle belirlenmektedir.
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8.2.

Kayıtsızlık Eğrileri, Etkin Sınır ve Optimal Portföy Seçimi

8.2.1. Kayıtsızlık Eğrileri

Kayıtsızlık eğrisi, yatırımcıların risk ve getiri tercihleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerdir.
Yatırımcıların katlandıkları risk karşılığında talep ettikleri getirileri göstermek ve hangi risk
düzeyinde ne kadar getiri beklediklerini göstermek için kullanılmaktadır.
x: Yatırımcının alacağı riski
y: Bu riske karşı elde edebileceği getiriyi gösterir.

Şekil: Riskten Kaçınan ve Riski Seven Yatırımcıların Kayıtsızlık Eğrileri

Kayıtsızlık eğrisinin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:





Aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde yer alan tüm portföyler yatırımcılarına eşit fayda
sağlar.
Kayıtsızlık eğrileri birbirini kesmez.
Yatırımcılar daha üstteki kayıtsızlık eğrisini aşağıdakilere tercih eder.
Eğim ne kadar fazla ise yatırımcı o kadar riskten kaçar.

8.2.2. Etkin Sınır

Etkin varlık; belli bir risk seviyesinde en yüksek beklenen getiri oranına sahip varlık olarak
tanımlanmaktadır. Riskten kaçınan rasyonel yatırımcı, etkin varlığı diğer varlıklara tercih
etmektedir. Bunun için “her risk düzeyinde” etkin varlığın belirlenmesi, “farklı risk alabilme”
derecelerine sahip yatırımcılar için “rasyonel yatırım” yapacakları varlıkları belirlemektedir.
Gerçekte sermaye piyasalarında yüzlerce varlık ve bu varlıkların farklı bileşimlerinden oluşan
sınırsız sayıda portföy bulunmaktadır. Sermaye piyasasında bulunan tüm portföyler “toplam
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yatırım olanakları kümesi”ni oluşturmaktadır. Bu kümeden bazıları diğerlerine tercih
edilmektedir. Baskın olan bu varlıklar, veri bir beklenen getiride en düşük riske ya da veri bir
risk düzeyinde en yüksek beklenen getiriye sahip olanlardır.
Risk ve beklenen getiri diyagramındaki bu varlıkların konumu, yatırım olanakları kümesinin
dış sınırında bulunan varlıkların oluşturduğu “minimum varyans kümesi” ve bunun üst yarısı
da “etkin sınır” adını almaktadır. Özetle; Etkin portföyleri birleştiren eğriye “Etkin Sınır” adı
verilmektedir. Yatırımcının yatırım yapabileceği tüm portföy kombinasyonlarını içeren küme
ise “Fırsat Kümesi”dir bu kümeye “yatırım olanakları kümesi” de denilmektedir. Fırsat
Kümesi, n sayıda hisse senedini içeren bir grupla oluşturulabilecek tüm portföyleri ifade
etmektedir.

Şekil: Fırsat Kümesi
Şekil, Fırsat Kümesini göstermektedir. Yatırımcı A’nın yatırım yapacağı tüm portföyler fırsat
kümesi içinde ise, bu yatırımcı için en iyi portföyü belirlerken, En kuzey batıdaki portföy
seçilecektir. Bu şekilde “E” ile “S” diğerlerine göre çok daha fazla kuzey batıdadır. Risk
açısından bakıldığında; E portföyünün riskinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Burada
E’den daha az riskli bir portföy olmadığı söylenebilir. H için ise, ondan daha riskli bir portföy
başka bir portföy olmadığını da söyleyebiliriz. Sonuçta, ya maksimum ya da minimum riske
sahip en iyi portföyler, “E” ile “H” arasında yer alacaktır.
İkinci durumda beklenen getiriler değerlendirildiğinde ise, S portföyünden daha fazla beklenen
getiriye sahip bir portföy daha yoktur. Benzer şekilde G portföyü de en az getirisi olan
portföydür. Sonuç itibariyle maksimum ya da minimum getiriye sahip olan en iyi portföyler de
“G” ile “S” noktaları arasında yer alacaktır.
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Etkin kümeyi tanımlayabilmek için, bu iki durumun da bir arada sağlanması gereklidir.
Dolayısıyla, sadece “E” ve “S” noktaları arasındaki portföyler etkin kümeyi oluşturmaktadır.
Yatırımcı kendisi için optimal kümeyi bu etkin portföy kümeleri arasından seçecektir.

8.2.3. Optimal Portföy Seçimi

Optimal portföy seçimi yapabilmek için, yatırımcının kayıtsızlık eğrileri ile etkin sınırda yer
alan portföyleri bir araya getirmesi gerekmektedir. Yatırımcılar, kendine en fazla faydayı
sağlayacak kayıtsızlık eğrisi üzerindeki portföyü seçeceklerdir. Optimal portföy ise, kayıtsızlık
eğrisinin etkin kümeye teğet geçtiği yerde belirlenecektir.

Şekil: Optimal Portföy Seçimi
Şekilde farklı kayıtsızlık eğrilerine sahip iki yatırımcının etkin sınır üzerindeki kişisel
optimum portföyleri gösterilmektedir. Daha dik eğimli A yatırımcısının riske karşı B’ye kıyasla
daha duyarlı olduğu açıktır. Yatırımcıların olanakları dahilindeki en yüksek faydayı sağlayacak
portföy, mümkün olan en üstteki kayıtsızlık eğrisi olacaktır. Burada “U0a “; A yatırımcısına
daha fazla fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla A yatırımcısı etkin sınıra teğet olan K portföyüne
yatırım yapacaktır. B yatırımcısı ise yine etkin sınıra teğet olan J portföyünü tercih edecektir.
Çünkü ancak bu durumda en yüksek fayda elde edilecektir.
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Şekil: Kayıtsızlık Eğrileri ve Fırsat Kümesi
Markowitz yaklaşımında, yalnızca riskli varlıklara yatırım yapılarak etkin sınır
hesaplanmaktadır. Ancak gerçek hayatta bu durumun mümkün olması söz konusu değildir.
Yatırımcı isterse risksiz varlık yatırımında da bulunabilecektir. Risksiz yatırımdan kasıt,
yatırımcının dönem başında beklediği getiriyi, dönem sonunda elde edebilmesidir.
Yatırımcıların risksiz faiz oranı üzerinden diledikleri kadar borç alıp vermesi varsayımı,
Markowitz’in yalnızca riskli varlıkları esas aldığı modelden farklı olarak analize “risksiz
varlıklar”ın da dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi riskli varlıkların getirilerinin
ne olacağı yatırım anında kesin olarak bilinememektedir.
Özetle, risksiz varlık, yatırımcının dönem sonunda elde edeceği getiriyi bildiği, sabit getirili bir
varlık olarak tanımlanabilmektedir. Bu varlıkların getiri oranları değişiklik göstermeyecektir.
Dönem başında kesin olarak bilinmektedir. Özel sektör tahvillerine baktığımızda, şirketin
yatırımcısına vaad ettiği anapara ve faiz ödemesini gerçekleştirememe riski bulunduğundan
risksiz varlık olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla özel sektör tahvilleri risksiz varlık
olarak ifade edilemeyecektir. Buna karşın, Devlet Tahvili ya da Hazine Bonosu ise, devletin
borçlanmadan doğan yükümlülüklerini ödeyememe riski olmadığı varsayıldığından, risksiz
varlık olarak kabul edilirler.
Firmaların ihraç ettikleri hisse senetleri için risksiz olduklarını söylemek mümkün değildir. Her
zaman vaad edilen getiriden sapma olasılığı bulunmaktadır. Bu durumda yatırımcının önünde
iki seçenek bulunmaktadır. Hem riskli varlıklara hem de risksiz varlıklara ya da yalnızca birine
yatırım yapma tercihi yatırımcıya ait bir karardır.

8.3.

Sermaye Piyasası Doğrusu

Riskli ve risksiz varlıklara birlikte yatırım durumunda Markowitz’in etkin kümesinin konumu
değişecektir. Etkin Sınırı RrfM’den geçen bir doğru haline gelecektir. Bu yeni şekil, artık
Sermaye Piyasası Doğrusu (SPD) adını alacaktır. RrfM arasında kalan kısım, yatırımcının
fonların bir kısmını M portföyüne, geri kalanını da risksiz varlığa yatırarak oluşturduğu
portföyleri gösterecektir. M portföyü SPD’nin, Markowitz Etkin Sınırı’na teğet olduğu
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noktanın temsil ettiği portföy, olarak adlandırılmaktadır. Pazar Portföyü’nde her bir hisse
senedinin (riskli varlıklar) oranı; o hisse senedinin pazar değeri’nin tüm hisse senetlerinin pazar
değerine oranı kadardır. Pazar portföyünün betası 1’dir.

Şekil: Sermaye Piyasası Doğrusu
Sermaye Piyasası Doğrusu, yatırımcının alternatif optimal portföy seçeneklerinin üzerinde
bulunduğu doğrudur. Doğrunun dikey ekseni kestiği nokta risksiz getiri oranı (Rrf)’dir.
Doğrunun eğimi aşağıdaki şekilde hesaplanır ve eğim, riskin piyasa fiyatını da göstermektedir.
Eğim= [Pazar Portföyünün Beklenen Getiri Oranı – Risksiz Getiri Oranı] / Riskler arasındaki
Fark ]
Eğim= [E(RM ) – Rrf) / (σM – σrf)]
Sermaye Piyasası Doğrusu’nun denklemi;

 E ( Rm )  Rrf
E( R p )  Rrf  
 σ M  σ rf


σp


Risksiz varlığın varyansı, sıfıra eşit olduğundan denklem şu şekilde yazılır:

σ rf  0
σ M  σ rf  σ M
SPD denklemi :
 E ( RM )  Rrf 
E ( R p )  Rrf  
σp
σM


E ( R p ) :Etkin portfoyun beklenen getirisi
σ p :Etkin portfoyun riski
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SPD ile elde edilen yeni etkin sınırla ilgili bazı çıkarımlar yapılabilecektir. Bunlardan birincisi
SPD’nin oluşturduğu yeni etkin sınır, Markowitz’in modelinde olduğu gibi bir eğri değil bir
doğrudur ve ikincisi de SPD üzerinde risksiz varlıklar ve Pazar Portföyü (M)’ nün farklı
bileşimleri yer almaktadır. SPD, pozitif eğilimli olur. Bunun nedeni riskin fiyatının her zaman
pozitif olmasıdır. Üçüncüsü SPD’in negatif eğimli gerçekleşmesi, teoriyi yanlışlamayacak ve
fakat o dönem için risksiz varlığın, pazar portföyünden daha yüksek getiri sağladığını,
dolayısıyla gerçekleşen durumun beklenenden farklı olduğunu gösterecektir. Son olarak da
SPD, farklı risk seviyelerindeki optimum beklenen getiri oranı düzeyinin belirlenmesinde
kullanılabilecektir.

8.4.

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli – FVFM-CAPM

Sermaye Piyasası Teorisi (SPT), varlıkların fiyatlamasında geçerli risk ölçüsünün yalnızca
sistematik risk olduğunu buna karşın sistematik olmayan riskin çeşitlendirme yoluyla ortadan
kaldırabileceği için alınması gerekli olmayan bir riskin alınması ile bunun piyasa tarafından
fiyatlandırılmaması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla SPT, “sadece” sistematik risk
unsuruna sahip etkin portföylerin fiyatlanması sorununu açıklamaktadır.
İçerisinde sistematik olmayan riskin de bulunduğu, etkin olmayan bireysel varlıklar ya da
portföylerin fiyatlama sorununu FVFM – CAPM açıklamaya çalışmaktadır. Hem etkin hem de
etkin olmayan varlıkların fiyatlandırılması, bu varlıklar için uygun risk ölçüsünün belirlenmesi
ve Risk-getiri oranı ilişkisinin ortaya konulması, SPT’nin bir sonucu olan FVFM ile
mümkündür.
Finansal Varlık Fiyatlama Modeli’nin varsayımları şu şekildedir:
Yatırımcılar portföylerini bir dönemlik beklenen getiriler ve standart sapmalara bakarak
değerlendirirler.
Yatırımcılar daima daha yüksek getiri beklerler. Beklenen getirileri hariç her şeyi aynı olan iki
portföyden yüksek beklenen getirili olanı seçerler.
Yatırımcılar riskten kaçarlar. Standart sapmaları hariç her şeyi aynı olan iki portföyden en
düşük standart sapmayı tercih ederler.
Bireysel varlıklar sonsuz bölünebilirliğe sahiptir.
Yatırımcıların ödünç verip alabileceği bir risksiz faiz oranı vardır.
Vergi ve işlem maliyeti yoktur.
Bütün yatırımcılar aynı ve bir dönemlik yatırım ufkuna sahiptir.
Risksiz oran her yatırımcı için aynıdır.
Bilgi, bütün yatırımcılar için serbest ve aynı anda ulaşılabilirdir.
Yatırımcılar homojen beklentilere sahiptir. Menkul kıymetlerin beklenen getirilerini, standart
sapmalarını ve kovaryanslarını algılama yetenekleri aynıdır.
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FVFM’nin formülü;

 

 

E R  R  β E R  R 
f
f 
i 
m
i
E Ri   B eklenen Getiri
R f  Risksiz Faiz Oranı
βi  Beta Katsayisi

E R   R   Risk Primi
m

f

şeklindedir.
FVFM’de (CAPM’de) bir menkul kıymetin sistematik riski beta katsayısı ile ölçülmektedir.
Beta katsayısı, belirli bir hisse senedinin pazarla birlikte ne ölçüde hareket ettiğini
göstermektedir. Beta katsayısı ve i hisse senedini risk priminin hesaplaması şu şekildedir:
Beta Katsayısı = (Hisse senedinin getirisi ile pazar portföyünün getirisi arasındaki kovaryans
/ Pazar getirisinin varyansı)

cov( ri , rm )
σ 2m
cov( ri , rm )
x[ E (rm )  R f ]
E (ri )  R f 
σ 2m
E (ri )  R f  βi x[ E (rm )  R f ]
βi 

Burada eşitliğin sağ tarafında beta ile çarpılan değer pazarın risk primini ifade etmektedir.
Bir menkul kıymetin betası çoğunlukla 0 – 2 arasında değer almaktadır. Beta sıfırdan küçükse
(β˂0) o menkul kıymetin pazar portföyü ile ters yönde ilişkisi olduğu anlaşılmalıdır. Pazar
yükselme eğiliminde ise betası birden yüksek (β>1); Düşme eğiliminde ise betası birden
düşük (β˂1) varlıklara yatırım yapılması bir strateji olabilecektir.

8.5.

Finansal Varlık Pazar Doğrusu (Hisse Senedi Pazar Doğrusu)

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli denkleminde yer alan doğrusal ilişki risk-beklenen getiri
oranı diyagramında istatistiksel olarak ortaya konulduğunda Finansal Varlık Pazar
Doğrusu’na (FVPD) ulaşılır. Buradaki fark, sistematik riskin ölçüsü olan betadır. Denklemi
ise şu şekilde yazılır:

E( Ri )  Rrf  [ E( Rm )  Rrf ] βi

 

Burada,  E R  R  pazarın risk primini, Sabit terim (Rrf); risksiz getiri oranını, βi ise i

f 
m
hisse senedinin betasını göstermektedir. Pazarın risk primi, doğrunun eğimidir. Doğru, i
varlığının sistematik riski ile beklenen getirisi arasındaki ilişkisini göstermektedir.
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FVPD, piyasa portföyünü temsil eden noktadan geçmek zorundadır. M noktasının betası 1 ve
beklenen getirisi RM’dir. Koordinatları; (1, RM)’dir. Risksiz menkul kıymetin betası sıfır ve
beklenen getirisi Rrf olduğundan FVPD (0, Rrf) koordinatlarından geçecektir.

Şekil: Finansal Varlık Pazar Doğrusu
FVPD üzerinde her risk seviyesindeki beklenen getiri oranları yer alır. Bu doğrudan
dikey sapmalar anormal getiri oranının olması anlamına gelir. Denge durumunda FVPD
üzerindeki bütün varlıkların getiri oranları, betaların artan doğrusal fonksiyonudur. Varlığın
sistematik riski (betası) ne kadar yüksekse yatırımcının o varlığı tutmak için gerekli gördüğü
getiri oranı da o derece yüksek olacaktır.
Uygun fiyatlanmış hisse senetleri tam olarak bu doğru üzerinde yer alacaktır. Yatırımcı hisse
senedinin düşük değerlenmiş ve satın alınmasının iyi olacağı sonucuna ulaşırsa, FVPD’nin
gösterdiği beklenen getirinin üstünde bir seviye var demektir. Bu nedenle düşük değerlenmiş
hisse senetleri FVPD’nin üzerinde, aşırı değerlenmiş hisse senetleri ise FVPD’nin altında yer
almaktadır.

8.6.

Sermaye Piyasa Doğrusu” ve “Finansal Varlık Piyasa Doğrusu”
Arasındaki Farklılıklar

Sermaye Piyasası Doğrusu etkin portföylerin risk primini, portföyün standart sapmasının bir
fonksiyonu olarak göstermektedir. Etkin portföyler için risk ve getiri ilişkisini açıklamaktadır.
Etkin olmayan portföyler ile bireysel menkul kıymetlerin risk-getiri ilişkisi SPD tarafından
açıklanamaz. Bu doğru yeni (super) etkin sınır olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcılar
borçlanarak veya borç vererek piyasa portföyü ile bu doğru üzerindeki istedikleri
kombinasyonu elde edebileceklerdir.
Finansal Varlık Piyasa Doğrusu’nda ise iyi çeşitlenmiş bir portföyün içindeki her hissenin
risk ölçüsü, onun standart sapması ya da varyansı değil; o hisse senedinin portföyünün toplam
varyansına katkısını gösteren hisse senedinin betası’dır.
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8.7.

Uluslararası Çeşitlendirme ve Risk

Uluslararası yatırımlarda riskin üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar;
•
•
•

Global Risk
Ülke Riski
Mikro Ekonomik Risk’tir.

Global risk, dünya piyasalarını geniş kapsamda etkileyen her türlü olayı ifade etmektedir.
En iyi göstergesi uluslararası öneme sahip malların arz ve talep koşulları ile uluslararası
nitelikteki finansal araçların getirilerindeki değişmelerdir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki
değişmelerin tüm ülkeleri etkilemesi de global riske örnek olarak gösterilebilmektedir.
Ülke riski, ülkenin politik ve ekonomik risklerini kapsamaktadır. Ülke risklerinin
değerlendirilmesinde önerilen bir model olarak Shapiro’nun modeli kullanılmaktadır. Bu
modelde ülke riski değerlendirilirken kullanılacak olan ölçütlerden ilki fiskal (mali) risktir. Bu
risk, Bütçe açıklarının brüt milli gelire oranlanması ile elde edilmektedir. İkinci ölçüt, kontrollü
döviz kuru riskidir. Bir ülkede kontrollü döviz kurunun uygulanıyor olması sermayenin
yurtdışına kaçma riskinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Üçüncü unsur, üretken olmayan
devlet harcamaları ve son olarak da ülke kaynaklarının yetersizliği ülke riskini ölçmede
kullanılan ölçütler olarak ifade edilmektedir.
Politik riske gelindiğinde, yabancı yatırımları etkilemede üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Bunlar, transfer riski, operasyonel risk ve kontrol riskidir. Transfer riski, kar paylarının
(dividant) ve sermayenin sınır ötesi transferlerine sınırlama riski olarak tanımlanabilmektedir.
Operasyonel risk, ülke politikalarının yabancı şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkileme
riskidir. Kontrol riski de, sahiplik ve kontrole ait belirsizlikleri kapsamaktadır.
Mikroekonomik riske gelindiğinde, firmanın yer aldığı endüstri riski ve firma riski
mikroekonomik riski oluşturmaktadır. Ülkeden ülkeye sektörlerin farklılık göstermesi
kaçınılmazdır. Aynı sektör içinde olunsa bile işleyiş farklılık gösterebilmektedir. Bu durum bir
ülkede yapılan yatırımların beklenen getirileri ile farklı ülkelerde yapılan yatırımların beklenen
getirileri arasındaki korelasyonun düşük olmasına neden olmaktadır.
Uluslararası çeşitlendirmenin ulusal kapsamda kalınarak yapılan çeşitlendirmeye kıyasla
riski biraz daha aşağı çekmesi beklenen ve istenen bir durumdur. Bir ülkede toplam riskin bir
unsuru olan sistematik risk oranının yüksek olması o ülkenin sektör temelinde daha az
çeşitlendirildiği anlamına gelmektedir. Uluslararası çeşitlendirme ile azaltılan riskin yanı sıra
yatırımcıların dikkat etmeleri gereken bir unsur da düzeltilmiş getiridir. Tam entegrasyonun
sağlandığı etkin global pazarlarda bütün menkul kıymetler, dünya portföyüne kattıkları riske
göre fiyatlanacaktır.
Menkul kıymetler entegre olmuş sermaye piyasalarında fiyatlanmışsa beklenen getirileri,
uluslararası çeşitlendirilmiş etkin portföye kattıkları riske göre belirlenecektir. Buna karşın
bölümlenmiş sermaye piyasalarında fiyatlanmışsa bu menkul kıymetlerin getirileri ulusal
piyasanın sistematik riski ile uyumlu olacaktır.
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Yatırımcının uluslararası çeşitlendirme sonucu elde edeceği potansiyel kazanç düzeyi, içinde
bulunduğu pazarın entegrasyon düzeyine bağlıdır. Entegrasyon yüksek ise, potansiyel kazanç
daha düşük olacaktır. Bölümlenmiş bir pazarda yer alıyor ise de daha yüksek potansiyel kazanç
elde edilebilecektir.
Uluslararası çeşitlendirme her ne kadar riski azaltıcı etki gösterse de, büsbütün risklerin
ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Bu çeşitlendirmenin kendi içinde yarattığı riskler de
bulunmaktadır. Bunlar arasında, likidite riski, kur riski, politik risk, vergilendirme ve sahiplik
üzerinde kısıtlamalar ve diğer bazı kurumsal engeller yer almaktadır.
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Uygulamalar
ÖRNEK: Risksiz faiz oranının %14, piyasanın beklenen verim oranının %17, betanın 1,5
olduğu bir durumda, CAPM’e göre pazarın risk primini ve i hisse senedinin beklenen verimini
hesaplayınız.
ÇÖZÜM:

E(R )  R  [E(R )  R ]β
rf
i
m
rf i
Risk Primi  [ E ( R )  R ]
m
rf
RP  (0,17 - 0,14)  RP  %3
E ( R )  0,14  (0,03) x1,5
i
E ( R )  %18,5
i
SORU: MPT’ne göre yatırımcıların Optimal Portföylerinin nasıl oluşturacaklarını açıklayınız.

SORU: Sermaye Piyasası doğrusu nedir açıklayınız ve şekil üzerinde gösteriniz.

SORU: Finansal Varlık Pazar Doğrusu’nun nasıl oluştuğunu ve Sermaye Piyasası
Doğrusu’ndan farkını açıklayınız.

SORU: Uluslararası yatırımlarda riskin unsurları nelerdir? Açıklayınız.

SORU: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli’nin varsayımları nelerdir? Hangi gerekçeler ile
doğmuş bir modeldir?

189

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Modern Portföy Kuramının kurucusu Harry Markowitz’e göre yatırımların temel problemi
portföy seçimidir. Bu teorinin genel çerçevesi, yatırımcının bugün sahip olduğu parayı çeşitli
menkul kıymetlere yatırarak bir dönem tuttuğu, belli bir parayı belli menkul değerlere yatıran
yatırımcının dönem sonunda elde edeceği parayı bugünden bilemediği, sadece, menkul
değerlerin geçmiş performanslarından yola çıkarak tahminlerde bulunulduğu şeklinde
özetlenebilmektedir. Tahminlerin esasını beklenen getiri ve risk oluşturmaktadır.
Yatırımcıların optimal portföyü oluşturulurken iki unsurun bu karar etkisi olduğu
görülmektedir. Bunlardan biri her bir yatırımcının riske karşı tutumunu gösteren “Kayıtsızlık
Eğrileri” ve diğeri etkin portföyleri birleştiren eğriyi tanımlayan “Etkin Sınır”dır. Yatırımcının
optimal portföyü bu iki unsurun belirlediği ve birbirine teğet geçtiği noktada oluşmaktadır.
Markowitz yaklaşımında, sadece riskli varlıklara yatırım yapılarak etkin sınırın hesaplandığı
görülmektedir. Ancak fiili durumda bunun olması mümkün değildir. Yatırımcı isterse risksiz
varlık yatırımında da bulunabilecektir. Yatırımcıların risksiz faiz oranı üzerinden diledikleri
kadar borç alıp vermesi varsayımı, Markowitz’in modelinden farklı olarak analize “risksiz
varlıklar”ın da dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda yatırımcının önünde iki
seçenek bulunmaktadır. Bu itibarla hem riskli hem de risksiz varlıklara ya da sadece bunlardan
birine yatırım yapma tercihi yatırımcıya ait bir karar olarak görülmelidir.
Optimal portföy oluşumu belirlendikten sonra bu bölümde Portföy teorisinin temel
unsurlarından olan Sermaye Piyasası Doğrusu açıklanmaktadır. Riskli ve risksiz varlıklara
birlikte yatırım durumunda RrfM’den geçen doğru SPD’nu oluşturacaktır. Sermaye Piyasası
Doğrusu, yatırımcının alternatif optimal portföy seçeneklerinin üzerinde bulunduğu doğrudur.
Ardından Finansal Varlık Fiyatlama Modeli kavratılmaya çalışılmaktadır. İçerisinde sistematik
olmayan riskin de bulunduğu, etkin olmayan bireysel varlıklar ya da portföylerin fiyatlama
sorununu FVFM – CAPM açıklamaktadır.. Hem etkin hem de etkin olmayan varlıkların
fiyatlandırılması, bu varlıklar için uygun risk ölçüsünün belirlenmesi ve Risk-getiri oranı
ilişkisinin ortaya konulması, SPT’nin bir sonucu olan FVFM ile mümkündür. Finansal Varlık
Fiyatlama Modeli denkleminde yer alan doğrusal ilişki risk-beklenen getiri oranı diyagramında
istatistiksel olarak ortaya konulduğunda da Finansal Varlık Pazar Doğrusu’na (FVPD)
ulaşıldığı görülmektedir.
Bu bölümün ardından uluslararası çeşitlendirme ve risk konusu irdelenmektedir. Uluslararası
çeşitlendirmenin ulusal kapsamda kalınarak yapılan çeşitlendirmeye kıyasla riski biraz daha
aşağı çekmesi beklenen ve istenen bir durum olarak belirtilmektedir. Bunun yanı sıra
uluslararası çeşitlendirme her ne kadar riski azaltıcı etki gösterse de, büsbütün risklerin ortadan
kalkmadığı hatta bu çeşitlendirmenin kendi içinde yarattığı risklerinin de bulunduğu ifade
edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
Risksiz menkul kıymetlerin beklenen getirisinin %20, piyasa üzerinden beklenen
getirinin %40 ve beta katsayısının 2 olduğu varsayımı ile, bu ortamda bir yatırımcının
finansal varlığa yapacağı yatırımdan bekleyeceği verim yüzde kaç olur?
a) 120
b) 60
c)40
d) 20
e) 4
2.
Piyasa portföy getirisi %15 ve kısa vadeli hazine bonosunun faiz oranı %10 iken, betası
0,75 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaçtır?
a) 11,25

b) 11,75

c) 13,75

d) 18,75

e) 21,75

3. Uluslararası portföy çeşitlendirmesinde tercih edilebilecek ülkeler hangileridir?
a) Endeks getirileri arasında yüksek betaya sahip ülkeler
b) Endeks getirileri arasında yüksek standart sapmaya sahip ülkeler
c) Endeks getirileri arasında yüksek korelasyona sahip ülkeler
d) Endeks getirileri arasında düşük korelasyona sahip ülkeler
e) Endeks getirileri arasında düşük betaya sahip ülkeler
4. Portföy çeşitlendirmesi hangi amaçla yapılmaktadır?
a) Kur riskini azaltmak
b) Sistematik riski azaltmak
c) Faiz oranı riskini azaltmak
d) Satınalma riskini azaltmak
e) Sistematik olmayan riski azaltmak
5.

Kayıtsızlık eğrilerinin etkin sınıra teğet olduğu nokta neyi ifade etmektedir?
a) Risksiz Portföy
b)Modern Portföy
c)Farksız Portföy
d) Geleneksel Portföy e)Etkin Portföy

6. Risksiz faiz oranının %12, piyasanın beklenen verim oranının %21, betanın 0,75 olduğu
bir durumda, CAPM’e göre pazarın risk primini nedir?
a) %9
b)%10
c)%11
d)%12
e)%13
7. Risksiz faiz oranının %12, piyasanın beklenen verim oranının %21, betanın 0,75 olduğu
bir durumda, CAPM’e göre i hisse senedinin beklenen verimini hesaplayınız.
a) %15,67

b)%18,75

c)%19,85

d)%21,25

e)%22

8. Aşağıdakilerden hangisi FVFM’nin varsayımları arasında yer almaz?
a) Yatırımcılar daima daha yüksek getiri beklerler.
b) Yatırımcılar riskten kaçarlar.
c) Bireysel varlıklar bölünemezler.
d) Yatırımcıların ödünç verip alabileceği bir risksiz faiz oranı vardır.
e) Vergi ve işlem maliyeti yoktur.
9. Aşağıdakilerden hangisi Kayıtsızlık eğrisinin özellikleri arasında yer almaz?
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a)Aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde yer alan tüm portföyler yatırımcılarına eşit fayda
sağlar.
b) Kayıtsızlık eğrileri birbirini kesmez.
c)Yatırımcılar daha üstteki kayıtsızlık eğrisini aşağıdakilere tercih eder.
d) Eğim ne kadar fazla ise yatırımcı o kadar riskten kaçar.
e) Eğim ne kadar fazla ise yatırımcı o kadar riski sever.
10. Aşağıdakilerden hangisi Modern Portföy Teorisi’nin varsayımları içerisinde yer almaz?
a) Yatırımcının amacı kendi fayda fonksiyonunu maksimize etmektir.
b) Yatırımcılar yatırım kararlarını beklenen getiri ve riske göre alır.
c) Yatırımcıların risk ve getiri hakkında beklentileri birbirlerinden farklıdır.
d) Yatırımcılar özdeş zaman ufkuna sahiptirler.
e) Sermaye piyasası etkindir.
CEVAPLAR:
1.b, 2.c, 3.d, 4.e, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.e, 10.c
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9. ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle ödemeler bilançosu kavramının tanımı ve kapsadığı ekonomik işlemler
üzerinde durulacaktır. Ardından ödemler bilançosunda yer alan ana hesaplar tanımlanacaktır.
Daha sonra ilk ana hesap olan cari işlemler bilançosu incelenecek ve alt hesaplar
tanımlanacaktır. Bir sonraki aşamada finans hesabının alt hesapları açıklanacaktır. Son olarak
rezerv varlıklar ve net hata noksan kalemleri incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ödemeler Bilançosu kavramını ve hangi işlemleri kapsadığını açıklayınız.
2. Cari işlemler dengesinin açık vermesi ne demektir ve nasıl finanse edilmesi söz
konusudur?
3. Finans hesabı hangi alt kalemlerden oluşmaktadır açıklayınız.
4. Net hata ve noksan hesabının zaman zaman yüksek çıkması hangi anlama
gelebilmektedir?
5. Finans Hesabı ile Portföy Yatırımları arasındaki farklılığı açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ödemeler Bilançosu
Kavramı ve Ana Hesapları

Ödemeler bilançosu
kavramı ve temel hesapları
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Cari İşlemler Bilançosu ve
Kapsamı

Cari işlemler bilançosu ve
başta dış ticaret hesabı
olmak üzere alt hesaplar
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Finans Hesabı

Finans Hesabı ve alt
kalemleri kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rezerv Varlıklar Hesabı ve
Net Hata ve Noksan Hesabı

Rezerv varlıklar ve net hata
ve noksan heaplarının
kapsamı anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Ödemeler Bilançosundaki
Ekonomik Dengesizlikler

Ödemeler bilançosunun
dnek olması ve ekonomik
dengesizliklerin ortaya
konaması açıklanacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar

Ödemeler bilançosu, Cari işlemler hesabı, Dış ticaret hesabı, Görünmeyenler dengesi, Birinci ve
İkinci gelir dengesi, İmkansız üçleme hipotezi, Finans hesabı, Doğrudan yatırım, Portföy
yatırımları, Rezerv varlıklar, Net hata ve noksan, Dış ticaret hadleri
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9.1. Ödemeler Bilançosu Tanım ve Kavramları

Bir ekonominin yurtdışı piyasalarla olan ekonomik ilişkileri, ödemeler dengesi adı verilen
bilançoya kaydedilmektedir. Ödemeler dengesi, bir ülkenin döviz kazandırıcı ve döviz
harcayıcı faaliyetlerini yıllık olarak göstermektedir.
Ödemeler Bilançosu bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönemde yabancı ülkelerde
yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm ekonomik işlemlerin neticesini ortaya koyan sistematik
kayıt olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, ödemeler bilançosu bir ülkede yerleşik kişi
ve kurumların, dış dünya ile yürüttükleri ekonomik ilişkilerin muhasebeleştirildiği bir tablo
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
hazırlanır ve her ay yayınlanır.
Ödemeler bilançosunda kaydedilen işlemler, ülkede yerleşik kişi veya kurumlarla yabancılar
arasında yapılması gerekmektedir. Bir ülkede yerleşik olanlar genelde o ülke vatandaş olmak
olarak anlaşılabilmektedir. Ancak ödemeler bilançosu açısından vatandaş olmak
gerekmemektedir. Ülkede yerleşiklik, ülkede sürekli oturmak, işletme merkezinin o ülkede
bulunması veya faaliyetlerin o ülkede sürekli oturanlar ve merkezi yurt dışında bulunan çok
uluslu şirketlere bağlı yabancı sermaye işletmeleri de faaliyet gösterdikleri ülkede yerleşik
kabul edilmektedirler. Dolayısıyla bunların yabancılarla gerçekleştirdikleri işlemler oturdukları
ülkeler açısından uluslararası ekonomik işlem olarak dikkate alınmaktadır.
Ödemeler bilançosunda yer alan ekonomik işlemler;




Mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri,
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri,
Bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız
olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferleri kapsar.

Ödemeler bilançosunun ekonominin gerçek durumunu yansıtması için, üç temel hususun
var olması zorunluluğu bulunmaktadır. Öncelikle, ödemeler bilançosunun kapsamının yurtiçi
ve yurtdışı reel kesim ve finans kesimi işlemlerinin tümünü içerebilecek kadar geniş
hazırlanmasıdır. İkinci olarak, ödemeler bilançosu verilerinin saydam olması şarttır. Üçüncüsü
olarak, ödemeler bilançosunun uluslararası kriterlere uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekir.
Ödemeler bilançosunun özellikleri açısından, öncelikle bilançonun belirli bir dönemin
ekonomik ilişkilerini kaydetmesi sebebiyle, bir akım kavramı olarak ele alınması söz
konusudur. Bir akım değişkeni niteliğine sahip ödemeler bilançosunun, muhasebe hesabı
esasları doğrultusunda tutulması da çok önemli diğer özelliğini teşkil etmektedir. Bir ülkenin
yabancı ülkelerle gerçekleştirdikleri tüm iktisadi işlemler ödemeler dengesine çift taraflı kayıtla
muhasebeleştirilmektedir. Her uluslararası iktisadi işlem taraflardan birini fiziki mal ve
hizmetlerin devri, diğerine de bunun karşılığını talep etme hakkı vermektedir. Ülkeyi yabancı
ülkelere borçlandıran işlemler ödemeler dengesinin pasifine kaydedilmekte ve borçlu işlemler
olarak adlandırılmaktadır. Ülkeyi yabancı ülkelerden alacaklandıran işlemlere ise, alacaklı
işlemler adı verilmekte ve bu kayıtlar ödemeler dengesinin aktifine düşülmektedir.
Ödemeler Bilançosunda Alacaklı (Aktif) işlemler şu sonuçları doğurur:
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Ülkeye döviz girişi sağlama,
Ülkenin dışarıdaki alacaklarını arttırma,
Ülkenin resmi rezervlerini arttırma,

Ödemeler Bilançosunda Borçlu (Pasif) İşlemler şu sonuçları doğurur:




Ülkeden döviz çıkışı doğurma,
Ülkenin dışarıdaki alacaklarını azaltma,
Ülkenin resmi rezervlerini düşürme.

Ödemeler Bilançosu Temel Hesapları şunlardır:
 Cari İşlemler Hesabı
 Finans Hesabı
 Net Hata ve Noksan Hesabı (İstatistiki Farklar Kalemi)
 Rezerv Varlıklar Hesabı
(Resmi Rezervler Hesabı)

9.1.1. Cari İşlemler Hesabı

Ödemeler bilançosunun ilk ana hesabı olan cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir
akımları gibi reel kaynaklara ilişkin işlemlerin ve cari transferlerin kaydedildiği hesap olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerin kayıtları bu hesapta
tutulur. Cari işlemler hesabı, bir ülkede yerleşiklerin, diğer ülke yerleşikleri arasında
gerçekleştirdikleri mal ve hizmet satışlarından, bu mal ve hizmetlere yaptıkları ödemeler ile net
faiz ödemeleri ve karşılıksız transferlerin toplamından oluşmaktadır. Ödemeler bilançosunun
içinde yer alan bu hesap, ekonomide yerleşikler ile yabancılar arasındaki mal, hizmet, faktör
geliri ve transfer hareketlerini kapsamaktadır. Bir ekonomideki reel kesiminin mal ticareti ve
üretici faktörlerinin döviz gelir ve giderlerinin dengesini veren bir hesap olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Cari işlemler hesabının, cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin dış ticareti ile ilgili akımları
kapsaması nedeniyle, ülkenin ulusla gelir hesaplarıyla da doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.
Başka bir ifadeyle, ülkede üretilip yabancılara satılan mallar ve hizmetler ülke ulusal hasılasının
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu açıdan cari işlemler bilançosundaki bir açık ya da fazla, o
ülkedeki ulusal gelir ve istihdam düzeyi, büyüme hızı, enflasyon oranı gibi temel makro
ekonomik büyüklüklerle yakından ilişkili olacaktır. Cari işlemler hesabı, seyahat ve turizm, telif
hakları, taşıma masrafları ve sigorta primi gibi bedelleri de içermektedir.
Cari denge bir ülkenin dış dünya karşısında varlık ve yükümlülüklerinde ortaya çıkan
değişmelerin bir fotoğrafını verir. Ülkenin Döviz Dengesini gösterir. Bir ülke Cari işlemleri
fazla verirse, dış varlıkları arttırması, dış yükümlülüklerini azaltması mümkündür.
Cari işlemler hesabının negatif ve pozitif değer almasına göre ve bu değerin tutarına göre farklı
anlamlar yüklenebilmektedir. Cari işlemler açık ve fazlalarına yüklenen anlamlar aşağıdaki gibi
özetlenebilecektir:
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Cari işlemler dengesi devlet bütçesindeki gelir ve gider dengesine benzemektedir. Ülke
içindeki yerleşiklerle ülke dışında yerleşikler arasında mal ve hizmet ticaretinin dövizle
yapıldığını kabul edecek olursak, cari işlemler dengesi bir ülkenin döviz dengesini
gösterecektir. Örneğin, bir ülkenin 50 milyar $ olan cari işlemler açığı, o ülkenin
kazandığı dövizlerden 50 milyar $ daha fazla döviz harcadığı anlamına gelecektir. Bu
döviz açığının da, ya döviz borçlanmak ya yabancılara varlık satılmasıyla ya da döviz
rezervlerinin azaltılmasıyla finanse edilmesi söz konusu olacaktır.



Cari işlemler dengesi bir ülkede yerleşik ekonomik birimlerin yurtdışında yerleşiklerden
tasarruf ithal edip etmediğinin bir göstergesidir. Eğer bir ülke cari işlemler açığı
veriyorsa, bu o ülkenin yurtdışından tasarruf ithal ettiği anlamına gelmektedir. Tersi
durumda, cari fazlası veren bir ülkenin de yurtdışına tasarruf ihraç etmesi söz konusu
olmaktadır.



Cari işlemler gelir ve giderlerine toplu olarak baktığımızda, bir ülkenin dış dünya ile ne
kadar bütünleşmiş olduğunun bir göstergesi olarak da görülmesi mümkündür. Toplam
ithalat ve ihracat miktarı, mal piyasalarında bir ülkenin dış dünya ile bütünleşmesinin bir
ölçütü olarak alınabilmektedir.



Cari işlemler gelir ve giderlerinin toplamı sadece mal piyasalarında değil, tüm mal ve
hizmet piyasalarında bir ülkenin dışa açıklığını gösterecektir.



Dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesi ekonomideki dengelerin farklı yönlerini
yansıtmaktadırlar. Bir ülkenin dış ticaret açığı vermesini, mutlaka kötü bir ekonomik
durum olarak yorumlamak doğu olmayacaktır. Örneğin hizmet ticaretinde uzmanlaşmış
bir ülkenin dış ticaret açıkları vermesine rağmen, cari işlemler dengesinde fazla vermesi
mümkün olabilecektir.

Cari İşlemler Dengesi Aşağıdaki alt hesaplardan oluşmaktadır:
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9.1.1.1. Dış Ticaret Dengesi

Yabancılarla gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracatı ve ithalatını
kapsamaktadır. Fiziki mal ihracat ve ithalatını, parasal olmayan altın ve limanlarda sağlanan
malları içermektedir.
İhracat FOB bazında hesaplanır.(Free On Board: sigorta ve navlun hariç mal bedeli
güvertede teslim)
İthalat CIF olarak hesaplanır. (Cost, insurance & freight: sigorta ve navlun dahil mal
bedeli)
Net İhracat kavramı, bir ülkenin dış ticaret bilançosunun sonucunu veya mal ihracatından
mal ithalatını düştüğümüzde kalan net miktarı vermektedir. Dolayısıyla net ihracat pozitif
veya negatif bir değer alabilecektir. Net ihracatın negatif bir değer alması dış ticaret açığını,
pozitif değer alması ise dış ticaret fazlasını göstermektedir. Net ihracatın sıfır olası
durumunda dış ticaret dengede olacaktır.
X – M = Net İhracat

9.1.1.2. Uluslararası Hizmetler Dengesi (Görünmeyenler Dengesi):

Uluslararası hizmetler veya görünmez ticaret, görünmeyenler dengesi, bir ülkenin, hizmet
ithali ve ihracından doğan ödeme akımlarının kaydedildiği hesap olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası Hizmetler Dengesi aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:







Turizm
Dış seyahat işlemlerine ilişkin harcamalar
Uluslararası Bankacılık - Sigortacılık
Uluslararası Taşımacılık
Resmi Yurtdışı Hizmetleri: Elçilik-Konsolosluk görevli maaşları, devlete ait
yurtdışı bina bakım masrafları, yurtdışı askeri birlik –görevlilerin resmi harcamaları
Özel Hizmetler: Yurt dışında özel şirket-kuruluşlara sağladıkları hizmetler karşılığı
ödemeler, Lisans ödemeleri, Leasing ödemeleri, Danışmanlık ücretleri, Yabancı
filmlerin kiraları, Mümessillik ücretleri, Banka komisyonları, Uluslararası
bilgisayar, telefon, radyo hizmetlerinin bedelleri

9.1.1.3. Birincil Gelir Dengesi
Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile
ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy
yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir. Uluslararası
dolaysız yatırımların, portföy yatırımlarının elde ettikleri gelirler, ülke olarak dış borçlara
ödenen faiz bu hesapta yer almaktadır.
Yatırım geliri dengesi üç başlıkta toplanır:
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Doğrudan Yatırımlar (gelir - giderleri); Ülkedeki yabancı sermaye şirketlerinin
yurtdışına transfer ettikleri kârları, Doğrudan yatırımlar ile ilgili olarak hisse gelirlerini,
kar payları, sermayeye katılan kazançlar ile şirketler arası diğer yatırımlardan doğan
gelir ve giderleri içerir.



Portföy Yatırımları (gelir - giderleri); Yurtiçinde yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları,
hisse senedi, tahvil gibi mali yatırımlardan elde ettikleri gelirler. TCMB, Bankaların
menkul kıymet varlıklarına ilişkin gelirleri, Hazine’nin, bankaların yurtdışında ihraç
ettikleri menkul kıymetlere ilişkin giderleri kapsar.



Diğer Yatırımlar (gelir - giderleri); mevduat, kredi, ticari kredilere ait faiz gelir
giderlerinden oluşur.

9.1.1.4. İkincil Gelir Dengesi

Kişisel Transferler”, “İşçi Gelirleri” de dahil olmak üzere yerleşik ve yerleşik olmayan hane
halkları arasındaki nakdi ve ayni tüm cari transferleri içerir bu nedenle eskiden bu hesap cari
transferler bilançosu olarak adlandırılmaktaydı. Ülkelerarası bağış, hibe, işçilerin yaptıkları
tasarruf transferlerini kapsar.
Resmi Transfer İşlemleri: Hükümet hibeleri, yurtdışındaki vatandaşların bedelli askerlik
ödemeleri, parasal yardımlar, Kızılay’ın yurtdışına gönderdiği yardım malzemeleri,
Uluslararası yardım kuruluşlarına yollanan aidatları kapsamaktadır.

Özel Transfer İşlemleri: Yurtdışındaki işçilerin gönderdiği paralar, yabancı şahısların
bağışları, hibelerini kapsar.

9.1.1.5. Finans (Sermaye) Hesabı

Finans hesabı ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği sermaye ithal ve ihracının kayıtlarının
bulunduğu hesaptır. Bir ülkenin dış finansal (dış mali) varlıkları ve yükümlülüklerindeki
değişmeler ve bu değişimlerin karşılıklı kayıtlarını içerir.
Finans hesabı sadece o ülkeye giren ve o ülkeden çıkan sermaye miktarını göstermektedir.
Sermaye yatırımları sonucunda kazanılan faiz ve kar payları finans hesabında yer
almamaktadır. Bu tür işlemler cari işlemlerde kaydedilmektedir.
Sermaye hesabının açık ya da fazla vermesi durumuna göre farklı değerlendirmeler
yapılabilmektedir. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
 Sermaye hesabının kaynağını genel olarak dış ticaret hesabındaki dengesizlikler
oluşturmaktadır. Dış ticaret dengesinin açık veya fazla vermesi, sermaye akımlarına
neden olacaktır. Dolayısıyla, sermaye hesabı esas olarak, cari işlemler dengesinin
finansmanını sağlamaktadır. Cari işlemler dengesinin açık vermesi durumunda, sermaye
hesabı eksi sonuç verecektir. Başka bir ifadeyle, cari işlemler hesabında bir açığın
oluşması durumunda, bu açığın giderilmesinin yolu sermaye girişlerinden geçecektir.
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 Günümüzde sermaye hesabı dengesinin, uluslararası sermaye hareketlerinin serbest
olduğu ekonomilerde cari işlemler dengesi ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Cari işlemler dengesinin fazla verdiği bir durumda sermaye dengesi de fazla
verebilmektedir. Riskten arındırılmış olarak, bir ülkedeki faiz oranlarının dış dünyadan
daha yüksek olması durumunda mali sermaye bu ülkeye yönelmekte ve sermaye dengesi
fazla verme trendine girmektedir.
 Genelde, cari işlemler dengesi ile sermaye dengesi arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Cari işlemler açığı veren bir ülkenin, dış alem tasarruflarını ithal etmeyi
arzulaması söz konusu olacaktır. Çünkü o ülkede tasarruf açığı bulunmaktadır. Ülkedeki
tasarruf açığı yurtiçindeki faiz oranlarının yükselmesine yol açacaktır. Faiz oranlarının
yükselmesi mali sermayenin yurtdışından yurtiçine girmesini teşvik edecek ve sermaye
dengesi fazla verebilecektir.


Brüt sermaye giriş ve çıkışları bir ülkenin mali piyasalarının dış dünya ile
entegrasyonunun göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Zaman zaman sıcak para
olarak da adlandırılan, kısa vadeli sermaye giriş ve çıkışları mali piyasaların dış dünya
ile ne ölçüde iç içe geçtiğini ifade etmektedir.

 Kısa bir sürede sermaye dengesinde oluşan açıkların finansmanı, uluslararası rezervlerin
sınırlı olduğu bir ortamda, ancak aynı yükseklikte cari işlemler fazlası verebilmekle
mümkün olabilecektir.
 Uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olması, yani mali sermayenin istediği zaman
bir ülkeden çıkabilmesi, bir ülkedeki ekonomi politikası otonomisine büyük ölçüde
sınırlamalar getirmektedir.

9.1.2.1. Doğrudan Yatırım (Dolaysız Özel Sermaye Yatırımları)

Finans hesabının ilk alt hesabı doğrudan yatırımlardan oluşur. Doğrudan yatırımlar
yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin yönetimini
kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım şeklidir. Bir ülkede
yerleşik bir kuruluşun başka bir ülkede yerleşik bir şirkete uzun vadeli yatırım yapmak ve
şirketin yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla şirket hisselerinin % 10’unu aşan miktarda
yaptığı yatırımlardır.
Yabancı yatırım, yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından başka bir ülkeye
taşınması olarak ifade edilebilmektedir. Tahvil ve hisse senetlerinin bir diğer ülke veya
ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan ve
bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç
firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlar
olarak adlandırılmaktadır.
Uluslararası piyasalarda faaliyet yürüten ve kendi ülkesi dışında en az bir yabancı
ülkede üretim yapan ekonomik birimler olarak tanımlanan çok uluslu şirketler veya
günümüzdeki biçimiyle ulus ötesi şirketlerin gerçekleştirdiği doğrudan yabancı sermaye
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yatırımları günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Çok uluslu şirketlerin doğrudan yatırımları,
gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği sebebiyle değerlendirilme olanağı bulunamayan
kaynakların, kullanılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer yandan, doğrudan yabancı
sermayenin gittiği ülkede uzun süre kalması ve temelde spekülatif bir niteliğinin olmaması ve
faktörleri üretime sevk etmesi ödemeler bilançosuna olumlu olarak etki etmektedir.
Doğrudan yatırımlar kendi içerisinde sermaye, diğer sermaye ve gayrimenkul kalemleri
olarak sınıflandırılır:

Sermaye Kalemi: Yabancıların Türkiye’de şirket kurma, Kurulmuş şirketlere ortak olma,
Şube açma amacıyla Türkiye’ye getirdikleri sermaye miktarı ve Doğrudan yatırımlardan elde
edilen karın dağıtılmaksızın sermayeye katılımını içerir.
Diğer Sermaye Kalemi: Doğrudan yatırımı yapan kuruluşun, yatırım yaptığı kuruluşa
sağladığı kredi kullanımı ve geri ödemeler, borçlanmadan doğan yatırımlardan oluşur.
Gayrimenkul Kalemi: Yabancıların Türkiye’de alıp-sattığı Bina, arazi bedelleri

9.1.2.2. Portföy Yatırımları

Portföy yatırımları hesabı, sınır ötesine aktarılan mali kaynaklardan kaynaklanan işlemlerin
kaydedildiği hesaptır. Menkul değerlere yapılan yatırımlardır, genellikle devlet, özel
kuruluşların bono, tahvil, hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içerir Yabancı tahvil,
hisse senedi alım-satımı, yabancı ülke bankalarında vadeli hesap açılması, hazinenin yurtdışına
ihraç ettiği Eurobond’lar vb. işlemleri kapsar. Bir işlemin bu hesaba kaydedilmesi için, işlemin
uzun vadeli olup, muhakkak bir sermaye piyasası aracı karşılığında yapılması gerekir.
Portföy yatırımları, genelde ülkeler arasındaki faiz farklılıklarının neden olduğu yatırımlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yatırımların genellikle iki şekilde temin edilmesi söz konusu
olmaktadır. İlk yöntem, uluslararası piyasalardan kredi talebi veya kredi arzı şeklinde
gerçekleşirken, ikinci yöntem ise o ülke pazarına doğrudan faiz farkı ile ilişkili olarak yapılan
yatırımlardır. Dolayısıyla, portföy yatırımlarının artması ve azalmasında yurtiçi ve yurtdışı
piyasalardaki faiz oranları ve yatırım yapılan ülkelerde yürütülen iktisadi ve siyasi politikalar
oldukça etkili olmaktadır. Portföy yatırımı yapan aktörler, öncelikle sermayelerinin güvende
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olmasını arzu etmekle birlikte, esas olarak sermayelerinin onlara sağlayacağı getirilere ve
fırsatlara odaklanmaktadırlar.
Portföy yatırımlarında yerleşik şirket üzerinde yönetim hakkı veya denetim yoktur. Bu yolla
yerleşik şirket uluslararası piyasalardan kaynak sağlar. Doğrudan yatırımlarda yatırımcı üretim
teknolojisi ve işletmecilik bilgisini de getirebilir. Portföy yatırımlarında ise yabancı yatırımcı
sermayeden başka bir katkıda bulunmaz.

9.1.2.3. Diğer Yatırımlar Hesabı

Doğrudan yatırım, portföy yatırımları, finansal türevler ve rezerv dışında kalan diğer tüm
sermaye hareketleri, finansal işlemler diğer yatırımlar hesabında yer alır.
Varlıklar: Yurtiçindekilerin yurtdışındakilere açtığı ticari ve nakit krediler, bankaların
yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz varlıkları bu kalemde izlenir.
Yükümlülükler: Yurtiçindekilerin yurtdışındaki kişilerden sağladıkları ticari, nakit
krediler ile TCMB ve bankalar nezdinde yurtdışı yerleşik kişiler adına açılan döviz
hesapları bu kalemde izlenir.
Ticari krediler (vadeli mal alım-satımı şeklindeki krediler): ihracatçıların ithalatçılara
yaptıkları vadeli mal satışları (Verilen Kredi) ile bu satışların vadelerinde tahsil edilen
bedellerinden oluşur.
Krediler (Nakit krediler): TC Merkez Bankası ile bankaların yurtdışına açtıkları krediler
ile bankaların muhabir ilişkileri olmayan bankalara yaptıkları plasmanlardan oluşur.
Döviz mevcutları ve mevduat hesapları: Bankaların döviz varlıkları, TC Merkez
Bankası haricindeki bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz hesaplarındaki
değişimlerini gösterir.
Diğer varlık ve yükümlülükler: Bavul ticareti nedeniyle, yurtiçinde yerleşik kişilerin
kasalarındaki bankacılık sistemi kayıtlarına girmeyen tutarlardır ve 2004 yılından itibaren
sıfırdır.

9.1.3. Rezerv Varlıklar Hesabı

Gerçekleştirilen mal, hizmet ve sermaye gibi tüm otonom işlemlerin yol açtığı dengesizlikler
nedeniyle döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda TCMB ve IMF’deki altın ve döviz
rezervlerindeki değişmeleri ortaya koyar.

Rezerv Varlıklar şu unsurları içermektedir:


Parasal Altın Rezervleri: TCMB’nin tuttuğu parasal altın rezervleridir.
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Özel Çekme Hakkı (SDR): IMF tarafından yaratılan, üye ülkelerin kotaları
çerçevesinde ülkelere rezerv sağlamak amacıyla tahsis edilen bir uluslararası rezerv
şeklidir.



Fon Nezdindeki Rezerv Pozisyonu: Üye ülkelerin kredi dilimlerinden satın alışlarının
toplamı olup, üye ülkeye her an ödenebilen tutarlardır. IMF’den satın alınan tutarlar,
döviz rezervlerinde artış, rezerv pozisyonunda azalışı gösterir.



Döviz Rezervleri: TCMB’nin elinde tuttuğu dış ödemelerde hemen kullanılabilecek
yabancı paralar, menkul kıymetler ile yurtdışında geçerli çek, poliçe, senet ve benzeri
ödeme araçlarından oluşur.



Diğer Alacak Hakları: Yukarıdakilerin dışında kalan diğer rezerv varlıklarıdır.
Ödemeler Bilançosunun ait olduğu yıl içerisinde;
Dış Alem Gelirleri > Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Artar ↑
Dış Alem Gelirleri < Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Azalır ↓
Dış Alem Gelirleri = Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Değişmez

9.1.4. Net Hata ve Noksan Hesabı

Ödemeler bilançosu borç ve alacak tarafları çift-yanlı kayıt yöntemi gereği muhasebe
anlamında her zaman denktir. Ancak ülkede yapılan bazı dış ekonomik işlemler hakkında
verilerin değişik kaynaklardan ve eksik bilgi alınması, bazı işlemlerin sonuçlarının bilanço
döneminin dışına taşması gecikme, unutma, değerleme, ölçme, kayıtların farklı zamanlarda
yapılması gibi nedenlerden dolayı, muhasebe denkliği sağlanmayabilir. Bu durumda net hata
ve noksan hesabına bilançonun borç ve alacak toplamları arasındaki farkı giderecek eşitleyici
bir kayıt düşülerek muhasebe denkliği sağlanır.
Ödemeler dengesi tanımlaması açısından, rezerv varlıklar, bankaların döviz varlıkları ve
diğer sektörlerin varlıkları, sonuç kalemlerini oluşturmaktadır. Cari işlemler ve sermaye
hareketlerinin toplamının sıfırdan farklı olması durumunda, varlıklarda değişim söz konusu
olmaktadır. Fakat uygulamada, cari işlemler hesabı ile rezerv varlıklar, finans hesapları toplamı,
çeşitli hata ve noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç verebilmektedir. Söz konusu toplam
ters işareti ile net hata ve noksan hesabına kaydedilerek ödemeler bilançosunun muhasebe
anlamında denkliğine ulaşılmaktadır. Net hata ve noksan, tanım icabı ölçüm hataları ve
tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden doğmaktadır.
Net hata ve noksanın ortaya çıkma nedenlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;



İthalat veya ihracat için malın hareketi ile ödemenin farklı bilanço dönemlerine
yansıması durumundaki zaman uyumsuzluğunun ortaya çıkması,
Gümrük işlemlerine ilişkin beyanat hataları,
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Ödemeler dengesindeki çeşitli kalemlerden elde edilen döviz gelirlerinin sistem
dışına (yastık altında, kasalarda saklanması) çıkarılması veya finansman sırasında
sistem dışından kaynak kullanılması şeklindeki kayıt dışı işlemlerin yapılması,
Bazı verilerin (turizm ve bavul ticareti) anketler yoluyla elde edilmesindeki
eksiklikler.

Net hata ve noksan hesabı ile ilgili yorum yapılırken, birtakım unsurların dikkate alınması
gerekli olacaktır. Bir ülkede net hata ve noksanın sürekli aynı yönde oluşması, ödemeler
bilançosu hesaplamasında sistematik bir hatanın göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir.
Herhangi bir dönemde net hata ve noksanın küçük olması, ölçüm hatası yapılmamış olmasını
gerektirmez. Büyük pozitif ve negatif hataların birbirini konsolide etmesi de söz konusu
olabilir. Net hata ve noksan birbirini takip eden dönemlerde birbirini götürme eğiliminde ise
(bir dönem pozitif, sonraki dönem negatif, sonra tekrar pozitif), bu durumda zamanlamadan
kaynaklanan hatalardan bahsedilebilmektedir.
Net hata ve noksanın, ödemeler bilançosu tablosunda hangi hesaplardan doğduğu tam
anlamıyla ortaya konulamamakla birlikte, bu konuda varsayımların yapılması mümkündür. Net
hata ve noksanın oluşma nedenlerinin özel sektöre ilişkin olması olasılığı daha yüksek
görülmektedir. Çünkü aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, bankacılık dışı özel sektörün döviz
varlıklarındaki değişimlerin tam olarak izlenmesi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla,
bankacılık dışı özel sektörün döviz varlıklarındaki değişimin, büyük oranda net hata ve noksana
yansıdığı tahmin edilebilecektir. Sonuç itibariyle, net hata ve noksan kaleminin yerleşikler
kaynaklı olduğu kabul edilmektedir.
Şekil: Cari İşlemler ile Sermaye Hareketlerinin Varlıklara Etkisi
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9.2. Ödemeler Bilançosunda Ekonomik Dengesizliklerin Gösterilmesi

Ödemeler bilançosu, çift kayıtlı muhasebe sistemi ilkesine göre kaydedilmektedir. Bu
muhasebe sisteminde bir işlem bir hesabın borçlu ya da alacaklı kısmına yazılırken, aynı işlem
bu defa başka bir hesaba, ters yönde kaydedilmektedir. Böylece hesap denk hale
getirilmektedir. Bu sebeple, ödemeler bilançosu her zaman, muhasebe kayıtları açısından denk
olacaktır. Fakat ödemeler bilançosunun muhasebe kayıtları açısından denk olması, ekonominin
dış ödemelerinin de denk olduğu anlamına gelmemektedir. Ödemeler dengesindeki ekonomik
dengesizlikleri gösterebilmek amacıyla ödemeler bilançosunda bir hesabın altına yatay sanal
bir çizgi çizilmektedir. Bu şekilde ödemler dengesindeki hesapların bazıları çizgi üstünde
bazıları çizgi altında kalacaktır.
Çizgi üstü işlemler (Otonom İşlemler): Ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi ile
ilgileri bulunmayan otonom kalemleri gösterir. Otonom işlemler bir müdahale olmaksızın
piyasanın kendi akışı içinde gerçekleşen işlemler olarak kabul edilir.

Çizgi altı işlemler (Denkleştirici – Finanse Edici): Ödemeler bilançosunda iktisadi
dengesizliğin giderilmesi ya da açığın finanse edilmesi amacı ile gerçekleştirilen işlemler olarak
kabul edilirler.
Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler geçici ve temel dengesizlikler olarak
iki şekilde ele alınabilmektedir. Geçici dengesizlikler, olağan dışı koşullardan dolayı cari
işlemlerde ortaya çıkan azalma ve artma neticesinde oluşan, zamanla etkisini yitiren ödemeler
dengesi açıklarını ifade eder. Genelde geçici dengesizliklerin baş göstermesi durumunda, iktisat
politikaları ile müdahale etmeye gerek kalmadan dış dengenin yeniden sağlanması söz konusu
olacaktır. Ödemeler bilançosunda görülen temel dengesizlikler ise, genelde kronikleşmiş
nitelikteki talebin yapısı ile sermaye sokunun yapısı arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanmaktadır. Ödemeler bilânçosunda oluşan temel ve geçici dengesizliklerin tamamı
ülkenin ve ticaret ortaklarının reel arz ve talep şartlarındaki kronik değişiklikler, uluslararası
ticarette kaymalar, uluslararası ticareti engelleyen korumacı politikalar gibi unsurlardan
doğabilmektedir.
Ödemeler bilançosundaki ekonomik dengesizliğin belirlenmesi açısından, hangi
işlemlerin çizgi altı ya da denkleştirici olacağı alanında üç hesaplama yöntemi bulunmaktadır:




Temel Denge Yöntemi
Likidite Dengesi Yöntemi
Genel Denge (Resmi Rezervler Dengesi Yöntemi)

Temel Denge Yöntemi: Hayali çizgi uzun dönemli sermaye hareketlerinin altından
çizilir. Temel denge, cari işlemler bilançosu ve uzun süreli sermaye bilançoları toplamından
oluşur. Ülkenin uzun vadede uluslararası konumda ortaya çıkabilecek durumunu gösterir.
Likidite Dengesi Yöntemi: Ödemeler bilançosu dengesizliği belirlenirken, Temel denge
kalemlerine ek olarak “Kısa süreli sermaye dengesi” nin eklenmesi ile oluşan dengedir.
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Genel Denge (Resmi Rezervler Dengesi Yöntemi): Resmi rezervler hesabına ait
işlemler çizgi altına diğerleri ise çizgi üstüne yazılır. Amaç ülke parasının uluslararası döviz
piyasalarındaki durumunu ortaya çıkarmaktır. Ekonomi politikası otoritelerine, dış dengenin
sağlanması, döviz kurunun denge düzeyinde tutulmasında para ve döviz kuru politikalarının ne
şekilde kullanılması gerektiği konusunda ipuçları verir. Günümüzde ülkemizde genel denge
yöntemi kullanılır.
Bir ülkede dış denge sorunları değerlendirilirken bakılan göstergelerden bir tanesi cari
işlemler açığının GSYİH’ya oranıdır:





Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 2, risk olarak algılanmaz
Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 2 - % 4 aralığı, takip edilmesi gerekli kritik eşik
Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 4 - % 6 aralığı, muhtemel bir krizin öncü göstergesi
Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 6’ya ulaşması krize yol açabilecek döviz açığı oranı
olarak kabul edilmektedir.

Bir ülkenin dış denge sorunu değerlendirilirken izlenen diğer bir gösterge ise, “İhracatın
İthalatı Karşılama Oranı”dır. Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama oranının
(İhracat / İthalat) % 65’in altına düşmesi durumu, dış ticaret açığının etkisinin bir döviz krizi
yaratacak boyuta ulaştığını gösteren öncü gösterge olarak kabul edilmektedir. Bakıldığında
1980, 1994 ve 2001 krizleri öncesinde bu oran % 50’ler civarına geldiği görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ödemeler Bilançosu bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönemde yabancı ülkelerde yerleşik
kişilerle gerçekleştirdikleri tüm ekonomik işlemlerin neticesini ortaya koyan sistematik kayıt
olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, ödemeler bilançosu bir ülkede yerleşik kişi ve
kurumların, dış dünya ile yürüttükleri ekonomik ilişkilerin muhasebeleştirildiği bir tablo olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde TC Merkez Bankası tarafından hazırlanır.
Ödemeler bilançosu temel hesapları cari işlemler hesabı, finans hesabı, net hata ve noksan
hesabı, rezerv varlıklar hesabından oluşmaktadır.
Cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir akımları gibi reel kaynaklara ilişkin işlemlerin ve cari
transferlerin kaydedildiği hesap olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal
ve hizmetlerin kayıtları bu hesapta tutulur. Cari işlemler hesabı, bir ülkede yerleşiklerin, diğer
ülke yerleşikleri arasında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet satışlarından, bu mal ve hizmetlere
yaptıkları ödemeler ile net faiz ödemeleri ve karşılıksız transferlerin toplamından oluşmaktadır.
Dış ticaret hesabı, yabancılarla gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracatı ve ithalatını
kapsamaktadır. Fiziki mal ihracat ve ithalatını, parasal olmayan altın ve limanlarda sağlanan
malları içermektedir.
Uluslararası hizmetler veya görünmez ticaret, görünmeyenler dengesi, bir ülkenin, hizmet ithali
ve ihracından doğan ödeme akımlarının kaydedildiği hesap olarak tanımlanmaktadır.
Birincil Gelir Dengesi emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen
gelirler ile ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar,
portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir.
Uluslararası dolaysız yatırımların, portfolyo yatırımlarının elde ettikleri gelirler, ülke olarak dış
borçlara ödenen faiz bu hesapta yer almaktadır.
İkincil Gelir Dengesi ülkelerarası resmi ve özel bağış, hibe, işçilerin yaptıkları tasarruf
transferlerini kapsar.
Finans hesabı ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği sermaye ithal ve ihracının kayıtlarının
bulunduğu hesaptır. Bir ülkenin dış finansal (dış mali) varlıkları ve yükümlülüklerindeki
değişmeler ve bu değişimlerin karşılıklı kayıtlarını içerir.
Doğrudan yatırımlar yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir
işletmenin yönetimini kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım
şeklidir. Bir ülkede yerleşik bir kuruluşun başka bir ülkede yerleşik bir şirkete uzun vadeli
yatırım yapmak ve şirketin yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla şirket hisselerinin % 10’unu
aşan miktarda yaptığı yatırımlardır.
Portföy yatırımları hesabı, sınır ötesine aktarılan mali kaynaklardan kaynaklanan işlemlerin
kaydedildiği hesaptır. Menkul değerlere yapılan yatırımlardır, genellikle devlet, özel
kuruluşların bono, tahvil, hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içerir Yabancı tahvil,
hisse senedi alım-satımı, yabancı ülke bankalarında vadeli hesap açılması, hazinenin yurtdışına
ihraç ettiği Eurobond’lar vb. işlemleri kapsar.
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Rezerv Varlıklar Hesabı gerçekleştirilen mal, hizmet ve sermaye gibi tüm otonom işlemlerin
yol açtığı dengesizlikler nedeniyle döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda TCMB ve
IMF’deki altın ve döviz rezervlerindeki değişmeleri ortaya koyar.
Ödemeler bilançosu borç ve alacak tarafları çift-yanlı kayıt yöntemi gereği muhasebe
anlamında her zaman denktir. Ancak ülkede yapılan bazı dış ekonomik işlemler hakkında
verilerin değişik kaynaklardan ve eksik bilgi alınması, bazı işlemlerin sonuçlarının bilanço
döneminin dışına taşması gecikme, unutma, değerleme, ölçme, kayıtların farklı zamanlarda
yapılması gibi nedenlerden dolayı, muhasebe denkliği sağlanmayabilir. Bu durumda net hata
ve noksan hesabına bilançonun borç ve alacak toplamları arasındaki farkı giderecek eşitleyici
bir kayıt düşülerek muhasebe denkliği sağlanır.
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Bölüm Soruları

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun temel hesaplarından biri değildir?
Cari işlemler hesabı
Net hata ve noksan hesabı
Rezerv varlıklar hesabı
Dış Ticaret Hesabı
Finans Hesabı

2. Ödemeler bilançosunda ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerin kayıtlarının yer
aldığı hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cari işlemler hesabı
b) Net hata ve noksan hesabı
c) Rezerv varlıklar hesabı
d) Dış Ticaret Hesabı
e) Finans Hesabı
3. Ödemeler bilançosunda yabancılarla gerçekleştirilen ve sadece gümrüklerden geçen
mal ihracatı ve ithalatını kapsayan hesap nasıl adlandırılmaktadır?
a) Cari işlemler hesabı,
b) İkincil gelir dengesi
c) Birincil gelir dengesi
d) Dış ticaret hesabı
e) Görünmeyenler dengesi
4. Ülke olarak dış borçlara ödenen faizler ödemeler bilançosunun hangi hesabında
gösterilmektedir?
a) Finans hesabı
b) İkincil gelir dengesi
c) Birincil gelir dengesi
d) Dış ticaret hesabı
e) Görünmeyenler dengesi
5. Bir ülke vatandaşlarının yabancı tahvil ve hisse senedi alım-satımı yapması, yabancı ülke
bankalarında vadeli hesap açılması durumunda bu işlemler ödemeler bilançosunun hangi
hesabına kaydedilecektir?
a) Finans hesabı
b) İkincil gelir dengesi
c) Birincil gelir dengesi
d) Net hata ve noksan hesabı
e) Görünmeyenler denge
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dış Alem Gelirleri > Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Artar
b) Dış Alem Gelirleri < Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Azalır
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c) Dış Alem Gelirleri = Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Değişmez
d) Dış Alem Gelirleri > Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Azalır
e) Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi Ödemeler Bilançosu “Diğer Yatırımlar Hesabı” arasında yer
almaz?
a) Varlıklar
b) Yükümlülükler
c) Ticari krediler
d) Parasal Altın Rezervleri
e) Döviz mevcutları ve mevduat hesapları
8. Aşağıdaki kalemlerden hangisi Rezerv Varlıklar arasında yer alır?
a) Özel Çekme Hakkı
b) Ticari krediler
c) Varlıklar
d) Döviz mevcutları
e) Yükümlülükler
9. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler dengesi alt hesapları arasında yer almaz?
a)Dış Ticaret Dengesi
b) Görünmeyenler dengesi c) Aktif Dengesi
d) Birincil Gelir Dengesi e) İkincil Gelir Dengesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Ödemeler Bilançosu “Diğer Yatırımlar Hesabı” arasında yer
alır?
a)Parasal Altın Rezervleri
b) Yükümlülükler
c)Özel Çekme Hakkı
d) Fon Nezdindeki Rezerv Pozisyonu
e) Döviz Rezervleri
CEVAPLAR:
1.a , 2.c , 3.e , 4.b , 5.a, 6. d, 7. d, 8. a, 9. c, 10. b
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10.DÖVİZ KURU, DÖVİZ PİYASASI VE DÖVİZ KURU
SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde döviz ve konvertibilite kavramları; döviz arzı ve döviz talebi ile döviz piyasaları
üzerinde durulacaktır. Ardından, döviz piyasasının fonksiyonlarına değinilip, döviz kurları ve
döviz kurlarını etkileyen en önemli faktörler ele alınacaktır. Döviz kuru sistemleri kavramı
üzerinde durulmasının ardından döviz kuru sistemleri sabit, esnek ve karma döviz kuru
sistemleri olarak üç başlıkta sınıflandırılarak, açıklanacaktır. Öncelikle sabit döviz kurlarının
işleyişi, tarihsel uygulamalar olan altın standardı ve Bretton Woods Ayarlanabilir Sabit Döviz
Kuru Sistemleri perspektifi ile açıklanacaktır. Daha sonra esnek döviz kuru sistemi avantaj ve
dezavantajlarıyla açıklanacaktır. Uygulamada en çok hayat bulan karma döviz kuru sitemleri
müdahale çeşitlerine göre ayrıntılı bir sınıflandırmaya tabi tutularak açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Konvertibilite kavramını ve konvertibilitenin koşullarını açıklayınız.
2. Döviz, döviz arzı ve talebi kavramlarını açıklayınız. Döviz piyasalarının
özelliklerine kısaca değininiz.
3. Döviz piyasasının fonksiyonları nelerdir?
4. Döviz kuru sistemi kavramını ve temel türlerini açıklayınız.
5. Sabit döviz kuru sisteminin avantajlı ve dezavantajlı yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Döviz ve konvertibilite
kavramları

Döviz ve konvertibilite
kavramlarının ne olduğu
anlaşılacaktır.
Döviz arzı ve döviz talebi
ile döviz piyasaları; döviz
piyasasının fonksiyonları
öğrenilecektir.
Döviz kuru sisteminin ne
olduğu ve nasıl
sınıflandırıldığı
anlaşılacaktır.

Döviz arzı ve döviz talebi
ile döviz piyasaları; döviz
piyasasının fonksiyonları
Döviz Kuru Sistemi
Kavramı

Sabit Döviz Kuru Sistemi

Esnek Döviz Kuru Sistemi

Karma Döviz Kuru
Sistemleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Tarihsel olarak uygulanan
sistemler çerçevsinde sabit
kur sisteminin işleyişi
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Esnek kur sistemini nasıl
işlediği ve avantaj ve
dezavantajları
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Karma döviz kurlarının
müdahale türlerine göre
nasıl adladlandırıldığı
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar
Döviz, Konvertibilite, Döviz Kuru, Döviz kuru Ssitemi, Sabit döviz kuru sistemi, Altın standardı,
Bretton Woods döviz kuru sistemi, Esnek döviz kuru sistemi, Karma döviz kuru sistemi
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10.1. Döviz Kavramı

Uluslararası ekonomik işlemlerde bir başka ifade ile uluslararası ödemelerde kullanılan para
döviz olarak adlandırılmaktadır. Döviz kavramı geniş anlamda kullanıldığında, yabancı ödeme
araçlarının tamamını kapsamaktadır. Dar anlamda döviz kavramından söz ediliyorsa, yabancı
paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade etmektedir. Nakit yabancı para şeklinde olmayan,
ancak para yerine geçen dövize bağlı çekler, senetler, banka havaleleri, ödeme emirleri gibi
yabancı para ödeme araçları ise, kaydi döviz veya döviz olarak kabul edilmektedir.
Kambiyo, yabancı paralar ve bu paralarla ödemeyi sağlayan belge, hesap ve araçları ifade
etmek için kullanılmaktadır. Türkiye’de döviz ve kambiyo terimlerinin, birbirlerinin yerine
kullanıldığı görülmektedir. Döviz (Exchange) en basit anlamıyla yabancı paralara verilen addır.
Diğer bir tanımlamaya göre; Döviz (kambiyo), efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan
her çeşit hesap, belge ve vasıtalardır. Döviz "efektif" ve "kaydi" nitelik taşıyabilir.
Efektif, yabancı ülke kağıt parası veya banknotu ile altın ve gümüşe, kambiyo işlemlerinde
efektif denir. Kaydi forma dönüşmemiş halde olan, ekonomik birimlerin banknot ve bozukluk
olarak ellerinde tuttukları yabancı paradır. Uluslararası ödemeler büyük ölçüde efektif dövizle
değil, kaydi dövizle gerçekleştirilir. Çünkü efektif dövizin nakli riskli ve maliyetlidir.

10.2. Döviz Kuru

Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerine döviz kuru denir. Diğer bir
deyişle; iki ulusal para birimi arasındaki değişim oranıdır. Döviz fiyatlarına döviz kuru denir.
Efektif ve döviz alım satımlarında ve kambiyo işlemlerinde yabancı ülke paralarına uygulanan
fiyatlardır.
Döviz kuru bir birim yabancı paranın ne miktarda ulusal para ile değiştirilebileceğini ifade
etmektedir. Anlaşılacağı üzere, bir işlemin uluslararası ticarete konu olabilmesi, karşılıklı en az
iki farklı para biriminin var olması durumunda mümkün olabilecektir. Tarihsel bakımdan döviz
kuru kavramının ortaya çıkmasına yol açan olgu iki ülke arasındaki mübadelenin
gerçekleşmesidir. Bu şekilde bir ülkenin mübadelesinin diğer ülkenin para birimi cinsinden
belirli bir değeri oluşmuştur.

10.3. Konvertibilite
Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke paralarına ve altına
dönüştürülebilme özelliğine haiz olmasıdır. Konvertibilite dileyen herkesin serbestçe döviz
işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır. Her döviz, uluslararası ödeme aracı olarak
kullanılmaz.
Konvertibilite dış ticaretten kaynaklanan borç ve alacakların karşılıklı denkleştirilmesi ve
uluslararası uzmanlaşmadan faydalanmaya olanak sağlaması sebebiyle, dünya ticaretinin
geliştirilmesinin temel koşullarından birini teşkil etmektedir.
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10.4. Döviz Piyasası

Kurlardaki değişiklikler uluslararası ekonomik ilişkilere konu olan mal ve hizmetlerin
piyasa fiyatlarını ve diğer piyasaları etkileyerek ekonomilerde global değişiklikler yaratır. İlke
olarak döviz piyasasında oluşur.
Döviz piyasası, farklı ülkelere ait paraların alınıp satıldığı piyasaya verilen addır. Diğer bir
tanımlamayla yabancı paraların ya da nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek
vs. gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır.
Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaşmadıkları piyasalardır. Belirli bir borsa
biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir. Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme
yapılabilmektedir. Evrensel nitelikte piyasalardır. Yeryüzünde döviz piyasası hiç kapanmayan
bir piyasa durumundadır. Tam Rekabet Piyasası’na oldukça yakın piyasalardır.
Döviz işlemleri, Interbank piyasalarında da yapılabilir döviz aracıları aracılığı ile de
yapılabilir. Interbank döviz piyasası, yeryüzündeki en büyük finansal piyasadır. Döviz
piyasasındaki işlem hacmi, tüm dünyadaki hisse senedi piyasalarından daha büyüktür. Örneğin,
döviz piyasasındaki 1 günlük işlem hacminin dünyanın en büyük hisse senedi piyasası olan
NYSE’nin yaklaşık 2 aylık işlem hacmine eşit olduğu söylenir. Döviz piyasalarındaki işlem
hacminin 1970’lerden bu yana her yıl öncekinin 3 katı arttığı görülür.
Güçsüz bir yerli para birimi;




yabancı ürün ve hizmetleri pahalı hale getirir,
tüketicilerin yabancı ürün ve hizmet satın alımlarını düşmesini beraberinde getirir,
hem yerli ürün ve hizmet talebi artar; hem de işletmelerin uluslararası rekabet gücü,
nispeten düşük fiyatlar nedeniyle, artar.

Güçlü bir yerli para birimi;




yabancı ürün ve hizmetleri daha ucuz hale getirir,
tüketicilerin yabancı ürün ve hizmet satın alımlarını arttırır
işletmelerin uluslararası ticaretteki rekabet gücü, nispeten yüksek fiyatları nedeniyle,
düşer.

10.4.1. Döviz Piyasasında Denge

Döviz Arzı: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satılması arzulanan
yabancı para miktarıdır. Ellerinde döviz bulunduranların bunları ulusal para karşılığında
bankalara satma arzularıdır. Döviz arzı, ihracat bedeli ödemeleri, yurtiçine seyahat, plasman,
spekülasyon, yatırım amaçlı olarak yapılabilir.
Döviz Talebi: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak istenen
yabancı para miktarını gösterir. Diğer bir deyişle, belirli bir dönemde satın alınan dövizler döviz
talebini gösterir. Döviz talebi, ithalat bedeli ödemeleri, yurtdışına seyahat, plasman,
spekülasyon, yatırım amaçlı olabilir.
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Döviz piyasasında dengenin sağlanması ve denge döviz kurunun belirlenmesi arz edilen
döviz miktarının talep edilen döviz miktarına eşitlenmesiyle sağlanır. Denge döviz kuru, döviz
talebinde ve/veya döviz arzında ortaya çıkan değişmeler nedeniyle değişir.

10.4.2. Döviz Piyasalarının Özellikleri

Bir yabancı paranın piyasası dünyada o paranın alınıp satıldığı tüm kentleri kapsar. Döviz
piyasaları genelde mal ve menkul değer piyasalarıyla ortak özellikler taşımakla birlikte, birçok
yönlerden diğer piyasalardan ayrılır. Aşağıda döviz piyasalarının belli başlı özelliklerini ele
alacağız.
(1) Alıcı ve satıcıların karşılaştığı piyasalar değildir.

Alıcı ve satıcılar arasında normalde doğrudan bir ilişki yoktur. Satıcılar dövizi bir aracı kuruma
satar, alıcılar da aracı kurumdan satın alır. Alıcı ve satıcıların bir yerde toplanıp fiyat üzerinde
pazarlık yapmaları söz konusu değildir. Aracı kurumların başında ticari bankalar gelir. Banka
dışında aracılar kar amacıyla kendi adlarına döviz alım ve satımı yapan ticari firmalar
(döviz büfeleri/ofisleri) bulunmaktadır.
(2) Örgütlü olmayan piyasalardır;
Döviz piyasaları belirli bir borsa şeklinde örgütlenmiş piyasalar değildir. Döviz işlemleri
örgütsel yapıya sahip borsa binalarında yapılmaz.Bu işlemler serbest piyasa kuralları içinde
yürütülür.
(3) Evrensel Piyasalardır.
Döviz piyasaları ulusal piyasalarla sınırlanmış değildir, Küresel bir örgütlenme vardır. Her
ülkede döviz ticareti genellikle belirli şehirlerde yoğunlaşmıştır. Genelde büyük mali
merkezlerdir.(New York, Londra, Frankfurt, Zürih, Paris ve Tokyo) Bu kentler aynı zamanda
dünyanın önemli sermaye piyasalarını oluşturur.Aracılar dünyanın farklı yörelerinde yerleşik
olsa da haberleşme araçlarıyla sürekli iletişim içindedirler.Bir piyasadaki fiyat
değişmelerinden, aralarındaki büyük coğrafi uzaklığa karşın, tüm diğer merkezler anında
haberdar olur.İletişim olanakları sayesinde döviz piyasaları bütün dünya çapında adeta
bütünleşmiş tek bir piyasa oluştururlar.
(4) Döviz piyasaları hiç kapanmayan piyasalardır.
Yirmi dört saat boyunca faaliyettedir. Saat farkları dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde döviz
piyasalarından birisi her an açıktır. Ulusal piyasa kapalı olsa da açık olan piyasalarda kurları
etkileyecek gelişmeler ortaya çıkabilir. O yüzden bir piyasa açıldığında kapanışa göre kurlar
çok farklı olabilir. Döviz piyasalarında fiyat kotasyonu dakikada 20 kez değişiyor, bir günde
gerçekleşen kotasyon değişimi 18,000’e ulaşıyor. Günümüz dünyasının en büyük pazarı döviz
piyasalarında işlemler günün 24 saati boyunca devam eder. İşlemler, günün ilk saatleriyle
Sidney ve Tokyo’da başlar. Sonra Hong Kong ve Singapur piyasaları açılır, günün ilerleyen
saatlerinde Dubai ile birlikte Avrupa’da Zürih, Frankfurt ve Londra piyasaları faaliyete başlar.
İşlemlerin oldukça yoğun gerçekleştiği Londra piyasası hareketlendikten sonra, Amerika’da
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New York, Chicago ve en son San Francisco şehirlerinde döviz işlemleri başlar. Bu piyasaların
kapanmasıyla da döviz piyasalarında 24 saat tamamlanır.
(5) Döviz piyasaları tam rekabet piyasalarına oldukça yakın piyasalardır.
Alıcı ve satıcı sayısının çok olması, piyasaya giriş çıkış serbestisi, dövizin homojen bir varlık
olması, piyasanın bilgisel etkinliği vb. nedenler piyasayı tam rekabet koşullarına yaklaştırır.
Özellikle kamu müdahalelerinin bulunmadığı durumda bu piyasalar tam rekabet koşullarına
daha da yaklaşır.

10.5. Döviz Kuru Tanımları
Cari Döviz Kuru: Döviz piyasalarında yapılan alış ve satışlarda belirlenen ve her gün kambiyo
fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına denir. Bu kur, borsada - piyasada oluşan değerdir.
Bir yabancı paranın döviz işleminin yapıldığı anda fiilen gerçekleşen işlem fiyatıdır. Dolaylı ve
Dolaysız Kotasyon olmak üzere iki türlü gösterim mevcuttur.
Dolaysız (Direkt) Kotasyon (Avrupa Usulü): Bir birim yabancı paranın kaç birim yerli paraya
eşit olduğu tanımlanır.
1 $ = 2.6 TL
Türkiye’de Dolaysız Kotasyon kullanılıyor.
Dolaylı (İndirekt) Kotasyon (Amerikan Usulü): Bir birim yerli paranın kaç birim yabancı
para ettiğini belirlenir.
1 TL = 1 / 2.6 $ = 0,38 $
Dolaysız Kur - Düz kur: İki milli para arasında doğrudan doğruya (fiilen) uygulanan döviz
kuruna düz kur denir. Türk Lirası ile doğrudan dolar satın almak istenirse; ABD doları ile TL
arasındaki parite 1 $ = 2.6 YTL bir doları elde etmek için 2,6 TL vermek gerekir. Bu durumda
doların düz kuru 2,6 TL dır.
Dolaylı Kur - Çapraz Kur: Farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak payda üzerinde
hesaplanmasına denir. $ başa yazılır, çünkü dolar rezerv paradır. Üçüncü bir para cinsinden, iki
ülke parası arasında ortaya çıkan kura çapraz kur denir.
Frankfurt Piyasasında

1 $ = 1,1 Euro

Tahtakale Piyasasında

1 $ = 2,6 TL

Dolaylı Kur

1 Euro = 2,86 TL

Döviz kurundaki dalgalanmalardan bahsedecek olursak;
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Döviz Kuru yükselirse; Yabancı paranın değeri ARTAR, ulusal paranın değeri AZALIR.
1$ = 2,30 TL iken 2,6 TL olması
Döviz Kuru düşerse; Yabancı paranın değeri AZALIR, ulusal paranın değeri ARTAR.
1$ = 2,30 TL iken 2,1 TL olması
Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru: Bankalar Döviz Kurlarını alış ve satış kurları olarak
ayrı ayrı kote ederler. Bankalar dövizi düşük fiyattan alır yüksek fiyattan satar. Alış ve satış
kurları arasındaki fark bankanın kârını ve işlem giderlerini kapsar buna Kur Marjı denir.
Kur Marjı (Spread) : Bankalar ve döviz ticareti yapan diğer kuruluşların döviz alış ve satış
kurları arasındaki farka denir. Kur marjını yıllık faiz veya kâr oranı ile karşılaştırabilmek için
bunların yüzdelik oranlara dönüştürülmesi gerekir.
Kur Marjı (Yıllık Yüzde) =

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

∗ 100

Alış -Satış kurları arasındaki farklılık nedenleri:





Yapılan döviz işleminin tutarı. Döviz işlemlerinin miktarı fazla olursa kur marjı
düşük olur.
Döviz piyasası istikrarsızsa oynaklık arttıkça marjlar yükselir.
Paranın gelecekteki piyasa koşullarına ilişkin istikrarsızlık beklentileri de marjları
artırır.
Efektif döviz işlemlerinde kur marjı yüksektir.

Efektif Kurlarda Kur Marjının Yüksek Olma Nedenleri:





Efektif genelde ufak miktarda alınır satılır, ama aynı idari maliyetler yapılır.
Efektif dövizler bankalarda nakit tutulur. Yabancı paraları kasasında tutan banka bu
alım satım süresi içinde faiz geliri elde edemez.
Nakit dövizlerin güvenlik problemi var.
Nakit dövizlerin ilgili ülkeden getirilmesinin maliyeti var.

Bu nedenlerle “efektif döviz” işlemleri “döviz”e göre daha fazla alım satım marjını içerir.

10.6. Döviz Kuru Sistemlerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması
Döviz kuru sistemleri, ulusal hükümetlerin döviz kurunun belirlenmesine izin verdiği
şartların tanımlanmasıdır. Döviz kurlarının belirlenme ve değişim rejimi döviz kuru sistemi
olarak adlandırılır. Günümüzde uluslararası finans sisteminde çok çeşitli döviz kuru sistemi
kullanılıyor ve her sistemin göreceli avantaj ve dezavantajları bulunuyor.
1990’lı yılların ikinci yarısından günümüze ağırlıklı olarak gelişmekte olan ekonomilerde
çok sayıda finansal ve ekonomik kriz ortaya çıkmıştır. 1994 yılı sonunda Meksika (Tekila) krizi
ile başlayan, 1997’de Uzak Doğu’da (Tayland, Endonezya ve Kore) Asya Krizi, 1998 yılında
Rusya ve Brezilya, 2000 yılı Ukrayna, 2001 yılı Arjantin,1994 ve 2001 yıllarında Türkiye, 2002
223

yılında Uruguay ve Brezilya’da yaşanan finansal ve ekonomik krizler için elbette pek çok neden
ileri sürülebilecektir. Diğer yandan 2008 yılında ABD’de baş gösteren ve tüm dünyaya yayılan
finansal kriz sadece gelişmekte olan ekonomilerin değil gelişmiş ekonomilerinde finansal
krizlere muhatap olabileceğini göstermiştir. Küreselleşme ve ülkelerin karşılıklı
bağımlılıklarının artması bir ülkede ortaya çıkan bir krizin kısa sürede diğer ülkelerdeki krizleri
tetiklemesine yol açmaktadır. Buna iktisat literatüründe yayılma etkisi, bulaşma etkisi, domino
etkisi veya dış yansıma gibi isimler verilmektedir.
Hiç kuşkusuz bu krizlerin ortaya çıkmasında ve derinlik kazanmasında başrollerden birini
de döviz kuru sistemleri oynamıştır. Dolayısıyla döviz kuru sistemi, bir ülke parasının gerçek
değerinin belirlenmesinde önemli bir unsurdur ve ekonomiyi birçok yönden etkilemektedir. Bu
nedenlerden ötürü bir ekonomide döviz kuru sisteminin belirlenmesi kararı çok büyük bir önem
arz taşımaktadır.
Bir ülkede uygulanan döviz kuru sisteminin niteliğini belirleyen temel unsur olarak, döviz
kurunun serbestçe dalgalanıp dalgalanamayacağı öne çıkmaktadır. Döviz kuru sistemlerinin,
genel olarak döviz kurunun piyasa koşullarına bağlı olarak değişip değişmemesine göre bir uçta
sabit döviz kuru sistemi ve diğer uçta esnek döviz kuru sistemleri olmak üzere ikiye ayrılması
mümkündür. Günümüz ekonomilerinde, bu iki uç sistemin katı bir şekilde uygulanması pek söz
konusu olmamaktadır. Uygulamada ülkelerin bunlar arasında yer alan çeşitli karma döviz kuru
sistemlerini benimsemeleri söz konusu olmaktadır. Bu karma uygulamaların özelliği ise, her iki
uç sistemin de belirli özelliklerini taşımalarıdır.
Döviz kuru sistemi, ulusal hükümetlerin döviz kurunun belirlenmesine izin verdiği şartların
tanımlanmasıdır. Döviz kuru sistemi, döviz kurlarının nasıl ve hangi güçler tarafından
belirleneceği, kurlarda serbestçe ya da resmi kararlarla değişme olup olmayacağı veya hangi
ölçülerde olabileceği gibi konularla ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.
Döviz Kuru Sistemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmamız mümkündür:


Sabit Döviz Kuru Sistemi



Esnek Döviz Kuru Sistemi



Karma Sistemler




Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemi


Temiz Dalgalanma



Kirli Dalgalanma

Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi


Bandın Genişletilmesi İle Kazandırılan Esneklik



Kur Ayarlamaları İle Kazandırılan Esneklik
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Döviz kuru sistemlerini uygulamada aşağıdaki tablodaki gibi özetlemek mümkündür.
Tablo: Döviz Kuru Sistemleri

10.7. Sabit Döviz Kuru Sistemi
Sabit döviz kuru sisteminde döviz kuru yetkili para otoriteleri tarafından saptanır, bu kur
belirli bir süre değiştirilmez. Döviz kurları belirli bir düzeyde sürdürülür. Ulusal para tek bir
paraya veya bir para sepetine altına bağlanır. Kurlar sabitlenince, arz ve talep koşullarının uzun
süre, piyasa kurlarının belirlenen sınırların dışına çıkmasına izin verilmez.
En katı sabit kur sisteminde bile kurlar çok dar olsa da bir dalgalanma aralığına sahiptir.
Döviz kurları resmi otoritelerce belirlenir. Piyasa mekanizmasının işleyişine müdahale edilerek
döviz kurunun sabitliği korunmaya çalışılır. Bu resmi kura Parite Kur, Par Değeri, Resmi Kur
denir.
Sabit döviz kuru sistemi, en iyi şekilde Altın Standardı Sisteminde işlemiştir. Merkez
bankası belirlenmiş bir kur üzerinden, döviz alım satımı yapmak zorundadır.
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Alt ve Üst Destekleme Noktaları: Kurların belirlenen sınırları aşması halinde resmi
otoritelerin müdahalelerde bulunmak zorunda kalacağı sınır noktalarıdır. Döviz kurunun dar bir
aralıkta dalgalanmasına izin verilmesi, döviz piyasasında istikrar sağlar. Dış ticaret yapan
ekonomik birimler için kur riski ortadan kalkar.
Sabit kur sisteminde merkez bankaları ödemeler dengesi açık veya fazlasını finanse etmek
durumundadır.




Ödemeler dengesinde açık varsa;


Türkiye’de dolar talebi dolar arzını aşar.



TCMB sabit kurdan dolar satmak zorundadır.

Ödemeler dengesinde fazla varsa;


Sabit kurdan, $ alıp TL satmak zorundadır.

Merkez bankaları bu tip durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmak zorundadır.
Ödemeler dengesi sürekli açık veriyor ise; merkez bankası sürekli döviz satar, bu nedenle
rezervleri tükenebilir ve kuru sabit tutması zorlaşır. Bu süreçte merkez bankası eninde sonunda
Devalüasyona başvurmak zorunda kalır.
Devalüasyon: Ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin resmi bir
kararla düşürülmesidir. Yerli mallar ucuzlar, ithal malları pahalılaşır. İhracat artar, İthalat
azalır. Ödemeler dengesi açığı kapatılmaya çalışılır.
Revalüasyon: Ülkenin para biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve yabancı
paralarının döviz kuru cinsinden değer kaybetmesi sürecidir.
Sabit Döviz Kuru Siteminin Avantajları:


Dünya ticareti ve uluslararası yatırımlar için istikrarlı büyüme ortamı sağlar.



Esnek kurlara göre daha az istikrar bozucudur.



Dış Ticarette kur riskine karşı korur, dış ticaretin gelişmesini sağlar.



Kur garantisi kredili işlemlerin artmasını sağlar.



Kurların sabitlenmesi, kur değişmelerinin sermaye akımları üzerinde doğuracağı
riski ortadan kaldırır.



Hükümetler, sabit kur düzenini korumakla yükümlü oldukları için, yurtiçi istikrar
önlemlerine ağırlık verir ve para operasyonlarından kaçınır.

Sabit Döviz Kuru Sisteminin Dezavantajları:
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Büyük döviz rezervleri tutmayı gerektirir.



Döviz kontrolleri, bürokrasi - ticaret engeller doğurur



Döviz talebi kısıldığı için ithalat azalır.



Kurlar esnek olmadığından ödemeler bilânçosu dengesizlikleri, yurtiçi istikrar
önlemleriyle giderilir



Bunlar, dış ticareti sınırlandıran politikaları kapsar



Dış ticaret açıkları enflasyon sonucu oluşur.



Enflasyonda ithalat daha cazip gelir, çünkü yurtiçi mal fiyatları yükselirken, ithal
malları fiyatları aynı kalır.

10.8. Tarihte Uygulanan Para Sistemleri
Uluslararası para sistemi, ülkeler arasında mevcut döviz kurları ve ödeme ilişkilerini
düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir bütündür. Bu sistem ne kadar iyi
işlerse, uluslararası ödemeler o kadar kolay ve doğru şekilde gerçekleşecektir. Para sistemi
parayla ilgili konuları düzenleyen her çeşit yasa, karar ve uygulamaların tümüdür. Tarihsel
süreçte birçok para sistemi uygulanmıştır.
Tarihte Uluslararası Para Sistemleri


Altın Standardı Sistemi



Bretton Woods Sistemi

10.8.1. Altın Standardı Sistemi (1870 – 1933, Gold Standard)
Altın standardı düzenli olarak kullanılan ilk para sistemi olmuştur. Para arzı, altın stokunun
miktarına bağlıdır. Sistematik olarak en eski sabit kur uygulamasını oluşturur. Her ülke
parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın cinsinden tanımlar ve altının alım, satım, ihraç ve
ithali serbest bırakılır. Piyasada altın sikkeler yanında banknotlar da kullanılmış, ancak
devletler bu banknotları altına dönüştürme yükümlülüğünde olmuştur.
Altın standardı evrensel bir sistemdir. Her ülke parası altınla tanımlanır, bütün ülke paraları,
sahip oldukları altın miktarına göre otomatik biçimde birbirine bağlanır. Altın Standardı fiyat
istikrarı ve ödemeler dengesi istikrarını sağlamış bir sistemdir. Dış denkleşme otomatik gelir
ve fiyat mekanizmasıyla sağlanır. Ancak ekonomilerin küçülmesine ve işsizliğin artmasına
neden olmuştur.
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Altın standardı sisteminin istikrarlı bir biçimde işleyişi, için gerekli kurallar;





Her ülke parasının altın cinsinden fiyatının sabitlenmesi
Altının ülkeler arasında ihraç ve ithalinin serbest olması.
Dış ticareti fazla veren ülke, içeriye giren altın miktarındaki artışa bağlı olarak para
arzının artmasına,
Dış ticareti açık veren ülke ise altın kaybına bağlı olarak para arzının azalmasına
izin vermelidir.

I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile ülkeler altın rezervlerini korumak amacıyla paralarının
altına dönüşümüne son vermiştir. Savaş sonrası sisteme geri dönme girişimleri başarısız
olmuştur. Çünkü hükümetler, ekonomik hayata yoğun müdahalelerde bulunmaya başlamış ki
bu altın standardının gerekleri ile bağdaşmamaktadır.
Sistemde dış müdahalelerin olmaması, ülke paralarının değerinin ülkelerin sahip oldukları
altın miktarına göre belirlenmesi esastır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı altın standardının
çöküşünü hızlandırmıştır. Nihayet 1933’te altın standardı yıkılmıştır.
I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerde tam
bir kaos yaşanmıştır. Altın standardı yıkılmış, fakat yerine yeni bir sistem oturtulamamıştır. İki
savaş arası dönemin güçlükleri karşısında ülkeler, uluslararası ticareti serbestleştirecek ve mali
akımları düzenleyecek bir sisteme ihtiyaç duymuştur. O nedenle yeni bir para sistemi yaratmak
üzere, ABD’nin Bretton Woods kentinde toplanmışlardır.

10.8.2. Bretton Woods Sistemi
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD’nin çıkarları doğrultusunda yeni bir uluslararası para
sistemi kurulmuştur. Bu sistem, ulusal paraların değerlerinin ABD dolarına ve onun aracılığıyla
da, altına bağlı olduğu bir para sistemidir. Sistemde, ABD dolarının değeri doğrudan doğruya
altın olarak belirlenmiştir. Toplantılarda ikiz kardeş denen iki yeni örgütün kurulmasına karar
verilmiştir:



Uluslararası Para Fonu (IMF) Görevi: uluslararası mali ilişkileri düzenlemektir.
Dünya Bankası Görevi: önceleri savaşta yıkılan Avrupa ekonomilerinin onarımı,
daha sonra da az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla, mali yardım ve proje
desteği sağlamaktır

Bretton Woods Sistemi’ne; IMF sistemi veya Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi (adjustable peg)
denmiş. Çünkü Sistemde kur düzenlemeleri bulunmaktadır. 1946 yılında uygulanmaya
başlanan bu sistem 1973 yılında yıkılmıştır.
Sistem dış ödeme dengesizliklerini gidermek için üye ülkelere pariteleri değiştirme imkanı
tanır. Ancak sistemin temeli sabit kur sistemi olduğu için devalüasyon ve revalüasyon en son
başvurulacak çareler olarak görülüyordu. IMF’nin başlıca görevi, dış açık veren üye ülkelere
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kısa süreli kredi sağlamaktı. Krediler, iç önlemler açıkların giderilmesinde yeterli olmazsa
devalüasyona başvurulur. Fon yasalarına göre %10’dan yüksek oranda devalüasyon yapmak
için IMF’nin izni gerekir. Devalüasyon izni ise sadece ödemeler bilançosundaki “köklü
dengesizlik” koşuluna bağlıdır.
Bretton Woods Sisteminin Temel Özellikleri:


IMF’ye üye olan her ülke ulusal parasını, sabit kurdan ABD dolarına bağlamıştır.



Bu sabit dolar kuruna “dolar paritesi” denir.



ABD ise doları başka bir ülkenin parasına değil, altına bağlamıştır.
(1 ons saf altın = 35 $)



Sistemde ABD, diğer ülkelerin merkez bankalarına altın konvertibilitesi imkanı
tanır.



Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve, FED), yabancı merkez bankalarına
ellerindeki $ karşılığında, belirtilen sabit fiyattan altın satma yükümlülüğü altına
girmiştir.



Bu şekilde bütün ulusal paralar dolaylı yoldan altına bağlanmıştır.



Sistemde ABD bir tür dünya merkez bankası durumuna gelmiştir. Bu ABD
ekonomisinin o günkü dünya ekonomisi içindeki rakipsiz üstünlüğünden
kaynaklanmıştır.



Diğer bütün paralar dolara bağlandığı için, dolar bir değer standardı olmuştur. Bütün
uluslararası ödemeler, borç ve alacaklar dolar ile ölçülür.



Ulusal merkez bankaları kurları sabit tutabilmek için piyasada dolar alım-satımları
yaparlar. Bu nedenle dolar “müdahale parası” olmuştur.



ABD açısından “emisyon kazançları” olarak nitelendirilebilen kazançlar getirmiş.
Bazı ülkeler - Fransa sistemin adil olmayan bu kazançları eleştirmiştir.



Ülkeler merkez bankalarındaki dış rezervlerini dolarla tutmak durumunda olduğu
için dolar bir “rezerv para” statüsüne kavuşmuştur.

Her ulusal paranın döviz piyasasında, dolar paritesi etrafında en fazla %1’lik alt ve üst
sınırlar içerisinde dalgalanmasına izin verilir. Daha yüksek değişmelerin ise MB’nın piyasaya
müdahaleleri ile önlenmesi gerekir. Ancak ödemeler bilançosunda köklü bir dengesizlik
bulunması durumunda IMF’nin onayı ile üye ülkelere paralarını dolara göre devalüe etme
yetkisi verilmiştir.
Bretton Woods Sisteminin Sakıncalarından bazılarını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:


Güven sorunu: Spekülatörler hükümetin sabit kuru sürdürmesinden şüphe duyarsa, hemen
o paradan kaçıp sağlam paralara yönelirler. Bu ise, ulusal para üzerindeki baskıları daha da
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artırıp olası bir devalüasyonu kaçınılmaz kılar. Spekülatörler için işlem giderleri dışında
kayıp riski bulunmamaktadır.


Emisyon kazançları sorunu: Bir Yabancı ülke parasının uluslararası rezerv olarak
tutulması, emisyon kazançları (seignorage) sorunu doğurur. ABD, baskı maliyeti sıfıra
yakın olan dolarlarla ithalatını finanse edebilir, Böylece ithalatının değeri kadar emisyon
kazancı sağlar. Diğer ülkeler ise, dolar rezervlerini artırabilmek için mal ve hizmet ihraç
etmek ya da başka bir reel kaynak maliyetine katlanmak zorundadır.

Bretton Woods sonrası dönemde, küresel sabit kur sistemi yıkıldıktan sonra uluslararası
alanda ortak bir döviz kuru sistemi kalmamıştır. Sistem yıkıldıktan sonra başlıca sanayileşmiş
ülkeler ulusal paralarını dalgalanmaya bırakmıştır. 1980’li yılların ilk çeyreğinde ülkeler daha
çok kur sepeti şeklindeki sabit kuru tercih etmiştir. 1980’li yıllardan sonra birçok ülke esnek
kur sistemini tercih etmeye başlamıştır.

10.9. Esnek Döviz Kuru Sistemleri
Esnek döviz kuru sisteminde döviz kurları, piyasa güçleri tarafından arz ve talep koşullarına
göre günlük olarak belirlenir. Kurlar arz ve talebe bağlı olarak serbestçe değiştiğinden, bu
sistem esnek ya da dalgalı döviz kuru sistemi olarak adlandırılır. Sistemi uygulayan bir ülke
aynı zamanda döviz ve ticaret kontrollerinden arındırılmış olmalıdır. Dış denge tamamen döviz
kuru değişmelerine bağlanır. Ülkede uygulanan para ve maliye politikaları döviz kurlarını
etkiler. Örneğin: Para arzı artarsa, harcama eğilimi yükselir, potansiyel dış açık oluşur ve döviz
kuru yükselir.
Esnek Döviz Kuru Sisteminin Avantajları:


Kurlar döviz arz ve talebine göre piyasada belirlendiği için ulusal paranın gerçek
değeri ortaya çıkar.



Dış Denge kendiliğinden otomatik olarak sağlanır.
Dış Açık  Döviz Talebi   Döviz Kuru   İthalat Pahalılaşır
  İthalat   İhracat Ucuzlar   İhracat   Dış Açık





Dış ticaret ve ödemeler üzerinde sınırlamalara pek fazla gerek kalmaz.
Döviz Rezervi tutma gereksinimini azaltır.



Bürokrasiye ihtiyaç azalır. Sabit döviz kurlarındaki gibi mevcut dövizin kimlere
dağıtılacağı gibi sorunlar yoktur.



Döviz Kurlarında piyasada ortaya çıkan küçük değişmelerle denge sağlanır. Şok
etkisi yapan Devalüasyonlara gereksinim kalmaz.
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Dış denge baskılardan etkilenmeden iç ekonomik amaçlara uygun politikalar
izlenebilmesi ve böylece iç ve dış dengenin birlikte sağlanmasını kolaylaştırır.



Dış Şoklar nominal döviz kurları tarafından emildiği için ülke istikrarına olumlu
katkı yapar.



Her ülkenin arzuladığı enflasyon-işsizlik oranına ulaşmak için bağımsız iç politika
izlenmesine izin verir.



Hükümetlerin popülist politikalar gereği döviz kuruna müdahalesini engeller.

Ülke deneyimleri finansal krizlerde esnek kurların sabit kurlara göre üstün bir mekanizma
olduğunu göstermiş. Ancak esnek kurlar uygun parasal politikalarla desteklendiği takdirde
etkin işleyebilir. Merkez Bankasının nihai ödünç verici olarak hareket etmeye istekli olması
gerekir.
Esnek Döviz Kuru Sisteminin Dezavantajları


Günlük döviz kuru değişmelerinin döviz kurlarına ilişkin belirsizliği ve kambiyo
riskini arttırarak, dış ticareti ve uluslararası yatırımları zorlaştırması ve azaltması.



Döviz kurlarındaki yükselmenin yurtiçi enflasyonu arttırıcı etkisi. Döviz
kurlarındaki artış ithal girdileri pahalılaştırır. Bu da önce ithal malların fiyatlarının
sonrada bütün malların fiyatlarının artmasına yol açabilir.



Yüksek oranlı nominal ve reel döviz kuru dalgalanmaları kaynak dağılımını
olumsuz yönde etkiler.



Para politikası döviz kuru dışında bir nominal çıpa çerçevesinde şekillenir.

Uygulamada hiçbir ülkenin tam anlamı ile esnek kur politikası uyguladığını söylemek
gerçekçi olmaz. Geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurulduğunda, Kanada, ABD,
Almanya Japonya ve İsviçre bu uygulamaya en yakın örneklerdir.

10.10. Karma Döviz Kuru Sistemleri

Uç sistemler olarak sabit ve esnek kur sistemlerinin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler,
karma sistemlerle giderilmeye çalışılmıştır.
Karma sistemler;



Sabit kur sistemlerine esneklik kazandırılmak
Esnek kur sistemine müdahalede bulunmak şeklinde ortaya çıkan sistemlerdir.

1973’te Bretton Woods Sistemi fiilen sona erdikten sonra, çok sayıda batılı sanayileşmiş
ülke, döviz kurlarını dolara karşı serbest dalgalanmaya bırakmıştır. Türkiye’de bu gelişmelerin
dışında kalmamış ve döviz kurlarına esneklik kazandırmaya çalışarak, esneklik kazandırılmış
sabit kur sistemi benimsenmiş, bu uygulama 1 Mayıs 1981 tarihine kadar sürmüştür.
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Karma Döviz Kuru Sistemlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:
A. Esneklik Kazandırılmış Sabit Döviz Kuru Sistemleri
1. Döviz kuru ayarlamaları (devalüasyon)


Ayarlanabilir Sabit Kur (Adjustable Peg)



Sürünen Pariteler (Crawling Peg)



Tırıs giden pariteler (Trotting parities)



Kayan pariteler (Sliding parities)

2. Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama


Dar Aralık



Geniş Aralık

B. Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleri


Temiz Dalgalanma



Kirli Dalgalanma

10.10.1. Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru Sistemi (Adjustable Peg)
Sistemin mantığı kurların sabit tutulmasını gerektirmekle birlikte, bu, mevcut kurun hiç
değiştirilemeyeceği anlamına da gelmez. Çünkü ulusal para uzun zamandan beri alt ve üst
destekleme noktasında sürünüyorsa bu demektir ki, kuru bu düzeyde sürdürebilme olanağı
yoktur. Örneğin üst destekleme noktasında Merkez Bankasının piyasaya sürekli biçimde döviz
arz etmesi gerekir ki, bu olanaksızdır. Döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre belli bir
aralık içinde dalgalanmasına izin verilir. Dalgalanma bandı aşıldığında müdahale edilir.
Hükümetler zaman zaman kurları (pariteyi) değiştirmek ve ulusal paranın değerini yeniden
belirlemek yoluna giderler. Sisteme ayarlanabilir sabit kur sistemi denmesi bundan ötürüdür.
Ayarlanabilir pariteler sistemi gerçekte sık olmayan değişmelerden oluşur. Paritelerin çok
seyrek ayarlanması ve büyük oranlı ayarlamalar yapılması durumunda bu sistem “Sıçrayan
Pariteler” olarak adlandırılır. Uzun aralıklarla yapılan büyük oranlı revalüasyon ve
devalüasyonlara sıçrayan pariteler denir.

10.10.2. Sürünen Pariteler Sistemi (Crawling Peg)

Sabit paritelerde küçük oranlarda olmak üzere daha sık ayarlamalara başvurulmasıdır. Mini
devalüasyonlar söz konusudur. Sabit kurlara zaman içinde esneklik kazandırmayı amaçlar.
Ayarlamalar sık aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) yapılır. Bu yöntemde değişim oranı ayda
%5, veya yılda toplam %30`u geçmeyen ufak oranlı kur ayarlamaları yapılabilmektedir
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10.10.3. Tırıs Giden Pariteler (Trotting parities)

Paritelerin sık sık fakat küçük oranlı olarak ayarlandığı sistemdir. Kur ayarlaması yılda
%30’u aşar. Hiper enflasyon nedeniyle sık sık devalüasyon yapmak zorunda kalan çoğu Latin
Amerika ülkelerindeki kur ayarlamaları buna örnektir.

10.10.4. Kayan Pariteler (Sliding parities)
Sık yapılan kur ayarlamalarının; ayda yaklaşık %5’i ve yılda toplam %30’u aşmaması
durumunda geçerlidir. Döviz kurları önceden ilan edilen miktar - oranda sık sık ve açıkça
belirlenen aralıklarla değiştirilir. Örneğin bir ülke üç ay arka arkaya parasını %2 oranında
devalüe etmektedir ve bunu önceden de kamu oyuna açıklamaktadır. Böylece aylık
devalüasyonun açıklanmasıyla istikrar bozucu spekülasyon önlenmek istenir.

10.10.5. Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama

Burada sabit kurlara esneklik döviz kurunun parite etrafında değişmesine izin verilen alt ve
üst dilimleri ifade eder dalgalanma aralıklarının genişletilmesi ile sağlanmaktadır.
Dar Aralık (narrow band): Bretton Woods Sistemi, Dar aralıkta döviz kuru, parite etrafında
mesela ± % 1 olarak değişir. Üst Destekleme noktası ile Alt Destekleme Noktası arasında
piyasa kurları arz talebe göre bir değer almaktaydı. Üst sınır aşılınca o ülke merkez bankası
döviz satmaya başlayacaktır. Bretton Woods Sisteminde Smithsonian Anlaşması'na kadar dar
aralık kabul edilmiştir.
Geniş Aralık: Genişletilmiş aralık ise, milli paraların piyasa şartları da göz önünde
bulundurularak potansiyel olarak kaybedecekleri değer kazanma ve kaybetme sınırları içinde
dalgalanmasıdır. Döviz kurları, aralık sınırları içinde piyasa şartlarına göre serbestçe belirlenir.

10.10.6. Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleri, Gözetimli
(Yönetimli) Dalgalanma (Managed Float)
Bu kur sisteminde para otoritesi döviz kurlarına döviz alımı satımı yaparak müdahale eder.
Bu müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmaz. Parasal otorite bu müdahaleleri,
kendi karar alma mekanizmasını bir takım ekonomik göstergeler doğrultusunda o an için iyi
olduğunu düşündüğü bir şekilde çalıştırarak gerçekleştirir. Bu müdahaleler, ülke ekonomisinin
hareket alanını genişletir. Bu şekilde yönlendirilebilen kurlarla, serbest dalgalanan kur
sisteminin yol açtığı bir takım risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir.
Gözetim amacı açısından iki türlü dalgalanma var:


Temiz dalgalanma



Kirli dalgalanma
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Temiz dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim, sadece kısa dönemli düzensiz, aşırı
dalgalanmaların ortadan kaldırılmasına yönelik olup kurlar ilke olarak serbest dalgalanmaya
bırakılmıştır. Merkez bankasının denetimi altında yürütülen arz ve talebe göre değişen kurlara,
aşırı kabul edilen dalgalanmaların oluşması durumunda Merkez Bankasının piyasaya döviz
alış-satışlarıyla müdahale edilmesi söz konusudur.
Kirli dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim ekonomik açıdan ülkenin rekabet
gücünü koruması yani ithalatın azaltılması – ihracatın arttırılması için yapılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kavramı geniş anlamda kullanıldığı takdirde, yabancı ödeme araçlarının tamamını
kapsamaktadır. Eğer dar anlamda döviz kavramından söz ediliyorsa, yabancı paralar üzerine
yazılı ticaret poliçelerini ifade etmektedir. Nakit yabancı para şeklinde olmayan, ancak para
yerine geçen dövize bağlı çekler, senetler, banka havaleleri, ödeme emirleri gibi yabancı para
ödeme araçları ise, kaydi döviz veya döviz olarak kabul edilmektedir. İtalyanca kökenli bir
kelime olan “Kambiyo”, yabancı paralar ve bu paralarla ödemeyi sağlayan belge, hesap ve
araçları ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkiye’de döviz ve kambiyo terimlerinin,
birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir.
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değeridir. Diğer bir deyişle; iki ulusal para
birimi arasındaki değişim oranıdır. Döviz fiyatlarına döviz kuru denir.
Konvertibilite, bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke
paralarına ve altına dönüştürülebilme özelliğine haiz olmasıdır. Konvertibilite dileyen herkesin
serbestçe döviz işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır.
Döviz piyasası, farklı ülkelere ait paraların alınıp satıldığı piyasaya verilen addır. Diğer bir
tanımlamayla yabancı paraların ya da nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek
vs. gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır.
Döviz Arzı: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satılması arzulanan
yabancı para miktarıdır. Ellerinde döviz bulunduranların bunları ulusal para karşılığında
bankalara satma arzularıdır. Döviz arzı, ihracat bedeli ödemeleri, yurtiçine seyahat, plasman,
spekülasyon, yatırım amaçlı olarak yapılabilir.
Döviz Talebi: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak istenen
yabancı para miktarını gösterir. Diğer bir deyişle, belirli bir dönemde satın alınan dövizler döviz
talebini gösterir. Döviz talebi, ithalat bedeli ödemeleri, yurtdışına seyahat, spekülasyon, yatırım
amaçlı olabilir.
Döviz piyasasında dengenin sağlanması ve denge döviz kurunun belirlenmesi arz edilen
döviz miktarının talep edilen döviz miktarına eşitlenmesiyle sağlanır.
Döviz kuru sistemi, döviz kurlarının nasıl ve hangi güçler tarafından belirleneceği, kurlarda
serbestçe ya da resmi kararlarla değişme olup olmayacağı veya hangi ölçülerde olabileceği gibi
konularla ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.
Döviz kuru sistemlerini sabit döviz kuru sistemi, esnek döviz kuru sistemi ve karma
sistemler olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Sabit döviz kuru
sisteminde, döviz kuru yetkili para otoriteleri tarafından saptanır, bu kur belirli bir süre
değiştirilmez. Döviz kurları belirli bir düzeyde sürdürülür. Ulusal para tek bir paraya veya bir
para sepetine altına bağlanır. Kurlar sabitlenince, arz ve talep koşullarının uzun süre, piyasa
kurlarının belirlenen sınırların dışına çıkmasına izin verilmez.
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Altın standardı düzenli olarak kullanılan ilk para sistemi ve en eski sabit kur uygulaması
olmuştur. Para arzı, altın stokunun miktarına bağlıdır. Her ülke parasının değerini belirli
ağırlıkta saf altın cinsinden tanımlar ve altının alım, satım, ihraç ve ithali serbest bırakılır.
Piyasada altın sikkeler yanında banknotlar da kullanılmış, ancak devletler bu banknotları altına
dönüştürme yükümlülüğünde olmuştur.
Bretton Woods Sistemi İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulamaya konan, ulusal paraların
değerlerinin ABD dolarına ve onun aracılığıyla da, altına bağlı olduğu bir para sistemidir.
Bretton Woods Sistemi’ne IMF sistemi veya Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi denmiş. Çünkü
Sistemde kur düzenlemeleri bulunmaktadır. 1946 yılında uygulanmaya başlanan bu sistem
1973 yılında yıkılmıştır.
Karma sistemler, sabit kur sistemlerine esneklik kazandırılması ya da esnek kur sistemine
müdahalede bulunulması suretiyle ortaya çıkan sistemlerdir. Amaç esnek ve sabit kur
sistemlerinin avantajlarını bir araya getirerek daha çok yarar sağlayacak bir sistem
oluşturulmasıdır.
Karma sistemlerin ilk başlığı müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleridir. Burada esas
olarak kurlar döviz piyasasında belirlenmekle birlikte devlet çeşitli gerekçelerle bu kurlara
müdahale ederek hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır. Müdahaleye Konu
Olan Esnek Kur Sistemleri temiz ve kirli dalgalanma olarak ikiye ayrılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke paralarına ve altına
dönüştürülebilme özelliğine ne ad verilmektedir?
a) Konvertibilite
d) Efektif döviz
e) Kambiyo
b) Serbest döviz kuru
c) Rezerv para
2. Değişik döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak istenen yabancı para
miktarı nasıl adlandırılır?
d)
Döviz arzı
a)
Nominal döviz kuru
b)
Reel döviz kuru
e)
Konvertibilite
c)
Döviz talebi
3. Bir ülkenin para biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve yabancı paralarının döviz
kuru cinsinden değer kaybetmesi süreci nasıl adlandırılmaktadır?
d) Kur marjı
a) Konvertibilite
e) Resmi kur
b) Revalüasyon
c) Devalüasyon
4. Döviz kurlarının esasen piyasada belirlendiği ancak zaman zaman kısa dönemli düzensiz,
aşırı dalgalanmaların ortadan kaldırılması amacıyla müdahale edildiği döviz kuru sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayan pariteler
b) Tırıs giden pariteler
c) Temiz dalgalanma
d) Kirli dalgalanma
e) Sürünen pariteler
5. Döviz kurunun, belirlenen sabit parite etrafında mesela ± % 1 olarak değişebildiği, üst ve
alt destekleme noktası arasında arz talebe göre bir değer alan ancak üst ve alt sınırlar
aşıldığında merkez bankasının kura müdahale ettiği sistem nasıl adlandırılır?
a) Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama: Dar aralık
b) Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama: Geniş aralık
c) Sürünen pariteler
d) Kayan pariteler
e) Tırıs giden pariteler
6.
a)
b)
c)

Sabit döviz kuru sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sabit döviz kuru sisteminde döviz kuru yetkili para otoriteleri tarafından saptanır.
Ulusal para tek bir paraya veya bir para sepetine altına bağlanır.
Kurlar sabitlenince, arz ve talep koşullarının uzun süre, piyasa kurlarının belirlenen
sınırların dışına çıkmasına izin verilmez.
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d) Altın Standardı Sistemi en bilinen örneklerindendir.
e) Dış Denge kendiliğinden otomatik olarak sağlanır.
7. Aşağıdakilerden hangisi Sabit Döviz Kuru ile ilgili doğru bir bilgidir?
a) Döviz kurlarındaki yükselme, yurtiçi enflasyonu arttırıcı etkisine sahiptir.
b) Döviz kurlarındaki artış ithal girdileri pahalılaştırır.
c) Yüksek oranlı nominal ve reel döviz kuru dalgalanmaları kaynak dağılımını olumsuz
yönde etkiler.
d) Para politikası döviz kuru dışında bir nominal çıpa çerçevesinde şekillenir.
e) Döviz kontrolleri, bürokrasi - ticaret engeller doğurur.
Esnek Döviz kuru ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Döviz Rezervi tutma gereksinimini azaltır.
Bürokrasiye ihtiyaç azalır.
Kurlar döviz arz ve talebine göre piyasada belirlendiği için ulusal paranın gerçek değeri
ortaya çıkar.
d) Dış Ticarette kur riskine karşı korur, dış ticaretin gelişmesini sağlar.
e) Döviz Kurlarında piyasada ortaya çıkan küçük değişmelerle denge sağlanır.
8.
a)
b)
c)

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Karma Döviz Kuru Sistemi çeşitlerinden değildir?
Ayarlanabilir sabit kur
Konvertible aralıklı sistem
Sürünen Pariteler
Dar aralık
Temiz Dalgalanma

10. Tırıs Giden Pariteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
a) Paritelerin sık sık fakat küçük oranlı olarak ayarlandığı sistemdir. Kur ayarlaması yılda
%30’u aşar.
b) Sık yapılan kur ayarlamalarının; ayda yaklaşık %5’i ve yılda toplam %30’u aşmaması
durumunda geçerlidir.
c) Döviz kurları önceden ilan edilen miktar - oranda sık sık ve açıkça belirlenen aralıklarla
değiştirilir.
d) Para otoritesi döviz kurlarına döviz alımı satımı yaparak müdahale eder. Bu
müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmaz.
e) Sabit paritelerde küçük oranlarda olmak üzere daha sık ayarlamalara başvurulmasıdır.
Mini devalüasyonlar söz konusudur.

CEVAPLAR:
1. a,

2. c,

3.b,

4.c,

5.a,

6.e,

7.e,

8. d,

9. b,

10. a
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11. FUTURES PİYASALAR

239

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Futures Piyasalar hakkında genel bilgiler verilecektir. Futures
Piyasaların Tanımı ve Fonksiyonlarının açıklanacaktır. Futures sözleşmeler ile forward
sözleşmeler arasındaki farklılıklara değinilmesinin ardından Futures sözleşmelerde teslimat
biçimleri görülecektir. Futures Piyasalardaki Contango ve Backwardation durumları
anlatıldıktan sonra günlük dengeleme ve marjin hesabı ve finansal futures sözleşmelerine yer
verilecektir. Son olarak Tahvil Futures Sözleşmesi ve Yabancı Para Futures Sözleşmelerinin
fiyatlanmaları konularında uygulama örnekleri verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Futures Piyasa nasıl açıklanabilir?
2. Forward ve Futures kontratlar arasındaki farklar nelerdir?
3. Futures Piyasalarda Marjin Sistemini açıklayınız.
4. Futures piyasalarda Takas Odasının görevi nedir?
5. Futures piyasalarda hedger’lar ve spekülatörlerin işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Futures piyasaların ne
olduğu konusuna aşinalık
sağlanacaktır.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Piyasaların Tanımı

Futures Piyasaların Tanımı
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Piyasaların
Fonksiyonları

Futures piyasaların finans
piyasalarındaki yeri
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Piyasaların
Özellikleri

Futures piyasaların
özellikleri öğrenilecektir

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Sözleşmeler ile
Forward Sözleşmeler
Arasındaki Farklılıklar

Forward ve Futures
sözleşmeler arasında ortaya
çıkan farklılıklar
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Sözleşmelerde
Teslimat

Telimat işleminin nasıl
gerçekleşeceği
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Futures Piyasalara Genel
Bir Bakış

Futures Piyasalarda Baz

Contango ve Backwardation Kazanım okuyarak
piyasalar öğrenilecektir.
edinilecektir.

Futures Piyasalarda Takas
Merkezi

Takas merkezinin
fonksiyonları anlaşılacaktır.

Kazanım okuyarak
edinilecektir.

Günlük Dengeleme ve
Marjin Hesabı

Günlük olarak kar ve zarar
durumlarının nasıl
hesaplanabileceği
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
uygulama yaparak
edinilecektir.
Kazanım okuyarak ve
uygulama yaparak
edinilecektir.

Finansal Futures
Sözleşmeleri
Futures Sözleşmelerinin
Fiyatlandırılması – Tahvil
Futures Sözleşmesi

Tahvil Futures Sözleşmesi
Yabancı Para Futures
Sözleşmelerinin nasıl
fiyatlanacağı öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
uygulama yaparak
edinilecektir.
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ANAHTAR KAVRAMLAR

Futures Kontrat, Marjin Sistemi, İlk Marjin, Sürdürme Marjini, Takas Odası, Baz, Contango,
Backwardation
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11.1. Futures Piyasalara Genel Bir Bakış

Futures piyasalar önceleri ticari mala dayalı futures işlemleri ile ortaya çıkmış daha sonra
finansal futures işlemleri ağırlık kazanmıştır. Ticari Mal Futures Piyasalarının tarihi M.Ö. 2000
yıllarına dayanmaktadır. Bu sözleşmeler daha çok tarım ürünleri üzerine yapılmaktaydı.Modern
anlamdaki ilk Futures Piyasa 1848 yılında CBOT (Chicago Board of Trade)’tir. Bu dönemde
tarımsal ürünler üzerine yazılan vadeli sözleşmeleri standartlaştırmak amacı ile Chicago Board
of Trade (Şikago Ticaret Borsası-CBT) kurulmuştur. Temel amaç, tarımsal ürünlerin vadeli
alım-satımı için bir yer sağlamaktı. Bu uygulamalara standardizasyon sağlamak da bu piyasanın
hedefleri arasındadır.
1865 yılında CBT’de teminat ve marjin sisteminin oluşturulduğunu görülmektedir. 1872
yılında da New York Pamuk borsasında da futures işlemlerine başlanmıştır. Finansal Futures
Piyasaları ise 1970’li yılların başında yaşanan önemli değişimin bir sonucu olarak meydana
gelmiştir. Bretton Woods para sisteminin çökmesi ve yaşanan petrol krizi Döviz Kuru Riski ve
Faiz Oranı Riskini ortaya çıkarmıştır. 1976 yılında Faiz Futures Sözleşmeleri geliştirilmiştir.
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak Futures Sözleşmeleri bir riskten korunma (hedging) yöntemi
olarak ortaya çıkmıştır.

Futures sözleşmeleri özetle öncelikle tarım ürünleri ile ilgili ortaya çıkan ihtiyaçları
karşılamak amacı ile doğmuş, ardından da 1972’de döviz, 1975’de tahvil ve 1982’de hisse
senetleri ile devam etmiştir. Dünyadaki en önemli futures piyasaları Chicago, Kansas, New
York, Londra borsalarıdır.

11.2. Futures Piyasaların Tanımı
Bir futures kontrat, belli bir nitelikte ve belli bir miktarda bir ürün ya da finansal aracın
önceden belirlenmiş gelecekteki bir tarihte ve yine önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden
teslimini hükme bağlayan standart süresi, standart tutarı olan, Organize borsalarda işlem gören
ve günlük dengeleme prosedürü olan sözleşmedir.
Futures kontratların iki önemli avantajı bulunmaktadır. Bunlardan biri işlem görme
çabukluğu diğeri ise akışkanlıktır. Yatırımcılar futures kontratlara işlem yapabilmek için bu
kontratların kapsamındaki varlığa sahip olmak zorunda değillerdir. Yatırımcılar futures
kontratın konusu olan varlığa sahip olmadan da futures kontrat satımı yapabilmektedir.
Dolayısıyla futures kontrat miktarı dünyada alım satıma konu olan üzerine yazılmış olan
finansal varlıklardan daha fazla olmaktadır.
Futures piyasaların finansal piyasalardaki katılımcılar açısından en önemli işlevlerinin
başında, piyasa mekanizmasına bağlı bir risk yönetimi ve risk aktarımı sağlamakta olması gelir.
Futures sözleşmeler, Ticari Mal, Döviz, Menkul Kıymet, Faiz, Endeks ve Opsiyonlar
üzerine yazılabilmektedir. İşletmeler Kur Riski ve Faiz Riski, Fiyat Riski gibi risklere karşı
korunmak için, futures sözleşmesi alırlar veya satarlar.
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Üzerine futures sözleşme yazılan unsurlar şu şekilde özetlenebilir:

Tablo: Futures Kontrat Türleri
Futures sözleşmelerin tarafları, alıcı ve satıcılardır. Genellikle alıcı kısa pozisyon, satıcı ise
uzun pozisyondadır. Futures kısa pozisyonda olan yatırımcı, gelecekte belli bir tarihte belli bir
fiyattan belli bir miktar malı, parayı ya da menkul kıymeti anlaşmanın karşı tarafındakine (uzun
pozisyondaki kişiye) teslim etmek zorundadır. Uzun pozisyondaki kişi ise, gelecekte belli bir
tarihte belli bir fiyattan belli bir miktar malı, parayı ya da menkul kıymeti anlaşmanın karşı
tarafından satın almak zorundadır.

11.3. Futures Piyasaların Fonksiyonları

Futures piyasaların en temel fonksiyonları arasında risk transferi, spekülasyon ve gelecekteki
fiyatların tahmini yer almaktadır.
İlk olarak risk transferinde, bu piyasaların bir tarafında riskten korunmak isteyenler karşı
tarafında ise riski devralmak isteyenler yer almaktadır. Burada riskten kaçınmak isteyenler
hegder, riski devralmak isteyenler ise spekülatör olarak adlandırılmaktadır.
Riskten korunmak isteyenler; gelecekte bir malı, teslim alma ya da satma durumunda olan,
gelecekteki fiyat değişmelerinden çekinen, gelecekteki mal alım ya da teslimini bugün
belirlenen fiyattan garantileyen kendisini ani fiyat değişikliklerine karşı korumayı hedefleyen
taraftır.
Riski kabul edenler ise bugün anlaşılan bir fiyattan (futures fiyat)gelecekte mal alım ve
teslimini ve fiyat riskini kabul eden taraftır. Riski kabul etmesinin motivasyonu, bir kazanç
potansiyelini görmesidir.
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Hedger’ların temel amacı üretim maliyetinin üstünde kabul edilebilir karı gelecekteki fiyat
hareketlerinden bağımsız garantilemektedir. Spekülatör de, riski satınalırken gelecekteki fiyat
hareketlerine bağlı olarak bir kar hedefi gütmektedir.
Futures piyasalarının diğer bir fonksiyonu da gelecekteki fiyatları tahmin etmektir.
Piyasaların etkin olması halinde piyasada oluşan fiyatların gelecek fiyatları tahminde
kullanılması mümkün olacaktır. Dolayısıyla etkinlik varsayımı altında geleceğe dönük
fiyatların doğru planlama yapılmasına katkısı da mümkün olabilecektir.

11.4.Futures Piyasaların Özellikleri

Futures sözleşmeleri, organize borsalarda işlem görmektedir. Organize borsalarda işlem
gördüğü için ikincil piyasası vardır. Futures sözleşmeler vadesinden önce el
değiştirebilmektedir.
Malın cinsi, kalitesi, özellikleri, miktarı, sözleşmenin vadesi ve teslim tarihi açısından
standart sözleşmelerdir. Güveni sağlayan takas odası ve teminat sistemi vardır. Takas odası her
iki taraftan da sözleşme tutarının %10-%20’si kadar başlangıç teminatı alır. Futures pazarların
bazı yatırımcılar tarafından manipüle edilmesini önlemek amacı ile bu kontratlar standart hale
getirilmiştir.
Fiyat limitleri, futures fiyatlarda bir günde oluşacak maksimum fiyat değişikliklerini
yansıtır. Alım/satım belirlenen günlük fiyat limitlerinde oluşur. Fiyat limitleri ilgili borsalarca
oluşturulur. Maksimum günlük fiyat değişikliği vardır. Örneğin LIFFE’de sterlin futures
sözleşmesinin büyüklüğü 25.000£ ve maksimum günlük fiyat değişimi 0,05’tir. Buna göre
sterlin sözleşmesini fiyatı, gün içinde en fazla 1.250$ (25.000x 0,05) artabilir veya azalabilir.
Gün içinde, futures sözleşmelerin alım-satımının mantıklı fiyat aralıkları içinde yapılması
için, minimum fiyat değişikliği sınırlaması getirilmiştir. Bu en küçük fiyat değişikliklerine, tik
(tick) denilmektedir. Örneğin, LIFFE’de sterlin futures sözleşmesinde, bir tik her sterlin başına
0,0001$, sözleşme başına 2,5$ (25.000x0,0001)’dır. Dolayısıyla sterlin sözleşmesi, 2,5$ veya
katları şeklinde azalır veya artmaktadır. Futures piyasada açık pozisyon, daha önce satın alınmış
olan futures sözleşmelerin ters işlemlerle kapatılmamış olan sayısına denir.
Günlük işlem hacmi, o gündeki sözleşme sayısıyla ölçülmektedir. Günlük işlem hacminin
tespitinde sözleşmeler iki kez sayılmamaktadır. Açık pozisyon ve günlük işlem hacmine
bakarak, futures fiyatların gelecekteki yönleri hakkında öngörüde bulunulabilmektedir.

11.5. Futures Sözleşmeler ile Forward Sözleşmeler Arasındaki Farklılıklar

Futures sözleşmeler ile forward sözleşmeler aslında benzerliklere sahip işlemlerdir. Buna
karşın temelde önemli farklılıkları bulunmaktadır. Ancak aynı amaç için kullanıldıklarını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu iki sözleşme arasındaki ilk farklılık, forward sözleşmelerde iki taraf tutar, vade, işlem
kuru gibi unsurları kendi aralarında müzakere ile tespit etmeleri sözkonusudur. Dolayısıyla
sözleşmeler tarafların ihtiyaçlarına göre anlaşma usulü belirlenmektedir. Bir standart
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bulunmamaktadır. O halde bu tür işlemler tezgahüstüdür denebilmektedir. Diğer taraftan
futures sözleşmelerde ise, işlemler bir takas odası aracılığı ile organize piyasalarda
gerçekleşmektedir. Sözleşmelerin standartlaşması miktar, vade gibi unsurlar üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Sözleşme büyüklükleri para birimlerine göre farklılık göstermektedir.
Vadeleri ise, merkezden merkeze farklılık göstermektedir.
Bu iki sözleşme arasındaki ikinci farklılık ise, kaldıraç etkisi ile ilintilidir. Futures işlemlerde
gerçekleştirilen işlem miktarının tamamını değil ama teminat olarak adlandırılan küçük bir
kısmının nakit yatırılması zorunludur. Böylece küçük miktardaki tutarlar ile büyük pozisyonlar
almak mümkün olabilmektedir. Bu yönü ile futures sözleşmeler forward sözleşmelere kıyasla
üstün sayılmaktadır.
Üçüncü olarak ise futures sözleşmelerde genellikle bir fiziki bir teslimattan ziyade vade
dolmadan bir ters işlemle pozisyon kapatılması söz konusu olmaktadır. Bu özellik de önemli
bir farklılık yaratmaktadır.
FORWARD PİYASALAR

FUTURES PİYASALAR

•

Vadeli kontratların en basitidir.

•

Organize bir forward piyasadır.

•

Mal alım/teslimi, alıcı ve satıcı
arasında yapılır (aracı yoktur)

•

Piyasa, standardize edilmiştir.

•

Gelecek fiyatı, teslim edilecek miktar
ve malın kalitesi alıcı ve satıcı
arasında saptanır.

•

Alıcı ve satıcı arasında futures
borsası yer alır. Mal alım/teslimi bu
borsanın garantisindedir.

•

Geleceğe dönük fiyat belirlemesi
pazarlıkla belirlenir

•

Teslim edilecek malın kalite
özellikleri önceden belirlenmiştir.

•

Emirler verildikten sonra arz ve
talep koşulları, o an için geçerli olan
futures fiyatını belirler

Tablo: Forward ve Futures Sözleşmeler Arasındaki Farklar
Bilinmelidir ki, forward sözleşmeler iki taraf arasında karşılıklı güvene dayalı
gerçekleşmektedir. Futures piyasalarda ise alıcı ve satıcı birbirini tanımak zorunda değildir.
Ayrıca futures sözleşmede tarafların kar veya zararları günlük olarak gerçekleşebilirken;
forward sözleşmede bu ancak vadede gerçekleşmektedir. Forward sözleşmelerin devri söz
konusu olmadığından ikinci eli bulunmazken; futures sözleşmeler vade sonuna kadar tekrar
tekrar alınıp satılabilmektedir.
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11.6. Futures Sözleşmelerde Teslimat

Futures kontratlarda teslim prosedürü kontratın türüne göre farklılık gösterebilmektedir.
Teslimat bazı sözleşmelerde sözleşmede yazan teslim ayı içinde herhangi bir günde
yapılabilirken; bazı sözleşmelerde sözleşmenin işlem gördüğü en son gün
gerçekleşebilmektedir.
Futures pozisyon, sözleşmede belirtilen malın tam olarak karşı tarafa teslim edilmesiyle
kapatılır. Futures piyasada sözleşmeye uygun ters bir işlemle pozisyon kapatılabilir. Futures
piyasada işlem gören sözleşmenin içeriğini oluşturan finansal ürünün özelliği, fiziksel
teslimatın yapılıp yapılmayacağını belirler. Örneğin, hazine bonosu faiz oranı üzerine yapılan
sözleşmeler “nakit teslimatı” şeklinde yerine getirilir. Nakit teslimatında sözleşmeye konu olan
ürün bir fiziki mal dahi olsa mal teslim edilmeyip aradaki fark kadar nakit teslimatı yapılarak
sözleşmeler kapatılmaktadır.

11.7. Futures Piyasalarda Baz
Baz, futures fiyat ile peşin fiyat arasındaki farktır ve şu şekilde gösterilebilir.
Baz = Futures Fiyat – Peşin Fiyat
Futures fiyat ile peşin fiyat arasındaki dalgalanma bire bir ise, baz sabittir. Ancak
uygulamada, söz konusu fiyatlardaki dalgalanmaların aynı olmayacağına ilişkin risk her zaman
bulunmaktadır ve bu riske Baz Riski denmektedir.
Futures fiyatların peşin fiyatı aşması halinde baz pozitif olur ve bu durum “contango”
erteleme primi olarak adlandırılır. Zaman içinde futures fiyatlar düşme eğilimi göstererek peşin
fiyatlara yaklaşırsa, hatta peşin fiyata eşit olursa baz sıfır olur. Futures fiyatlar, peşin fiyattan
düşük ise baz negatif olur ve bu duruma “backwardation” denir.

Futures Fiyat
Contango

Cari Fiyat
Backwardation

Zaman
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Şekil: Futures Kontrat Contango ve Backwardation
Bazın daralması ise futures kontratın teslim tarihi yaklaştıkça, kontratın yazılmış olduğu
varlığın fiyatının futures fiyatına yaklaşma hareketidir. Başka bir ifadeyle teslim tarihi
yaklaştıkça peşin fiyat ile futures fiyat birbirine yaklaşma eğilimindedir.

11.8. Futures Piyasalarda Takas Merkezi
Takas merkezi, Futures piyasalarının performans (yükümlülükleri yerine getirme)
garantisini sağlamaya yönelik olarak oluşturulmuştur. Gün sonunda aracılar, bağlı bulundukları
aracı kurumda gün boyu yapılan işlemeleri denkleştirmeye çalışırlar. Her satış emrine karşılık
bir alış emri olmalıdır. Bu denkliğin sağlandığı emirleri takas merkezi (clearing) onaylar. Takas
merkezi, alıcıya karşı satıcının, satıcıya karşı alıcının yükümlülüğünü üstlenir. Üstlendiği riski
bertaraf edebilmek amacı ile marjin sistemini kurmuştur.

11.9. Günlük Dengeleme ve Marjin Hesabı

Borsada işlem yapmak isteyen kişilerin aracı kurumlarda hesapları bulunur. Future borsaları
hem satın alan, hem de satan taraftan güvence amaçlı depozit istemektedir. Buna marjin denir.
Buradaki amaç, her iki tarafın yeterli miktarda fonlarının olup olmadığından emin olmaktır.
Eğer değişik gerekçelerle taraflardan birisi marjın şartlarını veya vade sonundaki
yükümlülüğünü karşılayamayacak durumda olursa, bu kez devreye Takasbank girerek, işlemin
sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.
Marjin; İlk marjin (Başlangıç Teminatı) ve Sürdürme marjini (Sürdürülebilirlik Teminatı)
olarak ikiye ayrılır. İlk marjin işlemin yapıldığı anda istenen tutardır. Marjin hesabında olması
gereken minimum tutara sürdürülebilirlik marjini denir.
Futures sözleşmesinde her gün kazanç ve kayıplar hesaplanarak açıklanmaktadır. Ara
dönemdeki kayıplar veya kazançlar bugünün futures fiyatları ile dünün futures fiyatları
arasındaki farkla hesaplanmaktadır. Bu işleme “marking-to-market” günlük dengeleme denir.
Taraflardan birinin hesabı sürdürme marjininin altında kalmış ise, bu kez futures borsasının
yetkili birimi hesap sahibine teminat tamamlama çağrısı yaparak hesabın istenilen seviyede
kalmasını sağlar.
ÖRNEK: Yatırımcı altının fiyatının artacağını düşünerek, 2 adet futures sözleşmesi satın
almıştır. Her bir sözleşme için 2.000TL başlangıç teminatı gerekmektedir. Sürdürme teminatı
her bir sözleşme için 1.500TL’dir. Sözleşme tarihi olan 1 Ekim’de sözleşme fiyatı 400TL’dir.

ÇÖZÜM:

249

Gün

Futures
Fiyatı

Günlük
Kazanç/Kayıp

Toplam
Kazanç/Kayıp

Marjin
Hesabı
Bakiyesi

01 Ekim

397

-600

-600

3.400

02 Ekim

396

-200

-800

3.200

03 Ekim

398

400

-400

3.600

04 Ekim

395

-600

-1.000

3.000

05 Ekim

393

-400

-1.400

2.600

06 Ekim

397

800

-600

3.800

07 Ekim

396

-200

-800

3.600

08 Ekim

392

-800

-1.600

2.800

09 Ekim

396

800

-800

3.800

10 Ekim

401

1.000

200

4.800

Marjin
Tamamlama
Çağrısı

400

200

11.10. Finansal Futures Sözleşmeleri

Gelecekte, değerinde azalma şeklinde bir risk söz konusu olan, döviz, faiz, endeks, opsiyon,
mal gibi ürünler üzerine, riskin doğduğu tarihte yazılan futures sözleşmeleri satılması
karşılığında, vade geldiğinde ürünün değerinde düşme olmuşsa, futures sözleşmesi satın
alınarak, futures piyasasında pozisyon kapatıldığı takdirde kâr elde edilir. Böylece ürünün
değerindeki azalış sonucu ortaya çıkan zarar azaltılır.
Gelecekte, değerinde artış şeklinde bir risk söz konusu olan, döviz, faiz, endeks, opsiyon, mal
gibi ürünler üzerine, riskin doğduğu tarihte yazılan futures sözleşmesinin satın alınması
karşılığında, vade geldiğinde ürünün değerinde artış gerçekleşmişse, futures sözleşmesi satarak,
futures piyasasında pozisyon kapatıldığı takdirde kâr elde edilir. Böylece ürünün değerindeki
artış sonucu ortaya çıkan zarar azaltılır.
ÖRNEK:
Londra Vadeli İşlemler Borsası’nda (LIFFE) alım/satımı yapılan bir sterlin kontratı olsun.
Bu kontratın nominal değeri 25.000 ₤ olup, $ karşılığında işlem görsün. Yani Kontratın alıcısı,
kontrata $ ödeme yapar, karşılığında 25.000 ₤ alır. Kontrat satıcısı ise, kontrat için 25.000 ₤
ödemeyi ve karşılığında $ almayı umar. Teslim zamanında fiyat 1 ₤=1,7812 $ ise kontratın
değeri ne olacaktır?
ÇÖZÜM:
1,7812x25.000=44.530 $
Alıcı, satıcıya 44.530 $ öder ve karşılığında 25.000 ₤ alır.
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ÖRNEK:
2008 Ekim ayında pirincin ton fiyatı, spot piyasada 55 dolar olsun. Ekimini tamamlayan
çiftçi, Haziran 2009’da 1.000 ton pirinci olacağını düşünüyor. Pirincin üretim maliyeti ton
başına 50 dolardır. Bir spekülatör, çiftçiye ekilen pirincin tonunu 70 dolardan almayı teklif
etsin.
ÇÖZÜM:
Çiftçi tarafı:
Çiftçi garanti edilen kârlı anlaşmayı kabul etsin
(kar oranı = (70-50)/50) = %40
Haziran 2009’da çiftçi spekülatöre malını 70 dolardan teslim edecek ve karşılığında (1.000*70)
= 70.000 dolar alacaktır.
Çiftçi, ton başına (70-50) = 20 dolar ve toplam (20*1.000) = 20.000 dolar kârı hiç fiyat riskine
girmeden kabul eder.
Spekülatör tarafı:
Bu durumu Haziran 2009’daki pirinç spot fiyatı belirler.
Pirinç spot fiyatı bu tarihte 80 dolara çıkarsa spekülatör ton başına (80-70) = 10 dolar toplam
olarak (10*1.000) = 10.000 dolar kazanç;
Fiyat 60 dolara inerse ton başına 10 dolar kayıp ve toplamda da 10.000 dolar kayıpla karşılaşır.
Spekülatörün öngörüsü birinci durum olduğundan riski almıştır. Çiftçi ise Haziran fiyatına bağlı
olmaksızın kazanç elde etmiştir.

11.11. Futures Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması – Tahvil Futures
Sözleşmesi

Herhangi bir belirsizliğin olmadığı durumlarda finansal futures sözleşmeleri taşıma maliyeti
modeli kullanılarak kolayca hesaplanabilir.
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ÖRNEK: Bir yatırımcı, 90 gün vadeli %10 faiz oranı üzerinden borç bulabilmektedir. Buna
karşılık nominal değeri 100$, vadesi 90 gün ve faiz oranı %12 olan bir devlet tahvili üzerine
futures sözleşme alım ya da satımı söz konusudur. Yatırımcı bu iki durumu dikkate alarak kâr
elde etmeye çalışmaktadır.
ÇÖZÜM:
Futures Sözleşme Fiyatı:

100 + (0,12-0,10)x(90/360)x100 = 99,50$
Durum 1: Futures sözleşmenin piyasa fiyatı 98$’dır.
Bu durumda yatırımcı
1. Kısa pozisyonda devlet tahvili satar,
2. Futures sözleşme satın alır (uzun pozisyon)
3. Sözleşme vadesinde tahvili kabul edip açık pozisyonunu kapatır.
Kâr/Zarar Durumu:
Yatırımcı,
1. Tahvili 100$’a satar.
2. Tahvilden elde edilen geliri 90 günlüğüne %10 faiz oranı üzerinden bankaya yatırır.
0,10x(90/360)x100=2,50$
3. Futures sözleşmeye bağlı olarak satılan tahvil için yapılan ödemeler (tahakkuk eden faiz
dahil)
0,12x(90/360)x100=3$; 98+3 = 101$
Risksiz Kâr: 100 + 2,50 - 101 = 1,50$
Futures Sözleşme Fiyatı:
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100 + (0,12-0,10)x(90/360)x100 = 99,50$
Durum 2: Futures sözleşmenin piyasa fiyatı 101$’dır.
Bu durumda yatırımcı
1. 100$ borç alır.
2. Bu parayla tahvil satın alır.
3. Futures sözleşme satar (kısa pozisyon)
4. Sözleşme vadesinde tahvili teslim eder.
Kâr/Zarar Durumu:
Futures sözleşmeye konu olan tahvil için tahsil edilen tutar (tahakkuk eden faiz dahil)
101+3 = 104$
Tahvil satın alınması 100$
Borç alınan 90 gün vadeli, %10 faizli 100$’ın maliyeti
0,12x(90/360)x100 = 2,50$
Risksiz Kâr: 104 - 100 – 2,50 = 1,50$

11.12. Futures Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması – Yabancı Para Futures
Sözleşmesi

Herhangi bir belirsizliğin olmadığı durumlarda finansal futures sözleşmeleri taşıma maliyeti
modeli kullanılarak kolayca hesaplanabilir.
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ÖRNEK:
Sterlin faiz oranı, %10, dolar faiz oranı, %6 ve kur 1£:1,75$ ise Buna göre futures fiyat (kur)
nedir?
ÇÖZÜM:

Futures Kur: 1,75+(0,06-0,10)x1,75 = 1,68 $
(1,75-1,68)/1,75 = 0,04
Dolar Sterline karşı %4 primlidir.
ÖRNEK :
Borsa Istanbul 30 Endeks değerinin cari değeri 62.000 puan, piyasa faiz oranı %6,59 ve kâr
payı oranının %3,02 olduğu durumda endeks futures fiyatı nedir?
ÇÖZÜM:

Endeks Futures Fiyatı=62.000+(0,0659-0,0302)x62.000
64.213,40 Puandır.
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Uygulamalar
ÖRNEK: 1 Ocak’ta XYZ kodlu 1 Nisan tarihli vadeli işlem sözleşmesini 420 TL vade fiyatı
üzerinden satmış olun ve 1 Şubat’ta XYZ vadeli işlem sözleşmesinin vade fiyatı 430 TL
olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda pozisyonunuzu kapattığınızda kârınız/zararınız kaç
TL olur? (İşlem büyüklüğü 250 adettir)
ÇÖZÜM: 420 TL – 430 TL = -10 TL x 250 = 2.500 TL zarar.
ÖRNEK: 1 Nisan’da XYZ kodlu vadeli işlem sözleşmesini 950 TL vade fiyatı üzerinden
satmış olun ve 15 Haziran tarihinde söz konusu vadeli işlem sözleşmesinin vade fiyatının 1.012
TL olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda pozisyonunuzu kapattığınızda kârınız/zararınız
kaç TL olur? (İşlem büyüklüğü 250 adettir)
ÇÖZÜM: 950 TL – 1.012 TL = -62 TL x 250 = 15.500 TL zarar.
ÖRNEK: 1 Kasım itibariyle ABD Doları/TL spot kurunun 1,58 TL ve Aralık tarihli vadeli
işlem sözleşmesi fiyatının 1,59 TL olduğu bilinmektedir. Kasım ayı boyunca ABD Dolarının
değer kaybettiğini ve 30 Kasım itibariyle ABD Doları/TL kurunun 1,51 TL seviyesine indiğini
varsayalım. Bu durumda
a) Kasım ayı boyunca ABD Doları/TL kuru vadeli işlem sözleşme fiyatlarında nasıl
bir değişim beklersiniz gerekçesiyle birlikte açıklayınız?
b) Yukarıdaki durumun gerçekleşeceği beklentisinde iseniz Aralık tarihli ABD
Doları/TL kuru vadeli işlem sözleşmesini satın alma veya satma seçeneklerinden
hangisini tercih ederdiniz? Açıklayınız.
ÇÖZÜM:
a) Spot kurdaki değişim gelecekteki beklentileri de etkileyeceğinden Aralık tarihli
vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı da azalacaktır. Spot kur değerleme gününde 1,51
TL/$ olduğuna göre Aralık tarihli vadeli işlem sözleşme fiyatı da 1,51 TL/$
seviyelerinde olacaktır.
b) Beklentimizin gerçekleşme durumunda 1,59 TL/$ fiyatlı mevcut vadeli işlem
sözleşmesini satma kararı almak mantıklı olurdu ki bu durum 1 ABD Dolarını 1,59
TL anlamına gelmektedir. Dolar kurunun düşeceği yönündeki beklenti vadeli işlem
sözleşme fiyatlarını da aşağı yönlü etkileyecek ve bu durum satın alacağımız düşük
fiyatlı vadeli işlem sözleşmeleriyle pozisyon riskimizi azaltma fırsatı verecektir.
Ayrıca diğer taraftan vade tarihi geldiğinde piyasadan düşük fiyatla alacağımız
ABD Doları ile yükümlülüğümüzü yerine getirme fırsatı doğacaktır.
ÖRNEK: 1 Mart tarihinde 5.000 kg büyüklüğünde mısır sözleşmesini kilogramı 1,00 TL’den
satın aldığınızı varsayalım. Ay sonunda sözleşme fiyatının 1,18 TL olduğu bilinmektedir.
Başlangıç teminatı %10 olduğuna göre kâr oranınızı ve yıllık getiri oranınızı hesaplayınız?
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ÇÖZÜM: (1,05 TL – 1,00 TL) = 0,05 TL x 5.000 kg = 250 TL
Başlangıç Teminatı Tutarı = 1,00 TL x 5.000 kg x 0,10 = 500 TL
250

Kâr Oranı = 500 = %50

Yıllık Getiri Oranı = %50x12= %600

ÖRNEK: 5.000 kg büyüklüğündeki bir kontratın değerinin 50.000 TL ve başlangıç teminatı
tutarının da 4.000 TL olduğunu varsayalım. Sürdürme teminatının %60 olduğu bilindiğine göre
kg fiyatı kaç TL’nin altına düşerse teminat tamamlama çağrısı almak durumunda kalırız,
hesaplayınız.
ÇÖZÜM: Sürdürme teminatı oranı %60 olduğuna göre sürdürme teminatı tutarı
= %60 x 4.000 TL = 2.400 TL’dir.
Başlangıç teminatı tutarı – Sürdürme teminatı tutarı
= 4.000 – 2.400 = 1.600 TL daha kaybettiğimizde sürdürme teminatı düzeyine gelmiş
oluruz. Bu da kg başına
1.600 𝑇𝐿

= 5.000 𝑘𝑔 = 0,32 TL daha kaybedilmesi anlamına gelir. Sonuç olarak
50.000 𝑇𝐿

= 5.000 𝑘𝑔 = 10 TL/kg – 0,32 TL/kg = 9,68 TL/kg’ın altına düştüğünde teminat
tamamlama çağrısı almak durumunda kalırız.

256

Bölüm Soruları
1. Bir vadeli işlem sözleşmesinde vade fiyatını aşağıdaki ifadelerden hangisi tamamlar?
a) Sözleşmeye konu dayanak varlığın el değiştirmesi sırasında ortaya çıkan fiyattır.
b) Vadeli işlem sözleşmelerinin değişimi sırasında ortaya çıkan fiyattır.
c) Vadeli işlem sözleşmesi imzalandığı anda alıcı ve satıcı tarafından belirlenen fiyattır.
d) Diğer taraflardan bağımsız olarak dayanak varlığın ihraççısı tarafından belirlenen
fiyattır.
e) Hiçbiri
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bir vadeli işlem sözleşmesini alıp satarken aracı kuruma gönderilen nakde sürdürme
teminatı denir.
b) Sürdürme teminatı bir vadeli işlem yatırımcısının teminat çağrısı alma sınırını gösterir
c) Teminat depose açığı ancak nakit gönderilerek karşılanır
d) Bütün vadeli işlem sözleşmelerinde aynı teminat deposunda toplanır
e) Sürdürme teminatı dayanak varlığı ihraççısı tarafından belirlenir
3. Vadeli işlem sözleşmesine konu dayanak varlığın teslimatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Çoğu vadeli işlem sözleşmesinde fiziki teslimat esastır.
b) Vadeli işlem sözleşmelerinin yalnızca üçte birinde fiziki teslimat söz konusu
olmaktadır.
c) Vadeli işlem sözleşmelerinin yalnızca %15’inde fiziki teslimat söz konusu olmaktadır.
d) Vadeli işlem sözleşmelerinin neredeyse %50’sinde fiziki teslimat söz konusu
olmaktadır.
e) Vadeli işlem sözleşmelerinde fiziki teslimat asla söz konusu olmaz.
4. Devlet tahvilinde uzun pozisyon alan bir yatırımcı riskten korunmak amacıyla (hedge)
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Faiz oranına dayalı vadeli işlem sözleşmesi satın almalıdır.
b) Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmesi satmalıdır
c) Faiz oranına dayalı vadeli işlem sözleşmesi satmalıdır
d) Spot piyasada devlet tahvili almalıdır
e) Hiçbiri
5. Dayanak varlık fiyatındaki artış uzun pozisyon alan yatırımcılar için __________ kısa
pozisyon alan yatırımcıların _____________dır.
a) zararlı; faydalı
b) zararlı; zararlı
c) faydalı; zararlı
d) faydalı; faydalı
e) etkisi yoktur; zararlı
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6. 1 Ocak’ta MNG kodlu 1 Nisan tarihli vadeli işlem sözleşmesini 42 TL vade fiyatı üzerinden
satmış olun ve 1 Şubat’ta MNG vadeli işlem sözleşmesinin vade fiyatı 43 TL olduğunu
varsayalım. Böyle bir durumda pozisyonunuzu kapattığınızda kârınız/zararınız kaç TL olur?
(İşlem büyüklüğü 500 adettir)
a) 200 TL. kar
b) 200 TL. zarar
c) 500 TL. kar
d) 500 TL zarar
e)100 TL. kar
7. 1 Nisan’da OPR kodlu vadeli işlem sözleşmesini 95 TL vade fiyatı üzerinden satmış olun ve
15 Haziran tarihinde söz konusu vadeli işlem sözleşmesinin vade fiyatının 105 TL olduğunu
varsayalım. Böyle bir durumda pozisyonunuzu kapattığınızda kârınız/zararınız kaç TL olur?
(İşlem büyüklüğü 500 adettir)
a) 1.000 TL. kar
b) 1.000 TL. zarar
c) 1.500 TL. kar
d) 5.000 TL zarar
e)5.000 TL. kar
8. Futures piyasalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a) Future borsaları hem satın alan, hem de satan taraftan güvence amaçlı istenen depozit tutarına
dengeleme denir.
b) Marjin, ilk marjin ve sürdürme marjini olarak ikiye ayrılır.
c) İlk marjin işlemin yapıldığı anda istenen tutardır.
d) Marjin hesabında olması gereken minimum tutara sürdürülebilirlik marjini denir.
e) Taraflardan birinin hesabı sürdürme marjininin altında kalmış ise, borsanın yetkili birimi
hesap sahibine teminat tamamlama çağrısı yapar.
9. Futures piyasalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Baz, futures fiyat ile peşin fiyat arasındaki farktır.
b)Futures fiyat ile peşin fiyat arasındaki dalgalanma bire bir ise baz sabittir.
c) Futures fiyatların peşin fiyatı aşması halinde bu duruma contango denir.
d) Futures fiyatlar, peşin fiyattan düşük ise bu duruma backwardation denir.
e) Futures fiyatlar, peşin fiyattan düşük ise bu duruma contango denir.
10. Futures piyasalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Futures piyasalar tezgahüstü piyasalardır.
b) Sözleşmeler taraflar arasında aracısız yapılır.
c) Futures piyasalarda, teslim edilecek miktar ve malın kalitesi alıcı ve satıcı arasında saptanır.
d) Geleceğe dönük fiyat, pazarlıkla belirlenir.
e) Futures piyasa, standardize edilmiştir.
CEVAPLAR
1.c , 2.b , 3.b , 4.c , 5.c, 6. d, 7. d, 8. a, 9. e, 10.e.

258

12. OPSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vadeli işlem uygulamalarının en çok dikkat çeken ve bilinirliği olan opsiyon
piyasaları konusu işlenmektedir. Bu kapsamda opsiyonun tanımı ile başlayarak bu piyasaların
kullandığı kavramlar, piyasaların işleyiş özellikleri açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Opsiyon nedir?
2. Avrupa Tipi Opsiyonun temel özellikleri nelerdir?
3. Amerikan Tipi Opsiyonunun temel özellikleri nelerdir?
4. Call Opsiyon nedir?
5. Put Opsiyon nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Opsiyonlara Genel Bir
Bakış

Opsiyon kavramının
anlamını kavrayabilmek

Opsiyon Piyasaları ve
Piyasaların İşleyişi

Opisyon piyasaları ile ilgili Okuyarak
temel özellikler kavranır, mümkündür.
piyasların işleyiş özellikleri
kavranır.

geliştirilmesi
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Anahtar Kavramlar

Opsiyon, Satma opsiyonu, Alma opsiyonu, Prim, Avrupa tipi opsiyon, Amerikan tipi opsiyon
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12.1. Opsiyonlara Genel Bir Bakış

Opsiyonların geçmişi eski Yunan ve Roma devrine uzanmaktadır. Gelişim sürecinde 17.
yüzyılda Hollanda'daki lale soğanları üzerine yazılan opsiyonlar önemli olsa da çeşitli takas
sorunları nedeni ile çok fazla işlem yapılamamıştır. Bu sürecin ardından opsiyon piyasalarının
1711 yılında İngiltere’de North Sea şirketinin hisseleri üzerine yazılan sözleşmelerle yeniden
gündeme geldiği görülmektedir. Fakat takasla ilgili yaşanan sorunların bu dönemde de devam
etmesi ile opsiyon alım-satımı yasadışı ilan edilmiştir.

Çıkış yeri olan Avrupa uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlanması karşısında opsiyonlar
Amerika'daki ilk kullanım zamanın iç savaş dönemine denk geldiği görülmektedir. Savaş
nedeniyle mal ve girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık çiftçileri gelecekteki fiyat belirsizliklerine
karşı, tüccarlar ve girdi sağlayanlarla sözleşme yapmaya sevk etmiştir.
Opsiyon borsası ilk olarak 1973 yılında, Chicago Board Options Exchange – CBOE Chicago Opsiyon Borsası Kurulu olarak oluşturulmuştur.
Dövize dayalı opsiyon işlemleri 1982 yılında, endekse dayalı opsiyon işlemleri ise 1983
yılında başlamıştır. Hemen hemen her ülkede ulusal borsa endeksi ve döviz kuru üzerine
düzenlene opsiyonları görmek mümkündür. Dünya’da önde gelen opsiyon borsalarının listesi
tabloda verildiği gibidir.
Tablo: Önde Gelen Opsiyon Borsaları
Borsa Adı

Kısaltma

Menşei Ülke

American Stock Exchange

AMEX

ABD

Chicago Board Options Exchange

CBOE

ABD

Chicago Mercantile Exchange

CME

ABD

Eurex

EUREX

Almanya/ İsviçre

Eureonext Amsterdam

AEX

Hollanda

Eureonext Paris

EURONEXT

Fransa

International Securities Exchange

ISE

ABD

Korea Stock Exchange

KSE

Güney Kore

London International Financial

LIFFE

İngiltere

Pasific Borsası

PAC

ABD

Philadelphia Stock Exchange

PHLX

ABD

Opsiyon işlemlerinin en önemli faydası az bir sermaye ile çeşitli ürünler üzerine daha büyük
tutarlarda yatırım yapma imkanı sağlamalarıdır. Ayrıca Opsiyon piyasalarının gelişiminin hızlı
olmasının en önemli nedenleri arasında ise, risk azaltma özelliği yer almaktadır.
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12.2. Opsiyon Piyasaları ve Opsiyon Türleri
12.2.1. Opsiyonun Tanımı ve Opsiyon Piyasası Kavramları
Opsiyon sözleşmesi; belli bir prim karşılığında, üzerinde anlaşılan bir mal veya finansal
aracı, ileride belli bir tarihte veya bu tarihten önce, satın alma veya satma hakkı veren, bir
menkul değerdir.
Prim, Opsiyonun sunduğu hakları satın almanın fiyatıdır. Prim karşılığında opsiyon satıcısı
belli yükümlülükler üstlenir. Opsiyon alıcısı opsiyonu uygulasa da uygulamasa da prim satıcıda
kalır. Prim, borsada işlem gören opsiyonların değişen tek unsurudur. Opsiyon Primini Etkileyen
beş değişken bulunmaktadır. Bunlar, ilgili hisse senedinin fiyatı, vadeye kalan süre, faiz
oranları, fiyatlardaki değişkenlik ve kar paylarıdır.
Takas Merkezi; Opsiyon satıcısı ile alıcısı, prim konusunda anlaştıktan ve alıcı primi
ödedikten sonra, alıcı ile satıcı arasındaki ilişki sona ermektedir. Bundan sonra Alıcı-Takas
Merkezi-Satıcı ilişkisi başlayacaktır. Takas Merkezi bir güvenlik mekanizmasıdır. Borsaya üye
olunabilmesi için, önce Takas Kurumu’na üye olmak gerekmektedir. Üyelik için belli bir
teminat yatırılmaktadır. Bu teminat (marj) ile Takas Merkezi kendini risklere karşı korumaya
çalışmaktadır. Takas Merkezi, satın alan ve satan taraflara aracılık yapar ve her iki taraf için de
risk merkezidir. Opsiyon borsalarında sisteme olan güven Takas Merkezi aracılığı ile
sağlanmaktadır. Takas Merkezi, sözleşmeyi alan taraf için satıcı, satan taraf için alıcı rolünü
üstlenecektir. Vade geldiğinde sözleşme şartlarının yerine getirilmesini alıcıya Takas
Merkezince garanti edilmektedir.
Kullanım Fiyatı - Uygulama Fiyatı (Strike/Exercise Price); Opsiyonun ilgili olduğu varlığın
alınıp satılabileceği fiyattır. Bir başka tanımı ile opsiyon kontratında yer alan fiyattır.
İşlem Tarihi; Opsiyonda önceden üzerinde anlaşılan ve opsiyonun işleme koyulacağı tarihtir.
Market Makers; Borsaca talep edildiği zaman, belli bir opsiyon için alış ve satış fiyatı kote
eden kişi ya da kurumdur. Piyasa belirleyici fiyat belirlerken, işlem yapanın alıcı mı satıcı mı
olduğunu bilmez.
Marjin (Teminat); Takas Merkezi, opsiyon işlemi sonucunda ortaya çıkabilecek riski ortadan
kaldırmak için opsiyon satıcısından “Marjin” adı verilen bir teminat almaktadır. Bu teminatın
nakit olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Likiditesi yüksek bir varlık da teminat olarak
yatırılabilir. Teminat, 2 aşamadan oluşur. İlk önce Başlangıç Teminatı yatırılır. Bu teminat,
satışın yapıldığı gün yatırılmaktadır. Her gün değişen koşullara göre yeniden belirlenmektedir.
Bu değişen koşullara göre her gün teminatın belirlenmesi işlemine “marking-to-market” adı
verilir. Teminatın belli bir limitin altına düşmemesi gerekir. Başlangıç teminatı belli bir tutarın
altına düşerse, ilave teminat yatırılması gerekir. Bu ilave teminata “Tamamlama Teminatı”
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denir. Başlangıç teminatı genellikle hisse senedinin değerinin %50’si ; Tamamlama Teminatı
ise %25’idir.
Opsiyon sözleşmeleri, hisse senedi, tahvil, döviz, faiz oranları, endeksler, kıymetli metaller
ve madenler gibi birçok varlığa konu olabilmektedirler.
Bir Opsiyon Sözleşmesinde;
a) Sözleşmeye konu mal veya finansal varlık,
b) Kullanım fiyatı (sözleşmenin uygulanması halinde mal veya finansal ürün için
ödenecek fiyatı),
c) Vade tarihi (opsiyon sözleşmesinin yerine getirileceği tarihi),
d) Opsiyon için ödenecek prim
e) Değişimi yapılacak varlığın toplam miktarı yer almalıdır.

12.2.2. Opsiyon Türleri

Opsiyonlar çeşitli özelliklerine göre çeşitli ayrımlara sahiptir. Opsiyonları şu şekilde
sınıflayabiliriz:
a) Opsiyonların Vade Açısından Ayrımı
Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyon, işlem gününden önce işleme konamaz.

Amerikan Tipi Opsiyonlar: Opsiyon, işlem gününden önce de uygulanabilmektedir.
b) Opsiyonun Fiyatlaması İle İlgili Ayırım
Black&Scholes Modeli: Avrupa tipi opsiyonların fiyatlamasında kullanılmaktadır.
Cox-Ross&Rubenstein Modeli: Amerikan tipi opsiyonlarda kullanılır.
Derman &Kani Modeli (Yorumlanmış Ağaç Modeli-Implied Trees Model)
İlk iki model için de, sözleşmeye konu varlığın spot fiyatı, vadesi, kullanım fiyatı, değişkenliği
ve risksiz faiz oranı fiyatı belirleyen temel unsurlar arasında yer alır. Hesaplamalar yapıldıktan
sonra elde edilen fiyata teorik fiyat adı verilmektedir.
c) Karlılık Açısından Ayırım
In-the-money (opsiyon karda):
Alım opsiyonu için bakıldığında; alım opsiyonunun kullanım fiyatı, ürünün spot fiyatından
düşük ise, bu opsiyon kardadır. 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.
Kullanım fiyatı + prim < cari pazar fiyatı
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Satım opsiyonu için düşünüldüğünde, satım opsiyonunun karda olması demek, kullanım
fiyatının spot piyasa fiyatından yüksek olması demektir. Dolayısıyla opsiyonu alan taraf
piyasada ürünün spot fiyatından daha yüksek bir fiyata opsiyonu yazan tarafa opsiyona konu
olan ürünü (finansal ya da finansal olmayan) kıymeti satabilecektir.
Kullanım fiyatı > cari pazar fiyatı + prim
Out-of-the money (opsiyon zararda/para dışı):
Alım opsiyonu için; opsiyonun zararda olması, alım opsiyonunun kullanım fiyatının, spot
piyasa fiyatından yüksek olması halinde gerçekleşir. Böyle bir durumda, ürünü (finansal ya da
finansal olmayan) piyasadan almak, opsiyonu satan taraftan satın almaktan daha avantajlıdır.
Kullanım fiyatı + prim > cari pazar fiyatı
Satım opsiyonu için; Satım opsiyonunun kullanım fiyatı, ürünün spot piyasa fiyatından daha
düşükse, ürünü opsiyonu satan tarafa daha düşük fiyattan satmak zarar anlamına gelecektir.
Kullanım fiyatı < cari pazar fiyatı + prim
At-the-money (Başabaş Opsiyon)
Bir opsiyonun kullanım fiyatı, üzerine opsiyon yazılan ürünün spot piyasa fiyatına eşitse
opsiyonun kullanılması ile kar ya da zararla karşılaşılmaz. Başabaş opsiyonlarda ürünü spot
piyasadan almak ile elindeki alım opsiyonunu kullanarak satın almak arasında bir fark
bulunmayacaktır.
d) Taraflar Açısından Ayırım
Alma Opsiyonu alan taraf, belli bir fiyat (prim) karşılığında satın aldığı opsiyon sözleşmesini,
sözleşmede belirtilen süre içerisinde ya da sonunda kullanma hakkına sahiptir. Alma Opsiyonu
Alıcısı vade sonunda opsiyonu kullanmak istemeyebilir. Bu durumda karşı taraftan (satıcıdan)
primin iade edilmesini isteyemez. Alma opsiyonunu alan taraf, başta ödediği prim nedeni ile
yatırıma belli bir kayıp ile başlar. Bu yatırımcının karşılaşacağı kayıp da en çok ödediği prim
kadardır.
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Kar

Anlaşma
Fiyatı

Prim

Opsiyonun Bağlı
Olduğu Varlık Fiyatı

Zarar

Şekil: Alma Opsiyonu Alıcısının Pozisyonu

Alma Opsiyon satan taraf, belirli bir miktar fiyat (prim) karşılığında opsiyon sözleşmesini
satmakla yükümlüdür. Opsiyon sahibi (alıcısı) talep ederse, opsiyon satıcısı bu yükümlülüğü
yerine getirmek zorundadır. Opsiyon satıcısının kazancı, aldığı prim kadardır. Kaybı ise, teorik
olarak sınırsız kabul edilebilmektedir. Opsiyon satıcısı, opsiyon alıcısına kıyasla biraz daha
fazla risk taşır.

Kar

Anlaşma
Fiyatı

Prim
Opsiyonun Bağlı
Olduğu Varlık Fiyatı

Zarar

Şekil: Alma Opsiyonu Satıcısının Pozisyonu
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Satma Opsiyonu alan taraf; belirli bir varlığı, belirli bir fiyattan belli bir vadede ya da bu
vadeden önce satma hakkına sahiptir. Satma opsiyonu satıcısı taraf ise, bir hak değil ama
yükümlülüğe sahiptir. Satma opsiyonu alan yatırımcı, üzerine kontrat yazılan varlığın fiyatının
düşeceği beklentisindedir. Satma opsiyonu alıcısının kazancı, teorik olarak sınırsız kabul edilir,
riski ise ödediği prim kadardır. Satma opsiyonu satıcısının en çok kazanacağı tutar ise, aldığı
prim kadardır. Satım opsiyonu alan yatırımcı, piyasa koşullarında oluşan primini ödemek
durumundadır. Bu opsiyonu almak, bir yükümlülük değil bir hak sağlar.
Kısaca;
Opsiyona konu olan malın piyasa fiyatı < anlaşma fiyatı ise, opsiyonu kullanma hakkına
sahiptir.
Opsiyona konu olan malın piyasa fiyatı > anlaşma fiyatı ise, opsiyonu kullanmayacak, kaybı
ödediği prim kadar olacaktır.

Kar

Anlaşma
Fiyatı

Prim

Opsiyonun
Bağlı Olduğu
Varlık Fiyatı

Zarar

Şekil: Satma Opsiyonu Alıcısının Pozisyonu
Satma opsiyonu satan taraf; sözleşmeyi satarak bir yükümlülük altına girecektir. Alıcıdan prim
tahsil edilecektir. Üzerine opsiyon yazılan ürünün fiyat değişmeleri sonucu karar kendisinde
değil opsiyon alıcısında olacağından pasif pozisyondadır. Varlık fiyatının düşmesi durumda
alıcı opsiyonu kullanacaktır. Satım opsiyonu satıcısının para kazanabilmesi için satım opsiyonu
alıcısının opsiyonu uygulamaya koymaması ile mümkün olacaktır. Kazancı ise sadece prim
kadar olabilecektir.
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Anlaşma
Fiyatı
Kar
Prim

Zarar

Opsiyonun
Bağlı Olduğu
Varlık Fiyatı

Şekil: Satma Opsiyonu Satıcısının Pozisyonu
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Uygulamalar
Konu teorik olduğundan uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Opsiyon sözleşmeleri ile ilgili temel özellikler açıklanmaktadır. Opsiyonun
tanımı ve opsiyon türleri bu bölümde açıklanmaktadır. Bu kapsamda Opsiyon kısaca belli bir
prim karşılığında, üzerinde anlaşılan bir mal veya finansal aracı, ileride belli bir tarihte veya bu
tarihten önce, satın alma veya satma hakkı veren, bir menkul değer olarak tanımlanmaktadır.
Opsiyon işlemlerinin en önemli faydası az bir sermaye ile çeşitli ürünler üzerine daha büyük
tutarlarda yatırım yapma imkanı sağlamalarıdır. Ayrıca Opsiyon piyasalarının gelişiminin hızlı
olmasının en önemli nedenleri arasında ise, risk azaltma özelliği yer almaktadır.
Opsiyon türlerine bakıldığında, opsiyon türlerini temelde üç başlıkta toplamak uygun
görülmüştür. Bunlar, opsiyonların vade açısından ayrımı, opsiyonun fiyatlaması ile ilgili ayırım
ve karlılık açısından ayırım. Vade açısından opsiyonlar, Avrupa ve Amerikan tipi opsiyonlar
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Avrupa tipi opsiyonların vadede; Amerikan tipi opsiyonların
ise vadeden önce uygulama olanağı bulunmaktadır. Opsiyon fiyatlaması ile ilgili ayırımda yine
vade ile bağlantılı olmak üzere Black&Sholes Modeli, Cox-Ross&Rubenstein Modeli ve
Derman &Kani Modeli olduğu belirtilmektedir. Bu Modeller arasından Black&Sholes Modeli
izleyen bölümde anlatılmaktadır. Son olarak da karlılık açısından opsiyonun karda, başa baş ve
zararda olma durumları irdelenmektedir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir call opsiyonda opsiyonun bağlı olduğu varlığın cari piyasa fiyatı kullanım fiyatından
yüksekse bu opsiyona parada denir.
b) Bir put opsiyonda opsiyonun bağlı olduğu varlığın cari piyasa fiyatı kullanım fiyatından
yüksekse bu opsiyon paradır.
c) Bir put opsiyonda opsiyonun bağlı olduğu varlığın cari piyasa fiyatı kullanım fiyatından
düşükse bu opsiyon paradır.
d) Bir call opsiyonda opsiyonun bağlı olduğu varlığın cari piyasa fiyatı kullanım fiyatının
üzerinde ise opsiyon para dışıdır.
e) Opsiyonun bağlı olduğu varlığın kullanım fiyatı cari fiyata eşitse opsiyon başabaştır.
2) Opsiyon sözleşmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir alma opsiyonunda opsiyonu alan taraf bu opsiyonu kullanma ya da kullanmama
hakkına sahiptir.
b) Bir alma opsiyonunda opsiyonu alan taraf bu opsiyonu kullanım yükümlülüğü ile karşı
karşıyadır.
c) Bir satma opsiyonunda opsiyonu satan taraf, bu opsiyonu satmakla yükümlüdür.
d) Alma opsiyon alıcısının kaybı en fazla ödediği prim kadardır.
e) Satma opsiyonu alıcısının kazancı, teorik olarak sınırsız kabul edilir.
3) Bir yatırımcı, ABD şirketinin hisseleri üzerine yazılmış 250 TL. Kullanım fiyatlı, Şubat
vadeli 100 adet call opsiyonu tanesi 10 TL.den almış. Vadede bu şirketin hisse senetleri
piyasa fiyatı 248 TL. olmuş. Bu durumda toplam kâr/zararı nedir?
a) 400 TL. kâr
d) 1.000 TL. zarar

b) 400 TL. zarar
e) 1400 TL. zarar

c) 1.000 TL. kâr

4) Standart bir opsiyon kontratı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Opsiyonun zarar oranı arttıkça başlangıç teminatının miktarı azalır.
b) Opsiyonun kârlılığı yükseldikçe başlangıç teminatının miktarı azalır.
c) Başlangıç teminatının yüksek olması, opsiyon piyasasının daha çok kullanılmasına neden
olur ve likiditeyi arttırır.
e) Opsiyonun kârda olduğu durumlarda satıcı riski azalır.
e) Hiçbiri
5) Opsiyon piyasası işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Amerikan tipi opsiyonlar alıcı tarafından istenildiğinde kullanılabilirken, Avrupa tipi
opsiyonlar sadece vadesinde kullanılabilir.
b) Alıcı dilerse, opsiyon satıcısının opsiyona konu olan dayanak varlığı ne kadardan
alacağını ya da ne kadardan satacağını belirleyen fiyata opsiyon pirimi denir.
c) Opsiyon satın alan yatırımcının opsiyonu alırken teminat yatırması gereklidir.
d) Opsiyonu satan taraf, alan tarafa opsiyon pirimi öder.
e) Hiçbiri
6) Bir Opsiyon Sözleşmesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
a) Sözleşmeye konu mal veya finansal varlık
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b)
c)
d)
e)

Kullanım fiyatı
Vade tarihi
Opsiyon için ödenecek prim
Kar/zarar sonucu

7. Satma Opsiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Satma Opsiyonu alan taraf; belirli bir varlığı, belirli bir fiyattan belli bir vadede ya da bu
vadeden önce satma hakkına sahiptir.
b) Satma opsiyonu satıcısı taraf, bir hak değil ama yükümlülüğe sahiptir.
c) Satma opsiyonu satıcısı taraf, bir yükümlülük değil ama hak sahibidir.
d) Satma opsiyonu alan yatırımcı, üzerine kontrat yazılan varlığın fiyatının düşeceği
beklentisindedir.
e) Satma opsiyonu satıcısının en çok kazanacağı tutar ise, aldığı prim kadardır.
8. Alma opsiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Alma opsiyonu satıcısı taraf bir yükümlülüğe sahiptir.
b) Alma opsiyonu alan yatırımcı, üzerine kontrat yazılan varlığın fiyatının düşeceği
beklentisindedir.
c) Alma opsiyonu satıcısının kazancı, teorik olarak sınırsız kabul edilir.
d) Alma opsiyonu alıcısının riski sonsuz kabul edilir.
e) Alma opsiyonu alıcısının riski ödediği prim kadardır.
9.
a)
b)
c)
d)
e)

In-the-money (opsiyon karda) ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kullanım fiyatı + prim < cari pazar fiyatı
Kullanım fiyatı + prim > cari pazar fiyatı
Kullanım fiyatı > cari pazar fiyatı
Kullanım fiyatı = cari pazar fiyatı
Kullanım fiyatı + cari pazar fiyatı > prim

10 . Out-of-the money (opsiyon zararda/para dışı) ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kullanım fiyatı + prim < cari pazar fiyatı
b) Kullanım fiyatı + prim > cari pazar fiyatı
c) Kullanım fiyatı > cari pazar fiyatı
d) Kullanım fiyatı = cari pazar fiyatı
e) Kullanım fiyatı + cari pazar fiyatı > prim
Cevaplar
1. b , 2. b , 3. d , 4. a , 5. a, 6.e, 7.c, 8. e, 9. a, 10.b
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13. OPSİYONLAR –II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vadeli işlem uygulamalarının en çok dikkat çeken ve bilinirliği olan opsiyon
piyasaları konusu işlenmektedir. Bu kapsamda ilk bölümde opsiyonun tanımı, bu piyasaların
kullandığı kavramlar, piyasaların işleyiş özellikleri açıklanmıştır. Bu bölümde ise, opsiyon
fiyatlaması ilkelerinin neler olduğu, opsiyon fiyatını etkileyen unsurların neler olduğu
unsurlarına değinilecektir. Ardından yatırımcıların gerek piyasalarda pozisyon almak gerekse
kendilerini hedge etmek amacı ile oluşturdukları Opsiyon Alım- Stratejilerinin neler olduğu
uygulamaları ile anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Opsiyon primini etkileyen unsurlar nelerdir?
2. Opsiyon fiyatlama ilkeleri nelerdir?
3. Kelebek Opsiyon stratejisinde beklenti nedir? Nasıl oluşturulur?
4. Delta nedir?
5. Opsiyon fiyatlama modellerinden Black&Sholes Modelinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Opsiyon Fiyatlaması
İlkeleri
Opsiyon Alım- Stratejileri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Opsiyonun gerçek fiyatının Okuyarak ve uygulama
elde edilmesi için kullanılan yaparak
geliştirilmesi
teknikler öğrenilir.
mümkündür.
Yatırımcıların kendilerini Okuyarak ve uygulama
hedge edebilmek amacı ile yaparak
geliştirilmesi
kullandıkları opsiyon alım- mümkündür.
stratejileri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Prim, Kullanım fiyatı, Black&Sholes Modeli, Opsiyon Stratejileri, Kelebek Spread, . Straddle
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13.1. Opsiyon Fiyatlaması İlkeleri
13.2.1. Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler

Opsiyon fiyatlarını etkileyen unsurlar aşağıdaki gibidir:

a) Cari Hisse Senedi Fiyatı ve Kullanım Fiyatı: Opsiyonun ilgili olduğu varlık fiyatı
değiştikçe opsiyon fiyatı da değişmektedir. Call opsiyon için, ilgili varlığın fiyatı
arttıkça opsiyon daha geçerli olurken; kullanım fiyatı artarsa daha az değerli olur. Diğer
taraftan satma opsiyonu için ise durum tam tersidir. ilgili varlığın fiyatı arttıkça put
opsiyonu daha az değerli olurken; kullanım fiyatı arttığında put opsiyon daha değeri
olacaktır. Kullanım fiyatı opsiyonun vadesi boyunca sabittir.
Diğer unsurlar aynı iken Kullanım Fiyatı (kontratta yazan fiyat) düştüğünde call
opsiyonun fiyatı yükselecektir. Bunun nedeni daha az ödeme yapılmasıdır. Put
opsiyonda ise, Kullanım fiyatı yükseldiğinde put opsiyon fiyatı yükselecektir. Put
opsiyonlar call opsiyonların tersine işlemektedir. Hisse senedinin fiyatı arttığında put
opsiyonun değeri azalırken; call opsiyonun değeri artacaktır.
b) Opsiyonun geçerli olduğu süre: Opsiyon sözleşmesinde vadenin uzun olması, Amerikan
tipi alma ve satma opsiyonlarının değerini arttıracaktır. Varsayalım ki, sadece vadeleri
farklı iki opsiyon olsun. Daha uzun vadeye sahip yatırımcı, kısa vadeye sahip
yatırımcının opsiyonu işleme koyma şansını elde ettiği gibi daha fazlasına da sahiptir.
Avrupa tipi opsiyonlara bakıldığında, vadenin uzaması alma ya da satma opsiyonlarını
daha değerli hale getirme gerekliliğine sahip değildir. Bunun nedeni, uzun vadeli ya da
kısa vadeli opsiyon yalnızca vadesi geldiğinde uygulanabilecektir.
c) Hisse senedi fiyat değişkenliği: Diğer bütün faktörler sabitken, hisse senedi fiyatında
değişkenlik arttıkça opsiyonun değeri de artacaktır. Hisse senedi fiyatlarında bir
değişiklik olası değilse, opsiyon değerinde de büyük değişiklik beklenmemelidir.
Değişkenlik, opsiyon değerinde artışa neden olacaktır. Call opsiyon alan, fiyat
artışlarından kazanırken; Fiyatlar düştüğünde kaybedecektir. Ancak kaybı sınırlı (prim)
olacaktır. Put opsiyon alan, fiyat artışlarından primi kadar sınırlı olmak üzere
kaybedecektir. Bu nedenle de değişkenlik arttıkça call ve put opsiyonların değeri
yükselecektir.
d) Risksiz faiz oranı: Bir yatırımcı, hisse senedi veya call opsiyon alma seçeneklerinden
birini seçebilme şansına sahiptir. Call opsiyon satın alınması, hisse senedi satın
almasından daha az maliyetli olabilecektir. Hisse senedi yerine ucuz maliyetli call
opsiyon satın alması sonucunda oluşan fark, risksiz faiz oranı olan bir tahvile
yatırılabilecektir. Faiz oranları artarsa, call opsiyon ile risksiz faiz oranından oluşan
yatırım çok cazip hale gelebilecektir.
e) Opsiyon süresi boyunca beklenen kar payı: Kar payı dağıtılması, hisse senedi
fiyatlarının düşmesine neden olacaktır. Alma (call) opsiyonu için bakıldığında bu durum
opsiyonun değerini olumsuz etkilemektedir. Satma (put) opsiyonu için ise bu değer
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olumlu sonuçlanacaktır. Satma opsiyonunun değeri beklenen kar payı dağıtımının
büyüklüğü ile pozitif ilişkili olacaktır.
Tablo: Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Opsiyon Fiyatına Etkileri
Fiyat Faktörleri

Call
Değeri

Hisse senedi Fiyatı Artarsa

Artar

Düşer

Kullanım Fiyatı Artarsa

Düşer

Artar

Opsiyon Süresi Artarsa

Artar

Artar

Değişkenlik Artarsa

Artar

Artar

Faiz Oranı Artarsa

Artar

Düşer

Kar Payı Dağıtılırsa

Düşer

Artar

Opsiyon

Put
Değeri

Opsiyon

13.2.2. Opsiyon Fiyatlama Modeli – (Black&Sholes Modeli)

Bu modelle, çok kısa bir zaman içerisinde hisse senedinin fiyatında meydana gelebilecek
küçük bir değişme, opsiyonun değerinde ne kadar bir değişmeye neden olur sorusu yanıt
bulabilmektedir. Varsayalım ki, hisse senedinin değeri 1 TL. arttığında opsiyon değeri 0,50 TL.
artsın veya 1 TL. düştüğünde opsiyonun değeri 0,50 TL. düşsün. Bu durumda, 2 opsiyon
sözleşmesi satıp 1 lot hisse senedi alarak bir hedge pozisyonu oluşturulabilir. Kısa bir sürede
hisse senedi fiyatında meydana gelecek küçük bir değişme, bir taraftaki kayıp diğer taraftaki
kazançla dengelenebilecektir. Hedge edilen pozisyonun risksiz olması için getirisinin kısa
vadeli risksiz menkul kıymet getirisine eşit olması gerekecektir. Bu ilke de bize opsiyon
formülünü verecektir.
Modelin Varsayımları
1. Opsiyon alım satımı için işlem maliyeti veya vergi yoktur.
2. Kısa bir zaman dilimi içinde hisse senedi fiyatı sadece küçük değişiklik gösterebilir.
3. Arbitraj yoktur.
4. Hisse senetlerinin fiyatları değişkendir.
5. Hisse senedi getirileri logaritmik normal dağılım gösterir.
6. Avrupa tipi alım opsiyonlarını hesabında kullanılır.
7. Kar payı ödemesi yoktur.
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8. Borçlanarak satış serbesttir.
9. Kısa vadeli faiz oranından borç alınabilir
10. Kısa vadeli faiz oranı bilinir ve opsiyon vadesi boyunca değişmez
11. Hisse senedinin riski opsiyon vadesi boyunca değişmez.
Modele Göre Satınalma Opsiyonun Fiyatlanması
Genel olarak denilebilir ki, hisse senedi piyasa fiyatı yükseldikçe opsiyonun değeri de
yükselecektir. Hisse senedinin fiyatı, işlem fiyatından yüksek ise opsiyon büyük olasılıkla
işleme konulacaktır. Hisse senedinin fiyatı işlem fiyatından daha düşükse de opsiyon
uygulamaya konulmayacaktır. Dolayısıyla opsiyonun değeri sıfıra yaklaşacaktır. Opsiyonun
maksimum değeri, hisse senedinin değeri kadarken; Opsiyonun minimum değeri ise negatif
olmayacaktır; Hisse senedinin fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki farktan daha düşük de
olmayacaktır. Ayrıca vade kısaldıkça opsiyonun değeri de düşecektir.
Formül iki bölümden oluşmaktadır:
a) Opsiyon değerinin hesaplanması
b) Opsiyonun hedge edilmesi

C0  S 0 N ( d1 )  Ke rT N ( d 2 )
d1 

ln( S 0 / K )  ( r  σ 2 / 2)T
σ T

d 2  d1  σ T
C0 : Satinalma opsiyonunu n cari degeri
S0 : Hisse senedi cari fiyati
N(d) : Kumulatif normal olasilikla ri :ortalama sifir ( μ  0)
ve standart sapması 1 (σ  1) olan normal dagilima gore d' nin
sol tarafinda kalangozle min olasiligin i verir.
2
2
1
e -(d - μ ) 2 σ ' dir.
2Πσ
K : Opsiyonun islem fiyati

N(d) 

e : 2,71828
r : Risksiz faiz orani
T : Opsiyonun vade bitimine kalan sure
ln :Dogal logaritma
σ :Opsiyona konu olan hisse senedinin riski
hisse senedinin yillik getirisini n standart sapması ile bulunur.

Modelde N(d1) ve N(d2) değerlerinin 1,0’e yakın olması durumunda büyük olasılıkla
opsiyon uygulamaya konulacaktır. Satınalma opsiyonun değeri (S0-Ke-rT) ye eşit olacaktır. N(d)
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değeri sıfıra yakınsa opsiyonun işleme konma olasılığı düşük olacaktır. Bu da alma (call)
opsiyonun değerinin olmadığını gösterecektir. Formül ile, vade sonunda opsiyonun kazançlı
(in-the-money) olması olasılığında, potansiyel gelirin bugünkü değerini hesaplayarak alma
opsiyonu değeri hesaplanabilecektir.
Formülde, d1 ve d2 içerisinde yer alan ln (S0/K), “yüzde (%)” cinsindendir. Opsiyonun
parada ya da para dışı olduğunu gösteren değer bu değerdir. Örneğin S0=105 ve K=100 ise
opsiyon “%5 parada”dır. Formüldeki ifade ile; ln (105/100) = 0,049 veya S0=95 ve K=100 ise
opsiyon “%5 para dışı”dır. ln(95/100)=-0,051
Yatırımcı hisse senedinin fiyatının artacağını düşünmesi, hem hisse senedinin hem de
opsiyonun cari fiyatının düşük olduğu düşünmesi anlamına gelecektir. Yatırımcı hisse
senedinin fiyatının düşeceğini düşünüyorsa, ne hisse senedi ne de opsiyon alacaktır.
Black&Sholes Modeli’nin gerçek değeri verdiğini varsaydığımız durumda, opsiyonun fiyatı
olması gerekenden fazla ise bu opsiyona sahip yatırımcı opsiyonu satacaktır.
Opsiyon, değerinin altında işlem görüyorsa, daha önce opsiyona sahip olmayan yatırımcının
opsiyon alması tercih nedeni olmalıdır. Opsiyon bu formüle göre bulunan değerden daha az bir
değere sahip ise satın alınması; fazla ise satılması beklenir. Opsiyon olması gereken değerden
daha fazla fiyatla işlem görüyorsa satıcı alıcıya göre kazançlı; Opsiyonun değeri düşükse alıcı
satıcıya kıyasla kazançlı çıkacaktır.

13.2.3. Opsiyon Fiyatlarının Duyarlılığı

Opsiyonun fiyatı ve ilgili varlığın fiyatı; opsiyonun vadesi, faiz oranları ve değişkenlik gibi
unsurlardan etkilenmektedir. Burada yapılan, bu faktörlerin opsiyon fiyatında yarattığı
duyarlılıkların ölçümüdür.
Bu ölçütler ve tanımları şu şekilde özetlenebilmektedir:
a) Delta: Opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatının 1 birim değişmesi sonucu, opsiyonun
fiyatında ortaya çıkabilecek değişimi ölçer. Opsiyon fiyatında ortaya çıkan değişim her
zaman spot piyasadaki fiyat değişiminden daha az sonuçlanacaktır. Bir alım opsiyonu
için delta 0 ila 1 arasındadır. Bir alım opsiyonu başabaş ise delta 0,5 olur. Option parada
ise 0,5’den biraz yüksek; para dışı ise düşüktür. Opsiyon aşırı parada (deep in the
money) ise delta bire çok yakın olacaktır.
Delta 

C
 N (d1 )
S

b) Gamma: Opsiyonun fiyatının, opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatına göre ikinci
dereceden türevidir. İlgili varlığın fiyatındaki küçük değişmeler sonucunda, opsiyonun
deltasında oluşturabileceği değişikliği ölçmektedir. Gamma; Delta’nın Deltası ya da
Delta’nın duyarlılığı olarak da ifade edilebilmektedir. Gamma pozitif ise varlık
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fiyatında artış olursa deltanın da artacağını ya da varlık fiyatında düşme olursa deltanın
da düşeceğini göstermektedir.
c) Theta: Opsiyonun vadesine bağlı olarak opsiyonun fiyatındaki değişim oranını
ölçmektedir. Opsiyonun vadesi yaklaştıkça theta değer kazanacaktır. Theta yükseldikçe
nakit akımı da yükselir.
d) Vega: Opsiyonun öngörülen değişkenliğindeki değişmeye, opsiyon fiyatının
duyarlılığını ölçmektedir. Örneğin Vega’nın 0,1 olduğunu düşünelim. Bunun anlamı,
opsiyonun değişkenliğindeki %1’lik değişmenin, opsiyon fiyatında %0,1’lik bir
değişimeye neden olacağıdır. Opsiyonun vadesi arttıkça değişkenlik de artacağından
uzun vadeli opsiyonlarda vega daha yüksek olacaktır.

13.3. Opsiyon Alım- Stratejileri
13.3.1. Call (Alma) Option Alımı

Beklenti: Hisse senedinin fiyatının yükselmesi

Yatırımcı alım opsiyonu alarak bugünkü düşük fiyattan yararlanmayı hedeflemektedir. Fiyat
yükselirse alım opsiyonunun da fiyatı artacaktır. Bu durumda yatırımcı ya fiyatı yükselen
opsiyonu satacak ya da alım opsiyonunu kullanarak fiyatı yükselmiş olan menkul kıymeti
sabitlediği düşük fiyattan alabilecektir.

13.3.2. Call (Alma) Opsiyon Satımı

Beklenti: Hisse senedinin fiyatının düşmesi

Yatırımcı, call (alım) opsiyonu satacaktır (yazacaktır). Fiyat düşerse, call (alım) opsiyonun
kullanılma olasılığı azalacaktır. Bu durumda opsiyonu yazan aldığı prim kadar kar edecektir.

13.3.3. Put Option Alımı

Beklenti: Hisse senedinin fiyatının düşmesi

Yatırımcı, satım opsiyon alıp, elindeki menkul kıymetleri piyasa düşünce yüksek fiyattan
opsiyonu yazan tarafa satabilmeyi hedefleyecektir. Ayrıca fiyat düşüşü, satma opsiyonunun
fiyatını da yükseltecektir. Bu durumda da yatırımcı düşük fiyattan aldığı satım opsiyonunu,
daha yüksek fiyattan satarak kar edebilecektir.

13.3.4. Put Option Satımı

Beklenti: Hisse senedinin fiyatının yükselmesi

Yatırımcı, put opsiyonu yazarak alacağı prim kadar kar etmeyi hedefler. Beklenti gerçekleştiği
takdirde opsiyon kullanılmayacağından alınan prim kar olarak kalacaktır.
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13.3.5. Bull Call Spread
Spread; Aynı anda kullanım fiyatları ve/veya vadeleri farklı olan opsiyonlardan birinin alınıp
diğerinin satılması durumudur.. Bull Call Spread de, kullanım fiyatı düşük olan alım
opsiyonunun alınması ve kullanım fiyatı yüksek olan alım opsiyonunun satılması ile oluşturulan
bir stratejidir.
Beklenti; Fiyatlar yükseldiğinde alım opsiyonlarında uzun (alımda) pozisyonun kar
sağlayacağıdır. Fiyatlar düştüğünde ise ortaya çıkacak zarar, alma opsiyonu satışı nedeniyle,
“sadece alma opsiyonu alımı” stratejisine göre daha sınırlı olacaktır. Yatırımcının beklentisi
piyasanın yönünün yukarı olacağı, ancak çok da yukarı çıkmayacağı şeklindedir. Beklentisi
gerçekleşmediği takdirde ise oluşacak zarar sınırlandırılmak amacı bu ile strateji
kullanılacaktır.

13.3.6. Bull Put Spread
Beklenti: Yatırımcının beklentisi fiyatların yükseleceğidir.
Stratejinin temeli; Kullanım fiyatı düşük satma opsiyonu alıp; Kullanım fiyatı daha yüksek
olan satma opsiyonu satımı üzerine kurulmuştur.
Fiyatlar yükseldiğinde iki satma opsiyonunun fiyatları arasındaki farktan dolayı kar söz
konusudur. Fiyatlar beklenti doğrultusunda iken, kısa (satma) pozisyondaki satım opsiyonunun
kullanım fiyatını aştığı takdirde kısa pozisyon kullanılmayacak ve alınan prim kar olarak
kalacaktır. Fiyatlarda düşerse, kısa satma pozisyonundan doğacak zarar, uzun satma
opsiyonundan elde edilecek kar ile sınırlandırılacak.
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13.3.7. Bear Put Spread
Beklenti: Piyasanın düşeceği yönündedir.
Vadeleri birbirinin aynı olan iki satma opsiyonundan kullanım fiyatı düşük olanı satılır,
kullanım fiyatı daha yüksek olan ise alınır.

13.3.8. Kelebek Spread
Düşük kullanım fiyatlı bir alma opsiyonu satın alınması, ayrıca yüksek kullanım fiyatlı başka
bir alma opsiyonu daha alınması ve ikisinin kullanım fiyatları arasında kalan bir kullanım fiyatı
ile iki alma opsiyonu satılmasından oluşan bir kombinasyondur.

13.3.9. Straddle
İşlem tarihleri ve kullanım fiyatları aynı olan 1adet alma opsiyon ile 1 adet satma opsiyonu
satın alma işlemidir. Bu pozisyonu, hisse senedi fiyatlarında aşağı ve yukarı önemli
değişikliklerin olacağını bekleyen ancak bu değişikliklerin hangi yönde olacağını tam olarak
kestiremeyen opsiyon alıcıları için uygundur.

13.3.10. Diğer Yöntemler
Strap; 2 adet alma opsiyonu ve 1 adet satma opsiyonun kombinasyondur.
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Strip; 2 adet satma opsiyonu ve 1 adet alma opsiyonu kombinasyonudur.
Strangles; Kullanım fiyatları farklı, vadeleri aynı olan 1 adet alma opsiyonu ile 1 adet satma
opsiyonu satın alınmasıdır.

13.4. Opsiyonlar ve Varantlar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Opsiyonlar ile varantlar lirli benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Opsiyonlar gibi
varantlar da yatırımcıya dayanak varlığı satın almadan dayanak varlık üzerinde meydana gelen
fiyat hareketlerinden yararlanma olanağı sağlamaktadır. Opsiyonlar, varantlara benzer biçimde
sahibine, belirli bir miktarda dayanak varlık veya göstergeyi, önceden belirlenmiş fiyattan,
vadeye kadar herhangi bir zamanda ya da vade tarihinde alma veya satma hakkı vermektedir.
Varantlar ve opsiyonlar uygulanana kadar dayanak varlık üzerinde kontrol sağlamazlar.
Bu benzerliklerin yanı sıra varantlar ile opsiyonlar arasında belirgin farklılıklar
bulunmaktadır. Bu farklılıkları şu şekilde özetlemek mümkündür:
 Opsiyonlar sözleşme, varantlar ise menkul kıymettir.
 Opsiyonlar, özellikleri işlem gördüğü borsalar tarafından belirlenen standart
sözleşmelerken, Varantların özellikleri ihraççı tarafından belirlenir. Varantlar opsiyona
kıyasla daha esnektir. Opsiyonlarda teminat ve teminat tamamlama söz konusuyken,
varantlarda ürünün tüm sorumluluğu ihraççı kuruluştadır. Bu nedenle varant alım
satımında yatırımcı açısından teminat gerektiren bir durum bulunmamaktadır.
 Opsiyonlarda satış yapan taraf opsiyonu yazandır. Varantlarda ise her bir varantın tek
bir ihraççısı vardır. İhraççı da varantlarda kullanılacak olan hakkın tek muhatabıdır.
Yatırımcı varantlarda yazan taraf olmadığından, risk yaratan tarafta olmaz. Risk
yaratmadığı için yatırımcıdan teminat da istenmez.
 Opsiyonlar vadeli işlem esasları ile işlem görürken; varantlar spot (nakit) esasları ile
işlem görmektedir.
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Uygulamalar
ÖRNEK: Temmuz ayında ABC firmasına ait kullanım fiyatı 80 TL. ve vadesi 3 ay olan Avrupa
tipi alım (call) opsiyonu alan bir yatırımcı olsun. Bir hisse senedi opsiyonu 100 hisseden
oluşsun. Temmuzda hisse başına opsiyon primi 3 TL. olsun. Bu durumda,
a) Opsiyonun maliyeti nedir?
b) 3 ay sonra hisse senedinin fiyatı 88 TL. olursa yatırımcı ne yapabilecektir? Bu durum
söz konusu olduğunda yatırımcının kazancı/kaybı ne kadar olacaktır?
c) 3 ay sonra hs.nin değeri 77 TL. olursa yatırımcı ne yapacaktır?
ÇÖZÜM:
a) (100x3=) 300 TL. olacaktır.
b) Opsiyonu kullanarak hisseyi 80 TL.den alabilme hakkına sahiptir. 88 TL.lik hisseyi 80
TL.ye alma olanağına sahiptir. 8 TL.lik bir kazancı vardır. Ancak başlangıçta bu
anlaşma için 3 TL. prim ödediğinden primin düşülmesi gerekecektir.
8-3=5 TL.lik kazancı söz konusudur.
c) Opsiyonu kullanmak istemeyecektir. Çünkü 80 TL. yerine 77 TL.ye piyasadan alma
olanağına sahiptir.
ÖRNEK: Bir yatırımcının IBM firmasına ait 100 adet hisse senedine ilişkin Avrupa call
opsiyonu aldığını varsayalım. Opsiyonun kullanım fiyatı 40 $, hissenin cari piyasa fiyatı 38 $,
opsiyonun vadesi 4 ay ve bir hisse senedi almak için opsiyon fiyatının 5 $ olduğunu kabul
edelim.
Buradan başlangıç yatırımının (100*5=) 500 $ olduğu belirlenir. Opsiyon Avrupa tipi
olduğu için sadece vadesinde uygulanabilecektir.
Vade günü hisse senedinin fiyatı 40 $’dan daha düşük ise, yatırımcı opsiyonu
kullanmayacak, bu durumda kaybı ödediği prim olan 500$ kadar olacaktır. İşlem günü, 40$’dan
yüksek bir fiyat söz konusu ise, opsiyonu uygulamaya koyacaktır.
Diyelim ki, fiyat 55 $ oldu. Yatırımcı opsiyonunu kullanarak 100 adet hisseyi 40 $’dan alma
hakkına sahiptir. 40 $’dan aldığı hisseleri, piyasada 55 $’dan satarsa, senet başına 15 $ kazanç
elde eder.
•
•

İşlem maliyetini katmazsak (15*100=) 1.500 $ kazanç sağlayacaktır.
Primi düştüğümüz zaman ise 1.000 $’lık bir kazançla karşılaşacağı açıktır.

ÖRNEK:
Hisse senedinin fiyatı (S0)=100 bin TL.
İşlem (kullanım) fiyatı: (K)=95 bin TL.
Faiz oranı 0,85(yıllık),
Vade (T)= 0,25 (3 aylık veya 3/12)
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Standart Sapma (σ)=0,50 (yıllık %50)
ÇÖZÜM:

ln( S 0 / K )  ( r  σ 2 / 2)T
σ T
ln( 100 / 95)  (0,85  0,50 2 / 2)0,25
d1 
0,50 0,25

d1 

d1  1,18
d 2  d1  σ T
d 2  1,18  0,50 0,25  d 2  0,93

N (1,18)  0,8810
N (0,93)  0,8238
C0  S 0 N (d1 )  Ke rT N (d 2 )
C0  100.000  0,8810  95.000e 0,850, 25  0,8238
C0  88.100  63.280
C0  24.820 TL.

ÖRNEK: ABC hisse senedi üzerine yazılan bir alım opsiyonuna ilişkin bilgiler:
İşlem tarihi: 1 Ağustos 2013

Vade sonu: 28 Ağustos 2013

Prim: 2 TL.

Kullanım fiyatı: 9 TL.

•

Vade sonunda hisse senedinin spot piyasa değeri 9 TL ve üzerine çıktığında opsiyonu
kullanmak, alıcı (uzun taraf) açısından karlı olacaktır.

•

Hisse senedinin fiyatı ne kadar yükselirse opsiyonu kullanmak bir o kadar karlı
olacaktır.

•

Beklentinin tersinin oluşması durumunda, yani hisse senedinin fiyatının düşmesi
halinde alıcının zararı, ödediği prim kadar olacaktır.

ÖRNEK: : ABC hisse senedi üzerine yazılan bir put opsiyonuna ilişkin detaylar şu şekildedir:

•

İşlem tarihi: 1 Ağustos 2013

Vade sonu: 27 Eylül 2013

Prim: 1,5 TL

Kullanım fiyatı: 10 TL.

Hisse senedinin fiyatı vade sonunda 10. TL ve altına düşerse elinde satma opsiyonu
bulunan yatırımcı, opsiyonu kullanarak elinde bulunan menkul kıymetleri (veya elinde
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hisse senedi yoksa piyasadan düşük fiyattan satın aldığı hisseleri) opsiyonu yazan tarafa
10 TL'ye satarak kar eder.
•

Hisse fiyatının yükselmesi durumunda ise, maksimum ödediği prim miktarı kadar zarar
oluşacaktır.

ÖRNEK: ABC hisse senedi üzerine yazılan alım opsiyonlarına ilişkin detaylar şu şekildedir:
Sözleşme 1

Sözleşme 2

İşlem tarihi: 1 Ağustos 2002

İşlem tarihi: 1 Ağustos 2002

Vade sonu: 28 Ağustos 2002

Vade sonu: 28 Ağustos 2002

Prim: 470.000 TL

Prim: 100.000 TL

Kullanım fiyatı:10.000.000 TL

Kullanım fiyatı: 11.000.000 TL.

ÇÖZÜM:
Yatırımcı hisse senedinin fiyatının vade sonuna kadar 11.000.000 TL'ye yükselmesini
bekliyor. Ancak düşüş olasılığını da göz ardı etmek istememektedir. Bu durumda, aynı anda
Sözleşme 1'de uzun (alma), Sözleşme 2'de kısa (satma) pozisyon alacaktır.
ÖRNEK: X hisse senedi üzerine yazılan put opsiyonlarına ilişkin detaylar şu şekildedir:
Sözleşme 1

Sözleşme 2

İşlem tarihi: 1 Ağustos 2002

İşlem tarihi: 1 Ağustos 2002

Vade sonu: 28 Ağustos 2002

Vade sonu: 28 Ağustos 2002

Prim: 900.000 TL

Prim:100.000 TL

Kullanım fiyatı: 11.000.000 TL

Kullanım fiyatı: 9.000.000 TL
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ÖRNEK:
Kullanım Fiyatı

Call Opsiyon Fiyatı ($)

55

10

60

7

65

5

ÇÖZÜM: Bir yatırımcı 55 TL. Kullanım fiyatlı ve 65 TL. kullanım fiyatlı 2 alma opsiyon alıp;
aynı anda 60 TL. kullanım fiyatlı 2 alma opsiyon satarak bir kelebek opsiyonu yapabilir.
•

İşlemin Maliyeti: 10+5-(2x7)=1 TL

•

Belli bir süre içinde hisse senedi Fiyatı 65 TL’den yüksek ve 55 TL’den düşük olursa
bir getiri oluşmayacak ve yatırımcının net kaybı 1 TL. olur.

•

Başka bir ifade ile hisse senedi Fiyatları 56 TL. ve 64 TL. arasında gerçekleşirse
yatırımcı kar elde edecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da vadeli işlem piyasaları arasında en etkin olan
piyasalardan biri opsiyon piyasalarıdır. Önceleri tarımsal ürünlere dayalı olarak yazılmaya
başlayan opsiyonlar, özellikle 1973 yılı ile beraber dikkate değer gelişim sergilemiştir. Opsiyon
sözleşmelerinin gerek riskten korunmak isteyen gerekse yatırım amaçlı pozisyonlanmak isteyen
yatırımcılara diğer vadeli işlem ürünleri ile karşılaştırıldığında daha geniş bir hareket alanı
sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu bölümde dört önemli konu başlığı üzerinde durulmaktadır. Opsiyon konusunun
önemli bir unsuru olan opsiyon fiyatlama ilkeleri ve opsiyon fiyatına etki eden faktörler
açıklandıktan sonra opsiyon fiyatlama modellerinden “Black-Scholes Modeli” anlatılmıştır,
opsiyon stratejileri açıklanmış ve varantlar ile aralarındaki benzer ve farklı yönler açıklanmıştır.
Opsiyon fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alan cari hisse senedi fiyatı ve kullanım
fiyatı, opsiyonun geçerli olduğu süre, hisse senedi fiyat değişkenliği ve risksiz faiz oranının
etkileri açıklanmıştır. Ardından da opsiyon fiyatlama modellerinden en çok kullanılanı olan
Black&Sholes Modeli açıklanmıştır. Bu model özetle, çok kısa bir zaman içerisinde hisse
senedinin fiyatında meydana gelebilecek küçük bir değişme, opsiyonun değerinde ne kadar bir
değişmeye neden olur sorusu yanıt aramaktadır. Daha sonra yatırımcıların hem piyasalarda
pozisyon almak hem de kendilerini hedge etmek amacı ile oluşturdukları Opsiyon AlımStratejilerinin neler olduğu örnekler ile anlatılmıştır. Son olarak da finansal piyasaların iki
benzer enstrümanlarından olan varantlar ve opsiyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar
açıklanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir yatırımcı, ABD şirketinin hisseleri üzerine yazılmış 250 TL. Kullanım fiyatlı, Şubat
vadeli 100 adet call opsiyonu tanesi 10 TL.den almış. Vadede bu şirketin hisse senetleri
piyasa fiyatı 248 TL. olmuş. Bu durumda toplam kâr/zararı nedir?
b) 400 TL. kâr

b) 400 TL. zarar

d) 1.000 TL. zarar

e) 1400 TL. zarar

c) 1.000 TL. kâr

2) Bir yatırımcı, 100 adet B hisse senedi almak amacı ile bir call opsiyon satın almıştır. Bu
opsiyonun kullanım fiyatı 80 TL., cari hisse senedi fiyatı 76 TL., bir opsiyon almak için
opsiyon fiyatı 10 TL. ve başlangıç primi, 1000 TL.dir. İşlem gününde, hisse senedinin fiyatı
110 TL. olarak gerçekleşirse opsiyonun net kâr/zarar durumu nasıl sonuçlanır?
a) Opsiyon uygulamaya konmaz
b) Opsiyon 1.000 TL. kârdadır.
c) Opsiyon 1.000 TL. zarardadır.
d) Opsiyon 2.000 TL. kârdadır.
e) Opsiyon 2.000 TL. zarardadır.
3) Fiyat oynaklığı yüksek bir piyasada hisse senedi fiyatının aşağıya veya yukarıya doğru
büyük bir değişim göstereceğini düşünen bir yatırımcı aşağıdaki stratejilerden hangisini
tercih eder?
a) Alım opsiyon alma
b) Satım opsiyon alma
c) Bull call spread
d) Bear put spread
e) Uzun straddle
4) Bir hisse senedi satma opsiyonu satın alan yatırımcının beklentisi nedir?
a) Hisse senedinin fiyatının düşeceği beklentisi
b) Hisse senedi fiyatlarının genel olarak yükseleceği beklentisi
c) Hisse senedi fiyatının değişmeyeceği beklentisi
d) Hisse senedinin fiyatının yükseleceği beklentisi
e) Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatının yükseleceği beklentisi
5) Bir yatırımcı, 100 adet XYZ hisse senedi almak amacı ile bir call opsiyon satın almıştır. Bu
opsiyonun kullanım fiyatı 8 TL., cari hisse senedi fiyatı 6 TL., bir opsiyon almak için opsiyon
fiyatı 1 TL. ve başlangıç primi, 100 TL.dir. İşlem gününde, hisse senedinin fiyatı 11 TL. olarak
gerçekleşirse opsiyonun net kâr/zarar durumu nasıl sonuçlanır?
a) Opsiyon uygulamaya konmaz
b) Opsiyon 100 TL. kârdadır.
c) Opsiyon 100 TL. zarardadır.
d) Opsiyon 200 TL. kârdadır.
e) Opsiyon 200 TL. zarardadır.
6. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon fiyatlama modellerinden Black &Sholes Modeli’nin
varsayımları arasında yer almaz?
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a) Opsiyon alım satımı için işlem maliyeti veya vergi yoktur.
b) Arbitraj hakkı bulunur.
c) Hisse senetlerinin fiyatları değişkendir.
d) Avrupa tipi alım opsiyonlarını hesabında kullanılır.
e) Kar payı ödemesi yoktur.
7. Varantlar ile opsiyonlar arasındaki farklardan aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Opsiyonlar sözleşme, varantlar ise menkul kıymettir.
b) Opsiyonlar menkul kıymet, varantlar ise sözleşme.
c) Opsiyonlarda satış yapan taraf opsiyonu yazandır. Varantlarda ise her bir varantın tek bir
ihraççısı vardır.
d) Opsiyonlar, özellikleri işlem gördüğü borsalar tarafından belirlenen standart sözleşmelerken,
Varantların özellikleri ihraççı tarafından belirlenir.
e) Varantlar opsiyona kıyasla daha esnektir.
8. Ekim Ayında XYZ firmasına ait kullanım fiyatı 40 TL. ve vadesi 3 ay olan Avrupa tipi alım
(call) opsiyonu alan bir yatırımcı olsun. Bir hisse senedi opsiyonu 1.000 hisseden oluşsun. Ekim
ayında hisse başına opsiyon primi 2 TL. olsun. Bu durumda opsiyonun maliyeti nedir?
a)5000
b) 4000
c)3000
d)2000
e)1000
9. Ekim Ayında XYZ firmasına ait kullanım fiyatı 40 TL. ve vadesi 3 ay olan Avrupa tipi alım
(call) opsiyonu alan bir yatırımcı olsun. Bir hisse senedi opsiyonu 1.000 hisseden oluşsun. Ekim
ayında hisse başına opsiyon primi 2 TL. olsun. 3 ay sonra hisse senedinin fiyatı 44 TL. olursa
yatırımcının kazancı/kaybı ne kadar olacaktır?
a) 4 TL. zarar
b) 4 TL. kar c) 2 TL. zarar
d) 2 TL. kar e) Başabaş
10. Ekim Ayında XYZ firmasına ait kullanım fiyatı 40 TL. ve vadesi 3 ay olan Avrupa tipi alım
(call) opsiyonu alan bir yatırımcı olsun. Bir hisse senedi opsiyonu 1.000 hisseden oluşsun. Ekim
ayında hisse başına opsiyon primi 2 TL. olsun. 3 ay sonra hisse senedinin fiyatı 35 TL. olursa
yatırımcının kazancı/kaybı ne kadar olacaktır?
a) 7 TL. zarar
b) 7 TL kar c)3 TL. kar d)3 TL zarar e) Opsiyon uygulanmaz
Cevaplar
1. d , 2. d , 3. e , 4. a, 5. d, 6.b, 7.b, 8.d, 9. d, 10. e
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14. SWAP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak swap kavramı üzerinde durularak kullanım amacı üzerinde
durulacaktır. Takiben swap türleri açıklanarak, her bir türün tanım ve uygulama özellikleri
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Swap nedir?
2. Swap piyasasının unsurları nelerdir?
3. Faiz oranı swapı neden yapılır?
4. Swap opsiyonu ne demektir?
5. Swaplar firmalara ne gibi faydalar sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tanım

Swap Çeşitleri

Kazanım
Swap kavramının anlamı
kavranır ve piyasanın
özellikleri öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
geliştirilmesi
mümkündür.

Swap piyasasında kullanılan Okuyarak ve uygulama
çeşitli türler ve bunların
yaparak geliştirilmesi
işleyiş özellikleri öğrenilir. mümkündür.
Uygulamaları kavranır.
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Anahtar Kavramlar

Swap, Emtia Swapı, Faiz Oranı Swapı, Döviz Swapı, Swapopsiyonu, Kokteyl Swaplar,Swap
Kuru
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14.1. Swap
14.1.1. Tanım

Swap, mübadele, değiştirme, değiş- tokuş, trampa ve takas anlamına gelen bir terimdir.
Finansal anlamda esas olarak fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların oluşturduğu bazı riskleri
azaltmak amacı ile geliştirilen bir türev üründür.
Swap, belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, finansal araç, alacak, mal gibi varlıklarla
yükümlülüklerin, önceden belirlenen fiyat ve koşullara göre, gelecekteki bir tarihte ve organize
olan bir piyasada değiş-tokuşunu içeren bir vadeli işlem olarak tanımlanabilir.

Bir swap sözleşmesi, tarafların faiz ya da döviz değiştirerek kredi maliyetlerini
düşürebildikleri bir takas işlemidir. Bir başka değişle, swap, iki tarafın birbirlerine belirli
periyotlarla ödeme taahhütlerini içeren bir sözleşmedir ya da swap anlaşmaları iki firmanın
ilerideki nakit akışlarının el değiştirmesi şeklinde oluşturulan kontratlardır. Temeli Mukayeseli
Üstünlükler Teorisine dayanmaktadır.
Swap, iki taraf arasında, önceden belirlenen bir sistem içinde, ödemelerin karşılıklı olarak
değişiminde anlaşılan bir finansal işlemdir. İki taraf arasında yapılan bu anlaşmada faiz veya
anapara ödemelerinin koşulları önceden belirlenerek değişim sağlanır. Buradaki amaç; faiz
Oranı ve döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan riskin minimize
edilmesidir.
İşlemde gerçek borçlar değiştirilmez. Her iki taraf kendi borcunu vadesinde öder. Değişim,
varsayımsal bir anapara üzerinden yapılır. Bu sözleşmeler, bir borçlanma veya yatırım yöntemi
değildir. Mevcut borçların veya yatırımların nakit akımlarını değiştirmeye yarayan bir
sözleşmedir.
Swapın özü, alacakların bulunduğu finansal piyasadaki konumuna dayanarak bir tarafın
diğer tarafa sağladığı göreli üstünlüğün arbitraj amacı ile değiştirilmesidir. Swap işleminde
amaç, faiz oranları ile döviz kurlarında kaydedilen dalgalanmaların yarattığı riski minimize
etmektir. Swap farklı kuruluşların farklı mali piyasalardaki değişik kredi değerliliklerine bağlı
olarak farklı kredi şartları ile karşı karşıya kalmalıdır. Böylece söz konusu farklılıklardan swap
işlemine taraf olan işletmelerin her birinin yararlanması söz konusudur.
Sözleşmenin unsurları arasında el değiştirecek para birimi veya birimlerinin tanımı, her bir
para birimine uygulanacak sabit veya değişken faiz oranı ve ödeme zamanları vardır.
Piyasada genellikle swap yapmak isteyen her iki tarafın finansal aracıya aynı anda
başvurması çok görülmemektedir. Aracı swap yapmak isteyen müşteriye sahip olsa da bu
anlaşmaya taraf olabilecek başka bir müşteriye o an sahip olmayabilir. Ancak, gelen talebi geri
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çevirmek söz konusu olmayacağından finansal aracı karşı taraf olmadan swapı kabul eder. Karşı
bir taraf bulana kadar swapı açıkta tutar. Taraf bulunduğunda işlem tamamlanır. Açık swap
pozisyonlarını kapatmak için swap depoları arasında aktif bir ticaret bulunmaktadır.
Küresel piyasalarda en çok işlem gören türev ürün kontratları başında swaplar gelmektedir.
Tezgah üzeri piyasalarda (OTC- Over-the-counter) ise en sık yapılan swap anlaşması faiz swapı
kontratları olarak bilinmektedir. Ülkemizde ise, resmi piyasalarda işlem görmemesine karşın
swap kontratları hem banka hem de firmaların risk yönetiminde çokça başvurduğu türev
araçların başında gelmektedir.
Uygulamada işlemleri çabuklaştırmak için faiz swapları standart kote edilmektedir. Mesela
dalgalı (değişken) faiz oranları 6 aylık LIBOR’a (London Interbank Borrowing Rate) göre
belirlenebilmektedir. Çoğu zaman LIBOR’a baz puan eklenerek de faiz oranı oluşturulur.
LIBOR’dan başka, hazine bonosu ve finansman bonosu faiz oranlarına da belli bir marj
eklenerek de faiz swapları piyasası faiz oranı oluşturulabilmektedir. Firmalar swap işlemleri
gerçekleştirerek, sabit faiz borçlarını değişken faize ya da değişken faizli borçlarını, sabit faizli
borca dönüştürebilirler.
Swap işlemlerine taraf olan kişi ve kuruluşlar; uluslararası kurumlar, merkez bankaları,
çokuluslu şirketler, yerel yönetimler, uluslararası fonlar, ihracatçı-ithalatçı kuruluşlar ve
bankalar olarak sayılabilir.
Swap piyasasında pazar belirleyicileri bulunmaktadır. Pazar belirleyicileri ve Brokerlar,
Swap piyasasına likidite katmakla görevlidirler. Pazar belirleyicileri, swap piyasasında swap
sözleşmelerinin alım ve satım fiyatlarını belirleyerek işlem yaparlar ve bu fiyat aralığından
kazanç sağlamayı hedeflerler. Swaplar, broker’lar aracılığı ile de düzenlenebilir. Brokerlar
swap işlemi yapacak tarafları birbirleri ile karşılaştırarak, her bir taraftan belli bir ücret
almaktadır.
Swap anlaşması yapılmasının ardından faiz oranlarında ya da döviz kurlarında değişiklik
olması halinde swapın değeri de değişecektir. Dolayısıyla futures piyasasında görülen
uygulama swap piyasasında da geçerli olacaktır. Bir başka ifade ile, piyasa, fiyat değişmelerine
bağlı olarak her gün yeniden değerlendirilerek Günlük dengeleme gerçekleştirilecektir.

14.1.2. Swap Çeşitleri
14.1.2.1. Ticari Mal Swap Sözleşmeleri

Mal swapı; taraflardan birinin zaman içinde sürekli olarak satacağı bir mala sahip olması,
ancak fiyatların düşeceği endişesi içinde bulunması; diğerinin ise aynı zaman içinde, aynı malı
sürekli olarak satın almaya ihtiyaç duyması ancak fiyatların yükseleceği endişesi içinde
bulunması durumunda düzenlenebilecek bir swaptır. Sabitten değişkene faiz oranı swapına
benzemektedir. Sağladığı fayda üretici ve kullanıcılar için uluslararası ticari mal borsalarındaki
fiyat hareketlerinden korunma imkanı sağlamasıdır. Bu anlaşma gereğince malını sabit bir
fiyattan bankaya satan üretici, karşılığında üretip sattığı malın piyasa fiyatına bağlı bir endekse
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dayalı değişken fiyatı ödemeyi kabul edecektir. Peşin piyasada fiyatların sabit fiyatın üzerine
çıkması halinde aradaki fark bankaya ödenecektir.

14.1.2.2. Faiz Swapı Sözleşmeleri

Faiz swapı, iki tarafın kavramsal bir anapara tutarı üzerinden faiz ödemelerini, belirli bir
vadede takas etmeleridir. Taraflar belirli bir süre içinde, faiz ödeme/gelirlerini birbirleriyle
değiştirmektedir. Faiz tutarı, üzerinde anlaşılan nominal bir değer üzerinden hesaplanmaktadır.
Nominal değer ne başlangıçta ne de vade sonunda el değiştirir. Bu bakımdan swap sözleşmeleri
bir borçlanma veya yatırım aracı değildir.
Uygulamada firmalar genellikle anlaşmaları birbirleri ile karşılıklı değil, bir finansal aracı
vasıtası ile yapmaktadır. Bu durumda toplamda elde edilen kazançtan pay alan iki değil üç taraf
olacaktır ve elde edilen kazanç da üçe bölünecektir. Finansal aracı da, bu işlem için komisyon
talep edecektir.
İşlem hacmi açısından en başta gelen swap türü faiz swapıdır. Bir faiz swapı, tarafların
anlaştıkları varsayımsal anapara tutarı üzerinden hesaplanan sabit faiz ödemeleri ile değişken
faiz ödemelerinin, birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin iki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır.
Bu tür swapta, taraflardan biri sabit diğeri değişken faiz ile borçlanır ve bu faiz ödemeleri
birbirleri ile değiştirilir. Birçok faiz oranı swapında LIBOR referans faiz oranı olarak alınır.
Faiz Swap Sözleşmesinin bazı asgari unsurları ve özellikleri bulunmaktadır. Bu
kavramlardan biri “nominal değer”dir. Nominal değer, el değiştirecek faiz tutarının
hesaplandığı büyüklüktür. Standart bir faiz swapında, bu büyüklük vade sonuna kadar değişmez
ve hiçbir zaman el değiştirmez. Para swap’ı işlemlerinde ise başlangıçta ve/veya vade sonunda
nominal değer el değiştirir.
İkinci kavram, sabit faiz oranı ve ödemeleridir. Sabit faiz oranı, nominal değer üzerinden
el değiştirecek sabit tutarı hesaplamada kullanılan orandır. Bu oran vade sonuna kadar aynı
kalır. Bir swap sözleşmesinin sabit faiz ödemeleri, sözleşmenin sabit ayağı olarak adlandırılır
ve nominal değer, sabit faiz oranı ve vadeye kalan gün sayısı ile çarpılarak bulunur.
Üçüncü kavram, sabit faiz tutarının ödeneceği tarihleri ifade eden vade ve ödeme
tarihleridir. Normalde bu ödemeler yılda bir veya altı ayda bir yapılmaktadır. Son ödeme
tarihine vade bitim tarihi (maturity date) adı verilir. Faiz swap sözleşmelerinin vadeleri yıl
olarak ifade edilmektedir. Genelde en fazla 10 yıl vadeli faiz swap sözleşmeleri ve 5 yıl vadeli
para swap sözleşmeleri işlem görür.
Diğer bir kavram, değişken faiz ödemeleridir Bir swap sözleşmesinin değişken faiz
ödemeleri sözleşmenin değişken ayağı olarak adlandırılabilmektedir. Nominal değer, değişken
faiz oranı ve vadeye kalan gün sayısı ile çarpılarak bulunmaktadır.
Son kavram netleştirmede ise, genellikle sabit faiz ödemesiyle değişken faiz ödemesi aynı
güne denk geldiği görülür. Bu gibi durumlarda sadece aradaki fark kadar ödeme gerçekleştirilir.
Buna da netleştirme denilir.
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Faiz swapı işleminde, faiz oranlarının düşmesi halinde sabit faiz ödeyen taraf için
sözleşmenin değeri düşecek, bu nedenle kayıp ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni, faiz fiyatı
düşmüş olsa da sabit faiz ödediğinden o tutarı ödemeye devam edecektir. Böyle bir durumda
swapın kendisi için değeri kalmayacağından anlaşmayı devredeceği bir taraf aramaya
başlayacaktır. Değişken faizli bir durumda ise, faiz ödeyen taraf faiz fiyatlarının düşmesinden
memnun olacaktır. Böylece swapın değeri de artmış olacaktır.
Düşen Faiz Oranı

Yükselen Faiz Oranı

Sabit Faiz Ödeyen Taraf

Kaybeder

Kazanır

Değişken Faiz Ödeyen Taraf

Kazanır

Kaybeder

Tablo. Düşen ve Yükselen Faiz Oranlarında Sabit Faiz ve Değişken Faiz Ödeyen Tarafların
Durumu
Faiz swap işlemleri, genelde, şu amaçlar ile gerçekleştirilmektedir:






Bazı firmaların yerel piyasalarının yeterli yatırım imkânına sahip olmaması,
Kredi değerliliği düşük olan firmaların uluslararası piyasalarda sabit faizle borçlanma
imkanlarının çok az olması,
Kredi değerliliği yüksek olan firmaların bazı koşullarda değişken faizi tercih etmeleri
ve bu sayede portföylerine esneklik kazandırmak istemeleri, Organize olmuş bir
piyasadan uzun vadeli ve yüksek tutarda borçlanma olanağının olmaması,
• Firmaların başka ülkelerdeki piyasalarda yapılacak yatırımlardan daha yüksek getiri
beklemesi.

14.1.2.3. Döviz Swap Sözleşmeleri (Currency Swap)

İki taraf arasında düzenlenen, farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin
veya gelirlerinin değiştirilmesini konu alan yasal sözleşmeler döviz swap işlemleridir. Faiz
swap anlaşmalarının önemli bir alternatifidir.
Döviz swaplarında anlaşmanın tarafları birbirlerine farklı döviz cinsinden faiz ödemesi
yaparlar. Swap'ın başladığı gün, anapara döviz kuru ile değerlendirilir ve el değiştirir. Vade
sonunda anapara ödemesi ise yine kur riski olmadan el değiştirir. Döviz swapı anlaşmasında,
her iki taraf da karşıdan aldıkları döviz kuru miktarı üzerinden faiz geliri elde edeceklerdir.
İşletmeler döviz swapı işlemlerini;




döviz kuru denetimlerine ilişkin düzenlemelerden uzaklaşmak
yabancı parayla borçlanmanın maliyetini azaltmak
uzun süreyle yabancı para üzerinden borçlanma olanaklarını arttırmak

amacıyla yapmaktadırlar.
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Bir döviz swap sözleşmesi üç aşamada gerçekleştirilir:
Anaparanın değiş tokuş edilmesi: Swap işleminin başlangıcında iki taraf, AP’leri anlaşılan kur
üzerinden birbirlerine teslim ederler. Aracı banka (swap bankası) her iki tarafın talebini
karşılayarak spot kur üzerinden swap işlemini gerçekleştirmektedir.
Faizlerin değiş tokuş edilmesi: Swap anlaşmasına göre taraflar, swap ettikleri paralar için
karşılıklı ödenmemiş anapara bakiyesi baz alınarak hesaplanan faizleri ödemektedirler.
İade: Taraflar, anaparalarını vade sonunda birbirlerine iade eder.
Döviz swapları sabit faizli, değişken faizden sabit faize ve sabit faizden değişken faize olmak
üzere üç çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin, İsviçre’deki A işletmesinin Amerika’daki şubesinin $ bazında krediye ihtiyacı vardır.
Amerika’daki B işletmesinin de İsviçre’deki şubesinin CHF bazında krediye ihtiyacı vardır. A
ve B işletmeleri, şubelerinin kredi ihtiyacının en düşük kredi maliyeti ile karşılamak
istemektedirler. Her iki işletme de kendi ülkelerinde düşük kredi maliyeti ile borçlanıp bu
borçlarını döviz swapı ile takas etmeye karar versinler:
A işletmesi İsviçre’de 100 milyon CHF tutarında yıllık %6 faizli, 5 yıl vadeli tahvil ihraç ederek
borçlanma yoluna gitmiştir. B işletmesi ise Amerika’da aynı tutara eşdeğer 50 milyon $ (1$=2
CHF), 5 yıl vadeli altışar aylık faiz ödemeli LIBOR+%1/2 ile bir kredi almıştır. Swapın ilk
aşaması olarak A işletmesi CHF birimli tahvil ihracından sağlayacağı fonları B’ye verirken;
B’de $ borçlanması ile elde ettiği fonları A’ya verecektir.

İsviçre

ABD

Kreditör

Kreditör

100 mly. CHF
A

100 mly. CHF

Firması

50 mly. $
B
Firması

50 mly. $
Böylece A, B’nin aldığı kredi faizini; B’de A’nın faizini ödemeyi kabul etmiş olmuştur.
Sözleşme gereği, A, B’nin kredisinin sadece LIBOR’unu üstlensin. İkinci aşamada, taraflar
birbirlerine faizlerini ödeyeceklerdir. Böylece; A; (50 milyon $ X LIBOR)’u B’ye ödeyecek;
B’den (100 milyon X CHF%6) yı alacak ve bu tutarı tahvil sahiplerine faiz olarak ödeyecektir.
B; A’ya (100milyon X CHF%6) ödeyecek; A’dan (50 milyon $ X LIBOR) alacak ancak kredi
kurumuna (50 milyon $ X LIBOR+%1/2) ödeyecektir.
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İsviçre

ABD

Kreditör

Kreditör
$ LIBOR+%1/2

CHF %6
A

CHF %6

Firması

B
Firması

$ LIBOR
Sözleşmenin vadesi sonunda (üçüncü aşama) taraflar anaparaları iade ederler. Bu durumda
A, B’ye 50 milyon $’ı verip; karşılığında B’den 100 milyon CHF alacaktır.

İsviçre

ABD

Kreditör

Kreditör

100 mly. CHF

A

100 mly. CHF

Firması

50 mly. $

B
Firması

50 mly. $
Bu işlemler sonucunda, A işletmesi, B işletmesinin sabit faizli İsviçre frankı borcunu
ödemede vekaleten borçlu gibi hareket ederken; B işletmesi de A işletmesinin değişken faizli $
borcunu ödemede vekaleten borçlu gibi hareket etmiş olacaktır.

14.1.3. Diğer Swap Türleri

Taksitli Swap İşlemi: Borcun ilk yıllarında anaparanın yedi yıl ödemesi yapılmaz. Ancak bu
dönemin ardından genelde her altı ayda bir kalan anaparanın onda biri ödenir.
Basamaklı Swap: Nominal tutarı, sözleşme süresi boyunca artan swap işlemleridir. Genellikle
kurulum süreci birkaç yılı kapsayan büyük yatırım projelerinin faizlerini güvenceye almak
için kullanılmaktadır.
Koktely Swap: Birden fazla swap türünün bir arada bulunduran swaplardır.
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Swap Depoları: Açık pozisyonlu swap da denir. Burada swap işlemini kabul eden taraflardan
biri swapın diğer ayağını gelecekte kapatmak için bir süre açık bırakır. Açık pozisyondan
korunmak için de tahvil veya futures piyasalarında telafi edici bir swap bulana kadar korunma
işlemine başvurur.
SwapOpsiyonlar (Swaptions): Gelecekte bir tarihte bir swap sözleşmesine girme veya
sözleşmeyi iptal hakkı tanıyan finansal tekniklerdir. Burada, taraflar belirli koşullar altında ve
gelecekte belli bir sürede bir swap anlaşmasına girme veya bir swap anlaşmasında çıkma
hakkını elde edecektir. Burada görüldüğü üzere bir yükümlülük değil, hak söz konusudur.
Hak sahibi bu olanak karşılığında, genellikle bir miktar prim ödeyecektir. Swap
opsiyonlarında alıcının beklentisi, faiz oranlarının kendi lehine değişmesi yönündedir.
Vadeli Swap: Taraflar, bu sözleşme gereğince gereken karşılıklı ödemelerin aralarında
belirledikleri gelecekteki belli bir tarihte başlaması konusunda anlaşırlar. Böyle bir anlaşma
ile borçlu, faiz oranlarını, piyasa şartlarının elverişli olduğu bir dönemde belirleyebilecektir.
Uygulamada, mevcut sabit faizli bir borcun vadesini uzatmak, beklenen veya vadeden önce
ödenebilir borçlarda faiz oranını sabitlemek, sabit faizli uzun süreli borçlarda vadeyi
kısaltmak ve borç portföyünün faiz değişkenliğine karşı duyarlılığını asgari seviyeye indirmek
için bu yöntemin kullanılması söz konusudur.
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Uygulamalar
ÖRNEK: Kredibilitesi yüksek A işletmesi %11 sabit faizle borçlanmıştır. Kredibilitesi daha
düşük B işletmesi ise LIBOR+%3/4 değişken faizle borçlanmıştır. A işletmesi değişken faizle
borçlanmak istediğinde piyasada kendisine önerilen faiz oranı LIBOR+%1/4;
B işletmesi sabit faizle borçlanmak istediğinde önerilen faiz oranı %12,5’tur.
Bu iki işletme borçlanma faizlerini düşürmek için swap yapmak istiyorlar.
A işletmesi Swapbank’a LIBOR ödeyecek; karşılığında %11,2 sabit faiz alacak;
B işletmesi Swapbank’a LIBOR karşılığında %11,2 sabit faiz ödeyecek.
a. Swap işlemini şekil üzerinde gösterin
b. A ve B nin swap sonrası borçlanma maliyetlerini bulun.
c. A ve B nin swap sonucu elde ettikleri kazancı hesaplayın.
ÇÖZÜM:

LIBOR

A Şirketi

Swapbank
%11,2

%11 Sabit Faiz

LIBOR

B Şirketi

%11,2
LİBOR+%3/4

A İşletmesi
(%11+LIBOR)-%11,2=LIBOR - %0,2
B İşletmesi
(LIBOR+%3/4+%11,2)-LIBOR=%11,95
A İşletmesinin Kazancı
(LIBOR+%1/4)-(LIBOR-%0,2)=%0,45
B İşletmesinin Kazancı
%12,5 - %11,95=%0,55
SORU: A işletmesi yıllık %4 faizle 1.000.000 $ borçlanmıştır. B firması ise spot kurdan
1.000.000 $’ın eşdeğeri 1.600.000 €’yu yıllık %6 faizle borçlanmıştır. A ve B işletmeleri
AP’leri 1 yıl süre ile swap yapmak istiyorlar. Dönem sonundaki swap kur nedir?
ÇÖZÜM:
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S  i T
b

360
100
Swap Kur 
i T
a
1
360  100
S  Spot Kur (1 $  1,6 €)
i  Birinci faiz orani
a
i  ikinci faiz orani
b
T  Sure
1,6  6  360
1,6 
360  100
Swap Kur 
4  360
1
360  100
Swap Kur  1,63
S

SORU: A işletmesi, LIBOR +%2 değişken faizle 10 milyon € borçlanmıştır. Bu firma,
değişken faizle borçlanmadan önce, sabit faizle borçlanmak istediğinde kendisine teklif edilen
oran%15’di. B işletmesi ise %12 sabit faizle 10 milyon € borçlanmıştır. Borçlanma
maliyetlerini düşürmek için her iki işletme de SwapBank’a başvurmuştur. A işletmesi
SwapBank’a LIBOR karşılığında %12 ödeyecek; B işletmesi ise SwapBank’tan %11 sabit faiz
alacak karşılığında LIBOR faiz ödeyecek. Swap sonrası tarafların borçlanma maliyetini bulun.
ÇÖZÜM:
A İşletmesinin Borçlanma Maliyeti:
[(LIBOR+%2)+%12-LIBOR=%14
B İşletmesinin Borçlanma Maliyeti:
[(%12+LIBOR)-%11 =LIBOR+%1
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde türev ürünlerin en çok işlem yapılan türlerinden olan swap anlaşmaları üzerinde
durulmaktadır. Swap anlaşması iki yatırımcı tarafın karşılıklı şekilde birbirlerine bir dizi ödeme
taahhüdünü içeren anlaşmalardır.
Ticari mal swaplarında, sabit bir malın fiyatı üzerinden düzenli ödeme söz konusu iken
(örneğin petrol fiyatı) karşı taraftan o ticari malın her yıl değişen fiyatı üzerinden ödeme
alacaktır.
Faiz swaplarında esas olarak bir tarafın sabit faiz ödemesine karşılık diğer tarafın değişken
faiz ödemesi alması söz konusu olmaktadır. Faiz oranı swaplarında tarafların değişken faizli
borçlarını sabit faizli bir borca çevirmesi mümkün olabilecektir. Böylece faiz riskinden
korunma mümkün hale gelebilecektir. Bankalar ve şirketlerin faiz riski yönetiminde en çok
kullandıkları yöntemlerden biri de faiz swap sözleşmeleridir.
Döviz swaplarında ise taraflar karşılıklı olarak birbirlerine farklı para birimlerinden ödeme
yapmaktadırlar. Ödemelerin sabit veya değişken olması mümkündür. Döviz swaplarında
anaparanın anlaşmanın başında veya sonunda takası mümkün olacaktır.
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Bölüm Soruları
1. I. Sabit faiz ödeyen taraf olmak
II. Değişken faiz ödeyen taraf olmak
III. Sabit faiz alan taraf olmak
IV. Değişken faiz alan taraf olmak
Gelecekte faiz oranlarının düşeceğini tahmin eden bir yatırımcı, swap işlemi yapmak
istediğinde yukarıdakilerden hangilerini yapması beklenmelidir?
a) II ve III

b) Yalnız IV

d) I ve IV

e) II ve IV

c) Yalnız II

2. Aşağıdakilerden hangisi türev araçlar için nosyonal esas kavramını (notional principle)
en iyi şekilde tanımlar?
a. Kontrattaki fiili olarak yapılan ve alınan ödemeler için bir ölçü
b . Genellikle fiili ödemeleri eksik değerler
c. Kontratta belirtilen dayanak varlığın miktarı
d. Vadede gerçekleşen kar/zarar prensibi
3. Swap Sözleşmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Swap, vadeli döviz piyasalarındaki kur dalgalanmalarından doğan kur riskini minimize
etmekte kullanılan bir yöntemdir.
b. Swap anlaşmaları tarafları, tüm gerçek ve tüzel kişiler olabilir.
c. Döviz swap’ı, sabit faizle borçlanmış bir firmanın bu borcunun faizini, değişken faizle
borçlanmış bir başka firmanın faiziyle belli bir süre için takas etme işlemidir.
d. Swap işleminde bir para birimi, başka bir para birimi ile farklı günlerde değiştirilmektedir.
e. Swap işlemler, bir veya birden fazla forward sözleşmesine dayanan, iki taraf arasında
önceden belirlenen gelecekteki bir tarihte nakit akışlarının karşılıklı değişimidir.
4. Bir swap sözleşmesinde “faiz oranlarının düşmesi” taraflar açısından nasıl bir sonuç
doğuracaktır?
a. Sabit faiz ödeyen taraf kazanır.
b. Değişken faiz ödeyen taraf kaybeder.
c. Sabit faiz ödeyen taraf kaybeder.
d. Değişken faiz ödeyen taraf için bir değişiklik yaşanmaz.
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e. Sabit ve değişken faiz ödeyenler için her iki yönde de aynı sonuçlanır.
5. B işletmesi yıllık %2 4faizle 2.000.000 $ borçlanmıştır. Z firması ise spot kurdan 2.000.000
$’ın eşdeğeri 2.800.000 €’yu yıllık %4 6faizle borçlanmıştır. B ve Z işletmeleri anaparalarını 1
yıl süre ile swap yapmak istiyorlar. Dönem sonundaki swap kur nedir? (1 $=1,4 Euro)
a. 2,23

b. 1.42

c. 1,63

d. 1.23

e. 2,63

6. Kredi değerliği düşük olan A işletmesi, piyasalardan LİBOR+%2/4 değişken faizle
borçlanmış ve kredi maliyetini düşürmek için swap yapmaya karar vermiştir. Swapbank’la
yapılan anlaşmasına göre, işletme Swapbank’a %10,5 sabit faiz ödeyecek karşılığında
Swapbank işletmeye LIBOR -%1/4 faiz ödeyecek. İşlemin sonuncunda fon maliyeti ne
olmuştur?
a) %9,25

b)% 11,25

c) %12,35

d)%13,75

e)%14,25

7. Bir faiz swapı işlemi için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?
a)Düşen faiz oranlarında sabit faiz ödeyen taraf kaybeder.
b) Düşen faiz oranlarında sabit faiz ödeyen taraf kazanır.
c) Yükselen faiz oranlarında değişken faiz ödeyen taraf kazanır.
d) Yükselen faiz oranlarında sabit faiz ödeyen taraf kaybeder.
e) Düşen ve yükselen faiz oranları kazanma veya kaybetme üzerinde etkili değildir.
8. Bir faiz swapı işlemi için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Düşen faiz oranlarında sabit faiz ödeyen taraf kaybeder.
b) Düşen faiz oranlarında değişken faiz ödeyen taraf kazanır.
c) Yükselen faiz oranlarında değişken faiz ödeyen taraf kaybeder.
d) Yükselen faiz oranlarında sabit faiz ödeyen taraf kaybeder.
e) Düşen ve yükselen faiz oranları kazanma veya kaybetme üzerinde etkili değildir.
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10. X işletmesi yıllık %2 faizle 500.000 $ borçlanmıştır. Y firması ise spot kurdan 500.000
$’ın eşdeğeri 410.000 €’yu yıllık %1 faizle borçlanmıştır. X ve Y işletmeleri anaparalarını
1 yıl süre ile swap yapmak istiyorlar. Dönem sonundaki swap kur nedir?
a)0,56
b) 0,67
c)0,81
d)1.82
e)1,91
11. Swap türleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Basamaklı swapta borcun ilk yıllarında anaparanın yedi yıl ödemesi yapılmaz.
b) Nominal tutarı, sözleşme süresi boyunca artan swap işlemine basamaklı swap denir.
c) Birden fazla swap türünün bir arada bulunduran swaplara swap deposu denir.
d) Kokteyl swaplara aynı zamanda açık pozisyonlu swap da denir.
e) Swapopsiyonlarında her iki taraf için de bir yükümlülük söz konusudur.
Cevaplar
1.a , 2. c , 3. d , 4. c , 5. b, 6. b, 7. a, 8. d, 9.c, 10. b.
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