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G!R!Ş 

Son yıllarda finansal piyasalarda gittikçe artan . 
belirsizlik ve dalgalanan faiz oranları faiz getirili 

finansal araçlara yatırım yapan yatırımcıları önemli ölçüde 

faiz riskine maruz bırakmaktadır. Buna karşılık gelişmiş 

batılı ser~ye piyasalarında bu riskten korunmak amacıyla 

bazı araç ve yöntemler geliştirilmiştir. Uygulanması için 

finansal altyapı ve teknik bilgi gerektiren bu araç ve 

yöntemler yatırımcıları faiz riskinden korumakla kalmamakla, 

akıllıca uygulanmaları durumunda yatırımcıya belirsizlikten 

büyük karlar sağlayabilmektedir_. Faiz riski ve Türkiye 1 de 

faiz riskinden korunma imkanlarının araştırıldığı bu tez üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde faiz riskinden 

korunma araçları ve yöntemleri uygulama örnekleri de 

verilerek açıklanmaktadır. Tezin ilerleyen bölümlerinde 

görüleceği gibi, bu-yöntemlerin başarısı gelecekteki faiz 

oranları hakkında bazı spekülasyon veya tahminlere 

dayanmaktadır. Gelecekteki faiz oranları ile ilgili 

tahminler ne ölçüde başarılı ise, korunma yöntem ve araçları 

da o ölçüde başarılı olacaktır. Tezin ikinci bölümünde para 

ve faiz oranlarının belirlenmesi ile ilgili kuramsal 

yaklaşımlar derlenecek ve faiz oranlarını etkileyen belli 

başlı unsurlar .açıklanmaya çalışılacaktır. üçüncü bölümde 

ise Türkiye 1 de ekonominin genel durumu ve özellikle para ve 

sermaye piyasalarının durumu incelenecek ve.faiz riskinden 

korunma araçlarının uygulanması imkanları araştırılaeaktır. 



. (. 

Tezin kapsamı, belli ölçüler içinde kalması için, 

organize ya da tezgah üstü piyasalarda alınıp satılan 

korunma araçlarıyla sınırlı tutulmuştur. Bu yüzden ufaiz 

swap 1 ı 0 gibi yöntemler inceleme dışı bırakılmıştır. Korunma 

araçlarının tanıtımında son yıllarda yayınlanan eserler 

incelenerek Avrupa ve Amerika piyasalarından örnekler 

alınmıştır. Türkiye ile ilgili bölümde ise piyasaların 

yapısı ve genel durumu incelenmiş ve batıda geliştirilen 

araçların ne ölçüde kullanılabildi~i araştırılmıştır. 
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A. PARA VE SERMAYE PlYASALARlNDA RlSKlN TANIMI 

Kullanılabilir fonların kirası veya fiyatı olarak 

tanımlayabileceaimiz faiz oranının 

etkilendiainin açıklamasını sonraki 

bölümde faiz oranının yatırımcıya 

tanımı ve nelerden 

bölümlere bırakarak bu 

sa9ladı9ı verim ile, 

yarattıaı riskleri açıklamaya çalışacaSız. 

Faiz unsuru taşıyan en temel yatırım aracı banka 

mevduatlarıdır. Banka mevduatları ya vadesiz (istenildiSi an 

ana para ve fşlenmiş faizi geri alınabilen) veya vadeli (ana 

para ve işlenmiş· faizi belli bir tarihte geri alınır) 

olurlar. Mevdut kabul eden kurum açısından nakit akımını 

ayarlaması daha zor olduaundan vadesiz mevduatlar· genelde 

daha düşük oranda faiz kazanır. Vadeli mevduatların faiz 

oranı daha yüksektir: Ancak ·vadeden önce ana para geri 

alınacak olursa, başlangıçtan paranın geri alınctıaı güne 

kadar geçen süre için daha düşük bir cezai faiz (penalty 

rate) u~gulanır. Bu yatırımcı açısından bir risktir. Bir 

başka risk ise yeniden yatırma riskidir.· 

Bankalar topladıkları bu fonları çeşitli faiz 

oranlarıyla verecekleri çeşitli kredilerde deSerlendirirler. 

Bu da banka açısından bir yatırımdır. Bankalar kredi faiz 

oranlarını topladıkları mevduata ödedikleri faiz oranından 

fazla. olacak şekilde ayarlarlar. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken nokta deaişik vade yapıları ve faiz 

oranlarından oluşan, ve ayrıca üzerlerinde bazı yasal 

kısıtlamalar bulunan mevduatların ortalama faiz oranını 
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(ya da efek~if kaynak maliyeti-efective cost of funds) 

bulmaktır. Bu maliyetin dogru hesap edilememesi banka 

açısından bir riske sebep olur. Maliyetini dogru hesap etse 

bile piyasad~ kredi faizlerindeki ani. bir düşüş bankayı yine 

riske sokar. Çünkü kısa dönemde banka mevduat komposizyonunu 
. 

de9iştiremez, ve açılmış bu.lunan . vadeli hesaplar dönem 

sonuna kadar aynı faiz oranlarını koruyacaklardır. 

Sermaye piyasalarında faiz unsuru taşıyan diger 

araçlar ise devletin veya özel sektörün çıkardı9ı borçlanma 

ara·çları olan tahvil~erdir. Tahviller alacak hakkını tem€?il 

eden, üzerinde yazılı nominal tutardan satılan, her faiz 

döneminde kupon faiz oranı üzerinden faiz ödemeyi, ve vadede 

ana parayı geri ödemeyi taahhüt eden senetlerdir1 • !lk 

başlarda sadece ana para,· vade ve faiz oranını. belirten 

tahviller· sermaye piyasalarının gelişmesiyle daha karmaşık 

ve sofistike araçlar haline gelmiştir. özellikle yüksek ve 

dalgalanan faiz oranlarının hüküm sürdü9ü piyasalarda (1970 

sonları ve 1980 başlarında A.B.D. sermaye piyasası gibi} 

yeni tahvil türleri gelişti. Bunlar arasında faiz ödemesiz 

tahviller (zero-coupon bonds, dönem içinde faiz ödemesi 

yapılmaz, ana para ve faiz vadede ödenir), de9işken faizli 

tahviller (floating-rate bonds, faiz ödemeleri belli bir 

endekse ayarlanmıştır), opsiyonlu tahviller (bonds with 

1 Stephen Partridge-Hicks, Piers Hartland-Swann, Synthetic Securities, [London: Euromoney 
Publications PLC,19881, S.15 
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embedded options, belli dönemlerde tahvili ihraçcıya geri 

satma, veya ilave tahvil alma hakkı sa~lar) sayılabilir. 

Bunlar yerel tahviller (domestic bonds) yani o ülkede 

yerleşik kuruluşlar tarafından yerel para cinsi üzerinden 

ihraç .edilen tahvillerdir. Bunların dışında, bir ülkenin 

para birimi üzerinden o ülkenin sınırları dışında ihraç 

edilen euro tahviller (euro-bonds) ve bir ülke para birimi 

üzerinden, o ülke sınırları içinde fakat o ülke dışında 

yerleşik kurumlarca ihraç edilen ·yabancı tahviller 

(foreign-bonds} de vardır. 

Tahvilleri vadesine kadar elinde bulundurmak üzere 

alan bir yatırımcı gelecekte elde edece~i nakit akımlarını 

kesin olarak bilebilir. Ancak vadeden önce elden çıkarılması 

gerekirse yatırımcı bazı risklerle karşılaşabilir. Tahvili 

ihraç eden kurumun tahvilleri vadeden önce geri alma 

taahhüdü yoktur. Bu sebeple tahvillerin elden Çıkartılması 

için bunl~rı satın alacak birilerinin, yani bir 0 ikincl 

pazar•ın bulunması gerekir. Ayrıca tahvillerin vadeden önce 

satılmasından sa~lanacak nakit girişi o anki piyasa 

konjonktürlerine göre belirlenir ve yatırımcının zararına 

olabilir. 

Şimdi ,sermaye piyasalarındaki riskleri kısaca tanımlıyalım2 . 

ı F. J. Fabozzi, T.D. Fabozzi, Bond Markets, Analysis and Stratesies, (Ne111 Jersey; Prentice-Hall, 
Inc.198~), S.2 
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ı. Faiz Oranı Riski (Interest Rate Risk) 

Tahvillerin fiyatlari faiz oranlarıyla ters yönde 

hareket ederler. Yani faiz oranları yükselirse, tahvilin 

fiyatı azalır, ya da faiz oranı düştü9ünde tahvilin fiyatı 

artar. Bir tahvili vadesine kadar elde bulundurmak amacıyla 

alan yatırımcılar için faiz oranlarındaki de9işmeler bir 

tehdit yaratmaz. Bu tür yatırımcılar ancak .bir enflasyon 

riski taşıyor olabilirler. 'Tahvilleri vadesinden önce 

satması gerekebilecek. yatırımcılar ise bir sermaye zararı 

(capital loss) yaşayabilirler. Bu riske faiz 
. 
oranı riski 

denir. 

Para piyasalarında ise aktifleri (plasmanlar) ile 

pasiflerinin (yükümlülükler) vadelerini eşitlemeyen 

yatırımcılar bir faiz oranı riski taşırlar. Para piyasasında 
--

yatırımcılar gelecekteki faiz oranları ile ilgili 

beklentilerine göre pozisyon taşırlar. E9er belli bir. 

finansal araç cinsinden varlıkları yüküµılülüklerinden fazla 

ise buna uzun pozisyon {lbng-position), e9er varlıkları 

yükümlülüklerinden az ise buna da kısa pozisyon 

(short-position) denir. Varlıklar ile yükümlülükler arasında 

miktar de9il de vadeler atısından bir farklılık varsa buna 

da n vade yönetimi" veya H fark yönetillli. 11 
( gapping) denir• 

Yükümlülüklerin vadesinin varlıkların vadesinden uzun olması 

durumu bir pozitif farktır (positive gap). örne9in ileride 

faiz oranlarının artaca~ını bekleyen bir yatırımcı bir yıl 

vadeli borçlanıp, bu kayna9ı birer ay vadeli plase ediyorsa, 
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bir pozitif fark yaratmış olur. Eaer varlıkların vadesi 

yükümlülüklerin vadesinden uzun olursa bu durumda da bir 

negatif fark (negative gap) yaratılmış olur. Para 

piyasalarındaki faiz oranları yatırımcının bekledigi· yönde 

degişmezse, ya da daha kötüsü ters yönde degişirse, 

yatırımcı önemli miktarlarda zarara uarayabilir. 

2. Yeniden Yatırma Riski (Reinvestment 

Risk) 

Faiz kazandırıcı bir aktif satın alan yatırımcının 3 

çeşit geliri vardır: (1) faiz vadelerindeki faiz ödemeleri; 

(2) eger bir menkul kıymet ise itfasında ya da satılmasında 

elde edilecek her türlü sermaye kazancı; (3) dönem içinde 

elde edilen nakit girişlerini yeniden- yatırmaktan elde 

edilecek faiz geliri. Bu tür bir sermaye piyasası aracına 

yatırım yapacak kişinin kendisine vaat edilen verimi 

saglayabilmesi dönem içinde elde edeceai nakit girişlerini 

aynı oran üzerinden yeniden yatırabilmesine baglıdır. 

Yatırımcı dönem içi faiz gelirlerini dönem başındakinden 

daha düşük oranlarla degerlendirmek zorunda kalırsa,. 

bekledigi getiriye ul~şamaz. Bu riske yeniden yatırma riski 

diyoruz. 
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3. Ticari Risk (Default Risk) 

Ticari risk, ya da kredi riski, yükümlülük altındaki 

kuruluşun borç ana para veya faizini ödeme gücünden mahrum 

olması durumunu gösterir. Genellikle devlet borçlarının 

(bazı ekonomik ve politik istikrarı olmayan ülkeler hariç) 

ticari riski olmadı9ı kabul edilir. Di9er kurumların ticari 

riski ise özel de9erleme kuruluşları (rating campanies) veya 

yatırımcıların kredi de9erleme uzmanlarının 

de9erlendirmesine göre belirlenir. 

4. Vadeden ônce ttfa Riski (C811 Risk) 

Bir tahvil, ihraç eden tarafa vadeden önce ana para 

ve o güne kadar işlemiŞ faizlerini ö~eme hakkı tanıyabilir 

(call provision). Tahvili ihraç eden kuruluş, piyasa faiz 

oranlarının düştü9ü dönemlerd.e mevcut tahvilin ana para ve o 

güne kadar işlemiş faizlerini geri ödeyerek daha düşük 

faizli yeni tahviller ihraç ederek finansman maliyetini 

azaltmak için bu hakkı ister. Yatırımcı açısından bu hakkın 

3 önemli sakıncas.ı vardır. öncelikle bu tür tahvillerde 

gelecekteki nakit akımları kesin olarak bilinemez. Ayrıca, 

ihraç eden kurum genellikle piyasa faiz oranlarının düşük 

oldugu dönemlerde erken ödeme yolunu seçece9i için yatırımcı 

0 yeniden yatırma riski" ne maruz kalır. Yani yatırımcı erken 

ödeme sebebiyle tapsil etti9i parayı başlangıçta tahmin 

ettiginden daha düşük bir verim ile yatırmak zorunda 
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kalacaktır. Son olarak tahvilin sermaye deger. artış 

potansiyeli azalacaktır. Meselat faiz oranları düşerset 

tahvilin fiyatı artacaktır. Ancak tahvilin erken ödemeye 

tabi tutulma ihtimali oldu:au içint tahvilin fiyatı, erken 

ödeme durumunda ihraçcının ödeyeceai fiyatın üzerine çıkmaz. 

5. Enflasyon Riski 

Enflasyon rıskit yapılan yatırım sonucu elde edilen 

gelirin enflasyon sebebfyle satınalma gilcündemeydana gelen 

azalmayı karşılayamamasıdır. Endeksli, ya da de9işken faizli 

(floating rate} yatırımlar dışında yatırımcı her zaman bir 

enflasyon riski taşır. 

6. Döviz Kuru Riski-

Yabancı bir para cinsinden ödeme yapacak araçlara 

yatırım.yapan bir yatırımcı her zaman bir döviz kuru riski 

taşır. Çünkü yatırımının yerer para cinsinden oluşacak nakit 

akışları kesin olarak bilinemez. 

B. PORTFÖY YATIRIMLARININ öZHLLtKLERt 

Bir yatırımcı ya da fon yöneticisi için yatırım 

yapacaaı faiz ve sermaye kazancı sarJlayan menkul kıymetlerin 

özelliklerini bilmek çok önemlidir. Tahvillerin vade 

yapılarını, faiz oranlarını, faiz .ödeme sıklıklarını, verim 
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eSrilerini, faiz oranına duyarlılıklarını iyi bilen bir 

yatırımcı bu özellikleri deSerlendirerek yatırımından büyük 

kazanç saSlayabilir. Aynı şekilde bu özellikleri gözardı 

eden bir yatırımcı da taşıdıSı faiz· riski dolayısıyla önemli 

zararlara uarayabilir. 

Bu aşamada tahvillerin özellikleri .ile yarattıkları 

riskler ve karlar açıklanmaya çalışılacaktır. 

BilindiSi gibi tahviller alacak hakkı saSlayan, genellikle 

üzerinde yazılı nominal bedel üzerinden satılan,faiz 

dönemleri boyunca üzerinde yazılı nominal faiz oranı 

üzerinden faiz ödeyen ve vadede ana parayı geri ödeyen 

borçlanma araçlarıdır. Tahvillere yapılan. yatırımdan elde 

edilen en önemli gelir, tahvilin faiz ödeme dönemleri 

boyunca bölüm bölüm, ya da vadede toptan ödediSi faizdir. 

Bazı yatırımcılar için (ellerinde uzun süreli fonlar biriken 

sigorta şirketleri, sosyal güvenlik fonları gibi) 

tahvillerin en önemli, hatta tek özelliSi.budur. Bu tür 

yatırımcılar tahvilleri ihraç edildikleri gün alır ve vadeye 

kadar ellerinde tutarlar. Başlangıçta belirlenmiş sabit bir 

orandan veya belli bir deSişkene endekslenmiş faiz oranı 

üzerinden düzenli olarak faiz ödemeleri alırlar. Bu tür 

yatırımcılar faiz oranlarının deSişmesinden kaynaklanan 

11 faiz riski 11 nden etkilenmezler3 • Fon yöneticileri ve 

ıf ,J.Fabozzi, T.D.Fabozzi, Bond Karkets, Analysis and Stratesies, {New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc.1989), S.3 · 
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tahvillere profesyonelce yatırım yapan diSer yatırımcılar 

için ise faiz oranlarındaki de~Uşmeler önemlidir. Bu tür 

yatırımcılar özellikle gelişmiş batılı ülkelerde olduğu gibi 

25-30 yıla varan uzun vadelerin bulunduğu piyasalarda, 

tahvilleri sürekli olarak ellerinde bulundurmazla.r. 

Yatırımcılar ekonomik konjonktürler, faiz oranlarındaki 

dalgalanmalar, diğer yatırım alternatiflerinin durumu ve 

kendi likidite durumlarına göre uygun gördükleri zamanlarda 

tahvilleri alır ve satarlar. Tahvillerin vadesinden _önce 

ikinci piyasada bu şekilde alınıp satılması faiz gelirine ek 
. 

olarak ikinci bir kavramı ortaya çıkarır: sermaye geliri 

veya sermaye zararı. 

Tahvillerin sermaye se+iri veya sermaye zararı 

. ortaya çıkarmaları, faiz oranlarının ve yatırımcıların 

ubeklenen getirin oranlarının değişmesi sonucu tahvillerin 

belli bir andaki piyasa fiyatlarının değişmesi sonucu ortaya 

çıkar. örneğin, ikinci piyasadan 100.000, TL nominal değerli 

bir tahvili bir ay önce 125.000, TL ye satın alan bir 

yatırımcının tahvilini bugün satması gerektiğini düşünelim. 

Eğer bugün piyasa faiz oranları ve yatırımcıların beklenen 

getirileri bir ay öncesine göre daha yüksek ise ,tahvilin 

bugünkü.fiyatı daha ~üşük, örneğin 122.000, TL olacaktır. Bu 

durumda yatırımcı bir ay süresince yatırımına hiç faiz 

geliri sağlayamadığı gibi, 3.000, TL sermaye. zararına 

uğrayacaktır. Bunun tersi de mümkündür. Eğer cari faiz 

oranları düşerse, tahvilin piyasa fiyatı artar. Böylece 
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yatırımcı hem yatırım yaptıgı dönem iç.j.n faiz geliri elde 

eder, hemde satışta bir sermaye geliri elde eder. 

Görüldügü gibi böyle bir risk yaşamamak için faiz 

oranlarında beklenen degişmeleri dogru tahmin edebilmek 

gerekir. Bu da faiz kuramının iyi bilinmesi ve ekonomide 

faiz oranlarını etkileyen degişkenlerin iyi analiz 

edilmesini gerektirir. 

ı. Tahvilin Fiyatının Belirlenmesi 

Bir tahvilin fiyatı4 o tahvilden gelecekte beklenen 

nakit gtrişlerinin beklenen getiri · oranı üzerinden 

4SPK Menkul Kıymet Alım Satımına tlişkin Sirküler (No:2) R.G. 9.2.1984 R.G. No:18307 
Türkiye' de Sermaye Piyasası Kurulunun ikinci el piyasada tahvil alım satımında uygulanmasını zorunlu 
kılan, günlük bileşik faiz esasına dayanan tektip degerleme formülü aşagıdaki gibidir: 

BFd 1-v l + BA1 1 N BFd l+v I + BAı 
TD= +--[ı .. J 

(l+i)c/H! (l+i)C/361 t=2 (l+i)H 

TD = tahvilin iskonto günündeki degeri 
v = gelir vergisi kesinti oranı 
i = yıllık iskonto oranı 

6 aylık iskonto oranı ( r ) " ( ı +ip ı • - ı 
3 aylık iskonto oranı ( r ı = ( 1 +ip ı ı - ı 

BFı( 1-v i = t döneminde ödenmesi beklenen net faiz 
BAt = t döneminde ödenmesi beklenen ana para 

N = vadeye kadar dönem sayısı 
c = degerleme gününden ilk faiz ödeme gününe kadar geçecet gün sayısı. 
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indirgenen "bugünkü degeri•dir. Tahvilin fiyatını aşa9ıdaki 

formül ile belirtebilirizG : 

NAı N.Aı NAa 
p = + ---+ --- + •. · ••• + 

( l+y )1 ( l+y )2 (l+y)3 

degişik bir ifade ile: 

N NAt 
p = ~ 

t=l ( l+y)t 

NAN 

( l+y )N 

Bu .formülde : NAt • (t) dönemindeki nakit akımı · 

P - tahvilin fiyatı 

N = dönem sayısı 

y m yatırım verimi 

( 1) 

( 2) 

2. Tahvil Fiyatı·arının Belirlenmesinde 3 

Temel Ozellik 

i. Tahvilin fiyatı faiz oranları ile ters yönde 

degişir. Belli bir anda, piyasadaki cari faiz oranları 

artarsa, tahvilin fiyatı azalır, ya da faiz oranları 

azalırsa tahvilin fiyatı artar. Bu özelligin do9ruıugu 

!Qnal Bozkurt, Menkul Deger Yatırımlarının Yönetimi, (tstanbul: !ktisat Bankası yayınları. 1987), 
S.217 
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"bugünkü formülünün incelenmesi ile de 

anlaşılabilir. Bugünkü deger formülünde faiz oranı paydada 

bulunmaktadır. Faiz oranının büyümesi paydanın büyümesine, 

dolayısıyla kesirin degerinin küçülmesine sebep olur. Bu da 

ters ilişkiyi açıklar. 

ii. Kupon faiz oranları aynı olmak şartıyla, uzun 

vadeli tahviller kısa vadeli tahvillere göre faiz 

oranlarındaki degişmelerden daha fazla etkilenirler. Bu 

özelli9in dorJrulurJu tahvil fiyatının belirlenmesinde 

kullanılan bugünkü de9ere indirgeme formülü incelenerek 

anlaşılabilir. Formülde indiqJeme faktörü dönem sayısının 

kuvveti alınarak hesaplanır. Vade, dolayısıyla dönem sayısı 

arttıkça, kesirin degeri her seferinde daha fazla bir oranda 

azalır. örnegin her ikiside yıllık %40·faizli tahvillerden A 

tahvilinin vadesi ı yıl, B tahvilinin .vadesi ise 30 yıl 

olsun. E9er faiz oranı %35'e düşerse B tahvilinin fiyatı A 

tahvilinin fiyatına göre daha fazla artacaktır. 

iii. Vadeleri aynı olmak şartıyla, düşük faiz oranına 

sahip bir tahvil yüksek faiz oranlı bir tahvile göre faiz 

oranındaki.de~işmelerden daha fazla etkilenir .. örne~in, her 

GD 
BD =-

( 1 +i) 1 

BD = bugünkü değer 
GÔ = gelecekteki deger 
i = faiz oranı 
n = vadeye kadar geçecek dönem sayısı 
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ikiside 30 yıl vadeli tahvillerden, A tahvili %20, B tahvili 

ise %50 faiz oranlı ise: faiz oranlarında %5'lik bir artış 

olursa, A tahvilinin fi~atı B tahviline göre daha fazla 

azalır. 

Yukarıda belirtilen özellikler aşaaıdaki tablolar üzerinden 

daha iyi incelenebilir7 • 

TABLO I 

ALTI DEö!Ş!K TAHVIL lÇ!N F!YAT/VER!M !L!ŞK!S! 

Beklenen 
verim 

%6.00 
7.00 
8.00 
8.50 
8.90 
8.99 
9.00 
9.01 
9.10 
9.50 

10.00 
11.00 
12.00 

%9/5 

112.80 
108.32 
104.06 
102.00 
100.40 
100.04 
100.00 

99.96 
99.61 
98.05 
96.14 
92.46 
88.96 

%9/25 

138.59 
123.46 
110.74 
105.15 
101.·00 
100.10 
100.00 
99.90 
99.02 
95.25 
90.87 
83.07 
76.36 

F!YAT 
%6/5 

100.00 
95.84 
91.89 
89.99 
88.50 
88.17 
88.13 
88.09 
87.77 
86.32 
84.56 
81.16 
11·. 92 

%6/25 

100.00 
88. 27. 
78.52 
74.26 
71. 11 
70.43 
70.36 
70.28 
69.62 
66.78 
63.49 
57.67 
52.71 

%0/5 

74.41 
70.89 
67.56 
65.·95 
64.70 
64.42· 
64.39 
64.36 
64.09 
62.87 
61.39 
58.54 
55.84 

%0/25 

22.81 
17.91 
14.07 
12.48 
11.34 
11.10 
11.07 
11.04 
10.81 

9.82 
8.72 
6.88 
5.43 

1 F .J.FahOzzi, T.D.Fabozzi, Bond Karkets, Analysis and Stratesies, (Neiu Jerse-y:Prentice-Haii, 
Inc.1989), S.55 · 
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TABLO II 

ALTI TAHV!L!N F!YATINDAK! YOZOE DEö!Ş!M 

6 tahvil başlangıçta %9 verim getirecek şekilde fiyatlanmış: 
Faiz Vade Fiyat 

%9 5 100.000,0 
%9 25 100.000~0 
%6 5 88.130,9 
%6 25 70.357,0 
%0 5 64.392,8 
%0 25 11.071,0 

Baz Puane Verim DeSişikli9ine Göre 
Yeni Cinsi Fiyattaki Yüzde Deaişim 
Verim De9işim %9/5 %9/25 %6/5 %6/25 %0/5 %0/25 

%6.00 -300 %12.80 %38.59 %13.47 %42.13 %15.56 %106.04 
7.00 .-200 8.32 23.46 8. 7.5 25.46 10.09 61·. 73 
8.00 -100 4.06 10.74 4.26 11.60 4.91 27.10 
8.50 -50 2.00 5 .. 15 2.11 5.55 2.42 12.72 
8.90 -10 0.40 ı.oo 0.42 1.07 0.48 2.42 
8.99 -1 0.04 0.10 0.04 0.11 0.05 0.24 
9.01 1 -0.04 -0.10 -0.04 -0.11 -0.05 -0.24 
9.10 10 -0.39 -0.98 -0.41 -1.05 -0.48 -2.36 
9.50 50 -1.95 -4.75 -2.05 -5.09 -2.36 -11.26 

10.00 100 -3.86 -9.13 -4.06 -9.76 -4.66 -21.23 
11.00 200 -7.54 -16.93 -7.91 -18.03 -9.08 -37.89 
12.00 300 -11.04 -23.64 -11.59 -25.08 -13.28 ~50.96 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılaca9ı gibi, beklenen 

getiri arttıkça tahvilin fiyatı düşer. Ancak bu ilişki 

lineer deSildir. Tahvillerin fiyatları ile beklenen 

getirileri arasındaki ilişkinin şekli •içbükey'1 (cônvex) 

olarak bilinir. 

ısaz Puan (Basis Pointl %1 faiz oranının l/l00 1ü dür. 
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3. Tahvil Fiyatlarının Faiz Oranlarına 

Duyarlılı!:tı 

Yukarıdaki tabloların incelerunesinden tahvil 

fiyatları ile ilgili şu gözlemler yapılabilir: 

i. Bütün tahvillerde fiyat beklenen getiri ile ters 

yönlerde hareket etmesine raaınen, :fiyat cinsinden yüzde 

de~işim bütün tahvillerde aynı deSildir. 

ii. Beklenen get"irideki küçük deSişiklikler için, 

beklenen getiri artsa da azalsa da fiyattaki y~zde deSişim· 

aşaSı yukarı .aynıdır. 

iii. Beklenen getirideki büyük deSişiklikler için, 

beklenen getirinin ar~ması veya azalması durumunda fiyattaki 

yüzde deSişim farklı olur. 

iv. Getirideki belli bir deSişim için f~yattaki yüzde 

cinsi artış, yüzde cinsi azalıştan daha büyüktür. Bu 

özelliSin anlamı şudur: yatırımcının sahip olduSu bir 

tahvilin9 faiz oranlarının düşmesi sonucu saSlayacaSı deSer 

artışi, faiz oranının aynı miktarda artması sonucu 

yaratacası sermaye kaybından daha fazladır. 

Elinde çeşitli tahvillerden oluşan bir portföy 

bulunan bir fon yöneticisi tahvillerin belirtilen 

özelliklerinden yararlanarak portföyünün verimini 

artırabilir. Genel olarak aktif-pasif yönetiminde kullanılan 

~Bir tahvile sahip olmak finans piyasalarında •pozisyonunda o tahvili bulundurmak' veya 1 0 tahvil 
cinsinden uzun olmak' (long-position) şeklinde ifade edilir. 
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"gappin31110 stratejilerine benzer bir yöntem ile tahvil 

portföyünün pozisyonunu ayarlar. örneain fon yöneticisi 

yakın bir gelecekte faiz oranlarında önemli'- bir düşüş 

bekliyorsa portföyünün ortalama vadesini artırmalıdır. Eaer 

portföyün ortalama vadesi 30 gün ise, her gün ortalama 

olarak portföyün l/30'u itfa oluyor ve her defasında daha 

düşük oranlardan yeniden yatırılıyor demektir. 

portföyün ortalama vadesi 60 güne çıkartılırsa, her gün 1/60 

yani daha küçük bir kısım itfa olacaktır. Bu noktada 

tahvillerin ortalama ömürleri ile ilgili bir konunun 

açıklanmasında yarar vardır. 

4. Tahvilin Ortalama Omrü (Duration) 

Tahvilin ortalama ömrü, tahvilden gelecekte elde 

edeceaimiz nakit girişi sürelerinin a~ırlıklı 

ortalamasıdırıı. 

ôrnegin 1000 TL nominal deaerli, 3 yıl vadeli, yıllık %10 

faiz ödeyen bir tahvil düşünelim. E~er bu tahvilden beklenen 

getiri de 3 yıl boyunca yıllık %10 ise, tahvilin bugünkü 

degeri, ya da fiyatı 1000 TL dir. 

ı 0 Bu yöntemde fon yöneticisi faiz oranlarının gelecekteki seyri ile ilgili beklentilerine göre 
aktiilerinin ya da pasiflerinin vadesini diğerine göre daha uzun tutar, böylece gelecekteki faiz oranı 
hareketlerini kendi lehine değerlendirir. örneğin faiz.lerin artmasını bekliyorsa borçlanmalarının 
, pasif) vadesini uzun tutarak bugünden maliyetini düşük oranda kilitler, plasmanlarını (aktif) ise 
k:sa vadeli yaparak· her yenileme döneminde yükselen faizlerden yararlanır. 

ttGerald o. Bierwag, Duration Analysis, 1987, S.58 
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100 100 1100 
BD = + + 

1.1 (1.1)2 (1.1)3 

= 90.91 + 82.64 + 826.45 = 1,000 

Bir tablo halinde özetlersek: 

Nakit Bugünkü 
Yıl Girişi Deneri Aaır11nı 

1 100 90.91 0.091 
2 100 82.64 0.091 
3 1100 826.45 0.826 

Tahvilin bugünkü degeri 1000 TL dir. Yıllar itibariyle 

incelersek bugünkü toplam de~erin %9.l'i.ilk yıl, %8.3 1 ü 

ikinci yıl ve %82.6 1 sı üçüncü yıl tahsil' edilmektedir. 

Tahvilin ortalama ömrünü (D) ile gösterirsek: 

D = (1)(0.091) + (2)(0.083) + (3)(0.826) 

= 2.735 Yıl 1 dır. 

Tahvillerin kupon faiz oranı büyüdükçe ortalama ömrü 

kısalır, ya da kupon faiz ,oranı küçülürse ortalama ömrü 

uzar. Tahvilin ortalama ömrü, tahvilin nakit girişlerinin 

tahsil edilecegi ortalama süreyi belirtmektedir. Bu kavram 

daha önceki bölümlerde degindigimiz tahvillerin 3. temel 

özelligini de açıklamaktadır. Kupon faiz oranı düşük olan 

tahvillerin ortalama ömrü daha uzun oldJl{Iu için bu tahviller 

faiz oranlarındaki degişikliklere karşı daha duyarlıdırlar. 

Faiz oranlarındaki deaişim ile tahvi.l fiyatında meydana 

gelecek deSişmeyi aşaSıdaki şekilde belirtebiliriz: 

Fiyattaki (%} deSişme = -D * Faizdeki (%) degişme 

Eşitlikteki eksi (negatif) işareti faiz ile fiyat arasındaki 

ters ilişkiyi (1. özellik)., ortalama ömür (D) ise 2. ve 3. 
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özellikleri saSlamaktadır. Portföy yöneticileri bu eşitli~i 

kullanarak ellerindeki tahvillerin faiz oranlarındaki 

deSişmeye duyarlılıgını, yani faiz risklerini ölçebilirler. 

Faizlerde artma bekleniyorsa tahvilin (ya da tahvillerden 

oluşan portföyün) fiyatı azalacaktır. Bu durumda ortalama 

ömrün mümkün oldu~ kadar azaltılması gerekmektedir. 

Faizlerda düşüş beklenmesi durtununda ise fiyat artışından 

daha fazla yararlanabilmek için ortalama ömrün mümkün oldu~u 

kadar artırılması gerekir. Ortalama ömrü cebirsel. olarak 

aşatJıdaki şekilde ifade edebiliriz. Hatırlanaca~h gibi 

tahvillerin fiyatı .bir bugünkü deSere indirgeme formülü ile 

hesaplanmaktadır. 

F F F AP 
p = ---+--- + .••. + --- + 

( l+y )1 ( l+y )2 ( l+y )» (l+y)n 

P = tahvilin fiyatı 

F = altı aylık kupon faizi (TL olarak) 

AP = vadedeki deger (TL olarak} 

n = altı aylık dönem sayısı (yı1*2) 

y = beklenen getirinin yarısı 

( 3) 

Beklenen getirideki küçük degişmeler için fiyatta meydana 

gelecek de~işmeleri bulmak için fiyat fonksiyonunun beklenen 

getiriye göre birinci türevini alırız. 

dP (-l)F (-2)F (-n)F (-n)AP 
= + + ...• + + ( 4) 

dy ( l+y)2 ( l+y )3 ( l+y )» + 1 (l+y)n+ı 

dP 1 [ lF 2F nF 
MP J = - + + .. + + 

(l+y)» 
( 5) 

dy (l+y) (l+y) ( l+y )2 ( l+y )» 
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Parantez içindeki ifade tahvilin nakit ·akımlarının a9ır1ıklı 

ortalamasını ifade eder. A9ır1ıklar nakit akımlarının 

bugünkü de9erleridir. Denklem, beklenen getirideki küçük 

de9işmeler için para birimi cinsinden de9işmeleri ifade 

eder. Eşitli9in her iki tarafını da P ile bölersek fiyattaki 

yaklaşık yüzde de9işimi buluruz. 

dP 1 1 · lF 2F nF nAP 1 

dy
0 P"" -(l+y) [(l+y)1 + (l+y)2 + •. + (l+y)n + (l+y)n]p (

6
) 

Parantez içindeki ifadenin. p ile bölünmüş haline 

11 Macau!aY' ın ortalama Öll1Ür denklemi•ı .2 denir. 

lF 2F nF nAP 
Macaulay ortalama ömrü ... -- + - + •• + - + ( 7) 

( 1 +y }1 ( 1 +y ) 2 ( 1 +y ).n ( 1 +y ) n 

Bu ifadeyi yeniden düzenlersek: 

n tF nAP 
I. + 

t=l. _(l+y)t (l+y)• 
= ~-----------~ (8) 

p 

Fiyattaki yüzde de9işmeler için denklemi devam ettirirsek: 

dP 1 1 
= - * (Macaulay Ortalama ömrü) (9) 

dy p (l+y) 

Macaulay ortalama ömrünün (l+y)'ye oranına a ayarıanmı·ş 

ortalama ômür• (modified duration) denir. 

Macaulay Ortalama ömrü 
Ayarlanmış Ortalama ömür = (10) 

(l+y) 

tzMacaulay Duration: Ortalama ömür kavramından ilk defa 1938'de Frederick Kacaulay National 
Bureau of Economic Research için hazırladı~ı bir çalışmada bahsetmiştir. Daha sonra 1945'de Sanıuelson,. 
1952'de Redington, 1973'de Xichael Hopewell ve Geotge G.Kaufman, l987 1de Gerald O.Bier111ag aynı konuda 
çalışmalar yapmıştır. 
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dP 1 
~~ - - Ayarlanmış Ortalama ömür (11) 

dy p 

Yukarıdaki ifade getirideki belli bir deSişim için fiyattaki 

yüzde deSişimi belirtmektedir. GörüldüSü gibi, tahvillerin 

ortalama ömürleri pozitif olduSu için getiri ile fiyat 

arasında ters bir ilişki vardır. Ayrıca ortalama ömür 

uzadıkça getirideki belli bir de9işimin fiyat üzerinde 

meydana getirece9i yüzde deSişim de artmaktadır. Bu 

gözlemler daha önce belirttiSimiz tahvillerin temel 

özellikleri ile uyum göstermektedir. 

TABLO III 

%45 FA!ZL!, 5 YIL VADEL!,. %45 VER!ML! B!R TAHV!L !Ç!N 
MACAULAYORTALAMA öMOR, VE AYARLANMIŞ ORTALAMA öMüR 

Kupon Faiz Oranı = %45 Nominal Tutar = 100.000 TL 
Vade • 5 yıl 
Başlangıç Verimi = %45 

Dönem Nakit 1 TL'nin 
( t) Akımı bugünkü deSeri 

1 45.000 0.689655 
2 45.000 0.475624 
3 45.000 0.328016 
4 45.000 0.226218 
5 145.000 0.156012 

271. 950 
Macaulay Ortalama ömür = 

100.000 

2.7195 
Ayarlanmış Ortalama ömür = 

1.45 

Nakit akımının 
bugünkü deSeri 

31.035 
21.403 
14.760 
10.180 
22.622 

100.000 

= 2.7195 

= ı. 8755 

t*BD*NA 

31.035 
42.806 
44.280 
40.720 

113.110 

271.950 
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TABLO IV 
%35 FA!ZL!, 5 YIL VADEL!, %45 VER!ML! B!R TAHV1L !ÇlN 

MACAULAY ORTALAMA öMOR, VE AYARLANMIŞ ORTALAMA öMOR 

Kupon Faiz Oranı 
Vade 
Başlangıç Verimi 

Dönem Nakit 

.. %35 
= 5 yıl 
= %45 

1 TL'nin Nakit akımının 
( t) Akımı bugünkü derJeri bugünkü derJeri 

1 35.000 0.689655 
2 35.000 0.475624 
3 35.000 0.328016 
4 35.000 0.226218 
5 135.000 0.156012 

Macaulay Ortalama ömür = 

Ayarlanmış Ortalama ömür = 

228.854 

81.245 

2.8168 

24.138 
16.647 
11.480 

7.918 
21.062 

81.245 

... 2.8168 

~~~~ = 1.9426 
1.45 

t*BD*NA 

24.138 
33.294 
34.440 
31.672 

105.310 

228.854 

Görüldü9ü gibi, kupon faiz oranı düştükçe, ortalama ömür 

uzamaktadır. 

5. Ortalama Omür·Yaklaşımının özellikleri 

Tahviller için hesaplanan Macaulay Ortalama ömrü ve 

Ayarlanmış Ortalama ömür tahvilin gerçek vadesinden kısadır. 

Kupon faiz oranı sıfır olan yani bütün anapara ve faiz 

ödemelerini vadesinde bir defada yapan tahvillerde ortalama 

ömür vadeye eşittir (ancak ayarlanmış ortalama ömür vadeden 

kısadır). Ayrıca, ·kupon faiz oranı küçüldükçe genellikle 

ayarlanmış ve Macaulay ortalama ömürleri uzar., 
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Daha önceki bölümlerde degindigimiz tahvillerin faiz 

oranına duyarlılıkları ile ayarlanmış ortalama ömür 

kavramları arasında bir tutarlılık vardır .. · Diaer bütün 

şartlar sabit kalmak üzere, tahvil vadesi uzadıkça, tahvilin 

faiz duyarlılıaının arttıaını söylemiştik. Diaer şartlar 

sabit kalarak vade uzarsa. ayarlanmış ortalama ömür de 

uzamaktadır. Kupon faiz oranı küçüldükçe tahvilin faiz 

duyarlılıaının arttıaını da belirtmiştik. Yine genellikle 

kupon faiz oranı küçüldükçe ayarlanmış ortalama ömür 

uzamaktadır. Sonuç olarak ayarlanmiş ortalama ömür büyüdükçe 

tahvilin faiz oranı duyarlılıgı da artar. 

6. Ayarlamnıs Ortalama Omür Kullanılarak 

Fiyattaki Yüzde DeAisimin Belirlenmesi 

Ayarlanmış ortalama ömür denkleminin 

tarafını beklenen getirideki de9işim (dy) ile 

aşagıdaki yeni şekli elde ederiz: 

dP 
= - Ayarlanmış Ortalama ömür * dy 

p 

her iki 

çarparsak 

(12) 

·su denklem beklenen getirideki belli bir degişim için 

fiyatta meydana gelecek yaklaşık degişimi belirtmekte 

kullanılabilir. örneain %6 kupon faizli 25 yıl vadeli. bir 

tahvilin %9 getiri sa§layacak şekilde 70.357 TL'den 

satıldı9ını düşünelim (100.000 TL nominal cteaer için bu 

tahvilin ayarlanmış ôrtalama ömrü 10.62 dir). Eger beklenen 



• C· 

-24-

getiri aniden %9 dan %9.1 1 e yükselirse fiyattaki yaklaşık 

yüzde degişme şöyle hesaplanır: 

-10.62(+0.0010) - -0.0106 veya %1.06 

Yani beklenen getirideki %0.1 artış için fiyat %1.06 

azalacaktır. Beklenen getirideki küçük degişmeler için 

ortalama ömür yardımıyla fiyattaki degişmelerin hesaplanması 

oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ancak beklenen getirideki 

de~ü.şmeler büyüdükçe fiyattaki hesaplanan yaklaşık deSişme 

ile gerçek degişme arasındaki fark büyümektedir. Ayrıca 

belirtilen hesaplama yöntemi beklenen getirideki büyük 

oranlı hem artışlar heriı de azalışlar için fiyatlarda 

simetrik bir de9işme öngörmektedir ki, bu tahviller için 

geçerli bir özellik deSildir. 

Px ····-----

· Verim 

-• 
~ 

Sadece Ortalama ômrü 
kullanmaktan kaynaklanan hata 

Y2- Y.t Y2+ 
Yt-Yt+ 

Verim 

ŞEK1L ı. fiyat/verim ilişkisi ve içbükeylik 
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Şekilde daha önce hazırladıSımız fiyat .verim ilişkisini 

gösteren fonksiyona y* getiri. düzeyinde bir ilave yapıyoruz. 

Bu fonksiyona A noktasında teSet bir düzlemdir. Matema~iksel 

olarak, te9et çizginin y* noktasındaki e9imi, formülün y* 

noktasında fiyat için birinci türevidir. Ortalama ömür ile 

hesaplama yönteminde teSet çizgi dikkate alınmaktadır. y* 

noktasından her iki y9ne yapılacak küçük hareketler için 

teget çizgi gerçek deSerlere oldukça yakın belirlemeler 

yapabilmektedir. Ancak y* getiri seviyesinde yapılacak büyük 

degişiklikler için, örne9in y2- ve. y2+, hesaplanan de9erler 

fiyat/verim fonksiyonundaki gerçek deSerlerden sapmalar 

gösterecektir. ·Hesaplanan fiyatlar her zama~ gerçek 

de9erlerden düşük olacaktır. Bu da fiyat/verim fonksiyonunun 

içbükey şeklinden kaynaklanmaktadır. Fonksiyonun içbükeyli9i 

arttıkça hesaplamadaki sapmalar da artacaktır. 

7. Tahvillerde tcbük.eylik (Convexity) 

Ortalama ömür kavramını kullanarak tahvillerdeki 

içbükey bir şekil sergileyen fiyat/verim ilişkisini dogrusal 

bir ilişki ile simüle etmeye çalışıyoruz. Ancak, beklenen 

getirinin degişmesi durumunda fiyatın belirlenmesine 

matematiksel bir ilişki geliştirerek daha iyi ve hassas bir 

yaklaşım getirebiliriz. 
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Fiyattaki deSişim denklemifl:i yeniden formüle edersek:ıa 

dP 1 d2 P 
dP = dy + (dy)2 + Hata (13) 

dy 2 dy2 

Her iki tarafı p ile bölersek fiyattaki yüzde deSişimi 

buluruz: 

dP dP 1 
= -- -- dy + 

p dy p 

1 

2 

1 

p 
( dy )2 + 

Hata 
(14) 

p 

Yukarıdaki eşitliSin ·saS tarafındaki ilk terim ayarlanmış 

ortalama ömür yaklaşımına göre fiyattaki yaklaşık yüzde 

deSişimi verir. sas taraftaki ikinci terim ise fiyat 

fonksiyonunun ikinci türevidir. !kinci türevin P ile 

bölünmesi içbükeylik sebebiyle tahvi~in fiyatında meydana 

gelecek yüzde deSişimin bir ölçüsüdürı4 ~ 

1 d2 p 
içbükeylik "" -- ---

2 dy2 

1 

p 
(15) 

tçbükeylik sebebiyle tahvil fiyatında meydana gelecek yüzde 

deSişimi şöyle ifade edebiliriz: 

dP 

p 
= (içbükeylik) (dy)2 ( 16) 

ıapiyattaki değişme ile ilgili yeni eşitlik bir Taylor serisinden faydalanılarak bulunmuştur. 
Taylor serileri matematiksel fonksiyonların.değerlerini yaklaşık olarak bulmayı sağlayan açılımlardır . 
. Burada kullanılan fonksiyon fiyat fonksiyonudur. Bkz. Serge Lang, Calculus of Several Variables, 1979, 
Bölüm XII. 

14 F.J.Fabozzi, r:o.Fabozzi, Bond Markets, Analysis and Strategies, (New Jersey: 
Prentice-Hall,Inc.1989), S.70 
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' 
!çbükeyligin deSerini hesaplayabilmek için fiyat denkleminin 

ikinci türevini belirleriz: 

ct2p n t(t+l)F n(n+l)AP 
--= ~ (17) 

dy2 t=l ( 1 +y )t + 2 ( 1 +y )• + 2 

Eger ortalama ömür ve içbükeylik faiz ödeme frekansı yılda 
. 

birden fazla olan (örneSin 6 ayda bir) tahviller için 

hesaplanmışsa, bu deSerleri yı1 cinsine çevirebiliriz. 

yılda m periyodluk ortalama ömür 
Yıl cinsi ortalama ömür = 

m 

Yıl cinsi içbükeylik = 
y~lda m periyoda göre içbükeylik 

m2 

TABLO V 

!ÇBOKEYL!K HESAPLAMA öRNEö! (1) 
Kupon faiz oranı= %45 Nominal tutar= 100.000 
Vade = 5 yıl Fiyat = 100.000 
Başlangıç verimi = %45 Faiz periyodu = 2 ·(6 ayda bir) 

Periyod Nakit 1 t(t+l)NA 
( t) Akımı t(t+l)NA 

( 1. 225 )t + 2 (1.225)t+ 2 

1 22.500 0.543'991 45.000 24.479.6 
2 22.500 0.444074 135.000 59.950.0 
3 22.500 0.362510 270.000 97.877.7 
4 22.500 0.295926 450.000 133.166.7 
5 22.500 0.241572 6.75. 000 163.061.1 
6 22.500 0.197202 945.000 186.355.9 
7 22.500 0.160981 1.260.000 202.836.1 
8 22.500 0.131413 1.620.000 212.889.1 
9 22.500 0.107276 2.025.000 217.233.9 

10 122.500 0.087572 13.475.000 1.180.032.7 

Toplam 20.900.000 2.477.882.8 

ikinci türevin deSeri = 2 .. 477.882,8 

2.477.882,8 1 
. içbükeylik = * = 12.99 

(1h yıl) 100.000 2 



içbükeylik = 
(yıllık) 

12.39 

4 
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= 3.10 

TABLO VI 

1ÇBOKEYL!K HESAPLAMA öRNEö1 (2) 
Kupon faiz oranı = %35 Nominal tutar = 100.000 
Vade = 5 yıl Fiyat = 80.700 
Başlangıç verimi = %~5 Faiz periyodu = 2 (6 ayda bir) 

Periyod Nakit 
(t) A~ımı 

1 17.500 
2 17.500 
3 17.500 
4 17.500 
5 17.500 
6. 17.500 
7 17.500 
8 17.500 
9 17.500 

10 117.500 

Toplam 

ikinci türevin 

içbükeylik = 
(%yıl) 

içbükeylik -
(yıllık) 

8. 

1 
t(t+l)NA 

(1.225)t+2 

0.543991 35.000 
0.444074 105.000 
0.362510 210.000 
o. 29.5926 350.000 
0.241572 525.000 
0.197202 735.000 
0.160981 980.000 
0.131413 1.260.000 
0.107276 1.575.000 
0.087572 12.925.000 

18.700.000 

degeri = 2.141.307,1 

2.141.307,1 1 
* = 13.27 

80.700 2 

13.27 
= 3.32 

4 

ortalama Omür Ve 

t(t+l)NA 

( 1. 225 )t + 2 

19.039.7 
46.627.8 
76.127.1 

103.574.1 
126.825.3 
144.943.5 
157.761.4 
165.580.4 
168.959.7 

ı. 131. 868. 1 

2.141.307.1 

tcbükeylikten. 

Yararlanarak Fiyattaki Yüzde OeAişimin 

Belirlenmesi 

Fiyatlardaki yüzde degişim ortalama ömür ve 

içbükeylik yardımı ile hesaplanabilir. Bunu örneklemek için 

%6 kupon faizli, 25 yıl vadeli ve %9 verim saglayacak 
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şekilde satılan bir tahvil düşünelim. Bu tahvil için 

hesaplanan ayarlanmış ortalama ömür 10.62 ve içbükeylik 

91.46'dır. ESer beklenen getiri 200 baz puan yükselerek 

%9'dan %11'e çıkarsa, fiyattaki yüzde de9işme: 

ortalama ömür sebebiyle fiyattaki deaişme 

= -(ayarlanmış ortalama ömür)(dy) 

= -(10.62)(.02) ~ -.2124 = %-21.24 

+ içbükeylik sebebiyle fiyattaki deaişme 

= (içbükeylik)(dy)2 

= (91.46)(.02)2 - .0366 = %3.66 

=.%-21.24 + %3.66 - %-17.58 

Bu kez beklenen getirinin 200 baz puan azaldı~ını, yani 

%9'dan %7'ye geldi9ini düşünelim: 

Ortalama ömür sebebiyle fiyattaki deSişme 

= -(ayarlanmış ortalama ömür)(dy) 

= -(10.62)(-.02) = +.2124 = %21.24 

+ içbükeylik sebebiyle fiyattaki deaişme 

= (içbükeylik)(dy)2 

= (91.46)(-.02)2 = .0366 = %3.66 

= %21.24 + %3.66 = %24.90 

Tablo II'yi inceledi9imizde verim artışı durumunda fiyattaki 

gerçek deaişimin %-18.03, ve verim azalışı durumunda da 

fiyattaki de9işimin %25.46 olduau görülür. Fiyattaki 

de9işimin hem ortalama ömür, hem de içbükeylik 

hesaplanması gerçege oldukça yakın deSerler 

!çbükeyli9in hesaba katılması dorJrusal bir 

kullanılarak 

vermektedir. 

fonksiyon ile 
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tahmin yapmanın sakıncalarını ortadan kaldırmaktadır. Bu 

yöntemle yapılan hesaplamalarda da beklenen getirideki 

azalmadan kaynaklanan sermaye kazancı, beklenen getirideki 

artıştan kaynaklanan sermaye zararından büyüktür (verimdeki 

azalma ve artışın aynı oranda olması şartıyla). 

9. tcbükeyliAin De9eri 

Buraya kadar içbükeyli~in tahvil fiyatı belirlemede 

nasıl faydalı.oldu~unu gördük. Ancak içbükeyligin yatırımlar 

açısından başka önemli yönleri de vardır. 

B Tahvili 
A Tahvili 

Verim 

ŞEK!L 2. !Cbükeyli~in fiyatların oran duyarlılı~ı 

üzerindek{ etkisi 
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Şekil 2'de görülen A ve B tahvillerinin ikisininde .aynı 

ortalama ömür ve verime sahip oldugunu düşünelim. Ancak B 

tahvili. A tahviline göre daha fazla içbükeydir. Bunun anlamı 

şudur: piyasa oranları düşse de, çıksa da B tahvilinin 

fiyatı her zaman A tahvilinden fazla olacaktır. ESer 

beklenen getiri artarsa, B tahvilinde oluşacak sermaye 

zararı- A tahviline göre daha az olacaktır. DiSer taraftan, 

beklenen getiri azalırsa, B tahvilindeki deSer artışı A 

tahviline göre daha fazla olacaktır. Yani her iki durumda da 

B tahvilindeki fiy~t de9işmeleri A tahvilindekine göre 

yatırımcının lehinedir. Tahvillerin fiy~tlanmasında 

genellikle içbükeylik dikkate alınır ve içbükeyliSin deSeri 

fiyatlara yansıtılır. önemli olan yatırımcının içbükeylik 

için ne kadar fazla ya da az para ödeyeceSidir. ESer pivasa 

faiz oranlarında az _bir deSişme bekleniyorsa B tahvilinin A 

tahviline üstünlüSü çok önemsiz olacaktır, çünkü Öranlardaki 

küçük deSişmeler için iki tahvilin de fiyatları yaklaşık 

aynı olacaktır. Dolayısıyla yatırımcılar içbükeylik avantajı 

için B .. tahviline çok fazla fark ödemezler. ESer piyasa 

içbükeylik avantajına yüksek f.iyat ödüyorsa, yani A tahvili 

B tahviline göre daha yüksek bir verim saSlıyorsa, 

yatırımcılar faiz oranlarındaki dalgalanmanın az alacası 

beklentisiyle ellerinde B tahvili varsa onu satıp yerine A 

tahvili alacaklardır. DirJer taraftan eSer faiz oranlarında 

önemli bir deSişme bekleniyorsa B t~hvili A tahviline göre 

çok daha düşük verimle satılacaktır. 
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a) tçbükeyligin özellikleri 

i. Beklenen getiri arttıkça tahvilin içbükeyli9i azalır. 

Beklenen getiri azaldıkça tahvilin içbükeyliSi artar. Bu 

özellige pozitif içbükeylik denir. Piyasa faiz oranları 

deSiştikçe, içbükeylik sayesinde ortalama ömür de aynı yönde 

hareket eder. Eger piyasadaki oranlar yükselirse, tahvilin 

fiyatı düşer. Oranlar yükseldikçe ortalama ömrün azalması 

sonucu fiyatın düşüşü yavaşlar. Aksine piyasa faiz oranları 

düşerse·ortalama ömür uzar, sonuç olarak da fiyat artışı 

hızlanır. (bkz. şekil 2) 

ii. Belli bir vade ve getiri oranı için, kupon faiz oranı 

düştükçe tahvilin içbükeyligi artar. 

iii. Belli bir getiri oranı ve ayarlanmış ortalama ömür 

için, kupon faiz oranı düştükçe tahvilin içbükeyligi azalır. 

Yatırımcı açısından bakıldıgında, aynı ayarlanmış ortalama 

ömüre sahip tahviller: içinde, kupon faiz oranı sıfır olanlar 

en küçük içbükeyli~e sahiptirler. 

iv. Ortalama ömür uzadıkça tahvilin içbükeyligi gittikçe 

hızlanan bir oranda artar. (bkz. şekil 3) 
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ŞEK!L 3. tçbükeyligin özellikleri 

Ortalama ömUr 

Faiz oranı riskinin ortalama ömür ve içbükeylik gibi 

araçlarla ölçülmesi özellikle portföy yöneticileri açısından 

önemlidir. Portföy yöneticileri degişik vade yapıları, faiz 

oranları ve nakit akımlarına sahip çok sayıda tahvilden 

oluşan portföyler yönetmektedirler. Portföy yöneticisinin 

faiz oranlarının seyrine göre her bir tahvil için tek tek 

deSerlendirme yapması ve karar vermesi kolay ve verimli 

degildir. Ortalama ömür gibi bir araçtan yararlanabilmek 

yatırımcıya kolaylık saglar. Bu yöntemle her tahvil için 

özel hesaplamalar yapmak yerine portföyünü global olarak 

degerlendirebilir. örneQin portföy yöneticisinin elinde A, 

B, C, D tahvillerinin oldugunu düşünelim. Bu tahvillerin 

satın alındıklarındaki hesaplanan ortalcuna ömürleri 
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sırasıyla 1, 3, 5, 10 yıl olsun. Bu durumda portföyün 

ortalama ömrünü hesaplayabiliriz. 

Tahvil ortalama Piyasa ASırlık x 
Tahvil ömrü (yıl) de9eri A~hrlık ort. ömür 

A 1 500 0.34482759 0.34482759 
B 3 300 0.20689655 0.62068965 
c 5 400 0.27586207 1.37931035 
D 10 250 0.17241379 1.72413790 

1450 4.06896549 

Portföyün ortalama ömrü, portföydeki tahvillerin ortalama 

ömürlerinin a9ırlıklı ortalamasıdır. ASırlıklar tahvillerin 

piyasa degerlerinin portföyün toplam piyasa deSerine 

bölünmesi ile elde edilen deSerdir. Bu şekilde bulunan 

ortalama ömüre "piyasa aEJırlıklı 0 .ortalama ömür denir. 

ôrnegimizde portföyün belirtilen yönteme göre hesaplanan 

ortalama ömrü 4.07 yıldır. Portföy ortalama ömrü tek bir 

tahvil için hesaplanan ortalama ömür ile aynı uygulama 

özelliklerine sahiptir. Böylece faiz oranlarındaki belli bir 

de9işmenin portföyün toplamında ne kadar bir fiyat de!Jişmesi 

yaratacagını hesaplayabiliriz. En basit şekliyle: 

Fiyattaki %de9işme = (-ortalama ömür) x (getiri oranındaki 
%de9işme) 

Portföydeki tahvillerin portföy genelinde %45 verim 

sa91ayacak fiyatlardan satın alındı9ını varsayalım. E9er 

piyasa faiz oranları 5 puan düşerek %40 olursa: 

Fiyattaki %de9işme = (-4.07) x (-0.05) 
= 0.2035 
= %20.35 

Bunun portföy yöneticisi açısından anlamı şudur: eger piyasa 

faiz oranları %5 azalırsa, portföyün piyasa degeri %20.35 
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artacaktır. Yani 1.45 milyar TL. olan portföy deSeri. 

ı.745.075.000 TL olacaktır. Yani portföy 295.075.000 TL 

kazanacaktır. Faiz oranlarının ayni oranda artması durumunda 

ise, portföyün deSeri · 1.154.925.000 TL olacaktır 

(295.075.000 TL azalış). Dikkat edileceSi gibi sadece 

ortalama ömür aracını kullanmak fiyat/verim ilişkisinin 

içbükey yapısını· dikkate almadıSından portföy fiyatındaki 

artış ve azalışlar aynı miktarda gözükmektedir. 

10. Eşit Ortalama· ömürlü Portföy De9işimleri 

tle Portföy Performansının 

tyilestirilmesi (Duration-Equivalent 

Portfolio Swaps) 

Portföy oluşturmak için piyasada deSişik vade ve 

getirilere sahip tahviller vardır. Portföy yöneticisi daha 

önce deSindiSimiz üç de§işkenle yakından ilgilenir: verim, 

ortalama ömür ve içbükeylik. Bazen piyasaları dürekli takip 

eden portföy yöneticisi ortalama ömür ile ölçülen faiz oranı 

duyarlılıSını sabit tutarak bir tahvili portföyün yatırım 

performansını artıracak şekilde iki ya da daha fazla tahvil 

ile de~jiştirme imkanı bulur. .Böylece tek bir tahvilin 

performansından daha iyisini saSlayacak bir sentetik menkul 

değer (synthetic security) meydana getirilmiş olur. Bu, eser 

sentetik menkul deSerin içbükeyliSi tek tehvilinkinden daha 
. 

fazla, ve bunu saSlamak için ödenecek fiyat çok yüksek 

de~ilse gerçekleştirilebilir. 
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Portföyde bulunan bir tahvil gerçek iki tahvilden oluşan bir 

sentetik menkul deger ile de~Uştirilir. Sentetik menkul 

degeri oluşturan tahvillerden birinin vadesi portföydeki 

tahvilin vadesinden uzun, di9erininki ise daha kısadır. 

Sentetik menkul degerin oluşturulmasını bir örnek ile 

inceleyelim. Piyasadaki 3 de9işik tahvil ile ilgili veriler 

aşa9ıdaki gibi olsun: 

Vade Vadeye kadar Ayarlarunış 

(yıl) getiri ortalama ömür tçbükeylik 

2 %7.71 1.78 0.041. 
5 8.35 3.96 0.195 

10· 8.84 6.54. 0.568 

Portföyde 10 milyar TL.lik 5 yıl vadeli tahvil bulundugunu 

düşünelim. Bunun yerine 5.4 milyar TL. 2 yıllık ve 4.6 

milyar TL. 10 yıllık tahvil alarak 5 yıllık tahvilin 

ayarlanmış ortalama ömrüne eşit bir sentetik menkul deger 

oluşturulur. Sentetik menkul degerin ayarlarunış ortalama 

ömrü, her bir tahvilin ayarlanmış ortalama ömürlerinin 

a9ırlıklı ortalamasıdır: 

((5.4 * 1.78) + (4.6 * 6.5~)) 
10 

= 3.97 

Sentetik menkul degerin içbükeyligi ise: 

sentetik 

((5.4 * 0.041) + (4.6 * 0.568)) 

10 

menkul degerin içbükeylik 

(0.283-0.195) dir. 

a: 0.283 

avantajı 0.088 
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11. Tahvil Portföylerinde Hedsins (Korunma), 

Tahvil 8wap 1 1 Ve Arbitraj 

Hedging. swap ve arbitraj işlemlerine girme amacı 

genellikle birbirinden farklıdır. Hedging yapan yatırımcı 

genellikle başka türlü kurtulamayaca9ı bir riski enaza 

indirmeye çalışmaktadır. Tahvil swap • ı yapan yönetici 

genellikle portföyünü belli bir zaman diliminde başlangıç 

pozisyonundan daha iyi bir performansa ulaştırmaya 

çalışmaktadır. Arbitraj yapan yatırımcı ise verim 

farklılıklarından yararlanmak ve sermaye kazancını artırmak 

.için yeni pozisyonlar alır. 

En basit şekliyle "hedging" bir tahvildeki fiyat 

deSişimlerini başka bir tahvildeki eşit miktarlı fakat ters 

yönlü başka bir fiyat de9işimi ile karşılama işlemidir. 

Piyasadaki birçok tahvil birbirleriyle fiyat açısından 

pozitif korelasyona sahip olduklarından, bir tahvildeki kısa 

pozisyon1 ~ genellikle di9er tahvildeki uzun pozisyonu 

karşılar. Ancak tahviller genellikle aynı verim degişikli9i 

için farklı fiyat de9işimleri gösterdiklerinden kısa 

pozisyonun uzun pozisyona oranı l:l 1 den farklı olmalıdır. Bu 

orana koruma oranı (hedge ratio} denir. Koruma oranının 

tesbitinde karşılıklı olarak pozisyon tutulacak tahvillerin 

u Kısa pozisyon l short-position) o -tahvil cinsinden yükümlülüklerin varlıklardan .fazla olması 
.durumudur. Uzun pozisyon (long-position) o tahvil cinsinden varlıkların yükümlülüklerden fazla 
eıldu~unu gösterir. 



-38-

belli bir degişkene göre agırlıklandırılması gerekir. Bu 

agırlıklandırmaya genelde 8 0rtalama ömüre göre 

agırlıklandınna" denir. Ancak bu ifade yanıltıcı 

olmamalıdır. Ortalama ömürlerin .birbirine oranı dogru koruma 

oranını vermeyebilir. 

a) . Koruma Oranı 

Pozisyonu agırlıklandırmanın amacı birbirini 

karşılıkl.ı olarak ·götürecek iki .pozisyonun deSişme 

miktarlarını eşitlemektir. Sembollerle ifade edersek: 

(18) 

oPb korunacak hedef tahvilin fiyat deSişimi 

oPk = koruma aracı olarak kullanılan tahvilin· fiyat deSişimi 

KO = koruma oranı 

KO x oPk koruma aracı olan tahvil pozisyonundaki toplam 

deSişimidir. Bu deger hedef tahvildeki degişime 

olmalıdır. Yeniden ifade edersek: 

8Pb 
KO = -

5Pk 

Bu ifadeyi daha genişletirsek: 

KO = x x 

= verimdeki belli bir degişim için hedef tahvildeki 
oYb fiyat deSişimi 

eşit 

(19) 

(20) 

= hedef tahvil verimindeki beklenen deSişimin koruma 
SYk tahvilindeki deSişime oranı 
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= verimdeki belli bir de9işme için koruma tahvilinin 
BPk fiyatındaki de9işmenin tersi 

Koruma oranı ile ilgili belirtilen formül aşa9ıda belirtilen 

şekillerde koruma amacıyla kullanılabilir. 

b) Bir Baz Puanın Fiyat De§eri 

Bir baz puanın fiyat degeri (BPFD), veya O.Ol'in TL 

de9eri tahvilin vadeye kadarki veriminde ı baz puanlık 

(%0.01) de~işime karşılık tahvil fiyatındaki de9işimdir. 

BPFD tahvil pozisyonlarının a9ırlıklandırılmasında uygun bir 

ölçü olarak kullanılabilir. örne9in bir tahvilin verimi 1 

baz puan oynarsa fiyatının 80 TL de9işecegini varsayalım 

(mesela 98600 1 den 98680 1 e). Bu tahvil pozisyonumuzu 1 baz 

·puanlık artış için fiyatı 60 TL degişen başka bir tahvil ile 

koruma altına almak istiyoruz. ESer iki tahvilin de 

verimlerinin aynı miktarda . deSişece9ini varsayarsak koruma 

oranını tesbit etmek kolaydır. Bu durumda her 1 birim hedef 

tahvil için 1.3333 birim koruma tahvili gerekmektedir. 

Verimin 10 baz puan (%0.1) de9işmesi durumunda hedef 

tahvilin fiyatı 800 TL artacaktır~ 1.3333 birim koruma 

tahvili ise {1.3333 x 60 x 10) = 800 TL artacaktır. Yeniden 

sembolik ifademize dönersek: 

KO = x --- x --
ôYh ÔYk ôPk 
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5Yh 1 
= BPFDıı x -- x 

5Yk BPFDk 
BPFDıı 5Yh 

= x .< 21) 
BPFDk 5Yk 

BYh /ÔYk hedef tahvilin verimindeki de~Jişmenin koruma 

tahvilinin verimindeki degişmeye oranıdır. Bu orana verim 

beta•sı denir ve ~h ile ifade edilir. örne9imizde her iki 

tahvildeki verim degişikligi eşit oldugu için ~h = 1 

KO = 
BPFDıı 

BPFI>k 

c. 

80 

60 
x 1 .., 1.3333 

FtNANSAL lCERtKLt GELECEKTEKt 

( FtNANCtAL FUTURHS )· 

SOZLEŞMELER 

Vadeli ticaretin köklerinin M.ö. 2000 yıllarında 

Hindistan•a kadar uzandıSı kabul edilir. 17. ve 18. yüzyılda 

Avrupa'da Japonya'da organize vadeli pazar örnekleri vardır. 

örneSin 1730 1 da Osaka'da pirinç vadeli teslim şartıyla 

satılmakta~dı. Bunlar temelde .emtia'ya dayalı vadeli 

işlemlerdir. 1878 1 de kurulan Chicago Mal Borsası ve 1870'de 

kurulan NewYork Pamuk Borsası modern mal borsalarının 

temelini oluşturur16 • Tarihsel olarak mal fiyatlarında 

önemli dalgalanmalara rastlanriıakla birlikte döviz kurları ve 

faiz oranları duraSan ve dengede kabul edilmekteydi. 

tıDarrell Uuffie, Futures llarkets, (New Jersey: Prentice-Hallı Inc.1989). S.3 

. •· 
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i950 1 lerde 1960'larda uluslararası ve milli parasal 

politikalar finansal risklere karş~ faiz hedefleri ve sabit 

kurlar ile belli ölçüde güvence saSlamaktaydı. Son yıllarda 

ise mali piyasalardaki dalgalarunalar ve belirsizlikler 

kurumlar için önemli riskler yaratmaya başlamıştır. Bu 

riskten koruruna gereSinin sonucu olarak 1972'de Chicago Mal 

Borsası'nın Uluslararası Para Piyasasıı7 Finansal vadeli 

sözleşmeleri geliştirmiştir. 1982 Eylül'ünde kurulan Londra 

Uluslararası Vadeli Sözleşme Borsası1 a deSişik türlerde 

vadeli sözleşme işlemlerini yogun olarak yapmaktadır. Bugün 

Chicago, NewYork, Londra, Sydney, HongKong, Bermuda, Kansas 

City, Peru, Philedelphia, Singapore, Tokyo, Vancouver ve Sao 

Paulo'da organize Finansal Vadeli Sözleşme Borsaları 

faaliyet göstermektedir. Sabit getirili finansal araçlara 

dayall. vadeli sözleşmeler faiz oranı riskine karşı bir 

korunma aracı olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en 

önemlileri vadeli para sözleşmeleri ve vadeli tahvil 

sözleşmeleridir. 

ı. Gelecekteki Sözleşmeler 

Gelecekteki 

belli miktarda bir 

sözleşme belli 

finansal kıymeti 

niteliklere sahip ve 

gelecekte belli bir 

11 International Monetary Market of Chicago Mercantile · Excbange 

18 LIFFE - Lenden International Financial Futures Exchange 
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tarihte önceden belirlenen bir fiyat üzerinden teslim almayı 

veya teslim etmeyi taahhüt eden bir sözleşmedir. 

Gelecekteki sözleşmelerin temel özellikleri şunlardır: 

. Standart miktar 

. Belli özelliklere sahip finansal kıymet 

. Gelecekteki bir tarih 

. Borsa salonunda bütün katılımcıların anında 

erişebileceSi bir fiyatlama sistemi (open outcry) 

. Günlük hesaplaşma 

Gelecekteki sözleşmelerdeki bir önemli özellik de kliring 

sistemi'dir (clearing house). Her sözleşmede bir alıcı ile 

bir ~atıcı olmakla birlikte karşılıklı yükümlülükler alıcı 

ile satıcı arasında degil, taraflar ile kliring merkezi 

arasındadır. !şlem kaydedildikten sonra kliring merkezi 

kendini diger tarafın yerine koyar ve her· alıcı için satıcı, 

ve her satıcı için alıcı görevi yapar. Böylece her 

sözleşmenin başarıyla gerçekleşmesini güvence .altına alır. 

Kliring merkezi bu güvenceyi marj sistemi'ni uygulayarak 

saglamaktadır. Sözleşmenin hem· alıcısı, hem de satıcısı 

başlangıç marjı olarak belli bir miktar parayı nakten veya 

kabul edilebilir bir teminat olarak kliring merkezine 

yatırmak zorundadırlar. Başlangıç marjının miktarı 

sözleşmeye esas teşkil eden finansal kıymetin piyasadaki 

fi~·a.t veya oran dalgalanmaları ve belirsizli~i dikkate 

alınarak kliring merkezi tarafından belirlenir. Başlangıç 

marjları genelde sözleşmenin itibari,deSeri Üzerinden %0.2 

ile %3 arasında degişen bir miktarda olur. Taraflar 
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başlangıç marjına ilave olarak sözleşme.konusu olan finansal 

varlıSın fiyat deSişimlerine göre günlük bazda deSişim . 
marjları ödemek zorundadırlar. 

a) Marj Sistemi 

Marj sisteminin .işleyişini bir örnek ile 

açıklayalım: 

Bir eurodolar sözleşmesinin 90.85'den kesinleştirildi9ini 

düşünelim. Daha sonraki 3.gün boyunca fiyatın sırasıyla 

90.82, 90.86 ve 90.84 olsun. 

GONLER 1 2 3 4 

90.85 90.82 90.86 90.84 

Alıci Başlangıç marjı 
De9işiın marjı 
Marj hesabı bakiyesi 
Yatırılan/Çeki~en 

(+) (-) 
Satıcı Başlangıç marjı 
~~~ DeSişim marjı 

Marj hesabı bakiyesi 
Yatırılan/Çekilen · 

(+) (-) 

500 

500 

500 
-75 
425 

75 

500 
75 

575 
-75 

500 
100 
600 

.-100 

500 
-100 

400 
100 

·500 
-50 
450 

50 

500 
50 

550 
-50 

Görüldü9ü gibi başlangıç marjı sabit tutulmakta ve kar zarar 

taraflarca günlük olarak karşılanmaktadır. 

b) Gelecekteki Sözleşııielerin Tanımları 

Gelecekteki sözleşmelere esas olan finansal 

kıymetlerin özelliklerinin bilinmesi bu piyasada faaliyet . 
gösterebilmek için çok önemlidir. Her bir kıyraetin kendine 

fü~gü standartları vardır. Burada en önemli iki tanesine 
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örnek vereceSiz. Sabit getirili araçlardan vadeli borçlanma 

ya da ödünç vermeyi saSlayan en önemli örnek 3 aylık 

eurodolar (ED3) sözleşmeleridir. Sabit getirili araçlardan 

tahvillere örnek ise vadeli ABD hazine tahvilleridir. (U.S. 

T-bond) 

3 aylık Eurodolar sözleşmelerinin özellikleri: 

Alım-satım birimi 
Standart 
Teslimat ayları 
Teslim günü 
Son işlem günü 

Kotasyon 
En.küçük fiyat harekat! 
Başlangıç marjı 

ı milyon A.B.D doları 
vadede nakit olarak teslimat 
mart, haziran, eylül, aralık 
teslim ayının 3. çarşambası 
3. çarşambadan önceki 2. iş günü, 
saat 11:00 
Endex = 100 - LIBOR 
%0.01 veya ş25 
ş500 

ABD Hazine tahvili sözleşmelerinin özellikleri: 

Alım-satım birimi 

Standart 

Teslim ayları 
Son işlem günü 

Teslim günü 

Kotasyon 

En küçük fiyat hareketi 
Başlang1ç marjı 

c) 

%8 .kupon faizli şl00.000 nominal 
deSerli 
vadesi 15 yıldan uzun bütün 
tahviller. 
mart, haziran, eylül, aralık 
teslim ayının son 7 iş günü işlem 
yapılmaz 
satıcının tercihine göre teslim 
ayı içinde herhangi bir iş günü 
100 dolar nominal deSer üzerinden 
iskonto esasına göre 
1 tam puanın 1/32isi (1 tick) 
ş1250 

Gelecekteki Sözleşmelerde Fiyatlama 

Gelecekteki sözleşmelerde fiyatın belirlenmesi 

önemlidir1 9. Ayrıca kotasyonun nasıl verildi Sinin de 

ı 9 Bol-is Antl, N.anasement of Interest Rate Risk, ( London: Euromoney Publications, PLC .1988), S.91 
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bilinmesi gerekir. örneSin 3 aylık euroqolar ve eurosterlin 

faiz oranı sözleşmelerinde kotasyon bir endekse göre 

verilir. İlgili paralar için genelde LIBOR faiz oranları 

kullanılır: 

ENDEKS = 100 - LIBOR 

örneSin bir para cinsinde 3 aylık LIBOR oranı %10 ise, 

ENDEKS • 100 - 10 = 90 olur. 

ESer faiz oranı %12'ye çıkarsa: 

ENDEKS • 100 - 12 = 88 

Bu sözleşmelerde en küçük fiyat hareketi (1 tick) %1'in 

1/l00 1 üdür. örne9in 3 aylık ED3 için fiyat 90.00'dan 90.0l'e 

deSişirse, bir tick'in deSeri: 

(%l 1 in l/lOO'ü) x (%yıl) x (sözleşmenin nominal tutarı) 

Eurodolar == (o. 0001) x (o. 25) x ( şl. ooo .·ooo) = ş25. oo 

Eurosterlin = (0.0001) x (0.25) x (f250.000) = f6.25 

Eurotahviller için en küçük fiyat hareketi %1'in 1/32'sidir. 

Bu durumda bir tick'in deSeri: 

(%1'in l/32'si) x (sözleşmenin nominal deSeri) 

ABD hazine tahvili = (0.03125x0.0l) x şl00.000 • ş31.25 

İngiliz Gilt = (0.03125x0.0l) x f50.000 = fl5.625 

Gelecekteki sözleşmelerin Vadeli Faiz Oranı Anlaşmaları 

(FRAs) ve f~iz oranı takasları (interest rate swaps} ile bir 

çok benzer 
. ,._:_ --: .. _-.'. ··-~Jii,,·, ' 

yönüvardir. Gelecekteki sözleşmenin başlangıç 

deSeri sıfırdır. Vadede ise sözleşmenin degeri, ·sözleşmeye 

esas olan finansal kıymetin cari deSerine yaklaşacaSından 

derJeri yine sıfırdır. Aslında gelecekteki sözleşmenin hergün 

yeniden yazıldıSı düşünülebilir. De9eri ise sözleşmenin ömrü 
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boyunca marj hesaplarında günlük olarak birikir. Gelecekteki 

sözleşmenin bir seri Vadeli Faiz Oranı Anlaş1!18ları'ndan 

oluştugu düşünülebilir. Bu vadeli sözleşmelerin 

fiyatlarunasının anlaşılması ve· faiz oranı riskine karşı 

diger koruma araçları ile karşılaştırılabilmesi için 

önemlidir. Gelecekteki sözleşmeler hazırlandıgında ne alıcı 

ne de satıcı diSer bazı araçlarda olduSU gibi bir prim 

ödemez. Yani başlangıçta herhangi bir nakit ödeme gerekmez. 

Nakit hareketi vadedeki teslimat sırasında olur. Ancak 

sözleşmenin ömrü boyunca degerinin günlük piyasa fiyatlarına 

göre ayarlanması gerekir (marked to market). 

J 
• > 

! 
Vadeli Fiyat 

Cari Fiyat 

TesDmTarld 

ŞEK!L 4. Vadeli ve cari fiyat aralıgının daralması 
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Europara gelecekteki sözleşmelerinde adil bir fiyatlamanın 

.temeli cari nakit pazarı ile vadeli piyasalar arasında bir 

arbitraj imkanı olup olmadıaının araştırmasından geçer20 • 

örne~in 30 ekim tarihi itibariyle 20 aralık .teslim tarihli 3 

aylık bir eurodolar sözleşmesini düşünelim. Kuramsal olarak 

20 aralık tarihinde başlayan 3 aylık dönem için 3 aylık faiz 

oranının, nakit piyasalarınca aynı dönem için ima edilen 

orana eşit olması gerekir. Ayrıca arbitrajı engelleyebilmek. 

için nakit piyasasından ödünç alıp, vadeli piyasada ödünç 

verebilmenin .(ya da tersinin) mümkün olmaması gerekir. Bu 

durumda 20 aralık için vadeli ödünç alma ve ödünç verme 

oranları (forward-forward landing/borrowing rates) ne 

olmalıdır? 

50 gün .90 gün 

30 ekim 20 aralık 20 mart 

30 ekimdeki 50 günlük eurodolar ortalama faiz oranı %10.00 

30 ekimdeki 140 günlük eurodolar ortalama faiz oranı %10.50 

Bu verilere dayanarak 20 aralık-20 mart dönemine ait 3 aylık 

faiz oranını hesaplayabiliriz: 

1+(0.105xl40/3601 360 
90 günlük Gran = ) - 1 x 

(forward-forward) 1+(0.100x50/360) 90 
= 0.1063 = %10.63 

10The London International Financial Futures Exchange Ltd, Eurodolar Futures and Options, London, 
1986, S.6 
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Bu oran ortalama oran oldugu için LIBOR oranı %1/16 

ekleyerek bulunur. (talep ve teklif oranı arasındaki %1/B'in 

yarısı). 

LIBOR oranı = %10.63 + %0.0625 
... %10.69 

Eurodolar gelecekteki sözleşme fiyatı ( 100 - LIBOR) o_ldu~una 

göre 20 Aralık teslim tarihli gelecekteki sözleşmenin 

fiyatı: 

100 - 10.69 = 89.31 

Nakit piyasalarındaki talep ve teklif oranlarını kullanarak 

vadeli işlemler 

hesaplayabiliriz, 

için 

Böylece 

talep 

ilgili 

ve teklif oranları 

dönemde gelecekteki 

. sözleşmenin fiyatının alt ve üst sınırları belirlenebilir. 

örnek: 

Mayıs 15· itibari ile 17 Haziran teslim tarihli 3 ·aylık 

Eurodolar fiyatı 92 .·10 

ED - 1 oranı 7 1/2 - 7 5/8 

ED - 4 oranı 7 3/4 - 7 7/8 

31 gün 92 gün 
1 

15Mayıs 
.• 1 ~ 

(Fqrward - Forward) ödünç verme oranı 

(Forward - Forward) ödünç alma oranı 

%7~74 

%7.95 

Arbitraj imkaninı engellemek için gelecekteki 

borçlanma faiz oranının %7.74 1 den yüksek 

sözleşme 

olması ve 

gelecekteki sözleşme borç verme faiz oranının %7.95 1 den 

düşük olması gerekir. Sözleşme fiyai;larını tesbit edersek: 

100 - 7.74 = 92.26 

100 - 7.95 = 92.05 
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Bu durumda gelecekteki sözleşmeler için adil fiyat tüneli 

(92.05 - 92.26) dır. 

d) Gelecekteki Sözleşmelerin 

Avantajları 

Gelecekteki sözleşmelerin diğer koruma araçlarına 

karşı bazı üstünlükleri vardır. Gelecekteki sözleşmeler: 

. Bilanço dışı kalemlerdir 

Likiditeleri yüksekti~ 

. Kredi limitlerinden çok az kullanır ya da hiç 

kullanmazlar 

Son zamanlarda swap ve vadeli fazi oranı sözleşmelerinin 

gelişmesi gelecekteki sözleşmelerin önemini azaltmakla 

birlikte hala diğer araçlara karşı önemli bir üstünlügü 

vardır, çünkü taşıdıkları kredi risld ya çok düşüktür, ya da 

hiç yoktur. 

e) Gelecekteki Sözleşmelerin 

Dezavantajları 

Gelecekteki sözleşmelerin yarattıkları belli başlı 

sakıncalar şunlardır: 

. Günlük marj ayarlamaları 

Temel risk (basis rişk} 

Standart sözleşmelerde bu~unan esneklik azlığı 

. !ç denetim gereksinmeleri 
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. Vergi ve muhasebe uygulamaları 

f) Gelecekteki Sözleşmeler !le Korurmıa 

Faiz oranına dayalı gelecekteki sözleşmeler 

yatırımcıları faiz oranlarındaki dalgalanmaların yarataca9ı 

riskten koruyabilir. Bir gelecekteki sözleşme satın almak 

gelecek bir tarihte yatırım yapmayı düşünen yatırımcıyı faiz 
. 
oranlarındaki düşüşten korur. Gelecekteki sözleşme satmak 

sabit getir.ili menkul kiymet sahiplerini .faiz oranlarındaki 

yükselmelere karşı korur. Genel olar~k sahip olunan veya 

ihtiyaç duyulan şeyi "vadeli" olarak satmak veya satın almak 

teslim tarihinde fiyatlardaki belirsizli9i giderir ve 

karlılık hesaplarını güvenilir hale getirir. 

(1) Kısa faiz oranı korwmıası 

(Short interest rate hedge) 

Kısa .faiz oranı · korunması, faiz oranlarının 

gelecekteki faiz oranları ile ilgili piyasa beklentisinin 

çok üzerine çıkması durumunda bir kar yaratır. Bu sebeple 

gelecekteki finansman maliyatlarini bugünden sabitleştirmeyi 

düşünen yatırımcılar tarafından kullanılır. Gelecekteki 

kredi, mevcut bir kredinin temditi v.eya alınması düşünülen 

ve muhtemel nakit çıkış1a·rı şimdiden sabitleştirilmek 

istenen yehi bir kredi olabilir. 
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( 2) Uzun faiz oranı korumnası 

(Long interest rate hedge) 

Uzun faiz oranı korunması faiz oranlarının piyasanın 

beklediai oranların çok altına düşmesi durumunda bir kar 

yaratır. Bu sebeple borç verenler ve yatırımcılar tarafından 

kredilerinin veya yatırımlarının gelirini şimdiden garantiye 

almak için kullanılır. 

Bir gelecekteki sözleşmenin belli bir faiz oranı 

riskini koruma altına alabilmesi korunacak risk ile 

sözkonusu gelecekteki sözleşme arasındaki ilişkiye ba~lıdır. 

Bu ikisi. arasındaki ilişkinin bir ölçüsü 11 regresyon · 

katsayısıu21 dır. Ancak tarihsel verilere dayanılarak 

hesaplanan regresyon katsayısı, fiyatların gelecekte ne 

şekilde hareket edeceainin kesin bir göstergesi de~ildir. 

Olayı bir uzun faiz oranı korunması yapan Eurodolar ödünç 

vericisi açısından örnekleyelim: . 

Bir şirket beş ay sonra 2 milyon dolarlık bir 

tahsilat yapacaktır. Şirketin mali işler sorumlusu ileride 

dolar bazında yapılması planlanan bir yatırımı düşünerek 

ıtJ.Johnston,Econometric Methods,(Tokyo:KcGraw-Hill,1984) · 
Birbirleriyle ilişki içinde olan değişkenlerin tarihsel verileri kullanarak doğrusal bir model ile 
açıklanmaya çalışılmasına Basit Lineer Regresyoıi denir. Korunma amacıyla kullanılan modelde cari fiyat 
hareketleri Cı+ı ile gelecekteki sözleşme fiyatları · Fııt arasındaki ilişki tesbit edilmeye çalışılır. 
Cı +ı , lineer a + bFı + t modeli ile açıklanır. eı +ı modelin hatasını belirten kalıntı terimidir. a,a. ile 
b,~ ile beHrlenirse:~ regresyon doğrusunun cari fiyat eksenini kestiği noktayı belirler. ~ise 
regresyon doğrusunun eğimini verir. Korunma amacıyla düşünüldüğünde önemli olan ~ istatistiğinin 
de~'eridir. ~, risk taşıyan belli miktarda cari kıymete karşı kullanılması gereken gelecekteki sözleşme 
miktarının oranını belirtir. 
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geliri 6 ay vadeli eurodolar mevdu~~ı olarak de9erlendirmeyi 

düşünmektedir. Finansman yöneticisinin riski, 5 ay içinde 

mevduatı yatıramadan faiz oranlarının düşmesidir. Bu riske 

karşı bir gelecekteki sözleşme yaparak kendini koruma altına 

almak istemektedir. Sistemin çalışması şöyledir: 

Yönetici önce korumayı sa9layabilmek için kaç adet 

gelecekteki sözleşme yapması gerekti9ini hesaplamalıdır. 

Tarihsel verilere göre cari eurodolar fiyatları ile 3 aylık 

eurodolar sözleşmeleri arasındaki regresyon katsayısının 

0.94 oldu9unu düşünelim. B~a göre gerekli sözleşme sayısı: 

Nominal Tutar x Vade uyuşmazlı9ı x Regresyon katsayısı 

2 x 180/90 x 0.94 = 3.76 • 4 sözleşme 

Cari Piyasa 

Ekim 1 de beklenen.nakit 
girişi. 2 milyon dolar-. 
6 aylık eurodolar faiz 
oranı %7.5, bu da 75.000 
dolarlık potansiyel faiz 
geliridir. 

30 Mayıs 

Vadeli Piyasa 

Fiyatı 93.00 den 4 adet 
Aralık vadeli 3 aylık 
sözleşme satın alınır. 
{verim %7) 

Temel Fark = -50 tick 

2 milyon dolar 6 aylık 
eurodolar mevduatına 
%6.75'den yatırılır. 

31 Ekim 

Temel Fark = -45 

Kayıp 

Faiz geiiri artık sadece 
67.500.dolardır. 
·( 7. 500 doları ık azalma). 

Aralık vadeli 4 sözleşme 
93.70'den satılır~ 
(verim %6.3) · 

tick 

Kazanç 
Herbiri ş25'den 
4 sözleşmede 70 tick. 
(4x70x25 = 7.000 dolar) 
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(3) Kortuna uygulamasının 

deöerlendirilmesi . 

Bu uygulamada koruma zararın tamamını 

karşılayamamıştır. Koruma (7000/7500)x100 = %93 oranında 

başarılıdır. Korumanın yetersiz olmasının bazı $ebepleri 

vardır. ·öncelikle sözleşmelerin miktarı ile riske maruz 

kalan miktarlar tam uyuşmamıştır. Ayrıca koruma sözleşmesi 

Aralık vadeli seçilerek oldukça uzasa alınmıştır. Oysa 

haziran ve eylül gelecekteki sözleşmeler alınıp vadesinde· 

yeni sözleşmelerle uzatılabilirler. Sözleşme vadesi boyunca 

verim eSrisinde bir sapma meydana gelmiştir. Mayıs'ta verim 

e9risi negatif e9imlidir. Ekimde de negatif eSimli olmasına 

karşın, e9im azalmıştır. (Mayıs'ta temel fark -50, ekimde 

temel fark -45) 

(4) Temel fark 

Temel fark cari piyasa fiyatları ile gelecekteki 

sözleşme fiyatları arasındaki farktır. Temel fark her zaman 

sıfır degildir, ve sıfırdan farklı olma ölçüsünde koruma 

yüzde yüz mükemmel olmayacaktır. Dolayısıyla koruma altına 

alma.k istediSimiz pozisyon riski bir temel risk (basis risk) 

haline dönüşür. Temel risk gelecekteki sözleşme fiyatlarının 

teslim tarihinden önce cari piyasa fiyatlarına eşit olmama 
. 

. riskidir. Teslim gününe kadar bu iki de9işkenin deSerleri 
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birbirine ne kadar yakın hareket ederse22 risk o ölçüde az 

olur. Teslim tarihinde gelecekteki sözleşme fiyatlarının 

cari fiyatlara çok yaklaşması gerekir, dolayısıyla 

sözleşmenin ömrü boyunca temel fark sıfıra yaklaşır. Temel 

fark'ın bu davranışı daralma (convergence) olarak bilinir. 

Temel farktaki dalgalanma gelecekteki sözleşme ve cari 

fiyatlardakine göre çok azdır. Ancak temel farkın de9eri 

oldukça dura9an da olsa daralma özelliSi de9erinin sözleşme 

ömrü boyunca azalmasını ve teslim tarihinde sıfıra 

ya~laşmasını.sa9lar. 

E9er teslim isteniyorsa23 daralma arzu edilen bir durumdur. 

Pozitif verim e9risine sahip, ya da normal piyasalarda, 

gelecekteki sözleşme fiyatları cari fiyatlara göre 

iskontoludur, ve daralma gelecekteki sözleşmeyi satın alanın 

lehinedir. Negatif verim e9risine sahip, ya da .ters 

piyasalarda (inverted markets), gelecekteki sözleşmeler cari 

fiyatlara göre pirimli satılır, ve daralma gelecekteki 

sözleşme satanların lehinedir. 

n tstatistiksel olarak korelasyon katsayısını hesap ederek değişkenlerin ne ölçüde beraber 
hareket ettikleri saptanabilir. Katsayı her iki değişkenin standart sapmalarına bölünerek standart bir 
ölçü elde edilebilir. Değeri -1 ile + 1 aralıSında değişen bu ölçünün +l olması tam bir doğrusal 
ilişkiyi, sıfıra yaklaşması ise ilişkinin.zayıflamasını gösterir. 

ı ı Gelecekteki sözleşmelerin bir çoğunda teslim gerçekleşmez. Sözleşmeler genellikle vadeden bir 
süre önce ters bir işlemle kapatılır. Ancak teslim isteniyorsa kliring merkezi bunu ·sağlamak için 
gerekli düzenlemeleri yapar. 
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g) Ticari Bir Bankanın Aktif-Pasif 

Yapısını Faiz· Riskine Karşı 

Koruması 

Komisyon ve bilanço dışı gelirleri kenara 

bırakırsak, bankaların en önemli faaliyetleri belli bir 

orandan borç almak, daha sonra bu fonları ya bir müşteriye, 

ya-da kamu menkul kıymetleri satın alarak devlete daha 

yüksek bir getiri saSlayacak şekilde ·plase etmektir. ödünç 

alınan fonların maliyeti ile plasmanların getirisi 

arasındaki fark (eksi DiSer tşletme Giderleri) · bankanın 

karlılıSını meydana getirir. ·Hem aktifleri hem de pasifleri 

faize dayalı oldu~u için bankalar faiz oranı riskine en 

fazla maruz kalan kurumlardır. ESer kredi faiz oranları aynı 
-

kalırken borçlanma maliyetleri artarsa bankanın karlılı9ı 

azalır. Bankanın kar11lı9ı borçlanma maliyeti sabit kalırken 

kredi faiz oranlarının düşmesi durumunda da azalır. 

Gelecekteki sözleşmelerin kullanılması plasman ve borçlanma 

oranlarını belli seviyelerde sabitleştirerek bankanın faiz 

riskinden korunmasını ve kar marjını sabit tutmasını 

sa~layabilir. 

Banka bilançoları aslında birçok doSal korunma taşırlar. 

örne9in 3 aylık dönemlerde temdit edilen krediler, 3 ay 

vadeli mevduatlar (veya 3 aylık mevduat sertifikaları veya 

interbank depo'ları) ile karşılanırlar. Buna vadelerin 

uyuşması (matching) denitr. Banka aktif ve pasifi koruma 

altına alınmadan önce, doSal olarak korunan .kısım 
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·ayıklanmalı ve faiz.~iskine maruz kalan net pozisyon .tespit 

edilmelidir. 

Bir bankanın ·faiz riskine tabi net pozisyonu aşa~ıdaki gibi 

olsun: 

Vade(gün) Net bakiye(milyon ş) Türü 

o - 90 1.500 Pasif 
91 - 180 1.000 Aktif 

181 - 270 1.000 Aktif 
271 - 365 1.500 Aktif 

ı. Aşama: Aktif ve pasifin kesin temdit tarihleri tesbit 
edilir. 

1 Şubat 
şl.500 pasif (90 günlük mevduat sertifikası MS) 1 Nisan 
şl.000 aktif (6 aylık interbank mevduatı) ı Tenmuz 
şl. 000 aktif ( 9 aylık kredi) 1 Ekim 
şl.500 aktif (12 aylık kredi) 1 Ocak 

90 günlük mevduat sertifikalarının cari oranı: %13.50 

2.Aşama: Korunma yapısının tesbiti. 
1 Nisan - 1 Temmuz dönemi için şl.500 Mevduat Sertifikasını 
%13.50'den garantile 
1 Temmuz - 1 Ekim dönemi için ş500 Mevduat Sertifikasını 
~13.50 1 den garantile 
Mevduat sertifikalarını gelecekteki sözleşmeler ile kortmıa 
altına al 
(korelasyon = 0.97 , regresyon katsayısı = 1.05) 

Korunma: 

Tarih 

1 Şubat 

1 Nisan 

ı Temmuz 

Cari KS Piyasası. 

MS oranı 113.50 

şl.500 MS 114.25'den yeniden ihraç et 
i ilave maliyet .. 1.500.000.000 x 

(0.1425 - 0.135) x % 
= ş2.8125 milyon) 

ş500 M.S l14.501den yeniden ihraç et 
(ilave maliyet = 500.000.000 x 

{0.145 - 0.135) x % 
= şl.25 milyon) 

Toplam ilave maliyet: ş4.0625 milyon 

Vadeli KS Piyasası 

1575 haziran M.S 87.00'dan sat 
525 eylül KS 86.50 1den sat 

1575 haziran MS 86.30'dan al 
gelecekteki söz. karı = 1575 x ş25 x 70 tick 

= ş2.756.250 

525 eyfoi MS.85.80 1den al 
gelecekteki söz. karı = 525 x ş25 x 70 tick 

. = ş918.750 

Toplam gelecekteki söz. karı: ş3. 675" milyon 
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3.Aşama: Korumanın deaerlendirilmesi 
3.675 

Koruma verimliliSi s ~~- x 100 = %90.50 
4.0625 

Bu örnek bankanın aktiflerinin temdit vadeleri gelene kadar 

pasiflerinin (böylece kar marjının) nasıl koruma altına 

alınacaaının bir örneSidir. GörüldüSü gibi koruma %90.50 
.· 

oranında başarılıdır. Tam korumanın meydana gelememesinin 

nedeni eylül vadeli sözleşmelerdeki temel farkın regresyon 

ka~sayısının ima ettiSinden farklı bir deSer almasıdır. 

2. Vadeli Faiz 0r8n1 Anlaşmaları (VFOA) 

Vadeli Faiz oranı ari1aşmaları (Forward Rate 

Agreements FRAs) 1980'1erin başlarından beri uygularunakla 

beraber, bankalararası derin bir piyasanın oluşması 1984'den 

sonra meydana gelmiŞtir. 1989 yılında Londra piyasalarındaki 
~. 

günlük işlem hacminin 4 milyar ABD doları, 500 milyon alman 

markı, ve 500 milyon sterlin civarında olduSu hesaplanıyor. 

Bunların dışında europazarlarda işlem gören birçok para 

cinsi üzerinden vadeli faiz oranı kotasyonu almak mümkündür. 

· Esasen vadeli faiz oranı anlaşmaları bir tür gelecekteki 

sözleşmedir. !nterbank piyasası kapsamında ~üşünüldüSünde 

bir VFOA iki banka arasında belli bir anapara üzerinden 

belli bir .dönem için belli bir faiz oranı fiyatını ihtiva 

eden bir sözleşmedir. Gelecekteki sözleşmelerden farklı 

olarak, VFOA gelecekteki herhangi bir tarihten başl&yıp 

diger herhangi bir tarihe kadar sürebilir. Dikkat edilmesi 

gereken nokta VFOA'larında her iki taraf için de ana parayı 
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fiziksel olarak teslim etme taahhüdü yoktur. VFOA'da genel 

teamül sözleşme dönemine ilişkin ödenmesi gereken tutarların 

dönemin başında ödenmesidir. ödenecek miktar sözleşme oranı 

ile LIBOR (ya da bir endex oran) arasındaki fark üzerinden 

sözleşme sonunda birikecek tutarın sözleşme başlangıç 

günündeki degeridir. 

a) Gelecekteki Sözleşmeler lle Vadeli 
. 

Faiz Oranı Anlaşmalarının 

Karşılaştırması 

Gelecekteki sözleşmeleri~ bazı özellikleri bazı 

yatırımcıların bu araçlara karşı çekingen davranmalarına 

s.ebep olmuştur. Bu özellikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

. Başlangıç ve_ günlük ayarlama marjları önemli ölçüde 

operasyonel yük getirmektedir . 

. Günlük marj ayarlamaları nakit giriş ya da çıkışları 

gerektirir bu.da sözleşme dönemi boyunca bir fonlama 

maliyeti gerektirebilir. 

. Vadeli sözleşmelerde standart teslim tarihleri 

oldu~undan, kredi va da mevduatların temdit tarihleri 

ile vadeli sözleşmelerin teslim tarihleri genellikle tam 

uymaz. 

Vadeli faiz oranı anlaşmaları sayesinde bu olumsuzluklar 

giderilir. 
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Bir Vadeli Faiz oranı anlaşmasının yapısını şöyle 

özetleyebiliriz: 

i. To tarihinde A bankası B bankasına X miktarında bir 

parayı Tı tarihinden Tz tarihine kadar ödünç verir 

(ya da bir VFOA satar). 

ii. Tı tarihinde LIBOR oranı rı dir. 

iii. VFOA oranı r2 ile rı oranı arasındaki fark A bankasının 

lehinedir. 

i.v. Gerekli ödeme anlaşma dönemi başında yapıldı~ı için 

miktar verime göre iskonto yöntemiyle hesaplanır. B 

bankasının ödemesi gereken tutar: 

Faiz oranı farkı x Sözleşme gün sayısı x Ana para 
= Faiz 

365 (veya 360) x 100 

Faiz 
= ödeme tutarı 

(LIBORxgün sayısı) 
1 + 

365(veya 360) x 100 

Vadeli faiz oranı anlaşmalarının uygulama imkanları oldukça. 

geniştir. Kendisine sabit bir faiz oranı garantilemek 

·isteyen herkesçe kullanılabilir. örne~in, gelecekte faiz 

oranlarının düşmesinden korkan bir yatırımcı veya yükselen 

faiz oranları yüzünden borçlanma maliyetlerini artırmak 

istemeyenler vadeli faiz oranı anlaşmalarından 

faydalanabilirler. Aşa~ıda VFOA uygulamaları örneklenrniştir. 
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(1) Mevduat 

artırılması 

Bir banka %9118 faiz ödeyeceai bir 

mevduat kabul etmiştir. Banka bu fonu aynı 

piyasaya plase etmek istemektedir. Cari piyasa 

getirisinin 

yıllık bir 

süre için 

koşullarına 

göre bunu %9311& 'dan yapabilir, ancak banka kazanacaaı %1/16 

faiz farkının işletme giderleri ve kredi riskini karşılamaya 

yetmeyeceaini düşünmektedir. 

Banka parayı 6 aylıaına cari oran .(%87/8) üzerinden 

plase eder ve 6 ay sonra başlamak üzere 6 aylık bir vadeli 

faiz oranı anlaşması yapar. Böylece banka parayı yıllık 

bazda %9% ile plase etmiş olur. Bu durumda bankanın 

kazanaca~ı faiz farkı iki kat artarak %1/8 olmuştur. Vadeli 

faiz oranı anlaşması bankaya 6 ay sonra dönen krediyi LIBOR 

ne olursa olsun %9.22'den plase etme imkanı sa~lamıştır. 

( 2) Borçlanma 

azaltılması 

maliyetinin 

Bir banka müşterisine verdiai 6 aylık krediyi 

interbank piyasasında borçlanarak saalamak istemektedir. 

Piyasada geçerli borçlanma oranı %9 1 dur. Bunun yerine banka 

piyasada bulunması daha kolay olan 3 aylık interbank 

mevduatını %8118 ile alır. Geri kalan süre için ise 

%8.83'den uç aylık bir VFOA satın alır. Böylece bankanın 6 
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aylık toplam borçlanma maliyeti %8.95'e gelir ki bu da banka 

lehine 5 baz puanlık bir avantaj sa~lar. 

(3) Açık nakit pozisyonunun 

kapatılması 

Bir banka 3 aylık kısa posizyon taşımaktadır ve bunu 

borçlanarak kapatmak istemektedir. Pozisyonunu zarara 

girmeden kapatabilmek için borçlanma maliyetinin en fazla 

%813/16 olması gerekmektedir. Ancak piyasada bulunabilen en 

iyi oran %81a116 dır. Bankanın bunun dışında efektif2 4 

olarak daha iyi bir oran olan %81a116 'dan 6 aylık borçlanma. 

imkanı vardır. Banka 6 aylık borçlanmayı tercih eder. 3 ay 

sonra ortaya çıkacak 3 aylık uzun pozisyonuna karşılık da 

%8.90'dan 3 aylık bir VFOA satar. Bu durumda banka ilk 3 

aylık borçlanmasının maliyetini %82aıa2 'ye kadar düşürmüş 

olur. 

3. Faiz Oranı Opsiyonları 

Faiz oranı opsiyonları kısa vadeli faiz oranları 

üzerine kısa vadeli opsiyonlardır. Sermaye piyasalarında 

a!,-rrıca kısa vadeli faiz oranları üzerine orta vadeli 

opsiyonlar (faiz tavanı-cap, faiz tabanı-floor, ve faiz 

ı ı Efektif maliyet bileşik faiz etkisini dikkate alan orandir. ör ne Sin 6 aylık efektif S81 ı ı u 
m. 9375), 3 aylık bazda %8. 8398' e eşittir. Bu da örnekteki 3 aylık orandan daha dftşüktür. · 
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yakası-collar), tahviller üzerine k~~a vadeli opsiyonlar ve 

tahviller üzerine orta vadeli opsiyonları (tahvil 

varantları) içeren araçlar bulurunaktad1r2a. 

Faiz oranı opsiyonları da diSer opsiyonlarda olduau gibi 2 

degişik türde deSerlendirilebilir. Birinci grup opsiyonlar 

borsalarda alım satıma konu olan opsiyonlardır (exchange-

traded/exchange-listed). Di9er grup ise tezgah üstü 

piyasalarda işlem gören opsiyonlardır (over-the-counter). 

Borsada işlem gören opsiyonlar daha likittir, ancak bazı 

kısıtlamalara da tabidirler. Tezgah üstü .piyasalardaki 

opsiyonlar genellikle kurumların özel ihtiyaçlarına göre 

ayarlanabilir ancak likiditeleri daha az ve maliy.etleri daha 

fazladır. Tablo VII iki de~işik türdeki opsiyonları 

örneklemektedir. 

TABLO VII 

FA!Z ORANI OPSlYONLARININ TORLER! VE ÖRNEKLER 

Tür 

A- Borsada işlem gören 
Faiz oranı gelecekteki 
sözleşmeleri üzerine 
alım ve satım 

B- Tezgah üstü piyasa 
1- Tek alım ve satım 

2- Melez opsiyonlar 

örnek 

3 aylık eurodolar(IMM,LIFFE) 
3 aylık hazine .bonosu(IMM) 
3 aylıkeurosterlin(LIFFE) 

Eurodôlar, VFOA, Eurosterlin 
Mevduat sertifikası 

Faiz yakası - collar 

ıssoris Antl, Kanasement of Interest Rate Risk, (London: Euromoney Publications PLC, 1988l, S.179 
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a) Alım Ve Satıma Konu Olan Opsiyonlar 

Alım ve satıma konu olan ve borsalarda işlem gören 

opsiyonlar genellikle faiz oranı gelecekteki sözleşmeleri 

üzerine kullanılırlar. Gelecekteki sözleşmeler üzerine 

kullanılan opsiyonlar geleneksel opsiyonlardan tek bir temel 

noktada ayrılırlar: ·opsiyona konu olan araç spot bir kıymet 

degil, bu kıymet ile ilgili hazırlanmış bir gelecekteki 

sözleşmedir. örne9in bir alım opsiyonunun alıcısı opsiyonunu 

uygularsa bir kıymet için de9il o kıymetle ilgili 

hazırlanmış bir gelecekteki sözleşme için uzun pozisyon 

almış olur. Opsiyonun satıcısı.da aynı-gelecekteki sözleşme 

için kısa pozisyon almış olur. Gelecekteki sözleşmeler ile 

ilgili bir pozisyon alındı9ında bu sözleşmenin cari fiyatı 

üzerinden olur. Ancak opsiyonun uygulama. fiyatı işlem 

anındaki sözleşme fiyatından farklı ise opsiyon satıcısı 

aradaki farkı telafi etmelidir. Bu genellikle pozisyonu 

opsiyon uygulama fiyatı üzerinden tesis edip hemen 

arkasından cari piyasaya göre de9erleme yöntemiyle 

(mark-to-market) yapılır. 

TABLO VIII 
3 AYLIK EURODOLAR MEVDUATI GELECEKTEK! SÖZLEŞME OPS!YONU 

Borsalar 

tlgili kıymet 

Vade ayları 
Uygulama fiyatı 
Sözleşme büyüklü9ü 

Opsiyon tipi 
1 baz puan degeri 

Chicago Mal Borsası ( IMM), 
Londra(LIFFE) 
3 aylık eurodolar mevduatı 
gelecekteki sözleşmesi 
Mart, haziran, eylül, aralık 
25 baz puanın katları 
Nominal 1 milyon ABD dolarlı 
gelecekteki sözleşme 
Amerikan tipi alım ve satım 
25 ABD doları 
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Hem gelec~kteki sözleşmenin hem de opsiyonun kotasyonu 

endeks fiyatlama yöntemiyle yapılır (100 eksi yıllıaa 

çevrilmiş faiz oranı). Bu alım opsiyonunun sahibi eaer faiz 

oranları düşer ve endeksin deaeri artarsa kar eder. Satım 

opsiyonu sahiplari eaer faiz oranları yükselir ve endeksin 

de~eri düşerse kar ederler. ooaa1 olarak gelecekteki faiz 

oranlarına karşı kendilerini korumak isteyen 

satış opsiyonlarını, gelecekteki faiz 

garantilemek isteyen ödünç vericiler ise alış 

bulundururlar. 

borçlanıcılar 

oranlarını 

opsiyonlarını 

b) Tezgah Ostü Piyasalardaki Alım .Ve 

Satım Opsiyonları 

Tezgah üstü piyasa opsiyonlarının borsa 

opsiyonlarından farkı daha çeşitli para cinslerinden de~işik 

vade ve uygulama .fiyatlarına sahip olmalarıdır. Ayrıca 

kotasyon sistemide farklıdır. Rotasyon genellikle yıllıaa 

çevrilmiş faiz oranı üzerinden verilir. Son fark da tezgah 

üstü piyasa opsiyonlarının genellikle avrupa tipi opsiyon 

(sadece vade günlerinde uygulanabilir) olmasıdır. 

Tezgah üstü piyasalarda gelecekteki sözleşme alım 

opsiyonuna ödünç verenlerin opsiyonu (lender's option) 

denir, çünkü bu opsiyonlar faiz oranlarındaki düşüşlere 

karşı korurlar. Aynı ·şekilde gelecekteki .sözleşme satım 

opsiyonuna borçlananların opsiyonu (borrower·~ option) 
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denir, çünkü bu opsiyonlar sahiplerini faiz oranlarındaki 

artışlara karşı korurlar . . 
TABLO IX 

BORSA VE TEZGAH OSTO P!YASA OPS!YONLARININ öZELL!KLER! 

!sim 

lsim 

Vade 
Tip 
!lgili kıymet 

Uygulama fiyatı 
kotasyonu 

Alım 

Satım 

Belli tarih 
Amerikan 
Faiz oranı 
gelecekteki sözleşmesi 
100 - faiz oranı 

c) Kotasyon Kuralları 

ödünç verenlerin 
opsiyonu 
Borçlananların 
opsiyonu 
Belli dönem 
Avrupa 
Faiz oranı 

Faiz oranı 

Gelecekteki sözleşmeler '100 - yıllık bazda faiz 

oranı' olarak belirlenen bir endeks cinsinden kote edilir. 

Borsa opsiyonları da aynı kotasyonu kullanır. Tezgah üstü 

piyasalarda ise opsiyonlar yıllı9a çevrilmiş faiz oranı 

cinsinden kete edilir. Opsiyon için ödenen para ise 

opsiyonun baz puan cinsinden fiyatı ile 1 baz puanın 

de~erinin çarpımı sonucu bulunur. 

d) Opsiyonlarda Fiyatlama 

Faiz oranı opsiyonlarının fiyatını genelde şu 

de~işkenler belirler: opsiyonun vadesi, opsiyona konu olan 
. 

kıymetin fiyatı, uygulama fiyatı, faiz oranı ve faiz 
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belirsizliai26 • Faiz oranının kendisi bir menkul kıymet 

olmadı9ı için opsiyona konu olan kıymet genellikle bir faiz 

oranı üzerinden gelecekteki sözleşmedir. 

Faiz oranlarındaki belirsizlik dışında di9er verileri elde 

etmek kolaydır. Belirsizli9in ya tahmin edilmesi, ya da cari 

opsiyon fiyatları tarafından ima edilmiş olması gerekir. 

Opsiyon sözleşmesinin fiyatının, ya da primin (premium), iki 

bileşenden meydana geldi9i düşünülebilir: opsiyonun ha.kiki 

deReri (intrinsic value) ve zaman pri.llJJ.. Hakiki de9er 

opsiyonun hemen ·uygulama deaeridir. örne9in bir alım 

opsiyonunun uygulama f'iyatı 80 ise ve opsiyon konusu olan 

menkul kıymet cari olarak 84 1 den işlem görüyorsa, opsiyonun 

hakiki de~eri 4 1 dür. Zaman primi, opsiyon primi ile 

opsiyonun hakiki de9eri arasındaki farktır. E9er örnekteki 

opsiyonun fiyatı 6 ise bu öurumda zaman de9eri (6-4=2) dir. 

Bir alım opsiyonu sahibi açısından düşünürsek, opsiyona konu 

olan menkul kıymetin fiyatı opsiyonun uygulama fiyat~nın 

altında oldu~u müddetçe opsiyonun hakiki de9eri sıfırdır, 

çünkü menkul kıymet piyasadan opsiyon yardımı ile alınan 

fiyatın altında satın alınabilir. Menkul kıymetin fiyatı 

opsiyon uygulama fiyatının üstünde ise menkul kıymet fiyatı 

ile opsiyon uygulama fiyatı arasındaki fark opsiyonun hakiki 

deSeridir. 

26 Boris Antl, Kanagement of Interest Rate Risk, (Landon: Ruromoney Publications PLC, 1988), S.182 
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Satım opsiyonu sahibi açısından düşünürsek, menk~~ 

kıymetin fiyatı opsiyonun uygulama fiyatından_ yüksek olursa 

opsiyonun hakiki degeri sıfırdır. Menkul kıymetin fiyatı 

opsiyonun uygulama fiyatının altına 

hakiki de9eri opsiyon uygulama fiyatı 

fiyatı arasındaki farktır. 

düşerse, opsiyonun 

ile menkul kıymet 

Menkul kıymetin fiyatı opsiyon uyg~lama fiyatının çok 

altında veya üstünde olursa opsiyonun zaman degeri sıfıra 

yaklaşır. Menkul kıymetin fiyatı opsiyon uygulama fiyatına 

eşit olduSu zaman opsiyonun zaman deSeri en çok du~. 



15EylQI . 
Aralik 90.00 Alim 
Fiyat= 0.75 

Hakiki Deger = 0.50 
Zaman Prfrnl = 0.25 

89.00 

Hakiki 
Deger 

89.00 

89.50 

89.50 
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ALIM OPSiYONU 

Fiyat = 0.75--------~ 
1 

ED3 Gelecekteki 
Sözlesme Fiyatı 

90.00 90.50 91.00 

SATIM OPSiYONU 

0.25 

Zaman~ 

15Eylül 
Arallk 90.00 Satim 
Fiyat =0.25 

ED3 Gelecekteki 
Sözlesme Ryatl 

90.00 . 90.50 91.00 

ZAMAN DEGERI 

Hakiki Deger 

ŞEK!L 5. Alım ve satım opsiyonlarının şematik ifadesi 
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e) Opsiyon De~erinin Belirleyicileri 

Opsiyon için adil bir fiyatın belirlenmesi hem 

opsiyon alıcısı, hem de opsiyon satıcısı için önemlidir. 

Birçok menkul kıymet opsiyonu için Black-Scholes27 modelinin 

türevleri opsiyon deSerlemesinde kullanılır. Bu model sabit 

getiril;i. menkul kıymet opsiyonları için de kullanılmakla 

beraber modelin varsayımları ile bu tür kıymetlerin gerçek 

durumları arasında farklar olabilir. örneSin 5 yıllık bir 

tahvil üzerine kullanılan 1 yıllık· opsiyonu düşünelim. 

Opsiyonun başlangıcında tahvil 5 yıllık iken, opsiyon 

vadesinde tahvil 4 yıllıktır ve far~lı özelliklere sahiptir. 

Sabit getirili menkul kıymet opsiyonlarında ilgili menkul 

kıymetin zaman içinde deSişim gösterdi Si dikkate 

alınmalıdır. Opsiyon deSerini belirleyen deSişkenler aşa~hda 

kısaca tanımlanmıştır: 

(1) Uygulama fiyatı 

Uygulama fiyatı opsiyonun deSerleme anında ne kadar 

içte, dışta veya üstünde2 e olduSunu belirler. DiSer 

• 1 Darrall Duffie, Futures Karkets, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1969), S.300 

zs Opsiyonun içte, dışta veya üstünde olması opsiyon uygulama fiyatı ile ilgili menkul kıymetin 
piyasa fiyatı arasındaki farka göre belirlenir. Alım opsiyonlarında menkul kıymetin fiyatı uygulama 
fiyatından düşükse dışında (out-of-the-money), eşitse üstünde (at-the-money), uygulama fiyatından daha 

. •· 
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özellikler sabit kalarak içte olan bir opsiyon, üstte olan 

opsiyona göre daha degerlidir. Aynı şekilde üstte olan bir . 
opsiyon dışta olan bir opsiyondan daha degerlidir. 

(2) tlgili menkul kıymetin fiyat 

belirsizli§i 

!lgili menkul kıymetin fiyat belirsizligi (price 

volatility) menkul deSerin potansiyel fiyat hareketlerinin 

beklenen varyansıdır. Bilindigi gibi istatistiksel olarak 

varyans büyüdükçe menkul deSerin fiyatının beklenen ortalama 

degere yakın çıkma ihtimali azalır. örneSin cari piyasa 

fiyatı ıoo olan bir alım opsiyonunun uygulama fiyatı 110 

olsun. DoSal olarak beklenen fiyat belirsizliSi %10 yerine 

%20 olursa opsiyonun içte (in-the-money) olarak sona erme 

ihtimali daha fazladır. Belirsiziigin artması durumunda 

negatif fiyat hareketlerinin de daha fazla olma ihtimali 

önemli deSildir. Çünkü uygulama fiyatının altındaki 

fiyatlarda opsiyonun hakiki de9eri sıfırdır. Beklenen fiyat 

belirsizli9i ne kadar büyük olursa içteki (in-the-money) 

opsiyonların primi de o ölçüde artar. Opsiyon degerlemesinde 

fiyat belirsizli9ini tahmin etmek en güç olan kısımdır, 

·çünkü doSrudan ·gözlemleme imkanı yoktur. Bir alım 

opsiyonunda ilgili menkul kıymetin fiyat belirsizli9i ne 

yüksekse içte (in-the-money) olarak tanımlanır. Satış opsiyonlarında menkul kıymetin fiyatı uygulama 
fiyatından düşük ise içte, eşit ise üstünde, daha yüksek ise dışta 1 dır. 
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kadar fazla ise opsiyonun kar elde ederek uygulanma ihtimali 

artar. Opsiyonun uygulama fiyatı· ile menkul kıymetin fiyatı 

aynı ise (at-the-money) fiyat belirsizli9ine karşı 

duyarlılık en fazladır. Belirsizli9i talımin etmek için iki 

temel yöntem vardır: 

i. Tarihsel gelecekteki sözleşme fiyatlarının veya faiz 

serilerinin analizi 

En çok kullanılan yöntemlerden biridir ve geçmişteki 

belirsizlikleri temel alır. Ancak zaman serilerinin seçimi 

ya da veriler a~asındaki aralıklar de9eri etkileyebilir. 

Ayrıca bu yöntem cari piyasanın belirsizlik ile ilgili 

beklentilerini dikkate almaz ve geçmişin gelecekteki 

belirsizlik için kesin bir belirleyici olmadı9ını ihmal 

eder. 

ii. Piyasadaki opsiyon primleri ile ima edilen belirsizlik 

Bu yönteme göre menkul kıymetlerin cari "fiyatları ile 

opsiyon fiyatları bir grafik üzerinde analiz edilir ve 

bunların gelecek faiz oranları veya belirsizlik ile ilgili 

beklentileri keşfedilir. Böylece piyasanın belirsizlik 

konusundaki gerçek bekle,ntisi anlaşılaca9ı gibi, göreli 

olarak düşük ya da fazla deSerlenmiş opsiyonlar da .tesbit 

edilebilir. Piyasanın beklentilerinin normal mi, özel bir 

durumu mu gösterdiSini anlamak için tarihi verilerin analizi 

de yararlı olur. Ancak fiyat ve oran belirsizliklerinin çok 

çabuk deSişebileceSi ve yanıltıcı olabileceSi 

unutulmamalıdır. · Bu durum yatırımcılara bazı . imkanlar 

saSladıSı gibi riskler de ortaya çıkartmaktadır. Opsiyon 
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primleri fiyat belirsizliklerine çok çabuk uyum sagladıkları 

için yatırımcılara fiyat tahminleri üzerine oldu9u kadar 

belirsizlik tatuninleri üzerine de spekülasyon yapma imkanı 

saSlar. 

f) Opsiyon Vadesi 

Vadeye kadar geçecek 

belirsizlik durumunda oldugu 

sürenin uzaması, aynı 

gibi, muhtemel fiyat 

hareketlerinin aralı9ını artırarak opsiyonun fiyatını 

yükseltir. Opsiyonun vadeye kadar olan süresi ne kadar 

artarsa opsiyonu karla uygulama şansı da o kadar artar. 

g) Fiyatların Yapısı 

Tablo X Londra 1 daki alım opsiyonlarının yapısını 

gösteriyor. Uygulama fiyatı düştükçe- alım opsiyonlarının 

degeri artar ve satım opsiyonlarının degeri azalır. Uygulama 

fiyatı 92 olan eylül vadeli bir·alım opsiyonunun de9eri aynı 

uygulama fiyatına sahip haziran vadeli alım opsiyonundan 

daha az de9erlidir. Bu durum haziran (92.45) ve eylül 

(91.75) vadeli gelecekteki sözleşme fiyatlarının belirtti9i 

positif verim e9risini yansıtır. Opsiyon fiyatları hakiki 

deger ve zaman de9eri o.larak ayrıştırılabilir. 92 1 den 

haziran. alım opsiyonunun .45 puan hakiki de9eri buna karşılık 

eylül , alım opsiyonunun O hakiki degeri vardır. 92'den 

haziran alım opsiyonunun zaman de9eri çok küçüktür, bunun 
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sebebi de. vadesine çok az kalmış o.lması ve zaten içte 

(in-the-money) olmasıdır. 

TABLO X 

EURODOLAR ALIM OPSİYONU F!YATLARI 
(LIFFE, 22 Mayıs 1987) 

Gelecekteki sözleşme fiyatları: Haziran 92.45; Eylül 91.75 

uygulama haziran hakiki zaman eylül hakiki zaman 
fiyatı fiyatı de~er degeri fiyatı de ger degeri 

91.50 0.95 0.95 0.00 0.53 0.25 0.28 
91.75 0.71 0.70 O.Ol 0.37 0.00 ' 0.37 
92.00 0.48 0.45 0.03 0.24 0.00 0.24 
92.25 0.26 0.20 0.06 0.15 0.00 0.15 
92.50 0.08 0.00 0.08 0.09 0.00 0.09 
92.75 ·0.02 0.00 .0.02 0.05 0.00 0.05 
93.00 O.Ol 0.00 O.Ol 0.02 0.00 0.02 

h) Opsiyon Fiyatlama Modeli 

Faiz oranı · opsiyonlarını fiyatlama modelleri faiz 

oranlarının hareketleri ile ilgili aşa~ıdaki varsayımlara 

dayanır: 

i. Faiz oranlarındaki günlük degişmeler birbirlerinden 

bagımsızdır. 

ii. Günlük faiz oranlarındaki de9işim oranının logaritması 

sabit bir belirsizlik oranı ile rastgele dagılıma 

sahiptir. 

iii. Faiz oranlarının seyri, faiz oranlarının düzeyinden 

bagımsızdır. 

Bu modelin varsayımına göre faiz oranlarının logaritmasının 

da9ılımı tesadüfidir. Böylece opsiyon vadesindeki· muhtemel 
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faiz oranlarının araııgı tamamen vadedeki beklenen oran, 

oranın belirsizligi ve opsiyonun vadesi ile açıklarunıştır. 

Opsiyon fiyatlamasında en çok kullanılan ve belirtilen bütün 

faktörleri tek bir denklemde özetleyen model Black-Scholes2 9 

formülü olarak tanınır. Buna göre bir alım opsiyonunun 

de~eri aşa~ıdaki fonksiyon ile tanımlanabilir: 

c = g(S,K,o,T,r} 

Burada g bir ilişki fonksiyonunu belirtir. 

c = alım opsiyonu fiyatı 

s = ilgili menkul kıymetin pazar deSeri 

K = opsiyonun uygulama fiyatı 

o = ilgili menkul degerin yıllık fiyat varyansı 

T = vadeye kadar süre (yıllık bazda yüzde olarak} 

r = vadeye kadar uygulanacagı varsayılan sürekli 

bileştirme (continuously compounding} faiz oranı. 

Belirtilen modeli matematiksel bir formül haline getirirsek: 

C = S.N(h) - Ke-rT .N(h-o/T) 

h ... 
log( er T S/K) 

o .f T 
+ 

o .f T 

2 

N(x) = herhangi bir x sayısı için, tesadüfi standart 

(21) 

(22) 

ı 1 Model 1973 yılında Fisher Black ve Kayron Scholes tarafından geliştirilmiştir. kodel temel bazr 
varsayımlara dayanmaktadır, ve varsayımlar kesin olarak doğru değildir. Buna ra§ınen·formül oldukça iyi 
sonuçlar vermekte, bu yüzden korunma yöntemleri ve portföy yönetimi için sıkça kullanılmaktadır. 
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normal (ortalama • O, varyans • 1) de9işkenin 

x•ten küçük olma ihtimali. 

i) Koruma Oranı (DELTA) 

Bir opsiyonun delta'sı ilgili menkul kıymetin pazar 

fiyatı 1 puan de9işti9i zaman opsiyon priminin ne kadar 

de9işece9ini gösterir. Delta•nın de9eri sabit de9ildir, 

aksine ilgili menkul kıymetin pazar fiyatı de9iştikçe 

delta'da sürekli o~arak de9işir. Delta,· opsiyon fiyat 

egrisinin te9etinin e9imi olarak tanımlanatiilir3o ~- Bu 

durumda delta opsiyon fiyat e9risi fonksiyonunun menkul 

kıymetin pazar fiyatına göre türevidir: 

Delta = 
dg(.) 

dP 
(23) 

Opsiyon fiyatı üstünde (at-the-money) ise deltanın de9eri • 

0.50 dir. Opsiyon içinde (in-the-money) oldukçfi delta l'e 

yaklaşır31 • Opsiyon dışında (out-of~the-money) oldukça delta 

sıfıra yaklaşır. Black-Scholes modelinin yardımıyla 

delta'nın kuramsal degerlerini hesaplayabiliriz: 

aGDarrell Duffie, Futures-Karket, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1989), S.302 

31 Delta'nın 1 olması opsiyon prim e§risinin asimtotik olarak opsiyon hakiki· de§er e§risine 
yaklaşmasını gösterir. 
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Opsiyon fiyat earisi fonksiyonunu g(.) ile gösterirsek: 

g(.} = S.N(h) - Ke-rT .N(h-ofT) 

h = 

. 

log( er T S/K) 
+ 

o f T 

o f T 

2 

Bu durumda Delta = N(h) dir. 

Belli bir pazar fiyatı için opsiyon uygulama fiyatı pazar 

fiyatından çok düşükse bir alım opsiyonunun delta 1 sı l'e 

yakındır, çünkü opsiyon fiyat egrisi hakiki deger egrisine 

·yaklaşır. Uygulama fiyatı piyasa fiyatına eşitse delta 0.5 

olur, ve uygulama fiyatı piyasa fiyatının üzerinde arttıkça 

sıfıra yaklaşır. Belli bir pazar fiyatı için uygulama fiyatı 

piyasa fiyatının çok üzerinde ise bir satım opsiyonunun 

delta'sı -l 1 e yaklaşır. Uygulama fiyatı piyasa fiyatına 

yakınsa delta -0.5'e yakın olur, ve uygulama fiyatı piyasa 

fiyatını.n al tına düştükçe del ta sıfıra yaklaşır. 

( 1) Del ta uygulama örne~U 

Haziran vadeli 88.50 uygulama fiyatlı Eurodolar alım 

opsiyonunun primi 0.68'dir. Cari gelecekteki sözleşme fiyatı 

89.00 'dır ve opsiyonun ima edilen delta'sı 0.74 1 dür. E~er 

gelecekteki sözleşme fiyatları 89.50 olursa opsiyon primi: 

89.50 - 89.00 ~ 0.50 

0.50 x 0.74 = 0.37 = 37 tick.yukarı 

0.68 + 0.37 = 1.05 olur. 
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Opsiyon tle 

Uygulamaları 

Fa.iz oranı Koruma 

Bir yatırımcı ABD doları cinsinden aktifleri kısa bir vade 

için elinde bulunduruyor. LIFFE, aralık teslimli 3 ay vadeli ~ 

eurodolar sözleşmesi opsiyonları için aşa9ıdaki kotasyonları 

vermektedir: 

Uygulama !ma edilen Kotasyonlar(yüzde) Primler 
fiyatı pazar·orar:ıı Alım Satım Alım Satım 

91.00 %9.00 1.37 O.Ol şl3.700 ş 100 
91.50 %8.50 0.91 0.05 ş 9.100 ş 500 
92.00 %8.00 0.50 0.14 ş 5.000 şl.400 
92.50 %7.50 0.22 0.36 ş 2.200 ş3.600 
93.00 %7.00 0.06 o. 70 ş 600 Ş7.000 

Cari 3 aylık eurodolar.mevduat oranı %7.75 dir (yıll~k). 

Pozisyon uygun· sayıda alım opsiyonu sözleşmesi satın 

alınarak koruma altına alınabilir. Bu, yatırımcıya vadede 

aynı sayıda gelecekteki sözleşmeyi önceden belir"!enen 

fiyattan satın alma imkanı verir. Böylece yatırımcı en az 

bir faiz oranı seviyesini garantilemiş olur, ancak faiz 

oranlarındaki muhtemel bir artış dolayısıyla oluşacak kazanç 

için bir üst sınır yoktur. 

Yatırımcının vadesi aralıkta dolmak üzere 1 milyon dolarlık 

3 ay vadeli eurodolar mevduatı yapmak istedi~ini ve 

getirisini garanti altına almak istedi~inf düşünelim. Bu 

durumda yatır.ıracı ·uygulama fiyatı 92. 50 1 den bir adet alım 

opsiyonu satın alır'. 92.50 fiyatı biraz. dıştadır 
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( out-of-money), böylece primi de daha azdır. Bu alım 

opsiyonu korumasının kar-zarar durumu aşaaıdaki gibidir: 

Gelecekteki tına edilen Opsiyon Uygulama Kazanç•• Ket Efektif 
Sözleşme fiyatı pazar oranı primi (Evet/Hayır) Kazanç oran 

90.00 U0.00 ş2.200 H ş(2.200) S9.12 
90.50 s 9.50 ş2.200 H ş(2.200) SB.62 
91.00 ı 9.00 ş2.200 H ş(2.200l S8.12 
91.50 s 8.50 ş2.200 H ş(2.200l 17.62 
92.00 s 8.00 ş2.200 H $(2.200} n.12 
92.50 1.7.SO ş2.200 H ş(2.200) S6.62 
93.00 s 7.00 ş2.200 E şl.250 ş (950) S6.62 
93.50 s 6.50 ş2.200 E ş2.500 ş 300 S6.62 
94.00 1 6.00 ş2.200 E ş3.750 ş ı. 550 16.62 
94.50 ı s.so şi.200 E ş5.000 ş 2.800 16.62 

Bu koruma yöntemini uygulay~rak yatırımcı mevduatı için en 

az %6.62'1ik bir faiz oranını garantilemiş olur. Farklı bir 

durumu borçlanıcı açısından dilşilnelim. Borçlanıcı 1 milyon 

dolarlık aralık itibariyle 3 aylık borçlanmasını LIBID 

üzerinden sabitleştirmiştir ve kendini faiz oranlarındaki 

deaişmelere karşı korumak istemektedir. Bu, 92.00 uygulama 

fiyatlı bir satış opsiyonu satın alarak yapılabilir. Satış 

opsiyonu koruması ile ilgili kar-zarar durumu aşa~ıdaki 

gibidir: 

1 ı Opsiyonu uygulama kazancı kazanılan tick sayısı ile 1 tick 1 in para deAerinin çarpımı ile 
bulunur. Opsiyon vadesinde ilgili gelecekteki sözleşmenin fiyatı 93.00 ise opsiyonu uygulama kazancı 
50 tick'dir. Böylece 50 x ş25 = şl.250 uygulama geliri elde edilir. · 

, . 
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Gelecekteki 1ma edilen Opsiyon Uygulama Kazanç Net 
Sözleşme fiyatı pazar oranı ~primi (Evet/Hayır) Kazanç 

90.00 U0.00 şl.400 E şS.000 ş 3.600 
90.50 1 9.50 şl.400 E ş3.750 ş 2.350 
91.00 1 9.00 şl.400 E ş2.500 ş 1.100 
91.50 1 8.50 şl.400 E şl.250 ş (150) 
92.00 1 8.00 şl.400 H ş(l.400) 
92.50 ı 7.50 şl.400 H ş( 1.400) 
93.00 ı 7.00 şl.40.0 H ş( 1.400) 
93.50 1 6.50 şl.400 H ş( 1.400) 
94.00 ı 6.00 şl.400 H ş(l.400) 
94.50 ı 5;50 şl.400 H ş(l.400) 

yatırımcı açısından de~işik bir Şimdi olayı 

inceleyelim. Yatırımcının faiz oranları ile 

Efektif 
oran 

18.56 
18.56 
18.56 
18.56 
18.56 
18.06 
l7 .56 
17.06 
16.56 
16.06 

açıdan 

ilgili 

beklentisi oranların düşmesi yönündedir ve faiz oranlarının 

%8'in üzerine çıkma ihtimali çok marjinaldir. au durumda 

yatırımcı uygulama fiyatı 92.50'den bir alım opsiyonµ satın 

alarak en az bir getiriyi garantiler, ve aynı anda %8.00 

faiz oranı limitine tekabül eden 92.00 uygulama fiyatlı bir 

satım opsiyonu yazar33 • Böylece satım opsiyonunun prim 

geliri yatırımcının net prim maliyetini azaltacaktır. Bu 

stratejiye göre kar-zarar durumu alım ve satım 

opsiyonlarının kar-zarar durtunları birleştirilerek . bulunur: 

ıa Belirtilen strateji opsiyon sözleşmelerinde 'dikey bo§a alanı' 1 vertical bull spread) olarak 
bilinir. Faiz oranı gelecekteki sözleşmelerinin fiyat artışlarını · da kapsar, ancak asıl pozisyon 
gelecekteki sözleşme fiyatlarının düşüşü için alınır. Görüldüğü gibi tam bir koruma stratejisi 
değildir. 
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Gelecekteki 1ma edilen Net (uzun! alım (kısa! satış Fark 
Sözleşme fiyatı pazar oranı prim opsiyonu opsiyonu 

90.00 U0.00 ş800 ş(2.200) ş(3.600) ş(S.800) 
90.50 1 9.SO ş800 ş(2.200! ş(2.3S0l ş(4.550) 
91.00 ' 9.00 ş800 ş(2.200) ş( 1.100 l ş(3.300} 
91. 50 1 8.SO ş800 ş(2.200) ş 150 ş(2.050) 
92.00 ' 8.00 ş800 ş(2.200l ş 1.400 ş (800) 
92.50 s 7.50 . ş800 ş(2.200} ş 1.400 ş (8001 
93.00 '7.00 ş800 ş (950) ş 1.400 ş 450 
93.50 1 6.50 şBOO ş 300 ş 1.400 ş ı. 700 
94.00 s 6.00 ş800 ş 1.550 ş 1.400 ş 2.950 
9t50 1 5.50 ş800 ş 2.800 ş 1.400 ş 4.200 

E9er 3 aylık eurodolar mevduat faizi %8.00' in üzerine 

· çıkarsa yatırımcı.zarar eder, çünkü·satış opsiyonunu kabul 

etmek zorundadır. E9er faiz oranları %7.50'nin altına 

düşerse alım opsiyonunu uygulayar~k kar eder. Görüldügü gibi 

bu stratejide kazanç potansiyeli daha fazladır ancak tam bir 

koruma sa91amamaktadır. Bu stratejinin başarısı faiz 

oranları ile ilgili tahminlerin iyi yapılmasına ba9lıdır. 

Kar(+) 

·1000 -----------------------~-·-~---------------------------------------
t : 

.. 2000 j l 
' 1 ' ' : : ,. ' 
' ' 
ı ' -5000 ' ' 
' ' Zarar(·).__---.---.---+-' ---ı· 'r---~---.--------

91.00 91.50 . S'l.00 lrl.50 93.00 93.50 Gelec8ktekl SOzlesme 
Fiyatları . 

ŞEKtL 6. Opsiyon fiyatındaki degişmelerin yarattıaı kar 

zarar potansiyeli 

. •· 
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kJ orta Vadeli Faiz Oranı Opsiyonları 

Orta vadeli faiz oranı OP,siyonlarından 

tavanı (cap}, faiz tabanı (floor), faiz yakası 

olan faiz 

{collar}, 

faiz koridoru (corridor), pira, vadeli faiz oranı anlaşması 

opsiyonları, swap opsiyonları gibi araçlar son yıllarda 

gelişmiş ve önemli bir kullanım alanı bulmuştur. Faiz tavanı 

opsiyonları ile ilgili tahminlere göre ortaya çıktıkları 

1984 yılında pazar payları hemen hemen ihmal edilebilir 

ölçülerdeyken 1986'da 60-70 milyar, 1987'de 100-15~ milyar, 

1988 1 de 250 milyar dolara ulaşmışlardır. 

(1) Faiz tavanı 

Bir faiz tavanı anlaşmasının alıcısı anlaşmanın ömrü 

boyunca belli zamanlarda uygulama oranı ile cari oran 

arasındaki farkı tahsil etme hakkını satın alır. örne9in bir 

yatırımcı 3 aylık LIBOR oranı üzerinden %11 uygulama oranlı 

100 milyon dolarlık bir faiz tavanı anlaşması satın alırsa, 

bu hak için bir seferlik peşin olarak örne9in 2,460~000~ 

dolar ödemesi gerekir. Buna karşılık her 3 ayda bir libor 

oranı %11'in üzerine çıkarsa o faiz dönemi için libor ile 

%11 arasındaki farkı tahsil eder. E9er 15 Mart 199l'de 3 

aylık libor faiz oranı %13.5 olursa, 100.000.000 x 

(0.135-0.11) x 91/360 = 631.945 dolar yatırımcıya ödenir. 

Yatırımcı her üç ayda bir bu hakka sahiptir. oogaı olarak 
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Libor oranı %ll 1 in altında kalırsa yatırımcının herhangi bir 

ödemede bulunması gerekmez. 

özellikle or·ta ve uzun vadeli ve dalgalanan bir 

endekse baglı olarak borçlanan yatırımcılar, borçlanma 

dönemleri boyunca faiz oranlarındaki artışların yarataca~ı 

faiz oranı riskine maruzdurlar. Faiz tavanı anlaşmaları bu 

riskten korunmak için uygun bir araçtır. 

Faiz 
oranı 

%11 

Anlaşmayı satın alan %ll 1 in üzerindeki LIBÖR farkını 
alır, böylece en fazla %ll 1 lik faiz oranını 
garantilemiş olur. 

'----------------------» 
zaman 

ŞEK!L 7. Faiz tavanı anlaşması 

(2) Faiz tabanı 

Faiz tabanı anlaşması faiz tavanı anlaşmasına çok 

benzer, ancak ters yönde· hareket eder. -Bir faiz tabanı 

anlaşmasını satın alan yatırımcı, referans faiz oranının 

uygulama oranının altına düşmesi durumunda aradaki farkın 

telafi .edilmesi hakkını satın alır. Uzun vadeli ve 

dalgalanan bir endekse ba~l1 olarak yatırım yapanlar faiz 

oranlarının yatırım süresi içinde düşmesi durumunda faiz 

oranı riskine maruzdurlar. Faiz oranı tabanı anlaşması satın 
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alanlar en düşük bir faiz oranını garanti altına alarak 

kendilerini bu ris~e karşı korurlar. 

Faiz 
oranı 

%7% 
Taban anlaşması satın alan %7% ile LIBOR arasındaki 
farki alır, böylece en düşük %7% yatırım oranını 
garantilemiş olur . 

...._ __________________ )) 
zaman 

ŞEK!L 8. Faiz tabanı anlaşması 

Yatırimcı %7% lik bir taban anlaşması alırsa buna karşılık 

örne~in ı.~40.000 dolar öder ve kendini %7% den düşük 

oranlara karşı korur. 

(3) Faiz yakası 

Bir çok yatırımcı borçlanmalarındaki yüksek faiz 

riskinden kurtulmak için faiz tavan anlaşmaları satın 

alırlar. Ancak bu hak için peşin olarak prim ödemesinde 

bulunmak hoşlarına gitmez. Bundan kurtulmanın bir yolu bir 

faiz yakası anlaşması uygulamaktır. Bu yöntemde bqrçlanıcı 

bir faiz tavanı anlaşması satın alarak yükselecek oranlara 

karşı istedirJi korunmayı saglar, fakat aynı işlem sırasında 

daha düşük uygulama fiyatlı bir faiz tabanı anlaşması 

satarak net peşin prim ödeme maliyetini azaltır. Bu durumda 

yatırımcı yükselen faiz oranlarına karşı borçlanma 
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maliyetinin üst sınırını garanti altına ·alırken, faiz 

oranlarının düşmesi sonucu elde edeçeSi karın bir kısmından 

vazgeçerek kazancının üst sınırını da belirler. Yukarıdaki 

örnekleri kullanarak, yatırımcı 5 yıllık %11 den bir faiz 

tavanını 2.460.000 dolara alırken, aynı vadeli %7% den bir 

faiz tabanını 1.340.000 dolara satarsa peşin prim maliyetini 

1.120.000 dolara düşürmüş olur. Yatırımcı böylece kendine en 

fazla %11 lik ve en az %7% lik bir güvence aralı~ı yaratmış . 

olur. 

%11 

%7% 

Faiz yakası sahibi %1l'in üstündeki farkı alarak 
faiz tavanındaki gibi korunur. 

Efektif Yaka 

Faiz yakası sahibi %7%'niri altındakJ farkı ödeyerek 
potansiyel gelirden vazgeçer. 

'-------------------» 
zaman 

ŞEK!L 9. Faiz yakası anlaşması 

Faiz oranları ile ilgili tahminlerine güvenen bazı 

yatırımcılar "sıfır maliyetli faiz yakasıu uygulayabilirler. 

Bu uygulamada faiz tabanının uygulama oranı o kadar 

yüksektir ki, fai.z tavanı için ödenen primi tamamen 

karşılar. 
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(4) Faiz koridoru 

Faiz oranları ile ilgili tahininlerine güvenen 

yatırımcıların prim maliyetini azaltmak için 

uygulayabilecekleri bir başka yöntem ise faiz koridoru 

anlaşmasıdır. ôrnegin faiz oranlarının ·yükselebilecegini, 

ancak hiçbir şekilde %13 1 ün üzerine çıkmayaca~ını tahmin 

eden bir borçlanıcı, 5 yıllık %11 uygulama oranlı bir faiz 

tavanı anlaşması satın alırken, aynı anda 5 yıllık %13 

uygulama oranlı bir faiz tavanı anlaşması satar. Böylece 

faiz oranları artarken %1l'in üzerinde korunan borçlanıcı, 

faiz oranları artmaya devam ederse %13 1 ün üzerinde korumasız 

kalır. 

Faiz 
oranı 

%13'ün üzerinde yeniden korumasız kalır. 
%13 

%11 

Koridor anı.aşmasını alan %11 ile %13 arasında 
korunur. 

zaman 

ŞEK!L 10. Faiz koridoru anlaşması 
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1) Faiz Tavanı Anlaşmasının 

Fiyatlanması 

Bir faiz tavanı anlaşması kavramsal olarak bir satım 

opsiyonları dizisine benzetilebilir. Eger her bir opsiyon 

ayrı ayrı fiyatlanabilirse, tavan anlaşmasının fiyatı 

dizideki opsiyonların fiyatlarının toplamına eşit olmalıdır. 

ôrnegimizdeki 5 yıl vadeli 3 aylık LIBOR üzerine %ll 1 lik 
. 

tavan anlaşmasının fiyatı şöyle düşünülebilir: bugünden 3 ay 

sonrası içio %ll 1 lik opsiyon fiyatı +· 3-6. aylar için 

%ll 1 lik opsiyon fiyatı + 6-9. aylar için %ll 1 lik opsiyon 

fiyatı + ... +57-60.aylar için %ll 1 lik opsiyon fiyatı. Bu 

fiyatlamayı yapmak için Black-Scholes metodundan 

yararlanılabilir ve iki önemli bileşen tesbit edilmelidir: 

i. Gelecekteki belli zaman dilimleri için o dönemde geçerli 

olacak oranların t~sbiti. 

ii. o dönem için faiz oranı belirsizliginin degeri. 

Gerekli olan şey ilk üt aydan 57-60. aylara kadar geçecek 

süre için vadeli fa.iz oranı anlaşmalarının oranlarıdır. 3 

aylık VFOA oranları Chicago mal borsası (CME) veya (LIFFE) 

eurodolar gelecekteki sözleşme oranları yardımıyla tesbit 

edilebilir. ôrneAin cari olarak (Kasım 1990) 90.61 1 den işlem 

gören 1992 Aralık sözleşmeleri esasen önümüzdeki 24-27. 

aylar için 3 aylık LIBOR oranını vermektedir: (100-90.61) = 

%9. 39. Bu veriler yardımıyla cari piyasaca ima edilen vadeli 

oran e{Jrisi'tesbit edilir (implied forwards curve). Bu e~ri 

yardımıyla piyasanın önümüzdeki 5 veya 10 yıl içindeki 
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herhangi bir 3 aylık dönem için bekledirJi faiz oranları 

belirlenebilir. 
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II. FA!Z ORANLARININ BEL!RLENMEStNE KURAMSAL YAKLAŞIM 
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A. PARANIN ARZI 

Paranın arz yönünü incelerken kurumları iki grup 

halinde incelemekte yarar vardır. Bunların .ilki finans 

sektörü ya da "Bankacılık sistemi" diye bilinen gruptur. 

Digeri ise bankacılık sisteminin dışında kalan tüm gerçek ve 

tüzel kişileri içerir. 

Mali sektörün içindeki en önemli kurumlar devletin 

finans sistemindeki temsilcileri olan parasal otoritelerdir. 

Bunlar hemen hemen bütün ülkelerde •merkez bankası 11 ve 

"hazine" dir. Merkez Bankası bankaların çalışmasını düzenler 

ve devletin makro hedefleri çerçevesinde sistemdeki para 

miktarı, faiz hadleri, mevduatlar, karşılıklar gibi 

derJişkenlerin büyüklüklerini gözetir. 

Piyasadaki paranın kaynagı hiç kuşkusuz merkez 

bankasıdır. Merkez Bankası •para bazı• veya 0 para tabanı 11 nı 

yaratır. Merkez bankası aktifleri karşılıgında banknot ve 

madeni para arz eder. a 4 Tedavüldeki banknotlar merkez 

bankasının borcunu gösterir. 

Genellikle bütün ülkelerde merkez bankası bankalara 

yükümlülükleri için bunların belli bir yüzdesini merkez 

bankası nezdindeki hesaplarda bulundurmaların1 

öngörmektedir. Yalnızca belli tür yükümlülükler karşılıSında 

karşılık bulundurulur. Türkiyede .bankalar mevduat türü 

14 Türkiye 1 de banknotlar Türkiye Cumhuriyet llerkez Bankası, madeni paralar ise Türkiye Cuınhuriyeti 
hazinesi tarafından arzedilmektedir. 
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yükümlülükleri için karşılık bulundururlar. Buna "munzam 

karşılık• yada uzorunlu rezervler• denir. 

Sözkonusu belli yüzde munzam karşılık oranıdır. 

Munzam karşı.lik miktarı ise ilgili gruptaki mevduat 

miktarının, o grup için belirlenmiş munzam karşılık oranı 

ile çarpılması ile bulunur. Bu miktar bankanın merkez 

bankasında bulundurması gereken en az rezerv miktarıdır. 

Bankalar dogal ·olarak merkez bankasında zorunlu 

karşılıkların gerektirdiainden daha fazla rezerv 

buiundurabilirler. Munzam karşılık miktarının üzerindeki 

kısım bankaların serbest rezervleridir. Ancak 

merkez bankasında bulundurdukları rezervlerden 

saglayamadıkları için, rasyonel bir düşünceyle 

rezerv miktarını en aza indirmeye çalışırlar. 

ı. Bankacılık Sistemi 

bankalar 

getiri 

serbest 

Bankacılık sistemini umerkez bankasın ve •diaer 

bankalar• olarak ikiye ayıralım ve ayrı ayrı inceleyelim. 

Merkez bankası bilançosunun aaırlıklı kalemlerini 

inceledigimizde aktif kısmında altın ve döviz rezervleri ile 

kredileri, pasif kısmında ise em1syon, bankaların serbest 

rezervleri ve mevduat munzam karşılıklarını görüyoruz. 

J· 
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Aktif TCMB Pasif 

Emisyon Altın ve Döviz 
Krediler 

FA 
c Bankaların serbest rezervleri 

Mevduat Munzam Karşılıgı 

. E 
B 
RR 

Bankaların konsolide bilançosunun önemli kalemleri ise aktif 

kısmında kasa, TCMB serbest tevdiatı, mevduat 

karşılı~ı ve krediler ile pasif kısmında mevduattır. 

Aktif BANKALAR( Konsolide} 

Kasa K 
TCMB Serbest Rezervleri B 
Mevduat Munzam Karşılı~ı RR 
Krediler C 

Mevduat 

munzam 

Pasif 

D 

Merkez bankası ve di~er bankaların bilançolarını korn~olictea" 

edersek aşagıdaki özet bilançoya ulaşırız. 

Aktif 

Altın ve Döviz 
Krediler 

GENEL KONSOL!DE B!LANÇO Pasif 

FA 
c 

Dolaşımdaki para{E-K} MP 
Mevduat D 

n Merkez Bank.as ve bankalarin bilançolarındaki 'bankalar serbest tevdiatı' ve 1me11duat munzam 
karşılığı 1 kalemler birbirlerini karşılıklı olarak götürürler, ·emisyon miktarından bankaların 
kasalarında bulunan miktar düşülürse dolaşımdaki para miktarı bulunur. 
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Konsolide. ~ilanço'nun aktif yada pasif taraflarının 

t9plamı sistemdeki para bazını verir. Para bazını M ile 

gösterirsek: 

M = FA + C veya M=MP+D 

Bu noktada para bazı ile dar ve geniş anlamda para 

arzı kavramlarına biraz deginelim. Kişiler bankalardaki 

mevduat hesaplarını kullanarak önemli miktarlarda ödemelerde 

bulunurlar. Bir banka üzerine keşide edilen bir çekle 

yapılan bir ödeme, genellikle lehdar tarafından bir tür 

mevduat şeklinde yeniden bankacılık sistemine döndürülür. 

Bunun en basit şekli keşideci ve lehdarın aynı bankada 

hesapları .olması durumudur. 

X ve Y şirketlerinin A bankasında ticari mevduat 

hesapları olsun. X şirketi, Y şirketine çek ile 1 milyar TL. 

lik bir ödemede bulunursa, A bankası sadece X şirketine olan 

mevduat yükümlülügünü 1 milyar TL. azaltır, ve Y şirketine 

olan mevduat yükümlülü9ünü aynı miktarda artırır. A 

bankasının toplam aktif ve pasiflerinin miktarı de9işmez. 

o'nin degişim miktarını gösterdigi kabul edilirse: 

5Aktif A BANKASI 8Pasif 

X şirketi mevduatı - 1 milyar 
Y şirketi mevduatı + 1 milyar 

Şimdi X şirketinin A bankasında ve Y şirketinin B 

bankasında hesapları oldu~unu varsayalım. Bu durumda Y 

şirketi çeki hesabına geçilmek üzere B bankasına verir. B 
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bankası Y şirketinin mevduat hesabını çek miktarı kadar 

artırır ve çeki A bankasına gönderir. A bankası da X 

şirketinin mevduat hesabını aynı miktarda azaltır. Bu 

durumda A bankası B bankasına çek miktarı kadar borçlanır. B 

bankasının A bankasına bir tahsildar yollayarak paraları 

fiziksel olarak teslim alması mümkündür. Ancak her çek için 

bu yöntemin uygulanması hem çok masraflı, hem de zaman alıcı 

olur. Bu yüzden bankalar hemen tahsilat yoluna gitmeyerek 

ters yönlü, yani kendilerinin alacaklı olacakları işlemlerin 

oluşmasını beklerler. Böylece alacakli mi~tarların toplamı 

borçlu miktarların toplamından mahsup edilerek bakiye tek 

kalem halinde.alacaklı olan tarafa ödenir. Ancak işlemler 

genellikle karşılıklı olarak sadece iki banka arasında 

geçmez. Gün boyunca her banka sistemdeki diğer bankalar ile 

kendisine alacak hakkı sağlayacak veya yükümlülük altına 

sokacak işlemler gerçekleştirir. Bu da her bankanın gün 

sonunda sistemdeki diğer bankaların herbiri ile karşılıklı 

net ödeme miktarını bilmesini gerektirir. N elemandan oluşan 

bir kümedeki karşılıklı ilişki sayısı N(N-1)/2 olduğuna 

göre, örneğin 60 bankadan oluşan bir sistemde (60*59)/2=1770 

adet net-bakiye hesaplanması gerekir. Bu oldukça karışık 

durumu rahatlatmak amacıyla sistemde bir tür kliring 

mekanizması oluşturulur. Takas odası denen bu merkez hergün 

bir banka üzerine keşide edilip diğer bankalara yatırılan, 

ve diğer bankalar üzerine keşide edilip bu bankaya tevdi 

edilen çeklerin miktarlarını karşılaştırarak bakiyeleri 

dengeye getirir. Hesapların bu şekilde dengeye 
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getirilebilmesi için sistemdeki bankaların aynı kurum 

nezdinde bir tür mevduat hesapları olması gerekir. Bu iş 

için genellikle merkez bankası rezerv hesapları kullanılır. 

ôrne~in, A bankasının 3 milyar TL.lik B bankası üzerine 

keşideli çeki takasa verdigini, buna karşılık, B 

bankasınında 1 milyar TL.lik A bankası üzerine keşideli çeki 

takasa verdigini farzedelim. Bu durumda A bankası, B 

bankasından 2 milyar TL. alacaklıdır. Merkez bankası rezerv 

hesapları üzerindeki hareketler ise şu şekildedir. 

A BANKASI 

oAktif 

Merkez Bankası rezervleri 
+ 2 milyar 

Mevduat + 2 milyar 

B BANKASI 

8Aktif 

Merkez Bankası rezervleri 
- 2 milyar 

Mevduat - 2 milyar 

MERKEZ BANKASI 

8Aktif 

öPasif 

öPasif 

öPasif 

A Bankası rezervleri + 2 milyar 

B Bankası rezervleri - 2 milyar 
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Görüldü~ü gibi bir banka başka bir banka üzerine 

~eşideli bir çek aldıSında merkez bankasındaki rezervıeri 

çek miktarı kadar artar. Aynı şekilde çekin üzerine keşideli 

olduSu bankanında rezervleri çek miktarı kadar azalır. Bu 

husus mevduat ve kredi yaratma konularının anlaşılması için 

·çok önemlidir. 

2. Mevduat Genişlemesi 

Mevduat miktarının artması ancak bankaların merkez 

bankası rezervlerinin artması ile saSlanabilir. 

bankası rezervlerinin miktarını belirlemede ise 

bankası parasal politikaları ve makro hedefleri 

Merkez 

merkez 

çok 

önemlidir. Esasen merkez bankasının rezerv miktarını 

ayarlamak için uyguladıgı iki önemli yöntem vardır. 

Birinci yöntem merkez bankasının bankalara kredi açmasıdır. 

Bu şekilde sagıanan rezervlere "ödünç alınan -rezervler", 

yada kısaca 0 borçlanma1aru diyebiliriz. Merkez bankası A 

bankasına 10 milyar TL.lik bir kredi açarsa: 

MERKEZ BANKASI 

BAktif 

Krediler + ıo milyar 

6Pasif 

A bankası rezervleri 
+ 10 milyar 

A BANKASI 

oAktif 

Merkez Bankası rezervleri 
+ 10 milyar 

ôPasif 

Borçlar + 10 milyar 
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Türkiye• de merkez bankası bankalara önemli miktarlarda kredi. 

açmama eSilimindedir. 

Merkez bankasının kullanabilecegi diger bir yöntem ise 

menkul kıymet alım ve satımıdır. Açık piyasa yöntemleri diye 

de adlandırılan bu yöntem ile merkez bankası satın aldıgı 

menkul kıymetlerin bedellerini ilgili bankanın kendi 

nezdindeki rezerv hesabını artırarak yapar. Böylece merkez 

bankası menkul kıymet satın alarak rezerv yaratmış, ve 

menkul kıymet satarak rezervleri azaltmış olur. 

Bu şekilde bir merkez bankası çeki alan bir müşterinin bunu 

~ bankasına vererek bir mevduat hesabı açtıgını düşünelim. 

(Çek tutarı 1 milyar TL.) 

öAktif 

Rezervler + 1 milyar 

A BANKASI 

müşteri a mevduat 
+ ı milyar 

6Pasif 

Munzam karşılık oranının %10 oldugu varsayılırsa: 

1 milyar TL.lik rezervin 100 milyonluk kısmı mevduat munzam 

karşılıgı, ve 900 milyon ise serbest tevdiattır. Bankanın 

serbest tevdiatta atıl para tutmak istemeyecegi düşünülürse, 

getiri saglayacak bir aktif olarak kredilere yönelir. Kredi 

miktarını sınırlayan faktör %10 luk mevduat munzam 

karşıııgıdır. Bu durumda banka 900 milyon kredi verebilir. 

Krediyi alan müşteri genellikle bu miktarı ödemelerinde 
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kullanır. ödemeyi alan taraf ise ~erhangi bir zamanda bu 

miktarı bankacılık sistemine geri getirir. 

B BANKASI 

8Aktif 

Rezervler + 900 milyon müşteri b mevduat 
+ 900 milyon 

8Pasif 

900 milyonluk yeni mevduatın 90 milyonu mevduat munzam 

karşılıaı, ve 810 milyon ise serbest rezervdir. B bankası da 

do~al olarak serbest rezerv miktarını kredi vererek 

de9erlendirme yolunu seçecektir. Bu işlemler diaer bankalara 

yayılarak ve her defasında serbest rezervlerin 310 u kadar 

azalarak devam eder. Serbest rezerv hesaplarının tamamı 

munzam karşıııaa dönüştüaü zaman ise bu turlar biter. Bu 

noktad~ mevduat hesaplarının 10 milyar, mevduat munzam 

karşılı9ının 1 milyar, ve gelir getirici aktiflerin (kredi, 

menkul kıymet cüzdanı vs.) 9 milyar arttı9ı görülür. 36 

ı 6 Mevduat hesaplarındaki artış her bir turdaki yeni mevduat miktarının toplamıdır. Yani 1000 + 
900 + 810 + 729 + ••• , her bir terim bir öncekinin . 90 ile çarpımıdır. Burada a + ar + arz + arı + ••• 
şeklinde bir geometrik serinin sonucu aranıyor. Bu örnekte a=l milyar, r=0.90 dır. Böyle bir serinin 
toplamı a/11-r) formülü ile bulunduğu hatırlanırsa: 1milyar/(1-0.90)=10 milyar. 
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TABLO XI 

MEVDUAT VE KRED! YARATILMASI 

açılan ilave ilave ilave mevduat 
mevduat hesabı kredi miktarı munzam karşılıgı 

ı. işlem 
2. işlem 
3. işlem 

1.000 
900 
810 

900 
810 
729 

100 
90 
81 

Toplam 10.000 9.000 1.000 

Merkez bankası benzer bir yöntemle bankacılık 

sistemindeki rezerv miktarını azaltabilir. Bu amaçla merkez 

bankasi bankalara verdi9i kredi miktarını azaltabilir, veya 

aç_ık piyasa işlemleri vasıtasıyla menkul kıymetler satarak 

bankalardaki rezerv miktarını azaltabilir. Bu işlem mevduat 

genişlemesinde oldugu gibi sistemde zincirleme bir reaksiyon 

başlatır. Ancak bu seferki etki yeni mevduat yaratma de9il, 

mevcut mevduatları yoketme yönündedir. 

a) Çoklu Genişleme Ve Daralmanın 

Sembollerle lfadesi 

Sistemdeki bankaların toplam rezerv miktarına taze 

bir ilavenin gelmesi mevduat hesapları ve bankaların gelir 

getirici aktiflerinin ilk ilave miktarının belli bi~ katsayı 

ile çarpımı kadar artmasına sebep olacagını gördük. Bu 

katsayının büyüklügü mevduat munzam karşılıgı oranının . 
büyüklügü ile ters orantılıdır. Aynı şekilde bankaların 

serbest tevdiat hesaplarında kullanılabilir kaynak 
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bulunmadıS.ı bir sırada rezervlerinin azalması, kendilerini 

azalan rezervin belli bir oranı kadar mevduat ve gelir 

getirici aktiflerde azaltma yapmaya mecbur edecektir. Rezerv 

miktarındaki degişme sonucu oluşacak çoklu genişleme ve 

daralma parasal politikaların uygulanmasında çok önemli .bir 

yere sahiptir. Dolayısıyla bu katsayının ne ifade etti9ini 

anlamak önemlidir. Bu noktada mevduat miktarı, gelir 

getirici aktifler ve para arzı ile ilgili katsayıları 

inceleyecegiz. tncelememizi notasyonlarla yapacagımız için 

bu aşamada kısa tanımlamalar vermekte fayda va.rdır. 

ilave 

öB = toplam rezerv miktarındaki ilk de9işme 

ôD = mevduat hesapları miktarındaki de~Uşme 

öN = vadeli mevduatlardaki degişim 

rn = mevduat hesapları için munzam karşılık oranı 

rn = vadeli mevduat munzam karşılık oranı 

ôC =mevduat.genişlemesi veya daralması sonucu halkın 

elindeki para miktarındaki net degişme 

ôM = para arzı miktarındaki de9işim 

(Bu ôD + sc 'ye eşittir) 

oL = bankaların kredi ve yatırım miktarındaki degişim 

öE = foplam rezervlerde oluşan ilk de~Uşmeye bankacılık 

sisteminin uyum göstermesinden sonra serbest 

tevdiat hesapları miktarında oluşan net degişim 

( ôE = e ôD} 

!ncelemeye, sistemdeki toplam rezerv miktarına bir 

yapı ldı~hnı farzederek .• başlıyoruz (Olayı 
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basitleştirmek için önce halkın elinde bulundurduSu para 

miktarı oranında pir deSişim olmadıSını farzediyoruz, aksi 

takdirde, elde bulundurulan para miktarındaki deSişme kadar 

sisteme ilave edilen rezerv miktarı da, başlangıç deSerinden 

farklı olacaktır). Kullanılabilir serbest tevdiat 

olmadığını, sistemde bir nakit para sıkıntısı bulunmadıSını 

ve vadeli mevduat mevcut olmadığını düşünelim. Bu durumda 

e=O, c=O ve n=O olacaktır. 

Bankaların BB kadar bir ilave rezerv sağladı~ını 

düşünelim. Bu ilave rezerv sayesinde bankalar ilave mevduat 

(oD) ve ilave gelir saSlayıcı aktif (BL) yaratma imkanı 

bulurlar. Bankalar mevduat miktarını toplam mevduat munzam 

karşılığı miktarı (rn BD)ilk ilave rezerv miktarına ulaşana 

kadar arttırdıklarında en çok genişlemeyi sağlamış 

olurlar:rn 80 = BB veya BD = BB/rn 

Görüldüğü gibi mevduat hacmindeki toplam artış, 

sisteme yapılan rezerv ilavesinin belli bir katsayı (veya 

çarpan) ile çarpımına eşittir. Çarpanın(m) değeri ise: 

m = 1 / rn ' di r . 

Diğer bir ifadeyle BD • m BB. 

Para miktarındaki değişim ne olacaktır? Bilindiği gibi 

genelde BM = BD + 8C olarak ifade edilir. Ancak bu örnek· 
•.;.•- •• -.. ·.:ı. 

için sistemde nakit sızıntısı olmadığını varsaydık. Böylece, 

ôC = O ve BM = BD olur. 

Say·ısal bir örnek kullanırsak: 

ôB = 1.000.000.000,_ 

ro = O. 10 
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Bu durumda BD ... 1.000.000.00010.10 = 10.000.000.000,_ 

Bu XI no'lu tabloda'buldu9umuz de9ere eşittir. 

Bankacılık sisteminin hesaplarındaki toplam de9işim şu 

şekilde g~sterilebilir: 

oAktif ler 

ôB 
BL 

(Milyon) 

+1.000 
+9.000 

BD 

(MMK artışı:l0.000*0.10 = 1.000) 

BPasif ler 

+10.000 

Mevduat hacmindeki daralmayı ise yukarıdaki olayın simetri9i 

olarak düşünebiliriz. Ancak burada BB negatif bir de9er 

olacaktır. ôrne9in rezervlerdeki bir milyarlık azalış 

(BB=-1.000) mevduat hacminin 10 milyar azalmasına sebep 

olacaktır. (BD = -1.00Ö/0.10 = -10.000) 

Buraya kadar sistemde bir nakit sızıntısı olmadı9ını 

varsaydık, yani kişilerin ellerinde na.kit bulundurma oranı 

de9işmemektedir. Ancak bu gerçekçi bir varsayım de9ildir. 

Gerçek hayatta kişilerin nakit bulundurma oranı de9işebilir 

ve bu da çarpanın de9erini önemli ölçüde etkiler. 

Kişilerin nakit tutma tercihlerini açıklamaya çalışan iki 

farklı yaklaşım olmakla birlikte, bunların ortak noktası 

mevduat hacmindeki bir gelişmenin kişilerde aynı yönde bir 

nakit bulundurma talebi yaratmasıdır. Yine, olayı 

basitleştirmek için mevduat de9işim miktarı (BD) ile nakit 

degişim miktarı (BC) arasında dogrusal bir ilişki oldugunu 

varsayalım. ôrnegimizde c=0.15 olsun. Böylece ôC = 0.15 öD 

t:Ji o;· 
~g~~a~wo~ ı&11llli'\lj)]a 

Dokur.mrntasvon MerkeEJıf 
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olur. Sisteme öB kadar bir ilave rezerv· . geldiSini 

varsayalım. Bunu kredi ve gelir .getirici aktif portföyü 

oluşturmakta kullanır. Halk ise bunu ilave mevduat (80} ve 

ilave nakit fcBD) olarak de9erlendirecektir. Bu durumda 

sisteme yapılan ilk ilave, artan mevduata karşılık mevduat 

munzam karşılıSı (rn öD) ve yeni nakit ihtiyacına karşılık 

nakit sızıntısı (cBD) olarak tüketilir. 1lk ilave bu şekilde 

tamamiyle tüketildiSinde sistem maksimum 

ulaşmış olur. BUQU şöyle ifade edebiliriz: 

rn ÖD + cöD = ôB. 

( rn + c ) öD = öB 

öD = BB / (rn + c) 

genişlemesine 

Bu durumda çarpanın m = l/(rn + c) olduSunu görüyoruz. 

c pozitif olduSu için bu ' ' defa çarpanın de9eri daha küçük 

olacaktır. Sayısal örneSimize·dönecek olursak: 

öB = 1.000 rn = O. 10 c = 0.15 

m = ı ı (0.10 + 0.15) = 4 

Daha önceki basit durumda m = 1 / 0.10 = 10 idi, ve mevduat 

genişlemesi de öD = môB = 10 * 1000 = 10.000 idi. 

·Tedavülde olan net nakit ilavesi (ôC), côD olarak ifade 

edilir. Bu durumda 0.15 ôD = 600 dür. 

Durumu bir T cetvelinde incelersek: 

oAKTtFLER ôPAS1FLER 

ilk rezerv ilavesi ôB 
nakit sızıntısı 

+1000 
-600 

mevduat artışı öD +4000 

sistemde kalan 
nakit ilavesi 

gelir getirici 
aktif artışı ôL 

400 

3600 
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Görüldügü gibi sisteme yapılan 1000 ilavenin 600'ü 

nakit sızıntısı, 400 1 ü ise yeni mevduatlara karşı munzam 

karşılık olarak tüketiliyor. Bu durumda para arzındaki 

degişim ne olur? 

ôM = öO + ôC = 50 + côO = (1 + c)ôO 

Sayısal örnegimizde öO = 4000, c=0.15, ôC=600. Bu durumda 

öM=4600. 

Şu ana kadar atıl rezerv (kullanılabilir serbest rezerv) 

bulundurmadıklarını varsaydık. Bu oldukça gerçekçi bir 

yaklaşımdır. Ancak bu genel egilime ragmen bankaların elinde 

oldukça önemli miktarda atıl rezerv kaldıgı olmaktadır. Bu 

durumda sisteme yapılan ilk rezerv ilavesinin 

harcanabilecegi 3 yer vardır: l)munzam karşılıklar, 2)nakit 

sızıntısı(öC), 3)kullanılmayan serbest rezervler(öE). Munzam 

karşılıklardaki degişmeyi öRR ile gösterirsek: 

öB = öRR + öC + 8E 

Nakit sızıntısındakine benzer bir yöntemle, atıl rezerv 

miktarındaki degişmeyi: 8E = eöO olarak ifade edebiliriz. 

öRR = ro 80 olduguna göre 

8B = rn 80 + cöO + eöO 

ôB = ( rn + c + e) 80 

50 = öB / (rn + c + e) 

Bu durumda çarpan : m = 1 / (rn + c + e) olacaktır. 

Buradan anlaşılacaaı şibi, bankaların ellerinde atıl para 

tutma oranı büyüdükçe, mevduat çarpanının degeri 

küçülecektir. Sayısal örnegimize e=0.05 degerini eklersek 

m = ı I (0.10 + 0.15 + 0.05) = ı / 0.30 = 3 1/3 
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Bu durumda ~evduat deSişim miktarı ôD = 3.333,33 olur. 

GörüldüSü gibi bankaların atıl rezerv bulundurmaları 

çarpanın ve mevduat artışının miktarını azaltmaktadır. 

Son olarak vadeli hesapları da ekleyelim. Vadeli 

mevduatlardaki deSişim miktarını ôN = nôD olarak ifade 

rezerv ilavesinin 3 şekilde edebiliriz. Sisteme yapılan 

kullanıld1S1n1 söylemiştik. Bu defa munzam karşılıklardaki 

deSişim miktarına 

eklemeliyiz. Bu ilave 

Bu durumda : 

vadeli mevduatların 

rN ôN } dir. 

ôRR = rnôD + rN ôN ve 

ôB = rn 80 + rN SN + BC + 8E olur. 

etkisini de 

ôN = môD, ôC = côD ve ôE = eôD olduSuna göre: 

ôB = rnôD .+ nrNÖD + côD + eöD 

ôB = (rn + nrN + c + e} ôD 

ôD = ôB / (rn +.nrN + c + e) 

Bu defa çarpan m = 1 / (rn + nrN + c + e} olur. nrN 

pozitif bir deSer olduSu için en küçjlk çarpan deSerine 

ulaşmış oluruz. 

Sayısal örne~imizi biraz genişletelim ve vadeli mevduata %5 

munzam karşılik zorunıuıugu oldugunu varsayalım. Böylece 

rN=0.05 olur. n=2/3 olsun. Bu vadesiz mevduattaki her 1 

birimlik artış için vadeli mevduatta 0.67 birimlik artış 

anlamına gelir. 

m = 1 / (0.10 + 2/3 * 5/100 + 3/20 + 1120} = 3 
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T cetvelinde son durumu incelersek: 

öAKT!F öPAS!F 
. 

ilk rezerv ilavesi BB vadesiz mevduat 
nakit sızıntısı 

+1000 
-450 ilavesi öD +3000 

550 vadeli mevduat sistemde kalan 
nakit ilavesi ilavesi öN +2000 

gelir saglayıcı 
aktif ilavesi öL 4450 

Bu durumda sistemdeki 1000 birimlik rezerv 

kullanımı şöyle olmaktadır: 

nakit sızıntısı 

atıl rezervler 

vadesiz mevduat artışı için 

450 

150 

mevduat munzaIJl karşılıgı 300 

vadeli mevduat artışı için 

·mevduat munzam karşılıgı , 100 

1000 

Sayısal örneklerimizi bir tabloda özetlersek: 

öB .., 1000, rn = O. 10, 

ı. durum 2. durum 3. durum 
c=O c=0.15 c=O. 15 
e=O e=O e=0.05 
n=O n=O n=0.67 

ôD 10.000 4.000 3.000 
öN o o 2.00Ö 

L 9.000 3.600 4.450 
c o 600 450 
M=öD+öC 10.000 4"600 3.450 

ilavesini 
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Buraya kadar incelenen konular para arzının en 

önemli kalemi olan mevduatların detaylı bir incelemesiydi. 

BilindHH gibi para arzı ise parasal politikaların 

anlaşılmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Bu aşamada 

üç denkleme ihtiyacımız var: 

8B 
1) 5D ·= 

(rn + nrN + c + ~) 

2) Para arzının tanımı: 5M = BD + 8C 

3) 8C = c8D 

2 ve 3 no'lu denklemleri birleştirirsek BM = (l+c)8D 

1 + c 
ve BM = 8B 

( rn +nrN +c+e) 

Bu denklem çogu zaman apara çarpanı denklemiu olarak anılır. 

Parantez içindeki ifade· ise "para çarpanın dır. Para 

çarpanını (ms ) ile gösterirsek 8M = ma BB 3 7 olur. 

b) özet 

i. Bankalar, mevduatlarının belli bir yüzdesi kadar munzam 

karşılık tutmak zorundadırlar. Bu karşılıklar kısmen merkez 

bankası depo hesaplarında, k~smen ise banka kasalarında 

nakit olarak tutulur, ve bunlardan gelir sa~lanamaz. 

17 Değişimler için türetilen bu, denklem de~işkenterin mevcut seviyelerini göstermek için de 
kullanıiabi lir. Yani M = illa x B diyebiliriz. 
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Bankalar munzam karşılık miktarından fazla rezerv 

bulundurmakta serbesttirler. 

ii. Rezervlerin her birimi, birkaç birim mevduat 

yaratabilecek güçtedir. ae 

iii. Rezervl.erdeki her 1 birimlik artış karşısında para 

arzındaki artış miktarını para çarpanı (money multiplier) 

belirler. Para çarpanı en basit ~anımıyla munzam karşılık 

oranının tersidir. 

B. PARANIN TALEB! 

Paraya olan talep sınırlı kaynakların kullanım 

tercihleri ile ilgili kuramın kapsamında 

degerlendiriiebilir. Kişiler mevcut gelirleri üzerinde he 

şekilde tasarrufta bulunacakları ile ilgili tercihler 

yaparlar. ESer daha fazla tüketimi tercih ediyorlarsa, daha 

az kişisel aktif bulundurmaları gerekecektir. Bazı 

aktiflerden daha fazla bulundurmak isterlerse, diSerlerinden 

daha az bulundurmaları gerekir. Bu durumda kişilerin neden 

nakit ·bulundurdukları merak edilir, çünkü elde tutulan 

paranın getirisi yoktur. Fakat para bulundurmanın en önemli 

maliyeti diSer aktifleri bulundurmaktan elde edilebilecek 

gelir.veya tatminden vazgeçmiş olmaktır. 

38 Friedınan 1 1ntanımına göre güçlü para, high_powered money, A.B.D. de para tabanı(monetary base) 
veya Mı, ·Almanya ve tsviçre'de Merkez bankası parası gibi isimler alır. 
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ı. Paranın Miktar Teorisi 

Paranın miktar teorilerinin ekonomi tarihinde uzun 

bir geçmişi vardır. De~işik versiyonları olmakla birlikte, 

burada tüketim akımları (expenditure flows) ile ilgili 

örne~inin üzerinde duraca~ız. Tüketim harcamaları cari 

fiyatlar üzerinden GSMH ile gösterilir. 

Para miktarı (stock of money) ile tüketim harcamaları (flow 

of money expenditures) arasındaki ilişkiyi açıklamaya 

çalışan iki tür teknik vardır. Birincisi aparanın tedavül 

hızı 0 
( income veloci ty of money) kavramını. .kullanır. Bu para 

miktarının her biriminin 1 yıl içinde kaç defa GSMH yaratıcı 

işlemlerde kullanıldigını gösterir. 

Denklemi hatırlayacak olursak: 

MV = yP = Y3 9 

M = mevcut para miktarı 

V = paranın tedavül h~zı 

y = reel üretim, yıllık bazda 

P = üretimin fiyat seviyesi 

Y = yP = cari fiyatlarla gayri safi milli hasıla {GSMH) 

Diger tekni~i kullanan iktisatçılar ise aşa~ıdaki denklemden 

yararlanır. 

ı 9 Eu genellikle Fisher denklemi olarak anılır. Yale Oniversi tesi iktisatçılarından Irving Fisher 
tarafından geliştirilmiştir. 
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M = KzP = KY" o 

Burada : K.= toplumun, gayri safi milli hasılanın (OP) para 

olarak bulundurdugu kısmı. 

Aritmetiksel olarak K ve V birbirinin tersidir. Yani K=l/V. 

Fisher denklemini V ile bölersek, Cambridge denklemine 

ulaşırız: 

M. = (1/V)Y = KY 

Birkaç sembol ilavesi ile Cambridge modelini para arzını ve 

para talebini eşitleyen bir denklem haline getirebiliriz. 

Talep edilen para miktarı MD ve arz edilen para miktarı M5 

olsun (parasal otoriteler tarafından miktarının sabit 

tutuldugu varsayılır). 

MD = KY = KzP ve MD == .MS 

!ki tarafıda P ile bölersek: 

MD /P = KY /P = Ky 

Bu denklemde reel para miktarına olan talebin 

(MD/P), reel üretimin, veya reel gayri safi milli hasılanın 

belli bir oranı oldugu görülüyor. MD, toplumun belli bir (Y) 

gelir seviyesinde, bulundurmayı arzu ettigi para miktarını 

gösterir. oogaı olarak denge durumunda toplumun bulundurmak 

istedigi para miktarı, mevcut para stoku miktarına eşit 

olmalıdır. ErJer, belli bir başlangıç (Y) seviyesi için para 

talebi (MD } para arzına (MS ) eşit degilse ne olur? Para 

arzının parasal otoritelerce sabit tutuldugu ve, mihai 

0 Buna Caınbr idge yaklaşımı denir. Caınbridge Oniversites i iktisatçılarından Alfred Karshall ve 
arkadaşları tararından geliŞtirilmiştir. 



-110-

olarak durumun dengeye geleceSi düşünülürse, ya Z, ya K 

(yada her ikisi birden} deSerini deSiştirerek dengeyi 

saSlamalıdırlar. Sonuçları hem genel ekonomi, hem de para 

politikaları açısından önemli olan bu deSişkenleri daha 

yakından inceleyelim. 
o 

1930'dan önceki miktar teoricileri V ve K'nın 

de~erlerini, en azından kısa dönemde, sabit kabul ederlerdi. 

Cambridge özdeşliSine göre, sabit bir (K) deSeri için toplam 

talebi, veya nominal gayri safi milli hasılayı belirleyen en 

önemli etken para miktarıdır. Dolayısıyla belli bir 

başlangıç gelir düzeyinde para arzı ve talebi eşit 

deSillerse, ve (K)'nın deSeri sabit olduSuna göre, denge 

saSlanması gerekirse gelir düzeyi deSişmelidir. Ancak 

incelemeler (K}'nın deSerinin sabit olmadıSını göstermiştir. 

Gerçekten zaman içinde (V} ve (K)'nın deSerleri önemli 

ölçüde deSişebilir. Ancak oranı kücük olsada (V) 'nin 

deSerindeki deSişmeler hafife alınmamalıdır. Küçük bir 

örnekle açıklayacak olursak: belli bir yılda Y=600 ve M=150 

olsun. Dolayısıyla V•4 ve K=% olacaktır. Parasal 

otoritelerin ekonominin büyüme hızının %6 olmasını 

istediklerini düşünelim. Yani bir sonraki yıl 

Y=(l.06*600)=636 olmalıdır. Bu amaç için ne kadar para(M} 

arzedilmelidir? Bunun cevabı otoritelerin (V} ile ilgili 

tahminlerine baSlıdır. ESer (V)'nin deSerinin bir yıl içinde 

deSişmeyeceSi, sabit ·kalacaSı düşünülüyorsa, para miktarı 

M=636/4=159 olmalıdır. Bu durumda para arzı da %6 artirılmış 
olur. Fakat (V)'nin deSerinin çok küçük bir degişme ile 4.2 
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oldugunu düşünelim. Bu durumda GSMH'nın miktarı 

(Y)=4.2*159=667.8 olacaktır. Yani GSMH planlandıgı gibi %6 

degil %11.3 artacaktır. ESer ekonomi zaten tam istihdam 

'düzeyine yakınsa, bunun çok önemli ve istenmeyen 

(V) 1 nin enflasyonist bir etkisi olur. GörüldüSü gibi 

degerindeki %5 lik bir deSişme, GSMH'da %88.33'lük bir 

degişmeye sebep olabilmektedir. 

Kısa dönemde dahi V ve K sabit kalmayıp 

dalgalanmaktadırlar. Bunun sebeplerinden biri, V ve K 1 nın 

degerinin parasal otoritelerin degil, toplumun tercihleri 

ile şekillenmesidir. Parasal otoritelerin para mevcudu 

üzerinde çok sıkı kontrolleri olsa bile, toplum mevcut para 

miktarına göre tüketim düzeyini ayarlayabilir. Kişiler 

tüketimlerine göre bulundurdukları para miktarını artırıp, 

azaltarak, ve/veya bu miktarları tüketimlerinden· çok az, 

yada daha uzun bir süre önce bulundurmaya başlayarak (V)'nin 

degerini deSiştirebilirler. ülkelerin ekonomik göstergeleri 

incelendiginde, refah ve h.ızlı ekonomik büyüme yıllarında 

V'nin degerinin daha hızlı arttıSı, durgunluk (resesyon) 

dönemlerinde ise V1nin artış hızının yavaşladıgı görülür. 

Bütün bunları açıklamak için miktar teorisinin başka bir 

degişkene daha ihtiyacı vardır. Bu deSişken de faiz 

oranıdır. Klasik miktar teoricilerinin para talebi üzerinde 

faiz oranının etkisini gözardı etme egilimlerine karşın, 

özellikle 1930'lardan sonra bu görüş önemli ölçüde 

degişmiştir. Modern parasal iktisatçılar para talebinin faiz 

oranına duyarlı olduSu görüşündeler. Çünkü faiz ·hem para 
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bulundurmanın maliyeti, hem de gelir getirici aktif 

bulundurmanın ödülüdür. Yüksek faiz ·hadleri kişileri daha az . 
para ve daha fazla gelir getirici aktif bulundurmaya teşvik 

eder .. Düşük faiz hadleri ise ters yönde etki. eder. 

a) Miktar Teorisinin De~Uşimler le 

tfadesi 

Paranın.miktar teorisindeki de9işkenler M,V,P ve y 

öM, ôV, ôP ve ôy miktarlarında derJişse, denklemin 

geçerlili9ini koruması gerekir. Denklemi yeniden ifade 

edersek: 

(M + BM)(V + ôV) = (P + BP)(y + ôy) 

MV + VôM + MöV + ôMöV == Py + yôP + Poy + öPôy 

Hala MV=Py olduguna göre, denklemin sol tarafını 

MV, sa9 tarafını ise Py ile bölersek eşitli9i korumuş 

oluruz. 

l+ôM/M+öV/V+(öM/M}(öV/V} = l+ôP/P+ôy/y+(ôP/P)(ôy/y) !ki 

taraftan da 1 çıkararak ve sonucu fazla etkilemeyeceSi 

düşünülerek iki taraftan da son terim ihmal edilerek 

ôM/M + ôV/V = BP/P + ôy/y denklemi elde edilir. 

GörüldüSü gibi orijinaline oldukça benzeyen bir denklem elde 

ettik. Tek farkı, denklemin, deSişkenlerin belli 

miktarlarını de9il, bu miktarlardaki yüzde deSişimleri ifade 

etmesidir. Parasal otoriteler bu denklemden yararlanarak 

belli bir deSişkendeki hedeflerine ulaşmak için 

de9işken1erdeki de9erleri ayarlayabilirler veya gelecege 
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yönelik tatuninler yapabilirler. 41 Ancak paranın tedavül hızı 

ile ilgili doSru ve gerçekçi tatuninler yapmak hayati önem 

taş:i:r. Unutulmamalıdır ki V'nin de9erini parasal - otoriteler 

de9il, toplumun tercihleri belirler. 

Bir sayısal örnek ile denklemi incelersek; para arzının %45, 
. 

reel GSMH'nın %7 arttı9ını ve paranın tedavül hızının da %2 

de9işece9ini varsayalım. Bu durumda enflasyon oranı ne 

olacaktır? 

De9işim denklemini 8P/P için çözersek: 

8P/P • öM/M + öV/V - _8y/y 42 

... 0.45 + 0.02 0.07 = 0.40 = %40 

Bu arada paranın de9i~ik tanımları için de9işik tedavül hızı 

(V) de9erleri vardır. En dar anlamı ile ele alındı9ında Mı 

para stoku tasarruf mevduatları ve dolaşımda bulunan para 

miktarının toplamına eşittir. (Dolaşımdaki para emisyon 

rakamından bankaların kasalarında bulunan para miktarı 

düşülerek bulunur.) M2 para stoku,· Mı 'e vadeli tasarruf 

mevduatları miktarını ekleyerek bulunur. M2X para stoku, 

M2'ye döviz cinsi mevduatlar eklenerek bulunur. vs. Parasal 

otoriteler hata yapmamak ve hedeflerine ulaşmak 

istiyorlarsa, de9eri en do9ru tahmin edilebilir olan para 

ıl ·Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri 1nde Federal Rezerveiün başkanı -Alan Greenspan bu 
denklemden yararlanarak· gelece~e yönelik enflasyon tahminleri yapmayı ve pı olarak tanımlanan ·bu 
deSerleri 3'er aylık dönemler halinde · yayınlamayı planlamaktadır.- Peter Kilborn,6/12/89, The NewYork 
Times. · 

u Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip Ülkelerde denklemin basitleştirilmiş şekli yan1ltlcı 
sonuçlar verebilir .. Aynı örne~i denklemin gerçek hali ile çözersek enflasyon oranını 138.22 buluruz. 
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stoku türünü seçmelidirler. Yapılan araştırmalar A.B.D 1 de 

M2 'nin en tahmin edilebilif (V) deaerine sahip oldu9unu 

göstermiştir. lngiltere 1 de ise para bazının (MO) tedavül 

hızı en.tahmin edilebilir olanıdır. 

Miktar denklemi paraya olan talep teorisini yeterince 

açıklamak için kendi başına yeterli deaildir. Faiz oranı da 

bu açıklamanın içine dahil edilmelidir. 4 a 

b) Keynes • ci Yaklaşım 

Keyne.s, para bulundurmak için iki temel yaklaşımdan 

bahseder: işlemsel amaç (transactions motive) ve .spekülatif 

amaç (speculative ~otive). 4 4 

(1) İşlemsel amaç 

Hanehalkları veya ticari firmalar, ellerine bir 

nakit girişi geçmeden harcama yapmak isteyeceklerini veya 

harcama yapmaları gerekece9ini düşünerek para bulundururlar. 

Eger kişilere harcamalarını yapmadan kısa bir an önce nakit 

girişi sarJlanacaaı garanti edilebilse üzerlerinde para 

u Faiz oranlarını para teorisinin içine sistematik bir biçimde katan en önemli iktisatçılardan 
biri John Maynard Keynes'dir.-General Theory of Eınployment,· Interest, and Money, 1936. 

44 Keynes. aslında belli bir zaman diliminde beklenmeyen ve öngörülemeyen ihtiyaçları karşılamak 
üzere korumacı amaçtan (precautionary motive) bahsetmektedir. Fakat bu Keynes 1 in para talebi 
denkleminde a~ırlıklı rol oynamadı~ı için üz.erinde ayrıntısıyla durulmayacaktır. 
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bulundurmak gere~i duymayabilirler, fakat bu genellikle 

mümkün derJildir. 

Keynes işlemsel amaçlarla elde bulundurulan para miktarının 

reel milli gelirin bir fonksiyonu olduaunu belirtir. 

y 

ŞEK!L 11. Gelir ile elde bulundurulan para miktarı 

ilişkisi 

Lı işlemsel gayelerle elde bulundurulan reel para miktarını 

gösterir. 

Keynes bu aşamada Cambridge'li meslektaşlarıyla paralellik 

ayrıldı9ı nokta ise spekülatif amaçlı 

talebi belirlemede faiz oranlarının 

içindedir; Onlardan 

para talebi ve bu 

etkisidir. 
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(2) Spekülatif amaç 

Keynes, kişilerin günlük işlemsel ihtiyaçlarının 

gerektirdiğinden fazla para miktarları bulundurduklarını, ve 

bunda tamamen likit ve değer kaybetme riski olmayan aktifler 

bulundurma isteğinin önemli olduğunu belirtmektedir. 

Paraya spekülatif talep büyük ölçüde faiz oranları 

tarafından belirlenir. Faiz oranları yüksek olduğunda 

spekülatif talep düşük olacak ve faiz oranları düştüğünde 

spekülatif talep artacaktır. Keynes bunun için iki gerekçe 

göstermektedir. öncelikle eğer faiz oranı yüksekse, diğer 

değişkenler sabit kaımak şartıyla, para bulundurmanın fırsat 

maliyeti de yüksektir. Fakat diğer değişkenler de sabit 

kalmayacaktır. Faiz oranları yüksek olduğunda gelir getirici 

aktiflerin sermaye kazancı sağlamaları muhtemeldir. Faiz 

oranları düştüğünde ise sermaye zararları sözkonusudur. 

Buradan paraya spekülatif talebin faiz oranları . ile ters 

ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Keynes•e göre faiz oranlarının artması, mevcut borç 

yükümlülüklerinin (mesala bir tahvilin) fiyatını düşürür, 

faiz oranının düşmesi ise fiyatı artırır. Ayrıca toplumun 

faiz oranlarının "normal düzeyi" ile ilgili bir düşüncesi 

vardır. Normal düzey ile kastedilen, her önemli sapmadan 

sonra yeniden dengeye döneceği beklenen faiz oranı 

düzeyidir. Böylece, eğer cari faiz oranı 11 norm~l düzey 11 in 

oldukça uzerindeyse,toplum faiz oranının gelecekt~ düşme 

olasılığının, daha fazla artma olasılığından daha fazla 
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oldugunu ve sermaye kazancı elde etme ş~ns1n1n, sermaye 

·zararı elde etme şansından daha fazla oldu~unu düşünecektir. 

Bu durumda toplumun gelir saglayıcı aktiflere talebi artacak 

ve paraya talebi azalacaktır. Faizlerin düşük olması 

durumunda da tam tersi mantık yürütülecektir. Spekülatif 

para talebi şekil 12 de gösterilmiştir. 

r r 

L2 

o'--~~~---ı.~~~~..__~-

A B 
L2 

Sek.il (a) Sekil (b) 

ŞEK!L 12. Spekulatif para talebi ve likidite kapanı 

L2 talep ·edilen spekülatif para miktarını gösterir. L2L2 1 nin 

aşa~ı dogru egimli olması talep ile faiz oranı arasındaki 

ters ilişkiyi gösterir. Şekil(a) standard durumu gösterir. 

Şekil(b) ise keynes 1 in likidite. kapan1 (liquidity trap) 
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dediği durumu yansıtır. Buna göre, tarihi standartlara göre 

düşük kabul edilen bir positif faiz oranı seviyesinde, para 

talebi sonsuz derecede esnek hale gelir. Eğrinin A1 dan B'ye 

doğru uzanan düz kısmı bu durumu gösterir. Toplum (rL) den 

düşük getiriye sahip hiçbir bonoya sahip olmak 

istemeyecektir, çünkü bonodan elde edeceği gelirin, 

faizlerin ilerde artmasından doğacak sermaye zararlarını 

karşılamaya yetmeyeceğini düşünecektir. Günümüzde çok az 

iktisatçı bu extrem durumu kabul etmektedir. Ayrıca, artık 

sadece tahviller değil, türleri ve vadeleri değişik çok 

sayıda gelir getirici aktif türü vardır. Artık faiz 

oranlarının para talebi üzerindeki etkisi çok daha fazla 

hissedilmektedir, öyle ki faiz oranlarının işlemsel para 

talebini dahi etkilediği anlaşılmıştır. 

C. PARA PİYASASININ DENGESİ 

· Para piyasasındaki arz ve talebin dengesinin 

incelenmesi karşımıza milli hasıla, faiz oranları ve· fiyat 

seviyelerinin belirlenmesi ile ilgili teorinin en önemli 

yapıtaşlarından olan LM eğrisi kavramını çıkarır. 

1. Para Arzı 

Bu böl.ümde, aksi belirtilmediği 

para miktarının ~ıkı ve kesin bir 

otoritelerce kontrol altında tutulduğu, 

ı·. 

sürece piyasadaki 

şekilde parasal 

ve (M} 1 in para 
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talebindeki artış veya azalışlarına tepki .. veremeyeceği 

varsayılacaktır. Kısaca M, değeri para politikalarınca 

belirlenen bir bağımsız deSişkendir. Bunun bir sonucu olarak 

dengeyi saSlayabilmek için para talebi, talep edilen 

miktardaki ayarlamalarla para arzına eşitlenmelidir. 

Talepten fazla olan para arzı, talep edilen miktarın 

artırılmasıyla tüketilmelidir. Eğer talep mevcut para 

miktarından fazla ise, bu talep bir $ekilde azaltılmalıdır. 

2. Para Talebi 

Para piyasasında denge durumunu incel.erken 

dikkatimizi para talebinin iki önemli deSişkene (reel gelir 

ve faiz oranı) bağlı olduğu bir formülasyonda toplayacağız. 

Bunu şöyle ifade edebiliriz: 

MD /P = f(Y/P,r) = f(y,r) 

Buna göre gerçek (reel) paraya olan talep, reel milli 

gelirin ve faiz oranlarının bir fonksiyonudur. Dikkat 

edileceği gibi burada işlemsel para talebi ile aktif alımı 

için veya spekülatif amaçla yapılan para talebi arasında bir 

ayırım yapılmamıştır. 

Para piyasasında denge arz ve talebin eşitliğini gerektirir. 

Yani M5 = MD olmalıdır. 

M5 parasal otoriteler tarafından belli· bir seviyede sabit· 

tutulan para arzı miktarını gösterir. Böylece: 
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MS /P = f (Y /P, r) 

Fiyat seviyesini (P) veri olarak alıyoruz. Denklemimiz iki 

bilinmeyenli tek denklemdir. Dolayısıyla her iki de9işken 

için de degerler belirleyemez. Ancak, belli bir para arzı ve 

fiyat seviyesi düzeyinde, para piyasasını dengede .tutacak 

(Y) ve (r) ·çiftlerinin degerini verir. Eger bu de9erleri bir 

grafi9e dökersek, "LM 0 e9risini elde ederiz. 

3. LM B9risinin Çizimi 

önce reel para taleplerini sadece faiz oranının bir 

fonksiyonu.olarak çizelim. Belli gelir seviyeleri için para 

talebini grafi9e dökelim. Tabi, her gelir seviyesi için 

farklı bir .e9ri bulaca9ız. 

r 

M 
p 

o--~~~Pi'~~~__.J/J..._~~~~~~~ 

P1 P2 

ŞEK!L 13. Degişik gelir seviyeleri için para talebi 
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!ki farklı gelir düzeyi (Yı) ve (Y2) için iki egri çizelim. 

Tanım olarak Y2, Yı 'den büyüktür. Egrilerin aşagı dogru 

e~imli olması, para talebi ile faiz oranı arasındaki ters 

ilişkiyi gösterir. Faiz oranı düştükçe, talep edilen para 

miktarı artacaktır. Ayrıca,belli bir ~ faiz oranı 

·seviyesinde, reel gelir arttıkça talep edilen para miktarı 

da artar. 

LM e~risinin genel şeklini bulabilmek için para piyasasının 

denge şartlarını incelememiz gerekir. 

f(~) 

ŞEK!L 14. Degişik faiz oranları için sabit para arzı. 

seviyesinde denge durumları 



-122-

Şekildeki dik çizgi parasal otoritelerce sabit tutulan Mö/P 

reel para seviyesini gösterir. Şekildeki A, B, C noktaları 

sabit para arzı seviyesinde degişik faiz oranları için denge 

durumlarını gösterir. A noktasında Y1 gelir seviyesinde faiz. 

oranı rı 1 dir. B noktası hem daha yüksek bir gelir düzeyini, 

hem de daha yüksek bir faiz oranını gösterir. C noktası her 

iki degişkende de daha yüksek bir düzeyi gösterirr Eger bu 

deSişik gelir seviyesi ve faiz oranı kombinasyonlarının bir 

grafiSini çizersek LM eSrisine ulaşırız. 

r M 

-r -----------------------------------------------------

r 

ŞEK!L 15. LM eSrisi 

LM eSrisinin eSimi para talebi fonksiyonunun e~Umine baSlı 

olmakla beraber, genel kural olarak yukarı ctosru esimli bir 

eSri olduSUnu söyleyebiliiiz. 
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a) LM Bgrisinin Kaydırılması 

Talep fonksiyonunu veya. para arzı miktarını 

degiştirecek herhangi bir şey LM egrisini de kaydıracaktır. 

Mesela para arzında bir artış LM egrisini 

kaydıracaktır, veya bir azalış LM'i sola kaydıracaktır. 

Çünkü, para arzında bir artış para piyasasında bir arz 

fazlası (excess supply) durumu yaratacaktır. Dengeyi korumak 

için ya r 1 nin azalması, ya y 1 nin artması, ya da her iki 

durumun birden gerçekleşmesi gerekir. Sonuç olarak yeni LM . 
egrisinin, orijinal egrinin altında ve sagında şekillenmesi 

gerekir. 

r 

y 

ŞEKlL 16. Para arzındaki art~şın LM egrisini kaydırması 
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LıMı e~risindeki A noktası rı ve Yı kombinasyonunu gösterir. 

Faiz oranını rı 'de sabit tutarsak, para arzı ar~tıSında 

dengeyi koruyabilmenin yolu gelirin artıp, kişilerin para 

bulundurma talebinin artmasıdır. 

D. PARASAL POLtTtKA HEDEFLER!: 

ORANI 

Bazı durumlarda merkez bankasının, 

kontrol epebilecek durumda olmasına raSmen 

PARA VE FAtZ 

para 

daha 

arzını 

deSişik 

politikalar izlemesi yararlı olur. qrneSin oldukça sık bir 

şekilde merkez bankasının faiz oranlarını kontrol etmesi 

gerektiSi belirtilir. Merkez bankası çok uzun olmayan geçici 

dönemler için "makul" faiz oranı seviyeleri tesbit etmeli, 

ve bunu birkaç ay korumalı. Esasen açık piyasa işlemleri ile 

böyle bir stratejinin uygulanması oldukça basittir. Merkez 

bankası hedeflediSi faiz oranı üzerinden menkul deSerler 

satar veya satın alır. Bu durumda doSal olarak merkez 

bankası para arzı üzerindeki kontrolunu kaybeder. Para 

otoritelerinin para arzını veya faiz oranlarını 

belirlemeleri ne fark yaratır? Bunun cevabı para 

otoritesinin karşılaşacaSı belirsizlik durumunda 

yatmaktadır. En önemli iki belirsizlik toplam talebin 

büyüklüSü (aggregate demand) ve para talebinin büyüklüSü ile 

ilgili belirsizliklerdir. IS_LM eSrisi çerçevesinde, toplam 

talep ile ilgili belirsizlik, parasal otoritelerin IS 

eSrisinin tam konumunu kesin olarak bilmemeleri şeklinde 
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ortaya çıkar. Parasal otoriteler IS'in konumunun genelde 

nasıl olaca{:jını bilirler. Fakat talep •beklenmeyen" biçimde 

kuvvetli ise gerçek IS çok daha sagda şekillenecektir. Çok 

zayıf bir talep de IS' in çok daha solda oluşmasına yol açar. 

Benzer bir şekilde, para talebindeki beklenmeyen 

dalgalanmalar yüzünden, para miktarını sabitleştirmek LM 

egrisinin konumunu kesin olarak bilmeye yetmez. Burada ya 

para. arzını ya da faiz oranını sabit tutarak parasal 

politikaları inceleyecegiz. Başlangıçta fiyat seviyesinin de 

sabit oldugu varsayılacaktır. 

ı. Belirlilik Durumu 

r 

M2 
re 

'1 s y 
o 

Ye 

ŞEK!L 17. IS-LM modeli 
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Şekil IS_LM modelini göster~ektedir. 

istihdam gelir düzeyini (Ye) saSlamak 

Otoritelerin 

istediklerini 

tam 

ve 

belirsizliSin sözkonusu olmadı!Jını varsayalım. Bu durumda IS 

egrisinin konumu biliniyor varsayılacaktır. Ye 'nin 

sa9lanabilmesi için iki seçenek vardır. Birincide para arzı 

sabit tutulur, ve LıMı eSrisi IS eSrisini Ye seviyesinde 

keser. Alternatif olarak, parasal otoriteler açık piyasa 

işlemleri ile faiz oranını re seviyesine çeker ve orada 

tutarlar. Bu durumda yatay bir LM e!Jrisi ( L2 M2 ) oluşur. 

Belirsizli9in olmadı!J~ bir durumda hangi politikanın 

izlendigi pek farketmez. Her iki durumda da (re ,Ye ) denge 

noktasına ulaşılır. 

Belirsizlik durumunda ise bu iki politika farklı sonuçlar 

verebilir. · 

2. Belirsizlik Durumu 

önce beli.rsizli9in sadece IS eSrisinin konumu ile 

ilgili olduSunu düşünelim, ve IS eSrisinin iki uç IıSı ve 

12 fü eSrileri arasında oluşacaSını kabul edelim. ESer para 

arzı sabit tutulursa LM e!Jrisi LıMı konumunda olur. Sonuç 

olarak reel gelir Y2 ile Ya arasında bir yere düşer. Ya .da 

otoriteler faiz oranını re seviyesinde sabit tutarlarsa LM 

e~risi L2 M2 konumunda olur, ve gelir Yı ile y4 arasında 

de9işir. 
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ŞEK!L 18. IS eSrisinin belirsizliSi ve sabit para arzı 

durumu 

_!ki politika da Ye seviyesini saSlamayı aınaçladıSına göre, 

para arzı politikası daha dar bir belirsizlik aralı§ı 

saSladıSı için faiz oranı politikasına üstün görünmektedir. 

Tersi durumda ise IS eSrisinin konumu hakkında belirsizlik 

yoktur. Fakat, para arzı politikası izlerunesi durumunda, 

para talebindeki bekleruneyen dalgalanmalar yüzünden LM 

eSrisinde kaymalar olabilir. 
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ŞEKİL 19. Sabit IS egrisi ve belirsiz LM durtunu 

Bu kaymalar LM egrisini Lı Mı ve L2 M2. arasında tutacak 

şekildedir, ve gelir düzeyi de Yı ile Y2 arasında oluşur. 

Oysa, bir faiz oranı politikası LM eSrisini La Ma düzeyinde 

tutar. Sonuç olarak arzu edilen-Ye tam istihdam düzeyine 

ulaşır, çünkü para miktarı para talebindeki kaymalara göre 

kendini ayarlar. 

Görülüyor ki, belirsizlik eger sadece IS veya mal sektöründe 

ise bir para miktarı politikası faiz oranı politikasından 

üstündür. Oiger taraftan, eger belirsizlik sadece LM, veya 

para sektöründen kaynaklanıyorsa, bir faiz oranı politikası 

daha üstün olacakt~r. Gerçek hayatta ise genellikle hem LM 

hem de IS egrileri açısından belirsizlik vard~r. 
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IS e~rilerindeki belirsizli~hn daha fazla oldugunu 

düşünelim. Bu durumda (sadece IS egrisinde belirsizlik 

olması durumu gibi) para miktarı politikası daha üstün 

olacaktır. Aralık yı_Y4 yerine Y2 den ya 'e kadardır. 

(a) 

ŞEKtL 20. Hem IS hem de LM egrilerinin belirsizlik durumu 

Oysa LM egrisini daha belirsiz oldugu durumda faiz oranı 

politikası daha üstündür. 

Monetarist görüşe sahip iktisatç.ilar 0 para talebiN 

fonksiyonunun tüketim ya da yatırım fonksiyonuna göre daha 

istikrarlı ve tahqıin edilebilir olduguna inanırlar. Bu 

sebeple şekil(a) daki aurumun daha gerçekçi oldugunu 

düşünürler. Bu yüzden monetaristler genellikle para miktarı 
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politikaları uygularlar. Ayrıca, fiyat seviyesi derJişmekte 

serbest ise, monetaristler faiz oranı politikasından 

kaçınmanın faydalı oldugu görüşündedirler. 

Bilindigi gibi enflasyonist ortamlarda nominal ve reel faiz 

oranları arasında önemli farklar vardır. ôrnegin, 

tüketiciler açısından reel faiz oranları daha anlamlıdır. 4 ~ 

Oysa, pratiklik açısından faiz oranı politikaları nominal 

faiz oranları cinsinden yönetilmektedir. Ancak nominal faiz 

oranları bünyelerinde bir enflasyon primi taşırlar, ve bunun 

büyüklü~ü genellikle tam olarak bilinemez. Nominal bir faiz 

oranının gevşek mi, yoksa sıkı bir para politikasını mı 

temsil ettigini söylemek çok güçtür. 

Genişletici açık-piyasa işlemleri ile nominal faiz 

oranlarının düşürüldü~ünü ve sonuç olarak mevcut para 

miktarının arttıgını düşünelim. Bu işlem, tam istihdam 

düzeyine yakın bir yerde başladıysa, M'deki artış fiy~tların 

artmasına sebep olur ki, bu da enflasyondur. Bu enflasyonist 

tecrübe gelecekteki enflasyonist beklentilerin de artmasına 

neden olur. Bu durum kredi verilebilir fonlara olan talebi 

artırır, böylece faiz oranları da artma egilimine girer. 

Böylece, faiz oranlarının artmasına engel olabilmek için 

daha çok paraya ihtiyaç olacaktır. Sonuçta daha fazla 

paranın yol açtıgı daha fazla enflasyon, yaşanan enflasyonun 

4 ~Yıllık bazda 160 faiz oranı ile tüketici kredisi alan bir kişi, faiz oranının yüksek yada alçak 
olduğuna karar vermeden önce bu kredi ile satın alacağı malın bir yi.lda ne kadar deger kazanacağını 
düşü~ür. Eğer mal da %60 oranında değer kazanıyorsa, bu iyi bir anlaşmadır. Yani· tüketici reel faiz 
oranına bakmaktadır ki,. bu örnekte sıfırdır. 
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sonucu gelece9e yönelik daha fazla enflasyonist beklenti ve 

faiz oranlarının artması yönünde daha fazla baskıdan oluşan 

bir kısır döngüye girilir. Gerçekten, enflasyonist 

beklentiler yayılmışsa, enflasyonist beklenti olmayan bir 

ortamda fiyat istikrarını saSlayabilecek bir faiz oranı, bu 

durumda enflasyonu körükleyebilir. 

önceki bölümlerde para arzı ve para talebi arasındaki denge 

gelir düzeyi ve faiz oranları arasında bir ilişki 

oluşturdu9unu gördük. Bu ilişki de LM e9risi olarak ifade 

·edilebiliyor. A11cak bu de9işkenlerin büyüklüklerini saptamak 

için bu ilişki yeterli de9ildir. Bunun için mal ve hizmet 

sektörüne de bir göz atmak gerekir. özellikle tüketim, 

tasarruf ve yatırım fonksiyonlarını kullanan •gelir 46 ve 

harcama yaklaşımı• önemlidir. Bu yaklaşımın vurguladı9ı bir 

konu gelir düzeyi ve faiz.oranlarının dengesi için tasarruf 

arzının, üretime yönelik yatırım talebine denk olmasıdır. 

Herhangi bir zaman diliminde GSMH, kişisel harcamalar, özel 

sektör yatırımları ile devletin mal ve hizmet alımları 

şeklinde üretim yaratıcı harcamaların toplamıdır. 

c = kişisel harcamalar 

I = brüt özel sektör yatırımı 

G = devletin mal ve hizmet alımı harcamaları 

o Burada gelir olarak Gayrı Safi Milli Hasıla, GSMH belirtilmektedir. GSMH' yı hesaplamanın 
deSişik yolları vardır. örne§in, üretim için yapılan harcamaların toplamı gibi. Biz burada ıın genel 
tanımı· olan 1Belli bir zaman diliminde bir ulus tarafından üretilen mal ve hizmetlerin toplam piyasa 
deSeri' ifadesini kullanıyoruz. 
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Y47= GSMH, Gayri safi milli hasıla 

oldugunu kabul edersek: 

Y = C + I + G 

üretici firmalar, devlet, yatırımcılar ve hane halklarından 

oluşan üretim çemberinde, firmalardan tüketicilere 

ulaşıncaya kadar gelir akımında bazı sızıntılar ve bazı 

ilaveler olur. En önemli sızıntı kamu sektörü tarafından 

toplanan vergilerdir. (Hem bireyler hem de şirketler 

üzerinden}. Transfer harcamaları ise bunu kısmen karşılar. 

Transfer harcamalarını negatif vergi olarak düşürüp, 

birbirlerinden mahsup eder-sek net vergileri buluruz. 

Kişilerin (ve kurumların) toplam gelirlerinden net vergileri 

çıkarırsak tüketilebilir gelir (disposable income) bulunur. 

Dl = tüketilebilir gelir, ve 

Bu durumda: DI = v - T olur. 

T cı: vergiler olsun. 

Kişiler tüketilebilir gelirlerini ya harcama, ya da tasarruf 

için kullanırlar. Tasarrufu S ile gösterirsek: 

Dl a c + s diyebiliriz. 

Iki eşitli§i birleştirirsek: 

Y - T = C + S veya, 

Y = C + S + T 48 

11 GSMH, istatistik tablolarında genellikle cari fiyatlar ile verilir. Buna nominal GSMH' da denir. 
·GSMH'nin belli bir baz yıla gör~ sabit fiyatlar ile verilmesi durumunda buna 'reel GSMH' denir. Reel 
GSMH, nominal GSMH'nin baz yıla göre belirlenen fiyat indeksine !GSMH deflatörü) bölünmesi ile 
bulunur. 

0 Bu da GSMH'nın bir başka tanımıdır. Yani GSMH tüketim harcamaları, tasarruf ve ödenen 
vergilerin toplamıdır denebilir. 
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Birinci eşitlik ile birleştirirsek: 

c + I + G = C + S + T veya 

I + G = S + T 

I = S + (T - G) 

• I· 

(T - G) POS.itif olursa bütçe fazlasını, negatif olursa bütçe 

açığını gösterir. Bunu devletin toplam tasarrufu olarak 

yorumlayabiliriz. Böylece bir tarafta yatırım, di~er tarafta 

tasarruftan oluşan bir eşitli9e ulaşırız. 

a) · Yatırım Talebi Fonksiyonu 

Bir yatırım. talep fonksiyonu bütün faiz oranı. 

seviyelerinde yatırım amacıyla talep edilen üretim 

miktarlarını belirtir. (Faiz oranı r ile, yatırım talebi I 

ile gösterilmektedir.) 

Yatırım talebinin en önemli bileşeni, iş sektörü tarafından 

yatırım (sermaye) mallarını aynı seviyede tutmak veya 

artırmak için üretim talebidir. Yatırı.m talep edenler 

genellikle kar amacı güderler. Bu amaçla yeni yatırımdan 

elde edecekleri beklenen getirileri, işin maliyeti ile 

karşılaştırırlar. Bazı yatırımlar ise kar amacı taşımaz. 

Mesela hane halkının bir konut almak·için yapacagı yatırım 

gibi. Ancak yine de bir fayda-maliyet analizi yapılır, ve 

diğer koşullar aynı kaldıkça maliyeti yüksek ise daha az 

yatırım yaparlar. ödenen faizler bu maliyetin içinde önemli 

yer tutar. 
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o 
r 

ŞEK!L 21. Yatırım talep fonksiyonu 

Yatırım için talep edil~n fonların fiyatı (ya da faiz oranı) 

yatay eksende r ile gösteriliyor. Yatırım yapacak kişi 

açısından·r maliyeti ifade eder. Yatırım yapmak için gerekli 

olan parayı başkalarından alıyorlarsa, r ödemeleri gereken 

yıllık faiz oranıdır. Eger . yatırımı kendi paraları ile 

yapıyorlarsa, r fırsat maliyetini (yatırımı yapmak için feda 

ettikleri yıllık faiz geliri) gösterir. 

Dolayısıyla, diger koşullar sabit 

oranlarındaki bir artış yatırım talebini 

kalarak, 

azaltacak, 

faiz 

faiz 

oranlarındaki bit azalış ise yatırım talebini artıracaktır. 

Cebirsel olarak ifade edersek: 

I == D - (BI/Sr)r 
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Burada: 

D = Yatırım fonksiyonunun dikey ekseni kestigi yeri 

belirten positif bir sabittir. 

r = faiz oranı 

öl/ör= Yatırımın faiz oranlarına marjinal duyarlıgı 

b) Tüketim Ve Tasarruf Fonksiyonları 

Hem tüketim, hem de tasarruf fonksiyonları gelir 

düzeyinin· pozitif fonksiyonlarıdır. Yani daha yüksek gelir 

düzeylerinde hem tüketim hem de tasarruf miktarları artar. 

c s 

s 
: S=Y..C ye 

c ' ! 
1 
1 
1 o o 1 

Y•C+I Y•C+I 

ŞEK!L 22. Tüketim.ve tasarruf fonksiyonları 
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CC egrisi tüketim fonksiyonunu gösterir. Cebirsel olarak 

ifade edersek: 

C = B + (öC/öY)Y 

Burada B, · tüketim e9risinin dikey ekseni kesti9i yeri 

belirten pozitif bir sabittir. 

oC/öY = tüketim fonksiyonunun e9imidir. 

= marjinal tüketim egilimi (MPC) 4 9 

Şekil (a) da gösterilen tasarruf e9risi de gelirin pozitif 

bir fonksiyonudur. öS/öY marjinal tasarruf e{Jilimi olarak 

bilinir. 

Y = c + s olduguna göre, 

oY = öC + öS, ve her iki tarafı da öY ile bölersek 

1 = öC/öY + öS/öY veya öS/öY = 1 - 8C/öY 

Marjinal tüketim eSilimi ile marjinal tasarruf e{Jiliminin 

toplamları bir'e eşittir. 

unutulmamalıdır ki, tüketim ve tasarruf fonksiyonlarından 

her biri,.· gelir fonksiyonundan di9erinin çıkarılması ile 

bulunabilir. Bu durumda: 

s = y - c 

s = y - (B + (8C/8Y)Y) 

s = y - (8C/8Y)Y - B 

s = Y( 1 - BC/öY) - B 

s = Y(8S/8Y) - B 

0 Gelir teorisini temel hipotezlerinden biri Marjinal Tüketim Eğilimi 'nin (MTE) değerinin 
sıiırdan büyük, bir 1den küçük olduğu şeklindedir. Değişik gelir seviyelerinde farklı MTE değerleri 
bulmak mümkündür. Ancak burada sadelik için lineer bir fonksiyon kullandık. 
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c) IS E~risi 

Yatırım fonksiyonunun (I) faiz oranlarından (r) 

etkilerunedi~ini varsaydı~ımız modelde I ve S 1 in eşitli9inin 

denge için gerekli şart olduSunu gördük. Ayrıca bir denge 

gelir düzeyi (Y) bulmak için I ve S fonksiyonları tek 

başlarına yeterliydiler. Ancak yatırımların faiz 

oranlarındaki de9işmelere duyarlı oldukları durumda I ve S 

eşitli9ini sa9layacak pek çok Y ve r kombinasyonu vardır. 

s 

ŞEK!L 23. IS e9risinin oluşturulması 
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IS e~risinin e9imi sa9a ve aşa9ı do9rudur, çünkü tasarruf 

.(S) arzı daha yüksek gelir düzeylerinde artmakta ve belli 

bir yatırım fonksiyonunda yatırım miktarını artırmak ancak 

daha düşük faiz oranları ile mümkün olmaktadır. 

Gelir denklemimizi yeniden yazıp, uluslararası 

işlemleri de eklersek: 

Y = C + I + G + (X - M) 

Y - C = I + G + {X - M) 

!ki taraftan da vergi(T) çıkarılırsa: 

Y - G - T = I + (G - T) + {X - M) 

Eşitli9in sol tarafı tasarrufları gösterir. Sa9 tarafta 

{G - T) bütçe açı9ı~ı ifade eder. (X - M) ise ödemeler 

dengesi durumunu gösterir. (X=ihracat , M=ithalat) 

Yeniden formüle edersek: 

S = I + (G - T) + {X - M) veya 

(X - M) = S - I - (G· - T) 

Eşitlikten de anlaşılaca9ı gibi e9er tasarruflar yatırımları 

ve bütçe açı9ını karşılamaya yetecek .düzeyde de9ilse, 

sonuçta ödemeler dengesi pozisyonu kötüye gidecektir. Burada 

ödemeler dengesi analizine girmeyecek olmakla beraber, 

ödemeler dengesi açıklarının ülkenin gelir düzeyi, fiyat 

seviyesi, faiz hadleri, döviz kurları gibi makro 

de9işkenleri üzerinde olumsuz etkileri oldu9unu 

belirtebiliriz. Bütçe açıkları.ise iyi yönetilemezlerse bir 

kısır döngüye girerek, gittikçe daha fazla b~yiline riski 

taşırlar. Bu kısır döngüde bütçe açıgı devletin iç bor,çlanma 

miktarıni artırır. Bütçe açı9·ı ve artan borçlanmanın 
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finansmanı ile ilgili para yaratma prosesi enflasyonu 

artırır, bu da faiz oranlarının artmasına neden olur. !ç 

borçlanma ana para ve faizlerinin vade yapısı kısa dönemli 

ise (yüksek enflasyonlu ve gelişmekte olan ülkelerde genelde 

böyledir} itfalarda hükümet gittikçe daha yüksek faiz 

oranlarından borçlanmak zorunda kalır. Devletin net faiz 

harcamaları hızla büyür, bu da gittikçe daha büyük bütçe 

açıklarına sebep olur. 

Bütçe açığını· finanse etmenin dört temel yöntemi vardır. 50 

i. Merkez bankasının Hazine'ye borç. vermesi . 

. Bu genelde merkez bankası bilançosunun aktifinde 

Hazine'ye Kısa Vadeli Avanslar başlığı altında görülür. 

oAktif Merkez Bankası BPasif 

Hükümetten 
Alacaklar + 

Hükümetin 
Mevdu~tı 

Hükümet 
Mevduatı 

+ 

Banka serbest 
rezervi + 

ôAktif BANKA ôPasif 

Merkez Bankası Kişisel 
serbest mevduatlar 
rezervi + + 

Hükümetin Merkez Bankası'ndan borçlanmasının ve Merkez 

Bankası'ndaki mevduatını artırmasının sisteme bir etkisi 

yoktur. Ancak hüküınet bu borçlanma ile harcama yaparsa, 

örneğin işçi ve memur maaşlarını öderse bunun oldukça 

ı 0 Bütçe açı9ını finanse etmenin en temel yöntemi vergileti artırmak ve böylece devlete gelir 
sağlamaktır. Ancak çoğu zaman iktidarlar siyasi tercihler yüzünden bu yöntemi kullanmazlar. Biı de 
vergiler •ıerine diğer enstrümanlara yönelindiğini varsayacağız. 
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enflasyonist bir etkisi olur. Çünkü hem para bazı. hem de 

para arzı genişleyecektir. Kısa vadede para talebinin fazla 

değişmeyecegini düşünürsek, para arzındaki artış enflasyon 

yaratır. 

ii. Devletin ticari bankalara devlet iç borçlanma senedi 

satması. 

oAktif 

Menkul deger cüzdanı 
(Devletten alacaklar) + 

MB serbest rezervi ~ 

MB serbest rezervi + 

BANKA ôPasif 

Kişisel mevduatlar + 

oAktif Merkez Bankası ôPasif 

Hükümet mevduatı + 

· Banka serbest rezervi 

Hükümet mevduatı 

Bank~ serbest rezervi + 

Hükümetin sagladıgı kaynakla benzer harcamalar yaptıgını 

varsayalım. Bu durumda para bazı degişmez, ancak para arzı 

artar. Birinciye göre daha az olmakla birlikte bu durum da 

enflasyonisttir. 

iii. Devletin banka dışı kesime (hane halkı ve şirketler) 

devlet iç borçlanma senetleri satması. 



oAktif 

Serbest 
rezerv 

Serbest 
rezerv + 

BANKA oPasif 

Kişisel 
Mevduat 

Kişisel 
mevduat + 
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oAktif Merkez Bankası öPasif 

Hükümet 
mevduatı + 

Serbest 
rezervler 

Hükümet 
mevduatı 

Serbest 
rezervler + 

Hükümetin aynı harcamaları burada da yaptıgını varsayalım. 

Bu durumda para arzı ve p~ra bazı degişmeyecegi için 

enflasyonist etkisi yoktur. 

iv. Hükümetin dışarıdan dış borç alması. 

a) Bu borçlar ithalatı finanse etmek için kullanılıyor: 

oAktif Merkez Bankası oPasif 

Döviz varlıkları + Hükümet mevduatı + 
----------------------------- ---~------------------------
Döviz varlıkları Hükümet mevduatı 

Hükümet sagladı~ı yabancı fonları, yine ithalat için 

kullanıyor, böylece bankacılık sistemi etkilenmiyor. Para 

bazı veya para arzı etkilenmedigi için enflasyonist etkisi 

yok. ıı ı 

b) Fonların ülke içi harcamalara kullanılması: 

ı 1 Bu yöntemin potansiyel tehlikesi .borç vadesinde Merkez Bankası'nın döviz piyasasına girerek 
yerel para karşıh~ında döviz satın almak zorunda kalmasıdır. Bu para arzını artırır ve enflasyonist 
etki. yapar. 
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ôAktif Merkez Bankası öPasif BAktif BANKA öPasif 

Döviz 
varlıkları + 

Hükümet 
mevduatı + 

Hükümet 
mevduatı 

Serbest 
reservler + 

Serbest 
rezervler+ 

Kişisel 
mevduat + 

Görüldüğü gibi hem para bazı, hem de para arzı artacağı için 

bu enflasyonist bir yöntemdir. 

Sonuç olarak, bütçe açığının kendisi değil, •açığı finanse 

etme şekli 1 enflasyonist etki yaratıp yaratmayacağı, veya 

parasal politikaları etkileyip etkilemeyeceğini belirler. 

Para arzını artırıcı etkisi olan işlemlerin enflasyonu da 

artırıcı etki yapmaları kaçınılmaz.~ 2 

E. FAtZ ORANLARININ TAllMtN EDtLMES! 

Şu ana kadar para piyasalarının genel dengesi ile 

ilgili parasal (monetarist) ve mali (fiscal) görüşleri 

özetledik. Bu görüşler parasal ve siyasi otoritelerin GSMH 

büyüme hedefleri, para arzı büyüme hedefi, bütçe hedefleri, 

toplanacak vergi hedefleri, enflasyon hedefleri vs. koyarak 

ülkenin makro dengelerini korumaya çalıştığını, diğer 

ıı Friedınan' a göre enflasyonist etkiyi yapan sadece para arzı artışı değil, para talebi artışından 
fazia para arzı artışıdır. iExcess supply of money). Aynı para artış hızına sahip iki ülke eğer farklı 
para talebi artış hızına sahiplerse, çok farklı enflasyon rakamlarına ulaşırlar. 
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taraftan merkez bankasının açık piyasa işlemleri yaparak, 

munzam karşılık oranlarını değiştirerek, reeskont oranlarını 

ayarlayarak parasal dengeleri korumaya çalıştıaını anlatır. 

Ancak günümüzde bu anlatılanların dışında pek çqk 

faktör piyasaların dalgalanmasına sebep olabilir. Gelişmiş 

para ve sermaye piyasalarına sahip ülkelerde yatırımcıların 

beklenti_leri, tahminleri, yorumları, açıklanan · istatistiki 

verilerin beklenenden az ya da fazla çıkması, hatta gazete 

manşetlerinde çıkan flaş haberler para ve sermaye 

piyasalarındaki faiz oranlarının değişmesine sebep 

olmaktadır. Para ve sermaye piyasaları en gelişmiş 

ülkelerden olan A.B.D 1 den örnek verecek olursak:, Birleşik 

Devletler 1 de 1981-1985 yılları arasında hem kısa vadeli, hem 

de uzun·vadeli faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. 

Ancak zamanın FE~ 3 guvernörü Lyle Gramley 1 in gazete 

demeçlerinde belirttiai gibi bu dönemde Federal Reserve'in 

politikası tamamen pasif olmuştur. FED iskonto oranlarını 

düşürdüğünde, her defasında piyasa zaten kendi oranlarını 

daha önceden düşürmüş olmaktaydı. Bu düşüşteki en önemli 

etkenler ise 1986 başında petrol fiyatlarındaki düşüş, dış 

ticaret açığındaki büyüme (5 milyar dolar fazlalıktan 160 

m;i.lyar dolar açığa}, hızlanan yabancı sermaye girişi, 

!!federal Reserve Board, A.B.D'deki 12 eyalet merkez bankasının· başkanlahndan oluşan Merkez 
Bankaları sisteminin yönetim kuruludur. Açık piyasa işlemleri ile piyasadaki para arzının ayarlanması 
Federal Açık Piyasa· Komitesi !Federal Open Market Committee) tarafından yönetilir. Açık piyasa 
işiemierini NewYork merkez bankası Menkul Kıymet Alım Satım bölümü !Securities Trading Desk} 
gerçekleştirir. 

... 
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doların de~erindeki %l6 1 lık düşüş, ve hayal kırıklı~ı 

yaratacak kadar durgunlaşan ekonomik büyümedir . . 

ı. Para Ve Sermaye Piyasalarının Kısaca 

Tanıtımı 

Aşa~ıdaki şekiller kısa vadeli ve uzun vadeli faiz 

oranlarındaki dalgalanmaları gösteriyor. 

T.C.M.B. INTERBANK OIN 

1 

OCA ----·---·---- 1 

ARA 1 2 ·-··-· ·--- 30 

ŞEK!L 24. Faiz oranlarının·trendi 
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GörüldüSü gibi hem kısa süreli, hem de uzun süreli faiz 

oranlarında, günümüzde önemli dalgalanmalar olmaktadır. Kısa 

vadeli ve uzun vadeli faiz oranları ayrı ayrı 

gösterilmiştir, çünkü ikisi arasında önemli farklar vardır. 

Birincil piyasada en önemli aktörler bankalardır. Merkez 

Bankası'da bu piyasaya aktif olarak iştirak eder ve yapılan 

işlemlere her iki yönde iştirak eder. Bu piyasada fonlar 

bankalar arasında kısa süreli olarak plase edilmektedir. 

Türkiye 1 de para piyasasının en önemli unsurlarından biri 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL. tnterbank piyasasıdır. 

Bu piyasada fonların büyük kısmı bir gecelik işlemlerde 

(overnight). gerçekleşmektedir. Ayrıca merkez bankasının 

·yüklediSi bazı masraf ve komisyonlardan kurtulmak ve daha 

iyi oranlarda işlem yapabilmek için merkez bankası dışında 

doSrudan bankalar arası ( over the c.ounter-OTC) ·çalışan bir 

piyasa da mevcuttur. !kincil piyasada ise merkez bankası 

genelde aracıdır. Merkez bankası Hazine adına kamu iç 

borçlanma senetlerinin satışını gerçekleştirir. Gelişmiş 

ülkelerde kamu iç borçlanma senetlerinin vadeleri 3 ay ile 

$0 yıl arasında de~işir. Hatta bazı ülkelerde vadesi sonsuz 

(yani hiçbir zaman itfa olmayacak) olan devlet tahvilleri 
.· ·'·'~;J;..'o-, 

,_";>. 

mevcuttur. Bu senetlerin alıcıları ise geneffikle sigorta 

şirketleri, özel emeklilik sandıkları (pension funds) gibi 

ellerinde uzun süreli fon biriken kuruluşlardır. Türkiye 1 de 

ise· vadeler 3 ay ile 5 yıl arasında de~Uşmektedir. En önemli 

müşteriler ise bankalar ve Kamu !ktisadi Kuruluşları 1 dır. 
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Bu piyasalarda verim e/:jrisi (yield curve) zorunlu olmamakla 

birlikte ge9ellikle yukarı dogru egimlidir. Bunda paranın 

zaman degerinin etkisi, kısa vadeli ukagıtaların daha likit 

olması, ve uzun vadeli olanların daha duyarlı (volatile) 

olması etkendir. Uzun vadeli tahviller dogal olarak para 

piyasası araçlarına göre daha duyarlıdır: faiz oranlarındaki 

(ya da verim) %1'1ik bir degişim bir ·tahvilin fiyatını %10 

oranında degiştirebilir, oysa 3 aylık bir hazine bonosunun 

fiyatı ancak %% degişir. 

Faiz oranları ile il:gili tahmin yapmaya çalışırken 

ülkelerarası farklılıklar ve ülkelerin kendi piyasalarının 

özellikleri de dikkate alınmalıdır. örne~jin, 1987 

sonbaharında !ngiltere'de yatırımcılar faiz oranlarında çok 

küçük oynamalar bekliyorlardı. 1 yıllık bir hazine bonosu, 3 

aylık hazine bonosundan sadece %0.2 puan fazla getiri 

saAlıyordu. Aynı şekilde 5 yıllık tahvil ile 30 yıllık 

tahvil arasında çok öneli fark yoktu. A.B.D'de ise 

yatırımcılar faizlerin artmasını bekliyorlardı, ve 3 aylık, 

6 aylık ve 1 yıllık faiz oranları arasındaki farkı ölçerek 

faiz oranlarındaki degişimin sadece miktarı degil, 

zamanlaması da hesaplanabilirdi. 

Faiz oranları ile ilgili bu tahminler akademik hesaplamalar 

de9il, degişik vade ve komposizyon yapılarına dagıtılmış dev 

fonların gözlemlenmesi suretiyle desteklenen piyasa 

tahminleridir. Bu gözlemlere dayanarak her yatırımcı kendi . 
tahminini yapabilir. Tahmin muhtemel sonuçlar kümesinin 

oluşturulması ve gözden geçirilmesi ile başlar. Daha sonra 
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her bir olası sonuca bir ihtimal yüzdesi verilerek olasılık 

dagılım egrisi çizilir. Bu egri en muhtemel sonucu 

gösterecektir. Ancak nokta tahminlerinin gerçekleşme 

ihtimali istatistiksel olarak oldukça düşük oldu~undan, 

aralık tahmini yapmak daha faydalıdır. En kuvvetli ihtimali 

gösteren sonuca ± 1 birim standart sapma eklenerek faiz 

tahmin aralıgı bulunur. Nihai faiz oranı 2/3 olasılıkla bu 

aralıga düşecektir.~• 

2 

%42.50 
düşük tahmin · 

1 

%45 
en kuvvetli 
ihtimal 

3 

%47.50 
yüksek tahmin 

Faiz oranları ile ilgili projeksiyonlar iki başlık altında 

tartışılabilir: 

a) Parasal Otoritelerin Amaçları 

.Uzun dönemdeki potansiyel ve kısa · dönemdeki 

kullanılmayan kapasite dikkate alınarak tatmin edici bir 

ekonomik büyüme hızının tutturulması 

.Döviz kuru hedefi 

.Hem kısa. hem de uzun dönemde enflasyonun düşük seviyede 

tutulması 

.Parasal büyüklüklerin kontrolü 

14 Gerçek de~erin bir olasılık da~ılımının ortalamasını !mean• gösteren deSerden_t 1 standart 
sapma uzaklıkta olma ihtimali 168.3 1dür. :_3 standart sapma alınırsa ihtimal %99 olur. 
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E~er bu amaçlar birbirleriyle çelişecek duruma .. düşerse, 

hangisine öncelik verileceginin tahmin edilmesi gerekir. 

Para piyasalarının dikkatinin sürekli bir derJişkenden 

digerine kayması eleştiri konusu olabilir. Gerçekten 

yatırımcılar tahmin ve projeksiyonlarını yapabilmek için 

bazen ödemeler dengesi verileri ile, bazen parasal 

büyüklüklerin seyri ile, bazen enflasyon rakamları ile, 

bazen de işsizlik rakamları veya kapasite kullanım oranları 

ile ilgilenirler. Hatta büyük bir hata payı 

taşıyabilecekleri bilinmesine raSmen h~ftalık açıklanan· 

geçici veriler bile p.iyasaları etkileyebilir. Tahmini yapan 

kimse ilgilendi9i de~işkenlerle ilgili haberleresG g~re 

tepki gösterir: tahminlerini yeniden degerlendirir, 

pozisyonunu korur veya ortaya çıkan yeni duruma göre 

düzenler. önemli olan kısa dönemde açıklanan verilerin çok 

dogru olması degil, bu verilerin piyasayı nasıl 

etkileyeceginin dogru tahmin edilmesidir. Bu bakımdan her 

51 Para ve sermaye piyasalarında 'haber• belli bir değişken ile ilgili basında veya televizyonda 
çıkan ya da yetkililerin yaptıkları açıklamalar değil, bu açıklamalar ile piyasaların beklentisi 
arasında ki farktır. ôrneğin piyasa birinci üç aylık dönemde cari işlemler açığının 300 milyon dolar 
olmasını tekliyorsa ve yetkililer açığın gerçekten 300 milyon dolar olduğunu açıklarlarsa, bu piyasa 
için bir haber değildir. Ancak açığın 700 milyon dolar olduğu açıklanırsa bu bir haberdir. Bu durumda 
açık piyasanın beklentisinden çok daha fazladır. Yatırımcıların 300 .milyon dolarlık açığın yaratacağı 
etkileri düşünerek verdikleri kararları yeniden gözden geçirmeleri gerekir. ôrneğin cari işlemler 
açığını kapatmak için hükümetin ihracatı artırmak isteyeceğini, bunun için yerel paranın yabancı 
paralar karşısında değer kaybetmesi · gerekti~i, bunu sağlayabiimek için de iç piyasalarda faiz 
oranlarının düşürüleceM yorumunu yapan bir yatırımcı faiz kazandıran aktif ve pasiflui ile ilgili · 
pozisyonunu .yeniden düzenleyecektir. 
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yarışmacı mali piyasalarda sıkça bahsedilen •Keynes'in 

güzellik yarışması 0 ndaki jüri üyelerine benzer. 5 6 

b) Parasal Analiz 

Ekonomik politikalarla birlikte, önemli ekonomik 

deSişkenler de dikkate alırunalıdı:r. Bunlardan en önemlileri 

reel faiz oranları, genel tasarruf düzeyi ve ekonomideki 

sektörler arası dengedir. 

(1) Ree1 faiz oranları 

Nominal ve reel oranlar arasındaki .farkı iyi anlamak 

gerekir. Nominal oranlar piyasadaki işlemlerde kullanılan ve 

bünyesinde enflasyonun etkisini de taşıyan cari faiz 

oranlarıdır. Degerlendirme ve analizleri nominal oranlar ile 

yapmak yanıltıcı olabilir. Nominal olarak büyük gözüken bir 

oran, enflasyonun etkisinden arındırıldıktan sonra 

küçülebilir, hatta negatif olabilir. Nominal olarak degeri 

büyüyen bir deSişkenin, enflasyonun etkisinden 

arındırıldıktan sonra degerinin küçüldügü görülebilir. Reel 

faiz oranı bize nominal faiz oranının enflasyonun etkisinden 

arındırıldıktan sonraki halini verir. Aşagıdaki tabloda 

56 Keynesian beauty contest: buna göre her jüri üyesi oyunu yarışmacılardan hangisinin en güzel 
oldu~una dair kendi de~erlendirmesine göre de~il, di~er jüri üyelerinin hangi yarışmacıyı birinci 
seçeceklerine dair tahminine göre verir. 
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1982-1989 yılları.arasında 1 yıl vadeli mevduat faizlerinin 

nominal ve ree1" 7 oranlarını görüyoruz. 

TABLO XII 

l.YILLIK TASARRUF MEVDUATI FA1Z ORANLARI"e 

YIL NOMINAL ENFLASYON REEL 

1983 45 30.47 11.14 
1984 45 50.33 -3.55 
1985 55 43.24 8.21 
1986 48 29.57 14.22 
1987 43-58 32.04 8.30-19.66 
1988 45-85 68.03 -13.71-10.10 
1989 60.1-77.1 69.56 -5.58- 4.45 

Görüldügü gibi nominal olarak pozitif olan faiz ~ranları 

enflasyonun etkisi ile bazı dönemlerde negatif getiri 

sağlayabiliyor. Reel oranlar hesaplanırken ekonominin genel 

seyrini gösteren bir deflatör, veya tüketici fiyat indeksi 

kullanılabilir. Genel olarak kabul gören bu rakamlar ekonomi 

üzerindeki enflasyonist baskıyı gösterir. Reel oranlar 

incelenirken vade yapıları da dikkate alınmalıdl.'r. Uzun 

vadeli enstrümanların oranları, hükümet genellikle satıcı 

olduğu için, piyasa koşulları tarafından belirlenir. Kısa 

vadeli oranlarda ise merkez bankası çift taraflı işlemlerle 

oranları ayarlayabilir. 

n Ree i oranlar Pisher denklemine göre çözülmüştür. N=nominal oran, E=enf lasyon ve R=reel oran 
c l s:;~. 

( 1 +N) = ( 1 +R )( 1 +E) ve ( 1 +R) = ( 1+N)I1 1 +E) 
R " [( 1 +Nl I { 1 +E)) - 1 
R = ((HN) - !l+Eli I !l+E) 
R = (N-E)/(ltE) 

ı;Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-üç Aylık Bülten-1989IV 
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(2) Genel tasarruf düzeyi 

. 
ödemeler dengesinin cari işlemler hesabına bakarak 

ülkenin genel tasarruf düzeyi hakkında bir fikir 

edinilebilir. Eğer kamu kesimi, özel sektör ve bireylerin 

üretimlerinin toplamı fazla veriyorsa, cari işlemler hesabı 

da eşdeğer bir fazlalık verecektir. örneğin, 1986 da A.B.D 

141 milyar dolar cari işlemler açığı vermiştir. Doğal olarak 

A.B.D oldukça önemli ·miktarda borçlanmıştır. Federal 

Reserve'ün 150-200 milyar dolarlık açığı bireylerin ve· 

şirketlerin mütevazi tasarruflarını yoketmekte ve' her yıl 

gelirin üzerinde 140-150 milyar dolarlık harcamaya sebep 

olmaktadır. Bu borçlanma düzeyi ise faiz oranları üzerinde 

yukarı yönde bir baskı oluşturmaktadır. 38 milyar dolar 

fazla veren B.Almanya ve 86 milyar dolar fazla veren 

Japonya'da ise böyle bir baski hissedilmez. 1.5 milyar 

dolarlık açığı olan .!ngiltere'de ise harcama gelirin biraz 

üzerindedir. Dolayısıyla o dönemde !ngiltere'deki yüksek 

faiz oranları sadece ülkedeki genel tasarruf ve borçlanma 

düzeyleri ile açıklanamaz. 

(3) Sektôrlerarası denge 

ülkedeki genel tasarruf veya borçlanma düzeyi 

ekonomi üzerindeki baskıları tekbaşına açıklayamadığı na 

göre, diğer unsurlara da göz atmakta fayda vardıı:--. 

- ~···,,.~.....-....,..-~-- _......__~ 

i. Büyük bir bütçe açığı varsa ve ülkede uzun vadeli fon 

·-···· 
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fazlası varsa, yatırımcıları çekmek için uzun vadeli 

tahvillerin faiz oranları artırılabilir. 

ii. özel sektörün açıgı kısa ve uzun vadeli borçlanmalarla 

kapatılabilir. Genelde kısa süreli borçlanma seçilir, 

ancak uzun süreli borçlanmaların da kısa süreli 

oranlardan etkilendi9i biliniyor. 

iii. Bireylerin tasarruf ve borçlanma yapıları iyi 

incelenmeli. Uzun süreli tasarruf (sigorta, emekli 

sandıkları), uzun süreli borçlanma (uzun vadeli 

ipotekli ev kredisi gibi}, kısa süreli tasarruf (banka 

hesapları, hazine bonosu yatl.rımı), kısa süreli 

borçlanma (tüketici kredileri, kredi kartı borçları) 

yapıları incelendi9inde kısa yada uzun vadeli 

oranlardan hangisine daha fazla baskı gelecegi 

anlaşılabilir. 

2. Faiz Oranlarının Belirlermıesi lle tlsili 

Geleneksel Teori 

Bu yaklaşım gelişmiş sanayi ülkeleri ile göreli 

olarak kapalı sermaye piyasalarına sahip küçük ülkeler için 

geçerlidir. Buna göre faiz oranlarını etkileyen 3 önemli 

etken vardır: 

i.Likidite etkisi: 

Di9e~ şartlar aynı kaldıgı takdirde, faiz oranları para 

arzı büyüme hızı ile ters orantılıdır. Liki.di te etkisi 

kısa vadeli faiz oranları üzerinde daha etkilidir. E9er 
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özellikle bir yüksek enflasyon döneminde para arzı hızla 

artarsa, enflasyonist beklentiler artar ve faiz oranları 

yükselebilir. 

ii.Reel gelir etkisi: 

Diğer şartlar aynı kaldığı takdirde, ekonominin reel 
. 

büyüme t:ıızı ile faiz oranları doğrusal ilişki içindedir. 

Bu etki de kısa vadeli oranlar üzerinde daha fazla 

hissedilir. Kısa vadeli faiz oranları ekonominin büyüme 

devrelerine (business cycles) daha duyarlıdır. 

iii.E~flasyonist beklentiler: 

Diğer şartlar aynı kaldığı takdirde, faiz oranları 

enflasyonist beklentilerden doğrudan etkilenir. Bunu 

aşağıdaki eşitlik ile gösterebiliriz. 

i .. r + pe 

Burada i = nominal faiz oranı 

r - reel faiz oranı 

pe= beklenen enflasyon oranıdır. 

Faiz oranının iki bileşeninden biri olan pe kısa dönemde 

daha değişkendir, ve değerinin artması yada azalması faiz 

oranı üzerinde.aynı yönde bir etki yaratır. 

Ancak bu eşitlik düşük enflasyon ortamına sahip ülkeler için 

doğru olarak uyguli;inabilir. Türkiye gibi enflasyonun daha 

yüksek olduğu ülkelerde daha geliştirilmiş şekli 

uygulanmalıdır: 

1 + i = (1 + r)(l + pe) 

· 1 + i = 1 + r + pe + rpe 

i "" r + pe + rpe 

.1 
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Reel faiz oranı enflasyonist beklentinin olmadıSı (pe = 0) 

ortamdaki faiz oranıdır. Reel faiz oranını olayın 

gerçekleşmesinden önce (ex ante) ve olayın gerçekleşmesinden 

sonra (ex post) olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. örneSin 

verilecek 100 TL. lik bir krediye, enflasyonun %40 alacası 

düşünülerek %50 faiz isteniyor . 

. 50 = r + . 40 + _(O. 4r) 

1. 4r == • 50 - . 40 

r = (.50 - .40) / 1.4 = %7.14 

%7.14 ex ante reel faiz oranıdır. 

ESer yıl sonunda enflasyon oranı beklenin aksine %54 olursa: 

.50 = r + .54 + (.54r) 

1.54r D .50 - .54 

r c (.50 - .54) / 1.54 = %-2.60 

%-2.60 ex post reel faiz oranıdır . 
.. 

Ancak ex post reel faiz oranlarının negatif olması ekonomide 

bir dengesizliSin iş~retidir. Bu durumda dengeyi yeniden 

saSlayabilmek için ya enflasyon oranı azalmalı, ya da 

nominal faiz oranları artmalıdır. 

Bu 

3. Sermaye Piyasaları Sanayi Olkeleri tle 

Entegre Olmuş Küçük Ekonomi Olkeleri 

tein Faiz Oranı Teorisi 

tür ekonomilerde uluslararası döviz 

piyasalarındaki işlemler ve beklentiler de faiz· oranlarını 

etkiler. Bir formül ile gösterirsek: 
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b.E. mis.ti. + e 

Burada iK.E. =Küçük ekonomi ülkesi faiz oranları 

is.t1. - Sanayi ülkesi faiz oranları 

e = Küçük ülke parasının beklenen devalüasyon 

oranı 

. 
Bu durumda küçük ekonomi ülkesindeki faiz oranları euro 

döviz piyasalarındaki faiz oranlarını beklenen devalüasyon 

oranında takip eder. 

Küçük ekonomi ülkesine örnek olarak Şili'yf alalım. Belli 

bir zaman diliminde, Şili peso'sunun devalüe edileçe9i 

beklentisi çıkarsa, yatırımcılar ve spekülatörler Peso ile 

borçlanma, bunu spot kurdan tercih ettikleri bir euro paraya 

(mesela A~B.D doları veya Batı Alman markı gibi) çevirme ve 

bu euro parayı plase etme e9ilimine girerler. Kısa dönemde 

arzın fazla artmayaca9ı varsayılırsa, Peso'ya talep artışı 

Peso faiz oranlarını yukarı çekecektir. 

Peso 
Kuru 

Zaman 

ŞEK!L 25. Faiz oranlarının döviz kurlarından etkilenmesi 
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III. TORKtYE'DE FAtZ RlSKtNDEN KORUNMA 
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A. TORK!YE'DE SERMAYE PİYASALARI .. 

Türkiye 1 de faiz r.iski yönetimi konusunu incelemeden 

önce kısaca sermaye piyasasının gelişmesini inceleyelim. 

Türkiye 1 de ilk faiz getirili araçlar 1854 Kırım harbi 

dolayısıyla çıkartılan borçlanma tahvilleridi.rıı 9 • Devlet 

daha sonra da iç borçlanma amacıyla tahviller çıkartmıştır. 

Daha sonra Türkiye 1 de faaliyet gösteren yabancı şirketler, 

meşrutiyetten sonra da yerli şirketler tahvil ve hisse 

senedi çık~rtmışlardır. 1864 1 de Galata bankerlerinin kurduğu 

bir dernek daha sonra l866 1 da hükümetçe ilk yerli borsa 

olarak tstanbul'da açılmıştır. Bu borsada yerli ve yabancı 

tahvil ve hisse senetleri alınıp satılmıştır. Birinci dünya 

savaşı ve Kurtuluş savaşını takip eden yıllardaki yapısal 

değişiklikler serıpaye piyasamızı bir süre durgunluğa 

sürüklemiş ve sermaye piyasalarının yeniden uyanışı 1960 1 lı 

yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda hürriyet tahvilleri ve 

tasarruf bonoları en önemli araçlardır. Bu araçlar zorunlu 

bir yatırım mahiyeti taşıdıklarından, sahipleri bir süre 

sonra bunları. eıierinden çıkartma yoi·ları aramış ve bir tür 

ikinci el piyasa doğmuştur. Burada aikkati çeken . nokta 

devletin ortalama %6 faiz ile ihraç ettiği tahvillerin 

ikinci el piyasada o.günlerde cari piyasa oranı olan %12 

civarında işlem görmesiydi. 

sıskı. Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası,· Borsa, Menkul Kıymetler, 1989, s.31. 
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Bugün Türkiye'de sermaye piyasaları 28 tenmuz 1981 1 de kabul 

edilen 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile . 
düzenlenmiştir6.0 • 6 Ekim 1983 tarihinde çıkarılan 91 sayılı 

Menkul Kıymet Borsaları hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararnamesı ve Menkul Kıymetler Borsaları 1 nın Kuruluş ve 

Çalışmaları Hakkında Yönetmelik Türkiye 1 de borsacılık 

faaliyetlerini yeniden düzenlemiştir. Buna dayanarak 

!stanbul Menkul Kıymetler Borsası 26 Aralık 1985 1 de açılmış 

ve 2 Ocak 1986 1 da ilk seans yapılmıştır. !lk açılışında çok 

az sayıda hisse senedi işlem görürken, özellikle· 1989 

yılındaki canlanmanın ardından çok sayıda şirketin hisse 

senetleri borsada işlem görmektedir. 

ı. Türkiye'de Borsanın Durtnnu 

tşleme başladı~ı 1986 yılından beri tMKB önemli 

_gelişmeler göstermiştir. tş~em hacimleri, işlem gören menkul 

kıymet sayısı ve borsa endeksi sürekli artmıştır. Ancak bu 

süre içinde borsa sadece hisse senetlerinin ve az sayıda 

Konut Sertifikası •·nın işlem gördü~ü bir mekan olarak 

kalmıştır. Tablo XIII borsanın seyrini özetlemektedir. 

6 0 Resmi Gazete: tarih= 30. 7. 1981, No= 17416 

6 L Resmi Gazete: tarih= 6.10. 1983, No11 18183 Mükerrer 
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TABLO XIII 

!STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEMEL GöSTERGELER 

Yıl Şi_rket Toplam Nominal Toplam Piyasa tşlem Görme !MKB 
Sayısı Sermaye Kapitalizasyonu Oranı Endeksi 

(Milyar TL) (Milyar TL) (%) ·I 85/12°100 l 

1986 348 796,0 709,0 1.2 170.9 
1987 414 1.614,0 3.182,0 3.3 673.0 
1988 556 3.132,0 2.048,0 7.3 373.9 
1989 730 6.727,0 15.535,0 11.2 2.217. 7 
19906 ı 906 12.362,9 68.682,6 13.9 4.939.2 

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri V, No 1 sayıli 

tebliSine63 göre menkul kıymet sayılan, Kamu kesiminden 

devlet tahvilleri ve hazine bonoları, özel sektörden ise 

özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları sabit . getirili 

menkul kıymet piyasasını oluştururlar. Bu piyasa ile ilgili 

veriler incelendi~inde kamu kesiminin daha a~ırlıklı oldu~u 

görülmektedir. Bunun sebebi kronik bütçe acısı ve cari 

işlemler açı~ı problemi yaşayan kamu kesiminin gittikçe 

artan oranlarda iç ve dış borçlanmaya yönelmesidir. lç borç 

stoku 1989 yılında 1988'e göre %58 artarak 45 trilyon türk 

lirasına ulaşmıştır6 4 • Dış borçlarda dönem sonu itibariyle 

'ı ı Ocak - 31 A9ustos 1990 
Kaynak : Sermaye Piyasası Kurulu Aylık Bülteni, A~ustos 1990. 

&aResmi .Gazete: tarih= 29.6.1982, No= .17739 Mükerrer 

64 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1989 Yıllık Raporu, S.21 
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1985 1 de 25.4 milyar ABD doları iken 1987 1 de 40.2 milyar 

dolar ve 1989 1 da 4·1. O milyar dolara ulaşmıştır6 " . 1991 yılı . 

bütçe yasa tasarısının finansman bölümünde iç ve dış 

borçlanma hedefi 34 trilyon 195 milyar lira olarak 

gösterildi66 . Bütçe kalemleri arasındaki net 1 trilyon 

liralık Hazine Bonosu borçlanması yerine, 10 trilyon 471 

milyar lira düzeyindeki Hazine· Bonosu geri ödemesini ve 11 

trilyon 471 milyar liralık Hazine Bonosu satış hedefini 

koyarsak toplam borçlanma hedefi 44.7 trilyon lira düzeyine 

ulaşmaktadır. 1991 yılında 24 trilyonu ana para ve 20.7 

trilyonu da faiz olmak üzere toplam 44.7 trilyon liralık 

borç ödenecektir67. 1990 yılında ise 14.2 trilyon lira 

olarak revize edilen bütçe açı~ının finansmanı yılın son 3 

ayında 5.4 trilyon liralık Hazine Bonosu satılmasıyla.mümkün 

olacaktır. 1990 1 ın tümünde Hazine Bonosu satışının ·10.4 

trilyon, ödemelerin 6.3 trilyon, net hasılatın da 4.1 

trilyon lira olması öngörülüyor6e. 1989 1 daki 45 trilyon 

liralık iç borçların 28 trilyon lirası konsolide borçlar, 

10.9 trilyon lirası tahvil, 3 .. 5 . trilyo~ li.rası bono ve 2.5 
-

trilyon lirası kısa vadeli· avanstır69. 1989 yılında devlet 

1 !Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas_ı 1989 Yıllık Raporu, Tablo 50, s. 154 

11 ANKA Ekonomik Bülteni, 8 Kasım 1990, S.8 

17 ANKA Ekonomik Bülten, 8 Kasım 1990, S.8 

68 ANKA Ekonomik Bülteni, i Kasım 1990, S.10 

6 9Türklye Cumhuriyet Merkez Bankası 1989 Yıllık Rapor, s. 21 
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tahvillerinin vade yapısı şöyledir: %34 bir yıl vadeli, %31 

iki yıl vadeli, %22 üç yıl vadeli, %5 dört yıl vadeli, %5 

di9er ve %3 bir buçuk yıl vadeli. Toplam menkul kıymetlerin 

türler itibariyle da9ılımı ise şöyledir: 70 

MENKUL KIYMET TORO 

Hazine Bonosu 
Devlet Tahvili 
Dövize Endeksli Senet 
özel Sektör Tahvili 
Hisse Senedi 
Gelir Ortaklı~ı Senedi 
Finansman Bonosu 
Banka Bonosu 

TOPLAM tÇtNDEKt PAYI(%) 

52.0 
29.0 
5.0 
4.0 
4.0 
3.0 
3.0 
0.1 

Görüldü9ü gibi sabit getirili menkul kıymetlerin toplam 

menkul kıymetler içindeki payı .%81, özel sektörde ise 

%7'dir. 1989 yılında, geçen senelerden farklı olarak bir 

yıldap uzun .vadeli iç borçlanma senetleri ihale dışı 

bırakılmış ve 20 Şubat'tan itibaren 2, 3 ve 4 yıl vadeli ve 

de9işken faizli devlet iç borçlanma tahvilleri ihale dışı 

olarak satılmaya başlanmıştır. Ancak bu tahvillerin faiz 

ödeme frekansları yılda bir, altı ayda bir ve üç ayda bir 

olarak de~işmektedir. örne~in 13 Kasım 1992 vadeli de~işken 

faizli tahvillerin faiz ödeme frekanslarına göre faiz 

yapıları aşa9ıdaki gibidir: (faiz oranları 13 Kasım 1990 

kupon ödeme döneminden önceki ve sonraki oranları 

göstermektedir.)71 

10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1989 Yıllık Rapor, S.22 

11 Kaynak: TCMB teleks mesajları 
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Vade Tanım Faiz Oranı Yıllık Bileşik 

Eski Yeni Eski Yeni 

13.11.1992 36TD 60.64 50.90 60.64 50.90 
13. 11. 1992 36T2D 22.10 24.31 49.08 54.53 
13. 11. 1992 36T4D 10.65 11. 75 49.90 55.95 

Faiz frekansları dikkate alındıgında uzun vadeli kamu iç 

borçlanma senetleri faiz taksitlerinin kısa vadeli borç 

mahiyeti taşıdıgı görülmektedir. Kamu kesiminin ihraç ettigi 

sabit getirili menkul kıymetlerin %6l.86 1 sı (%52 + %29 x 

%34) bir yıl ya da daha kısa vadelidir. 

TABLO XIV 

KAMU !Ç BORÇ STOKU (milyar TL. ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 . 

Tahviller Hl,l. 159,9 185,9 360,2 530,8 1.031,8 1.511,3 2.407,2 4.8&0,3 10.940,5 
Konsolide Borçiar 336,0 509,0 736,l 2.422,3 3.240,0 4.660,6 7.133,8 11.486,0 18.958,9 28.036,1 
Bonolar 48,7 88,0 152,3 56,2 ·339,9 . 490,3 . 822,5 1.923,3 2.541,9 3.537,3 
Avanslar 195,4 234,0 266.3 338,5 528,·3 794,5 1.051,5 1.406,6 2.081,9 2.538,9 

Toplam 721,2 990,9 1.340,8 3.177,2 4.639,06.977,210.519,117.223,1 28.463,0 45.052,8 

B. PARA PİYASALARI 

Finans sektöründeki önemli iki araç, bankalar 

açısından borçlanma, tasarruf sahipleri açısından yatırım 

sayılan mevduatlar ile, bankalar açısından yatırım, 

müşteriler açısından borçlanma sayılan kredilerdir. Bankalar 

mevduatı hariç toplam Türk lirası mevduat, Kasım 1988-Kasım 

1989 kalan 12 aylık dönemde yüzde 71 

oranında artmıştır. Bu oran aynı dönemde yüzde 69 oranında 

yükselen D!E toptan eşya fiyatları endeksi ile deflate 
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edildiginde toplam mevduatın reel · olarak yüzde 1 dolayında 

arttıgı görülmektedir. Kasım 1988-Kasım 1989 ayları arasında 

mevduat bankalarınca açılan krediler nominal olarak yüzde 62 

oranında artmış, ancak reel olarak yüzde 4,5 azalmıştır. 72 

1989 ve 1990 yıllarına ait Mevduat ve Krediler 1 deki 

gelişmeler Tablo XV'de özetlenmiştir7a. 

Toplam Konsolide Mevduat 
Tasarruf Mevduatı 
Ticari Mevduat 
Resmi Mevduat 

Kredi Stoku 
Tüm Banka Kredileri 
Mevduat Bankaları 
Kalkınma ve 
Yatırım Bankaları 
Jı!B. Doğrudan Krediler 

TABLO XV 

MEVDUAT GEL!ŞMELER! (Milyar TL) 
1990 1989 1988 Değişim(%) 

. 5 Ekim 28 Eylül 
( 1) 

29 Aralık 6 Ekim 30 Aralık 1990 1989 
ı2r (3) (4J ı112ı (3t4J 

54.222 
41.667 
10.010 
2.545 

55.258 
41. 591 
10.501 
3.166 

43., 889 
32.656 
9.456 
ı. 776 

KRED! GEL!ŞMELER! 
1990 1989 

33.949 
26.439 
6.209 
1.803 

25.352 
17.340 
6.209 
1.803 

23.5 
27.6 
5.9 

43.3 

(Milyar TL) 

33.9 
52.5 
1. 4 

-32.6 

1988 Değişim(%) 

5 Ekim 28 Eylül 29 Aralık 6 Ekim 30 Aralık 1990 1989 
(1) (2) (3) !4) (1/21 (3/4) 

54.286 
49.065 
44.258 

4.807 
5.221 

53.154 
48.934 
44.166 

4. 768 
4.220 

38;143 
34.256 
30.404 

3.852 
3.887 

31. 908 
28.505 
24.883 

3.622 
3.403 

24.340 
21.176 
18.551 

2.625 
3.164 

42.3 
43.2 
45.6 

24.8 
34.3 

31.1 
34.6 
34.1 

38.0 
7.6 

u Türkiye CU11thuriyet Merkez Bankası, 1989 Yıllık Rapor; SS. 42, 45 

H ANKA Ekonomik Bülteni, 26 Ekim 1990, ss. 9-11 
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C. PARA VE SERMAYE PtYASALARINDA BELtRS!ZL!K 

1980'li yıllara kadar oldukça duragan 

mevduat faiz oranları 1980'li yıllarda önemli 

göstermiştir. özellikle 1988'den itibaren 

sayılabilecek 

degişiklikler 

mevduat faiz 

oranlarının bankalarca serbestçe belirlenebilmesine izin 

verilince74 , faiz oranları ay içinde bile birkaç kez 

degişebilmektedir. Bankaların kredi oranları da kaynak 

maliyetlerine ba~lı oldugu için, mevduat faiz oranları ile 

aynı yönde hareket göstermiştir7~. Bir yıllık mevduat faiz 

oranları 1973-1990 döneminde %7 · ile %85 arasında 

degişmiştir. 1973-1980 döneminde oranlar %7 ile %20 arasında 

degişmiştir. 1980-1985 döneminde degişim %2.0 ile %55 

arasında olmuştur. 1988 yılına baktıgımızda bir yıl içindeki 

degişim %45 ile %85 arasında gerçekleşmiştir. 1989 yılında 

bankaların serbestçe belirledikleri mevduat faiz oranlarının 

agırlıklı ortalaması %58.8 ile %77.1 arasında d~gişmiştir76. 

Bankaların nakit giriş çıkışlarını dengelemek ve kısa süreli 

borçlanmak için kullandıkları Bankalararası Para Piyasası 

!şlemleri oranları da önemli dalgalanmalar göstermektedir. 

1987 Nisan-Aralık döneminde bir gecelik borçlanma faiz oranı 

{overnight) en düşük %30.01 ve en yüksek %50.88 olarak 

74 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tebliğ No 7, Resmi Gazete 12.10 .1988/19957 

75 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar. 87 /11921, RG 1. 7 .1987119504 

16 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1990 I, Oç Aylık Bülten, s. 129 
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gerçekleşmiştir. 1988 .yılında degişim %37.91 ile %102.37 

arasında .olmuştur. 1989 yılında ise en düşük oran %17.45, en 

yüksek oran %69.32 olmuştur77 • 1990 1 ın ilk sekiz ayındaki en 

düşük ve en yüksek oranları sırasıyla %24 ve %65 olmuştur78 • 

Sabit getirili Menkul Kıymetleri inceledigimizde 1 yıl 

vadeli Hazine Bonosu ihalelerinde Aralık 1986-Ekim 1990 

döneminde gerçekleşen en düşük oranın %41.50, en yüksek 

oranın ise %71.31 oldugunu görüyoruz. Aynı dönemde üç ay 

vadeli hazine bonolarında gerçekleşen en düşük oran %23.96, 

en yüksek qran ise %62.40 · olmuştur. özel sektör 

tahvillerinde ise 1982-1989 döneminde halka arz edilenlerin 

agırlıklı faiz oranları %46.73 ile %75.70 arasında 

degişmiştir. Finansman bonolarında 1987 yılında %55.53 olan 

agırlıklı iskonto oranı 1989 yılında %71.76 1 ya 

yükselmiştir79 • Görüldügü gibi özellikle 1980 1 li yıllarda 

gerek para piyasalarında, gerek sermaye piyasalarında faiz 

oranları önemli dalgalanmalar göstermiştir. Faiz 

oranlarındaki bu degişkenlik sabit getirili· menkul 

kıymetlere yatırım yapanları önemli ölçüde faiz oranı 

riskine maruz bırakır. Bir örnek ile faiz riskini 

açıklayalım: bir banka 22.08.1990 tarihinde 10 milyar TL 

nominal degerli hazine bonosunu yıllık ortalama faiz oranı 

??Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1990 I; Oç Aylık Bülten, S.150 

78 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üç Aylık Bülten, 1990 I, S.151 ; 1990 II, S.91 

7iSermaye Piyasası Kurulu, Yıllık Rapor, 1989, S.68 
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üzerinden T.C.M.B. ihalesinde satın alır. Bankanın bono için 

ödedi9i fiyat 8.066.467.694, TL dir. 21.11.1990 tarihinde . -

geçici bir nakit sıkıntısı yüzünden banka bonoyu satmaya 

karar verir. Bu tarihte bononun vadesine 91 gün vardır. 

Satıcı olan banka bonoyu o tarihte cari olan 3 aylık hazine 

bonosu ihalesi ortalama oranından satar. Satış sonucunda 

bankanın eline geçen para 8.881.783.462,_ TL dir. !lk satın 

alışta bankanın yıllık bazda bekledi9i verim %48.07 dir. 

Bonoyu satın aldıgı tarihten satıncaya kadar geçen 91 gün 

için bankanın yıllık bazda elde ettigi gerçek verim ise 

%40.54 olmuştur. Görüldügü gibi faiz oranlarının artması 

sonucu banka %7.53'lük bir verim kaybına ugramıştır.a 0 

O. R!SKTEN KORUNMA !MKANLARI 

Faiz getirisi saglayan araçlara yapılan yatırımların 

ortaya çıkaracagı faiz riski ya uygun pozisyon tutarak, ya 

da bazı araçları alıp satarak giderilmeye 

çalışılabilir. 

Pozisyon ayarlayarak riskten kaçınmak için faiz oranlarının 

gelecekteki seyri ile ilgili iyi tahmin yapmak, ve yatırım 

yapılacak araçların özelliklerini iyi bilmek gerekir. 

Gelecekteki faiz oranlarının tahmini için hü.kümetlerin 

makroekonomik hedeflerini oldugu kadar merkez bankalarının 

80 Ağustos 1990 da 6 aylık ihale ortalaması l47.94, 3 aylık 2 .ihalenin ortalaması ı44.96 (44.08 ve 
45.84) dır. Kasım 1990 da ise 3 aylık ihale ortalaması 150.36 dır. Kaynak: T.C.Jı!:S. bültenleri. 
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politika ve hedeflerini de çok yakından takip etmek gerekir. 

Merkez Bankaları kendi aktiviteleri ile kendi bilançolarını, 

onu takiben bankaların bilançolarını etkileyebilirler. 

Bankaların bilançolarının etkilenmesi ve bu bilançolardaki 

degişiklikler sonucu faizlerde ve fiyatlarda 

degişiklikler ortaya çıkar.sı. Faiz oranlarını belirleyen 

önemli degişkenlerden biri de faize duyarlı araçlara yatırım 

yapanların gelecekteki faiz oranları ile ilgili 

beklentileridir. Faiz oranları ile ilgili beklentilerde 

Merkez Bankas1 1 nın mesajları oldukça önemlidir. Bu mesajlar 

ekonomik konjonktürlere göre degişen tesbit ve yorumlar 

şeklinde olabilece~i gibi, yıllık parasal programların 

içinde de gizli olabilir. Merkez Bankası 1990 yılındaki faiz 

oranları ile ilgili mesajında, u ••• faizler üzerinde iki 

türlü baskı olacaktır. Merkez Bankası, bilançosundaki 

büyüklügü nominal gayri safi milli hasılanın altında tutmayı 

başardıgı ölçüde parasal genişleme de giderek nominal · gayri 

safi milli hasılanın altı.nda artmaya başlayacaktır. Bu, para 

piyasalarında göreli bir sı.kışıklıDa yol açacaktır. DiOer 

taraftan aynı olgu enflasyonu, fiyat artışları.nı ve fiyat 

beklentilerini aşagıya indirdiDi sürece de faizlerde aşagıya 

dogru bir baskı olacaktır. Sonunda faizlerin 1990 yılı 

içindeki gidişatı. bu iki etkinin sonucunda ortaya 

, 
81 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Parasal Programı hakkında Dr. Rüştü SaracoSlu tarafından 

verilen brifing metni, Başkanlık özel Bürosu, 16 Ocak 1990, Ankara, s. 5 
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çıkacaktır ... 0 e 2 ·denilmiştir. 1990 yılı ilk 9 aylık verileri 

incelendiginde, 1989 1 da aylık ortalama %3.63 olan fiyat 

artışlarının 1990 1 da ~2.77 düzeyinde oldugu görülüyor. 

1987 1 de %4.48 ve 1988.'de %4.43'1ük aylık artış oldugu 

düşünülürse, bu verilerin enflasyonda düşüş beklentisi 

yaratması gerekir. 83 Bu beklentiye paralel olarak Agustos 

1989 1 da %65.92 olan bir yıllık hazine bonosu ihalesi 

ortalama faiz oranının takip eden ihalelerde sürekli 

azalarak Aralık 1989 1 da %50.77 1 ye indigi görülmektedir. Daha 

sonraki ihalelerde Agustos 1990 1 a kadar 1 yıllık hazine 

bonosu faiz oranı %50-51 aralıSında seyretmiştir. Gayri safi 

milli hasıladaki nominal artışlar ise 1989 1 da %69.68 ve 6 

aylık verilere dayanarak 1990 tahmini %71.08 olmuştur. 84 

1990 1 da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 nın bilançosunun 

büyüklüSü 9 Kasım 1990 itibariyle %20.51 · artmıştır. Bu 

yıllık bazda %24.39 1 luk bir artışı gösterir. Bu veriler 

Merkez Bankası yıllık programındaki hedeflere uygundur. 

Ancak 2 ASustos 1990'da Irak'ın Kuveyt'! işgal etmesi ile 

başlayan Körfez Krizi bütün dünyayı oldugu gibi Türkiye'yi 

de etkilemiştir·. Türkiye' nin olay karşısında aldıgı siyasi 

konumun getirdigi ekonomik yük enflasyon ile ilgili 

1 ı Türkiye Cumhuriyet lerkez Bankası Parasal Programı Hakkında Dr. Rüştü Saraco~lu tarafından 
verilen brifing metni, Başkanlık özel Bürosu, 16 Ocak 1990, Ankara, S.45 

. 
aa Türkiye Cumhuriyeti lerkez Bankası, 1990 II uç Aylık Bülten, S. 95 

"ANKA Turkey's Economic and Financial \Veekly, 20.11.1990, S.24 
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beklentileri tersine çevirmiş ve piyasalar hem enflasyon hem 

de faiz oranlarında artış beklentisine girmişlerdir. Eylül 

sonunda %51.66 olan bir yıllık hazine bonosu faiz oranı, 

21.11.1990 da yapılan ihalede %53.7l'e yükselmiştir. Aynı 

dönemde bankaların bir yıllık mevduata uyguladıklari faiz 

oranlarının %57-58'1erden %62-63'lere yükseldiği 

görülmektedir. Merkez Bankası da Kasım ayı içinde 

penceresi ( discount window) aracı.lığıyla verdigi 

faizlerini 2 puan yükselterek gelecekteki faizlerle 

iskonto 

kredi 

ilgili 

mesaj vermiştir . 8 ıı Merkez Bankas·ı Eylül ayı başında da faiz 

oranlarını üç puan artırmıştı. Görüldüğü gibi merkez 

bankalarının yıllık programları 

yetkililerinin demeçleri faizlerin 

ipuçları verir. Ancak beklenmedik 

üzerindeki etkisi ve yaratacağı 

ve merkez 

tahmini için 

olayların faiz 

faiz riski 

bankası 

önemli 

oranları 

gözardı 

edilmemelidir. Türkiye'de tahviller Avrupa ve Amerika 1 daki 

vadeleri 30 yıla varan benzerleriyle karşılaştırılınca 

oldukça kısa ömürlüdür. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin 

ihraç ettiği tahviller 1990 y~lı itibariyle en fazla beş yıl 

vadelidir. Ayrıca tahvillerin değişken faizli olması 

piyasalarda belirsizliğin fazla olduğunu ve yatırımcıların 

birkaç yıl için bile sa.bit faizli yatırım yapmaya isteksiz 

olduğunu gösterir. özel sektör tahvillerinde de 1982 yılında 

3.98 olan ağırlıklı vade yılı, 1989 1 da 2.04 1 e inmiştir. Buna 

nr.c.M.B Meclisinin 22.11.1990 tarih ue 5954/15553 sayılı kararı, RG. 23.11.1990/20704 
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karşılık 1982'de %46.73 olan agırlıklı faiz oranı 1989 1 da 

%73.40'a yükselmiştir. 86 Türkiye'de tahvil ve bonolar 

incelendiginde yatırımcılar açısından önemli bir sorun 

bulunmaktadır. Bu da yatırım araçlarının riskleri ile 

getirileri arasındaki dengenin saglanamamış olmasıdır. 

Bilindi~i gibi finans kuramının en temel ilkelerinden biri 

yatırımlarda risk ile beklenen getirinin dogrusal ilişki 

içinde oldugudur. Yani riskler arttıkça, yatırımcının 

bekledigi getiri de artmaktadır. Yatırımdan beklenen getiri 

risksiz faiz oranına ticari risk, vade riski, ülke risk vs. 

faktörler için primler ilave edilerek bulunur. Risksiz faiz 

oranı için ise genelde kısa süreli hazine bonolarının faiz 

oranı baz kabul edilir. Genel olarak beklenen aynı vade 

yapısındaki bir finansman bonosunun, kendi kategorisindeki 

şirket degerliligi de gözönüne alınarak, hazine bonolarından 

daha fazla bir getiriye sahip olmasıdır. A~ustos 1990'daki 

durumu incelersek: ihraç izni verilen 360 günlük finansman 

bonosunun iskonto oranı %59.75'dir. Ayni dönemdeki bir yıl 

vadeli iskontolu devlet tahvilinin iskonto oranı %50.47'dir. 

özel sektör tahvilleri kaynakta kesilen %10.50· oranında 

stopaja tabi olduklarından finansman bonosunun getirisi 

0.5975 x (1 - 0.105) = 0.5348 = %53.48 olmaktadır. Hazine 

Bonosu ve Devlet Tahvilleri ise vergiden muaf olduklarından 

16 SPK Yıllık Rapor 1989, S.68 
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yatırımcılara vergi avantajı kadar ilave bir getiri 

sağlarlar. · 

Tür Nominal Fiyat isk. oranı vadede tahsilat vergi avantajı toplam verim 

Finansman Bonosu 
Hazine Bonosu 

1000 
1000 

625.98 
664.58 

%59. 75 
%50.47 

960.73 
1000.00 154.29 

960.73 %54.22 
1154.29 %73.89 

örnekte görüldüğü gibi hazine bonosu yatırımcıya %19.67 

oranında fazla getiri sağlamaktadır. Risk ve getiri 

dengesinin sa~Jıanmasında bir başka eksiklik ise 

yatırımcıları yönlendirecek bir şirket değerleme (rating) 
. 

sisteminin bulunmamasıdır. Bu bilginin yokluğun~a yatırımcı 

sahibi olduğu tahvilin ne ölçüde ticari risk taşıdığını ve 

diğer tahvillere göre sıralamadaki yerinin ne olduğunu 

bilemez. Faiz oranlarının ve finansman maliyetlerinin 

yükseldiği dönemlerde mali bünyesi zayıf şirketlerin ödeme 

güçlüğüne düşme şansı daha fazladır. Bu durumda yatırımcı 

faiz riski yanında ticari risk de taşımaktadır. Faiz oranı 

riski sadece faiz getirisi sağlayan menkul değerlere yatırım 

yapanları değil, aynı zamanda hisse senedi yatırımcılarını 

da ilgilendirir. özellikle bankalar, sigorta şirketleri gibi 

finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların bilançoları 

göreli olarak uzun vadeli aktifler (tahvil vs.) ve kısa 

vadeli pasifler (banka kredileri vs.) taşırlar. Faizlerin 

yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde bir taraftan kısa 

vadeli borçlar her defasında daha yüksek oranlardan 

yenilenerek finansman maliyetini artırırken, diğer taraftan 

cari sermaye değeri azalan menkul kıymetler (aktifler) 
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şirketin piyasa degerini azaltacak, bu da şirketin hisse 

senedi fiyatlarını olumsuz yönd~ etkileyecektir.s7 

Türkiye'de faiz getirili menkul kıymetlerle ilgili bir diger 

sorun organize bir ikinci pazarın eksikligidir. Bu, hem 

menkul kıymetlerin likiditesini azaltmakta, hem de cari 

oranlarla ilgili bir piyasanın oluşmasını ve yatırımcılara 

anında erişmesini kısıtlamaktadır. Türkiye piyasasına 

baktıgımızda özel sektör menkul ~ıymetlerinin ikincil 

piyasasının oldukça kısıtlı oldugu görülmektedir. 1989 ve 

1990 yıllarında özel sektör tahvillerine en büyük · talebin 

Menkul Kıymet Yatırım.Fonları'ndan geldiSi görülmektedir. 

Kamu menkul kıymetleri .özel sektör menkul kıymetlerine göre 

daha derin bir pazara. sahiptir. Ancak kamu menkul 

kıymetlerinde de ikinci piyasa işlemlerinin agırlıgını geri 

satın alma vaadiyle satış işlemleri oluşturmaktadir. Ancak 

Türkiye'de banka ve aracı kurumların geri satın alma vaadi 

ile satış ya da repo işlemi yapmamaları gerekmektedir. 88 Bu 

sebeple repo işlemleri vadeli alım satım sözleşmesi 

düzenlenmeden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gerek 

bankalararası piyasada, gerekse bankaların müşterileriyle· 

yaptıkları işlemlerde işlem~ konu. olan menkul kıymetler 

genellikle fiziksel olarak teslim edilmez. Bu da iki türlü 

s1a.J. Santoni, urnterest Rate Risk ·and the Stock Prices of Financial Institutions•, Federal 
Reserve Bank of St.Louis, Ağustos/Eylül 1984 

88 Sermaye Piyasası Kurulunun Tasarruf Sahiplerine Menkul Kıymetlerin Alım Satıiııı .Hakkında 1 No 1lu 
Duyurusu, madde 2 
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risk dogurmaktadır. !lki satışı yapıp parayı tahsil eden 

tarafın, menkul kıymeti teslim etmeyi red etmesi durumudur. 

Bu ticari risktir. !kincisi ise, işlemin ilk aşamasından 

sonra piyasa faiz oranlarının de~işmesi sonucu avantajlı 

konuma geçen tarafın işlemi tamamlamayı red etmesidir. 

ôrnegin faiz oranlarının düşmesi durumunda menkul kıymeti 

satın alan taraf anlaşılan oran üzerinden geri satmayı red 

.edebilir, çünkü piyasada daha pahalıya satma imkanı vardır. 

Faiz oranları yükselirse, bu defa menkul kıymetleri satan 

taraf vadede önceden anlaşılan fiyattan geri satın almayı 

red edebilir, çünkü piyasadan daha ucuza satın alma imkanı 

vardır. Bu da işlemin faiz riski yönüdür. Bu riskin 

giderilebilmesi için repo işlemlerinin yasal olarak 

düzenlenmiş bir geri satın alma sözleşmesine dayanılarak 

yapılması gerekir. Ayrıca Türkiye'de repo işlemlerinde 

genellikle işleme konu olan menkul kıymetler fiziksel olarak 

teslim edilmediginden gerçekte var olmayan menku.1 degerler 

üzerinden işlem yapılma riski vardır. Bu riski ortadan 

kaldırmak için menkul degerlerin fiziksel olarak teslimi ve 

saklanmasını saglayacak 

1990 1 da tstanbul Menkul 

bir sistem kurulmalıdır. 

Kıymetler Borsası Yönetimi 

bünyesinde bir tahvil piyasası kurulacagı ve ikinci 

işlemlerinin borsa bünyesinde organize 

Kasım 

borsa 

pazar 

olarak 
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gerçekleştirilece~ini bildirmiştir. 89 Bu piyasanın oluşması 

durumunda risklerin bir kısmı giderilmiş olacaktır. 

ı. Riskten Korunma Araçlarının DurtDDu 

Türkiye 1 de para ve sermaye piyasalarında faiz 

getirili menkul kıymetlere yapılacak yatırımlarda sözkonusu 

olan faiz riskinden korunmayı saalayacak araçlar ne organize 

borsalarda, ne de tezgah üstü piyasalarda alınıp 

satılmaktadır. Bunun sebeplerinden biri piyasalardaki 

belirsizlik yüzünden yatırımcıların uzun vadeli bağlantılara 

girmek istememeleridir. Geri alım vaadiyle satışlarda vade 

genellikle bir aya kadardır. Nadiren üç yada altı aya kadar 

uzanan işlemler gerçekleştirilmektedir. Döviz piyasalarında 

vadeli kur uygulamaları olmasına karşın, para piyasalarında 

vadeli faiz oranı kote edilmemektedir. Faiz riskine karşı 

koruma araçlarına talebin artabilmesi için öncel.ikle bu tür 

araç.ların yatırımcıya tanıtılması gerekir. Bu konuda en 

önemli görev borsaya düşmektedir. Korunma araçlarının, 

sınırları mevzuat ile düzenlenmiş olarak, organize bir borsa 

bünyesinde, ve onun güvencesiyle alınıp satılması 

yatırımcıların talebini artırabilir. Daha sonra tezgah üstü 

piyasalarda da işlemlerin başlaması ve yoğunlaşması 

beklenebilir. Hisse senetleri piyasasında da tstanbul Menkul 

u !stanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlı~ı, genelge no:U5, 2~ Arall.k 1990 
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Kıymetler Borsası aracıııgıyla halka tanıtılan .. hisse 

senetlerine, daha sonra tezgah üstü piy~salarda, ya da halk 

arasındaki ismiyle 11 sokak borsas1°nda büyük talep olmuştur. 

Sonuç olarak şu anda Türkiye 1 de faiz riskinden korunmanın 

geçerli ve en emin yöntemi gelecekteki faiz oranlarını iyi 

tahmin edip uygun pozisyon tutmaktır. Piyasalar gelişip, 

de~işik araçlar işlem görmeye baş.ladı~ında riskten korunmak 

için daha uygun ve sofistike yöntemler gelişecektir. 
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