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G!R!S 

Harry Markowitz ile ba$layan modern yat1r1m teorisinde be-

1 irli lik kavram1 yerini gerQekte tum planlama ve seQim faali

yetlerinin dogasinda olan 'belirsizlik' kavram1na, yani gele

cekteki getiri ve olaylarin bilinememesi durumuna terk etmi;i

tir. Bu QerQevede olaya bakt1g1m1zda ozellikle sermaye piyasa

si henuz geli$memi~ ulkelerde, piyasan1n etkin olmad1g1 ve ya

t1r1mc1lar1n yat1r1m, risk ve karl1l1k konusunda yeterli dtizey

de bilgiye sahip olmad1klar1 g6rlilmektedir. Bu tip piyasalarda 

yat1r1mc1lara i'1k tutulabilmesi iGin kullanilabilecek ba$lica 

tio meted vardir; bunlar, degi$im katsayis1 ya da verim ba,1na 

dli~en riski gosteren oranlar1 karf1la,t1rmak, piyasada risksiz 

bir faiz oran1 oldugunu hesaba katan finansal varlik degerlen

dirme modelini ele almak ve son olarakta portfSy teorisini k~l

lanmaktir. PortfSy teorisi sadece yat1r1mlar1 de~i9ik varlikla

ra dagitmak ve boylece riski azaltmak degildir. Portfoy teorisi 

diger teorilerden farkli olarak varliklarin sadece :risk ve ve

rimleriyle ilgilenmez ayrica portfoydeki varl1klar1n birbirle

riyle ili~kileriyle de ilgilenir. Teorinin savundugu tez $Udur; 

portfoy oyle varliklardan olu$mal1d1r ki varl1klar1n bir kism1-

n1n verimi dli9erken digerininki Q1ks1n ve b8ylece portf~y den

gede kalsin. Yani bu teoriye gore bir hisse senedi yeterli 

risk-verim dlizeyinde olmasa bile, sadece verimi portfoydeki di

ger hisse senetlerininki ile ters ili,kili oldugu i~in alinabi

lir. Yani portfoy teorisi portfoy olu,turmaya sadece yat1r1mla

r1 dagitarak riski elimine etmek olarak bakmaz, ayrica portfoy

deki her bir varligin birhirler~ ile clan iliskilerini de hesa

ba katar. 

Bu Qali,mada, amaci olan portfoy teorisi ele al1n1rken di

ger varlik degerlendirme modelleri de kisaca ozetlenecektir. 

Cal1,man1n birinci bollimlinde ana kavrarr;lar olan risk ve ve

rim lizerinde durulmus ve daha sonra portfBy te01·isiniTu temelini 

olusturan karar teorisi ozetlenmistir. 



!kinci bolilmde ise hisse senetleri ile ilgili bilgiler ve

rilmeye Qal1~1lrn1$, hisse senetlerinin piyasa degerleri ile 
ba$l1ca borsa indeksleri k1saca ozetlenmi$tir. 

Uclincli bolilmde hisse senedi degerlernesi lizerinde durulrnus, 

bu konuda kullanilan basl1ca yaklas1mlar ozetlenmistir. 

Son olarak d8rdilncU bollimde portfoy analizi metodlari olan 

grafik yontem, matematiksel yontem ve kuadratik yontem kisaca 

ozetlendikten sonra portfoy teorisi ve finansal varl1k fiyat

land1rma modeli ilzerinde durulmustur. 



1. R!SK VE KARAR TEOR!S!NE G!R!$ 

Yat1r1rn Qok basit ve ayni zarnanda Qok karrna$1k bir olay
d1r. Hisse senetlerine yat1r1rn1n basit oldugunu ileri si.iren hir 
gori.i.$1 hisse fiyatlar1n1n sadece iki yone gidebilecegini ve 
bunlar1n a$ag1 ve yukar1 yonde olduklar1n1 belirtrnektedir (1). 
Bu acidan degerlendirildiginde hisse senedine yat1r1m parasi o
lan herkesin yapabilecegi kadar basittir. 

Hisse senedine yat1r1rn1n ba$ar1s1n1 ve yat1r1mc1lar1n ter
cihlerini belirleyen faktorler risk ve verimdir. Bu nedenle on
celikle ris~ve verirnlilik kavramlar1na hir ac1kl1k getirerek 
daha sonra birden fazla hisse senedinin bir arada hulunmasindan 
ortaya cikan portfoy olu$turma konusu ve ilk olarak Harkowitz 

taraf1ndan helirsizlik alt.indaki yat1r1rn tercihlerine kuralci 
bir yakla$1rn olarak geli$tirilen1 karar teorisi yap1s1n1n sade
le$tirilmesi olarak gori.ilebilecek 'portfoy teorisine' giri$te 
bir ba$lang1Q olrnasi amaciyla karar teorisi Uzerinde durulacak
t1r. 

1.1. R!SX VE VER!M 

Harry Markowitz ile ba$layan modern yat1r1rn teorisinde be
lirlilik kavrami yerini gercekte tum planlarna ve secirn faali
yetlerinin dogasinda olan belirsizlik kavram1na1 yani gercekte
ki verim ve olaylar1n kesinlikle bilinememesi durumuna terket
rni$tir. 

1.1.1. H!SSE SENEDi VER!M! ( GET!R!S! ) 

Hisse senedi verirni genellikle elde tutrna verirni olarak 
bilinir. Bu verim basit olarak1 hisse senedinin elde tutuldugu 
sure icinde hissenin deger kazanmasindan ve elde edilen kar pa-

(1) TOBIAS,Andrew; The Only Investment You'll Ever Need> 
NewYork1Harcourt Brace Jovanovich119781 s.68 • 
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yindan olu$ur. R ; Hisse senedi verimini .Pt ; t donemindeki 
hisse senedi fiyat1n1 ,diger bir deyi$le donem sonu fiyat1n1 

veya sat1$ fiyat1n1 , Pt-1 ; t-1 donemindeki hisse senedi fiya
t1n1 , diger bir deyi$1e donem ba$i fiyat1 veya al1$ fiyat1n1, 
D : elde tutulan sure icinde elde edilen kar pay1n1 gosterdigi
ne gore hisse senedi verimi; 

Pt - Pt-1 D 
R= + 

Pt-1 Pt-1 

formillilyle hesaplanir. Burada , birinci bolilm hisse senedinin 
deger kazanmasindan, ikinci b&lilm.elde edilen k&r pay1ndan do

gan verimi gostermektedir (2). 

1.1.2. H!SSE SENEDt R!SK! 

Hisse senedihin riskini incelemeden once risk ve belirsiz~ 
lik kavramlarina kisaca deginmekte fayda vardir. 

Risk ve belirsizlik birbirlerine yakin iki kavram olmala
r1na, hazen e$ anlamda kullan1lmalar1na ragmen birbirlerinden 
farklid1r. Risk sorunu i le kar$1 la$an kh~i, verecegi kararin 
kesin sonucunu bilememekle beraber, herhangi bir sonucun ger

cekle$me olas1li9'1n1 bilebilir. Bu nedenle risk sorunu ile kar
$1 la$an ki$i kararlar1n1n sonu9lar1n1n olas1l1k derecesini nes-
nel (objektif) olarak belirleyebilir. Buna kar$1l1k belirsizlik 
sorunuyla kar$1 kar$1ya kalan ki$i ise, 
lar1n1n olas1l1k dereceleri hakk1nda da 

hip degildir. 

kararinin olasi sonuc
nesnel bir bil~iye sa-

Pay.senedine yat1r1m yapan birikim sahibi, asl1nda riskle 

(2) Prof. Mehrnet Silkru TEKBAS, Banka ve Ekonornik Yorumlar 
Dergisi, Agustos 1989, s.26-27 
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degil belirsizlikle kar$1la$1r. Gercekten yat1r1rnc1n1n pay se
nedinin k&rl1 olup olrnayacagi konusunda kesin bir bilgisi olma
d1g1 gibi, gercekle$rnesi olas1 karl1l1k oranlar1n1n olas1l1kla
r1 hakkinda da bilgi sahibi de~ildir. Bununla beraber yat1r1m1n 
karl1l1g1 hakkinda bazi tahrninlerde bulunabilir ve dolay1s1yla 
bu tahminlere dayanarak oznel de olsa bir olas1l1k dag1l1m1 o
lu$turulabilir (3). 

Buna gore risk ve belirsizlik $U $ekilde belirtilebilir; 

~-Risk halinde karar veren, 
(a) eko.nomi , ii;;letme ve diger ilgili c:;evre verileri olup, 

kararla ilgiii parametreleri etkileyecek gelecekteki tilrn durum
larin muhtemel (olasi) degerlerinin fark1ndad1r ve 

(b) bu dururnlarin gercekle$mesi ile ilgili olas1l1klar1 
kantitatif olarak belirlemesi milrnkilndilr. 

Belirsizlik halinde ise karar veren, 
(~) karar1n1 etkileyen durumlar1n fark1ndad1r ya da degil

dir ve 
(b) durumlarin gercekle$me olas1l1klar1n1 kantitatif ola

rak belirler ya da belirleyemez. 

Belirsizlik hali karar verenin ek c:;abas1· ile risk modeline 
indirgenebilir. Burada bu tilr bir yakla$1m izlenecektir. Bu 
yakla$1.m nedeniyle, bundan sonra risk ve belirsizlik e$ anlamli 
olarak kullan1lacakt1r (4). 

Hisse senedine yat1r1m yapan bir ki$inin kar$1la$acag1 
risk, bekledi~i verimi elde edememesidir. Boyle bir durumun di
ger bir deyii;;le riskin ortaya 01kmas1 iki genel faktorle acik-

(3) Dr.tlztin AKGUC, Finansal Yonetim, Muhasebe Enstitilsil 
Egitim ve Ara$t1rma Vakf1 yayini, Haziran 1989, istanbul, s.678 

(4) Prof.Dr. Atilla GtlNENLi, h~letmelerde Finansal Yone-
tim, istanbul Universitesi i$letme iktisad1 Enstitilsil yay1n1, 
istanbul-1988, s.232-236 
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lanmaktad1r. Bunlardan biri, bUtUn hisse senetlerinin verimini 
veya fiyat1n1 etkileyen sistematik risk, digeride bir sekt5re 
veya f irmaya ozgU olan sistematik olmayan risktir. 

Sistematik risk toplam riskin pazarda menkul k1ymetlerin 
getirisini ayn1 anda etkileyen k1sm1d1r. Ekonomik , politik ve 
sosyal de~i•iklikler sistematik riskin kaynag1n1 olu•tururlar. 
Bunlar1n etkisi bUtlin rnenkul deqerlerin fiyatlarina yansir. E
konominin durgun~uga girmesi ve eirket karlar1n1n dti,mesi hisse 
senedi fiyatlar1n1 dti•UrUr. Yap1lan oali•malar hisse senedi fi
yatlar1ndaki degi,ikliqin onemli bir kisrn1n1n pazar endeksiyle 
aq1klanabildigini, ba•ka bir deyi•le sistematik riskten kaynak
land1q1n1 gostermi•tir. Yapilan oe~itli ara,tirmalar bu oran1 
%30 ile %50 civar1nda bulmuslardir. 

Endtistri ioin temel mallari Ureten (kauouk, demir, oelik) 
firmalar, boro / ozsermaye orani yliksek olan firmalar ile ylik
ytiksek teknoloji kullanan kUotik f1rmal~rin sistematik riskleri 
yilksektir. Bu tUr firmalarin sat1$lar1, kArlari ve hisse senet
lerinin £iyatlar1 ekonomik konjonktUre yakindan bagl1d1r. 

Toplam riskin firmaya ve i•koluna ozgu olan kismi ise sis
tematik olmayan risktir. Ttiketici tercihleri, yoneticilerin be
cerileri, i$qi grevleri, yeni bulu$1ar, reklam kampanyalar1, 
'irketlerin getirilerindeki degi•ikligin 'sistematik olmayan' 
k1sm1n1 olu•tururlar. Bu risk tUrU firmalari ayr1 ayri etkile
digi ve pazardaki genel geli•melerden baq1ms1z oldugu iQin 
firma baz1nda tek tek tahmin edilir. Dayan1ks1z tUketim mal1 
Ureten firmalar1n risklerinin bUyUk bir bolUmU bu guruba gi
rer (5). 

Kisaca ozet halinde deginilen sistematik ve sistematik ol
mayan risk; daha ayr1nt1l1 6larak B$ag1daki gibi incelenebilir. 

(5) Prof. Mehmet StikrU TEKBAS, a.g.e., s.677-678 
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1.1.2.1 SiSTEMATiK VE S1STEMAT1K OLMAYAN RiSK1N KAYNAKLARI 

Risk oe$itleri sistematik ve sistematik olmayan risk ana 

ba$l1klar1 altinda toplanabilecak olan oe$itli nedenlere ba9l1-

d1r. 

A. SiSTEMAT1K R1SK1N KAYNAKLARI 

Ekonomik, politik ve sosyal ya$am1n yap1s1 ve degi$kenli

ginden kaynaklanan sistematik risk; tum finansal {Para ve ser
maye) piyasalar1 ve bu piyasalarda i$1em goren menkul degerle

rin (fi~ansal varl1klar1n) tUmUnU etkiler. Ku$kusuz bu etki, 
menkul deqerler arasinda farklilik gosterir. Sirket yoneticile

rinin sistematik riski kontrol olanaklari yoktur. Soz konusu 
sistematik risk , bireysel bir firma icin veridir. Sistematik 

risk; portf6yUn, yat1r1m1n oe$itlendirilmesiyle giderilemeyen 

risk olarak ta tanimlanabil.ir. 

Sistematik risk kaynaklari; (i) Faiz orani riski, (ii) Sa

tin alma gticU riski (enflasyon riski) (iii) Piyasa riski olarak 

guruplandirilabilir (6). 

(i) Faiz orani riski 

Faiz orani riski, yat1r1mc1n1n hisse senedine yapt1g1 ya

t1r1m1n veriminin, faiz oranlarindaki bir arti~ sonucunda azal

masi riskidir. Genel olarak hisse senedi verimi, faiz oranlar1 

ile ters iliekilidir. Faiz oranlar1ndaki bir art1~, hisse sene
di fiyatlar1 Uzerinde olumsuz etkide hulunur. Bu durum, hisse 

senetlerinden tahvil gibi sabit gelirli menkul degerlere bir 

kaymaya yol a9aca91ndan ortaya 91kar (7). 

Faiz orani riski, piyasada genel faiz haddinin ytikselme o

las1l1g1 olarak ifade edilebilir. Piyasadaki faiz haddindeki 

(6) Dr. oztin AKGUC, a.g.e., s.677-678 
(7) Prof .Dr. Mehmet Stikrti TEKBAS, a.g.e., s.29 
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degi~meler, menkul degerlerin (finansal varl1klar1n) fiyatlar1-

n1 etkiler. Tum rnenkul degerlerin fiyatlar1 faiz haddi degi$me

melerinden ayni derecede etkilenmemekle beraber, etkilenme ayni 

yonde olmaktad1r. Daha ao1k bir deyi$le, tahvil ve pay senetle

rinin fiyatlar1 diger ko$ullar ayni kalmak Uzere, genel faiz 

haddindeki degi$imlerden ters yonde etkilenmektedir. Faiz had

lerindeki art1$, birikim sahiplerinin yat1r1mlar1ndan bekledik

leri verim oran1n1n yUkselmesine yol aoarak, pay senedinin f i

yat1n1n dU$mesine yol a~an bir etmen olmaktadir. 

Faiz orani riski, sabit gelir getiren finansal varl1klarda 

ozellikle sabit faizli tahvillerde daha yilksek olmakla beraber; 

pay senetleri ioin de soz konusudur (8). 

(ii) Satin Alma GUcU Riski ( Enflasyon ) Riski 

Satin alma gilcil riski , genel fiyat dUzeyinin yilkselmesi 

sonucu paran1n s.at1n alma gilci.iniln azalmas1d1r. Sabi t gel ir sag

layan finansal varl1klar1n fiyatlarinda enflasyonun etkisi daha 

~iddetli gorUldugil halde; satin alma gucil riskinin pay senetle

ri (hisse senetleri) fiyatlari uzerindeki etkisi tart1$mal1d1r. 

Bu gorU.~e gore pay senetleri enflasyona kar$1 en direncli fi

nansal varl1k turildilr. Enflasyonla birlikte firmalar1n sat1$ ve 

karlar1n1n artmas1, dag1t1lan kar paylarinda da yilkseli$e yol 

acar. Ayr1ca pay senetleri, ortaksal haklar da saglad1klar1ndan 

firmalar1n enflasyon nedeni ile degeri yilkselen ekonomik var~ 

lari (aktifleri) Uzerinde de sahiplerinin haklar1n1 korur. En

flasyon donemlerinde bir yandan dag1t1lan kar paylari artarken 

diger yandan ortakl1g1n iktisadi varl1klar1n1n en azindan reel 

degerini korumas1, satin alma gUcil riski nedeniyle pay senetle

rine yat1r1m yapanlar1n zarar gormelerini onler. Bu gerekce ile 

enflasy.on donemlerinde birikimlerin reel degerinin korunabilme

si icin pay senetlerine yat:i:.rim yap1lmas1 onerilir. 

(8) Dr. ~ztin AKGUC, a.g.e., s.678 
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Enflasyonun 1l1ml1 olctiler icinde kald1g1 donemlerde, pay 

senetlerinin para degerinin a$1nmas1na kar$1 iyi koruyucu oldu

gu gorti$U gecerliligini korumu$ olmakla beraber; enflasyon hi

z1n1n genellikle cift rakaml1 olduqu 1970'li y1llarda pay se
netlerine kar$1 gUven sars1lm1$, pay senedinin saglayacag1 ge

lirin satin alma gtictintin azalmas1 dolay1s1yla ortaya c1kan ris
kin, pay senedi degerini de olumsuz yonde etkileyecegi savi i

leriye stirlilrneye baslanm1$t1r. Bu kar$1t sav1 da gtintirntizde des
tekleyen bulgular olmas1na kar$1n, pay senetlerinin, goreli o

larak, satin alma gticU riskinden en az etkilenen finansal var
l1klar oldugu da yadsinamaz (9). 

(iii) Piyasa ( Pazar ) Riski 

Yat1r1mc1lar1n bekleyi$lerindeki degi$melerden kaynaklanan 

ve hisse senetlerinin btiyUk bir boltimtintin getirisinde degi$ken-

1 ige yol acan risk pazar riskidir. Yat1r1mc1lar1n bekleyi$le

rindeki degi$melere ise politik, ekonornik veya sosyal olaylar 

neden olabilir; ayr1ca pazar psikolojisi de, dU$mekte olan his

se senedi fiyatlar1n1n gittikce artan miktarlarda dU$mesine 

(kartopu etki~i) neden olabilir. Bunun tersi bir durumda satin 

alma panigi de hisse fiyatlar1n1 kisa sure iQinde onemli olctide 
artt1rabilir. Fiyatlarin daha da · ylikselecegi endi~esiyle en

flasyonist donemde paradan kaQ1$ta oldugu gibi, talepteki art1$ 
fiyatlar1 kortikleyerek yUkseltir. illkemizde bu durum, Qe$itli 

donemlerde altin konusunda ya~anmaktad1r. Ancak yat1r1mc1lar bu 

ikinci durumu bir risk olarak dikkate alrnarnaktadirlar. 

Bu risk tUrUne baz1 ornekler verrnek mtirnktindtir ; 1929'da 

ba~layan buhran ile btittin dtinyadaki hisse senetlerinin fiyatla
r1n1n dU$mesi, 1975-76 ve 1982-83 donernlerinde Ttirkiyede hisse 

senedi pazar1n1n hareketli olmasina ragmen 1979-80 y1llar1nda 
kar~1la$1lan durgunluk ve 1987 y1l1n1n ~ayis-Agustos donerninde 

hisse senetlerindeki ba$ dondtirticti fiyat ytikseli$i ve izleyen 
aylarda ayn1 hizda gerileyi$i birkac Qarp1c1 ornek olarak ve-

(9) Dr .. oztin AKGilC, a.g.e., s.678-679 
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rilebilir (10). 

Piyasa riski etkisini daha cok pay senetleri fiyatlar1 U
.zerinde gosterir. Kalitesi yUksek pay senetlerinden cok kalite
si dU•Uk pay senetleri piyasa riskinden etkilenir. 

HUkUmetlerin izledikleri politikalar, ozellikle para ve 
vergi politikalar1 ve bu konuda ald1klar1 kararlar da bir sis
tematik risk kaynag1 olu•turur (11). 

B. Sistematik Olmayan Risldn Kaynaklari 

Daha once kisaca deginilen, firmanin ve/veya firman1n faa
liyette bulundugu endilstriye ait ozelliklerin dogurdugu risk c
lan sistematik olmayan risk; yonetim hatalar1, grevler, tekno
lojik geli~meler , yeni bulu•lar , tUketici tercihlerindeki de~ 
gi•meler gibi etmehlerin pay senetlerinin verimindeki sistema
tik olmayan oynamalara sebep olmasi nedeniyle olu$ur. Bu etmen
ler bireysel firma ve/veya endUstri kolu icin soz konusu oldu
gundan, diger endUstrileri ve sermaye piyasasini etkileyen fak
torlerden bag1ms1zd1rlar. Bu nedenle sistematik olmayan riskin 
halka pay senedi sunan her ortakl1k icin ayr1 ayr1 tahmin edil
mesi, uygun yakla$1md1r (12). 

Sistematik olmayan riski ortaya cikaran nedenler $U ba$
l 1klar alt1nda toplanabilir. 

·(i) Finansal Risk 

Pay senetlerini birikim sahiplerine sunan ortakl1g1n k~y

nak yap1si ioinde ortakl1ga sabit yUkler getiren kaynaklarin 
(banka kredileri, tahviller, uzun sUreli kira sozle$meleri, on
celikli pay senetleri gibi) varl1g1 , finansal riski olu$turur. 

(10) Prof.Dr. Mehmet SUkrii TEKBAS, a.g.e., s.29 . 
(11) Dr.tjztin AKGUC, a.g.e., s.679 
(12) Dr.t}ztin AKGUC, a.g.e., s.679-680 

e 



Sozkonusu ortakligin mali yUkUmlUlUklerini yerine getirememesi, 

bunun sonucunda zorunlu zorunlu olarak tasfiyeye girmesi veya 

iflas etmesi, ku$kusuz .Pay senetlerinin verimi ve degeri Uze

rinde olumsuz etki dogurur (13). 

Yani bu risk tUrti firman1n di$ kaynak fonu kullanmas1na 

bagl1 olarak ortaya 01kar. Finansal risk bir firmanin d1$ kay

nak fonlari icin odeyecegi faizi kazanamamas1 ve ozkaynak fon

lar1, ozsermaye icin kalacak net karda dalgalanmadir. Faiz ora

n1, firman1n ka.rl1l19'1n1n altinda kald1g1 stirece bon;:lanmak ca
zip iken, bunun tersi durumda firma zarar edecek veya ozserma

yenin karl1l1g1 c~k dti$tik olacaktir (14). 

Bir firman1n sermaye yap1s1 icinde sabit ytiktimltiltikler ge

tiren kaynaklarin bulunmas1 , .finansal kald1raQ etkisine olanak 

verir ve finansman kald1rac1, baz1 ko$ullar altinda karl1l1k o
ran1n1 ytikseltir. Bu yarar1na kar$1l1k sozkonusu sabit ytik ge

tiren kaynaklar , firman1n ytiktimltiltiklerini yerine getirememe 

riskini de beraberlerinde ta~1maktad1r. Bir firmanin finansal 

riskini degerlendirirken ( Borc/ozsermaye; Borclar/Aktif topla
roJ; Maddi sabit Degerler/Maddi oz sermaye; Faiz kar$1lama ora

n1, Bore servisi oran1 ) gibi olotilerden yararlanil~bilir (15). 

(ii) Yonetim Riski 

Firmalar1n ba$ar1lar1 bUytik olctide yonetici kadrolar1n1n 

yeteneklerine bagl1d1r. Yap1lan ara$tirmalar firmalarin basar1-

s1zl1klar1n1n yonetim hatalarindan kaynakland1g1n1 ortaya koy

mul};tur. Yonetim hatalar1 sonucu· firmalar1n sat1$lar1, kar1 aza

labi lecegi gibi riski de artabilir. Bu geli$meler ku$kusuz pay 
senetleri fiyatlar1nda dti$USe yol acar. 

Bir pay senedinin ta~1d1g1 yonetim riskinin derecesini be-

(13) Dr. oztin AKGtiC, a.g.e., s.680 
(14) Prof .Dr. Mehmet $UkrU TEKBA$, a.g.e., s.30 
(15) Dr. oztih AKGUC, a.g.e., s.680 
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lirleyebilmek iQin ilgili ortakl1g1n y6netimini degerlendirmek 

gerekir. Ancak yonetimin degerlendirilebilmesi iQin herhangi 

bir matematik formtil mevcut olmad1g1 gibi, bu konuda herkes ta

raf1ndan benimsenmi$ yontemler, olciller koymaya ve gelistirmeye 

de olanak yoktur. Yonetim ri~kinin degerlendirilmesi Snemli ol

dugu kadar karma$1k bir konudur. Ancak benzer i$ kollarindaki 

firrnalarin cesitli karl1l1k oranlari ile bir kar$1la$t1rma ya

p1larak ytizeysel de olsa bir fikir elde edilebilir (16). 

(iii) !$ Riski 

Bir firman1n sat1$lar1 ve faaliyet geliri Uzerinde olumsuz 

etki dogurabilecek ttim geliemeler, '1$ riski' basl191 altinda 

toplanabilir. t~ riskini doguran veya arttiran etmenlere ornek 

olarak tUketici zevklerindeki degi$meler, $iddetlenen di$ reka.

bet, is koluna yayg1n grevler, hammadde saglanmas1ndaki gticltik

ler, teknolojik geli,meler gosterilebilir. Bu alanlardaki olum

suz geli$meler, ilgili firmanin faaliyet kar1n1 azaltarak, pay 

senedinin verimini dti$Urtir (17). 

!'letmenin faaliyet alanindaki olumsuz geli$meler sonucun

da, beklenen dtizeyin altinda kar elde edilmesi olas1l1g1 olarak 

tanimlanabilecek i$ riski, genel olarak firmanin faaliyet kar
l1l1g1ndaki degi,melerle oloultir. 

!' riskinin di$sal ve iQsel olmak ilzere iki kism1 vard1r. 

D1,sal i$ riski firmanin kontrolu d1•1nda faaliyet ko,ullar1n1n 

degismesi ile ortaya 01kar. Enerji krizi bu ttire bir Hrnektir. 

!Qsel 1$ riski ise; firman1n yHnetiminde, urUn farkl1la•

t1rmada, varl1k kullan1m1nda saglanan etkinlik sonucunda ortaya 

~ikar. 

!csel ve di•sil i• riskinin birle$imi i$kolu riski kabul 

(16) Dr. ~ztin AKGUC, a.g~e., s.690 
(17) Dr. ~ztin AKGUC, a.g.e., s.690 
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edilir. Belli bir i~kolunda yer alan firmalari etkileyen baz1 
faktorler, bu i~kolu di~indaki firmalar lizerinde etkili olmaya
bilir (18). 

Firma yHnetirninin, sistematik olmayan risk kaynaklari Uze
rinde, baz1 hallerde s1n1rl1 olmakla beraber, dogrudan kontrol 
lanaklar1 vardir. 

Sistematik olmayan risk; yat1r1mc1 ac1s1ndan, portfoytin, 
yat1r1mla~1n ~e~itlendirilmesi ile elimine edilebilecek risk o
larak ta nitelendirilebilir (19). 

1.1.2.2. R!SK 'TURLER!NiN KAR~ILIKLI ETKiLER! 

Sistematik ve sistematik olmayan risk turleri kars1l1kl1 
olarak birbirlerini etkiler. Bu etkiler bazen ters yonde olarak 
birbirlerini dengeledikleri halde, bazen de birbirlerini tamam
layarak, pay senetleri fiyatlar1nda ~iddetli oynamalara neden 
olurlar. 

Sistematik olan ve olmayan tum riskler, birlikte, pay se
nedinin toplam riskini olu,tururlar. Toplam riskin ne oranda 
sjstematik olmayan riskten kaynakland1g1 ara$tirmalara konu ol
mustur. Bu alanda yapilan ara~t1rmalar, sistematik olmayan ris
kin, sistematik riske kiyasla daha bU.ylik pay ta~1d1g1n1 orta.ya 
koymui;;tur (20). 

Toplam riski olu$turan sistematik olan ve sistematik olma
yan riskin c;:e~5tlendirme kari;;1s1ndaki davran1$1n1 $ekil l'de 
gormekteyiz. Sekilde gorlildugu gibi, portfoydeki hisse senedi 
say1s1 artt1kca sistematik olmayan risk dU$rnekte, sistematik 
risk ise sabit kalmaktadir. Bu durumda Toplam·risk sistematik 
riske e$it oluncaya kadar dU$lirlilebilmektedir. 

(18) Prof.Dr. Mehmet Slikru TEKBAS, a.g.e., s.30 
(19) Dr. dztin AKGUC, a.g.e., s.680-681 
(20) Dr. ~ztin AKGUC, a.g.e., s~680-681 
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1.2. KARAR TEORiS1NE GiRi~ 

Bilindigj gibi kararlar, problemleri (sorunlari) oozUmle
mek ~maciyla al1n1rlar. Herhangi bir probleme 9ozUm bulahilmek 
ioin once problemin belirlenmesi, sonra problemin formtile edil
mesi, UQtincU a~amada ise probleme. QozUm getirecek alternatif 
hareket seoeneklerinin (tarzlar1n1n) saptanmas1, dordtincti a$a
mada en iyi (optimum) hareket seoeneginin se9ilmesi, ve son a
samada da oozilmUn yorumlanmasi gerekir. 

Problemin belirlenmesi ve do~ru olarak formtile edilmesi j-

9jn oncelikle problernin ne oldug'unun saptanrnasi gerekir. Prob
lemin ne oldugunun saptanabilmesi ioin her$eyden once genel o
larak herhangi bir problemin var olmas1 gerekir. Bu nedenle on
ce herhangi bir problemin ortaya 01kmas1 i9in gerekli ko$ulla
r1n neler oldugunu saptamak gerekir. 

Herhangi bir problemin var olabilmesi icin gerekli ko$ul-
lar: 

1. Problemle ilgili karar vermek isteyen en az bir ki~inin 

var olmas1 gerekir. Bu ki~i (I) ve onun 9evresel 9artlar1 da 
(S) ile gosterilebilir. 

2. Karar1 verecek ki~inin ula•mak istedigi bir veya birden 

fazla amacin var olmasi gerekir. Bu amaolar (U) ile gosterilsin 
Bu durumda U; i,j. amac1 ya da faydayi gosterecektir. 

3. Karar verecek ki9inin arnac veya amaclarina ula~mak icin 

birden fazla hareket seceneginin veya coztim yolunun bulunmas1 
gerekir. Bu hareket se9eneklerini (A) ile gosterelim. Boylece 
Aj J. hareket se9enegini gosterecektir. 

4. Alternatif hareket se9eneklerinin sonuclar1n1n karar 
verici icin e9it degerde olmamas1 gerekir. 

5. Bu amaca ve ama9lara en etkin $ekilde ula•mak i9in han
gi hareket seceneginin secilmesi gerektigi konusunda 9tipheli 
bir durumun var olmas1 gerekir. 
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9EK!L 2. KARAR ALMA SUREC! 

[__ Sorunu sapta __ J 
Sorunu kesin olarak 
formiile et 

[Si,Aj,U(S1,Aj] ,~(Si)] 

Eldeki bil9ilere g6re 
seoenekler1 degerle 

[ E ( U i A) 1 y 1 bu 11 

Ek bilgi topla 
~~~-~-~- (Ara~tirma ve inceleme yap) 

HAY IR 

Bu bilgi kaynaklar1n1 de~erle 
(Bayesgil son ve sondan once
ki anal iz) 

EVET 

EVET 

Dur 
(Karar1 
uygula) 
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Yukarda aQiklanan ilk dort ko$ul saglanm1$sa bir proble

min var olabileceginden soz edilebilir. Ancak ilk dHrt kO$Ul 

bir problemin var olabilmesi iQin gerekli ko$ullard1r, yoksa 

gerekli ve yeterli ko•ullar degildir. Ancak ve ancak tum bes 
ko$Ul sagland1g1nda bir problemin varl1g1ndan soz edilebilir. 

K1saca, bir ki•inin bir probleminin olabilmesi iQin; herhangi 
bir amaci olmas1, bu amaca ula$abilmek iQin sonuQlari farkli 

?-Jternatif yollar1n bulunmas1, ve hangi alternatifin en iyi ol
duguna dair ~Uphe iQinde bulunmasi gerekir. 

Problemin niteligi ve karar al1c1n1n problemle ilgili yUk
lenecegi sorumluluk, duruma gore farkl1l1k gosterebilir. Dogal 
olarak bir pazarlarna yoneticisinin kars1la$t1g1 problemlerle 

bir tiretim yoneticisinin kar$1la$t1g1 problemler veya bir bele
diye reisinin kars1last1g1 problemler kapsam olarak oldukQa 

farkl1d1r. Bu kapsam ve nitelik ~arkl1l1klar1na ragmen yoneti
lerin almak zorunda olduklar1 kararlar1n ttirleri onemli olQtide 

de9'i~meyecektir. 

Her yonetici ic1n geQerli olan karar tlirleri gurupland1-
~1nda $oyle bir ayr1m elde edilebilir: 

1. Cozlilecek problemlerin neler olduguna karar vermek 

2. CozUmti oncelikle gereken problemi secmek 
3. SeQilen problemi cozmek 

4. Ula~ilan ·coztimU yorumlamak 
5. C8zlim sonras1 sonuQlar1n1 izlemek ve izlemele~e daya

narak gerekiyorsa ilk cozlirnde degi~iklikler yapmak 
6. Politika kararlar1n1 almak 

Yukardaki aciklamalardan anla~1lacag1 gibi karar alma en 
azindan al ti a~amadan o-1 u~an bir si.irectir. Bu sUrecin oneml i a
~amalarindan biri de bir karar. modelinin formlile edilmesidir. 
Modeller ifade edili~ bicimlerine ve diger kriterlere gore ay
r1mlara tabi tutulabilirler. Fakat modellerin ifade edili$. bi
Qimi ne olursa oJsun, herhangi bir kararin al1nabilmesi icin 
bir modelin kullan1lm1~ olmas1 gerekir. Burada akla gelebilecek 

hakl1 bir soru, modelin tan1m1n1n ne oldugudur. Modeli ce~itli 
sekillerde tanimlamak olanag1 vardir. Literaturde yaygin ola-
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rak kullan1lan tan1ma gore; 'model, belli bir kisminin davrani

$inin aciklanilmaya cali$ildigi gercegin bir benzetimidir'. 

Modelin genel bir tan1m1 verildikten sonra bir problem-du

rum modeli simgelerle $oyle gosterilebilir: 

U=f(Aj I Si) 

Bu ~$itlikteki U; A5, Si 1 nin tan1mlar1 bu k2sm1n ba$1nda 
verildigi gibidir. f ise Aj ve Si bag1ms1z degi$kenleri ile U 
bag1ml.1 degi,keni aras1ndaki fonksiyonel ili$kiyi gostermekte
dir (21). 

1.2.1. ALTERNATiF KARAR KR1TERLER1 

Alternatif hareket secenekleriniri (Aj) sonuclar1n1n (U) 
tilc;:tilmesinde iki oloi.it kullarlllabilir; 1. parasal de{!er ve 2. 

ki~isel fayda. Alternatif hareket seoeneklerinin sonuQlar1n1n 
(U) olctilmesinde; parasal degerlerin esas alinmasina objekti
vist olciitiin kullanilma.s.l, ki$isel faydanin esas alinmasi.na i

se sUbjektivist olctitUn kullan1lmas1 denir. 

Bu konu ile ilgili literattir incelendi~inde alternatif ha
reket seQeneklerinin olQtilmesinde parasal deger HlQUtUnUn kiai
se l fayda oloUttine oranla daha yaygin olarak kullan1ld1g1n1 go-
rtirUz. Bunun esas nedeni, faydan1n olQtilmesindeki gUQlUk 
daha bilimsel bir deyi$le faydanin parasal degere oranla 

veya 

daha 

gticsUz bir olcekte HlcUlebilrnesidir. Ancak $UDU da eklemek ge
rekir ki, ki,isel faydanin olQUlmesi veya genel olarak fayda 

kurami son zamanlarda bilim adamlar1n1n Uzerinde oal1•t1klar1 
en onemli konulardan biridir ve bu oal1$malar1h sonucunda ·fay

dan1n daha gUolti bir oloekte 6lo~lebilmesi yolurida baz1 geli~
meler kaydedilmi,tir (22). : 

(21) Prof .Dr. Kernal KURTULUS, Pazarlama Ara$t1rrnalar1, is
tanbul-1985, s.25-28 

(22) Prof .Dr. Kemal KURTULUS, a.g.e., s.25-28 
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Literattirde bu iki yontern kullanilarak elde edilen fonk

siyonlara fayda fonksiyonlari denilmektedir. Fayda fonksiyonla

r1 mutlak maksimurnlari ve sUreksiz oldugu noktalari olmayan ve 

aralar1nda lineer transforrnasyonu mtimktin olan fonksiyonlard1r. 
Boylece fonksiyonlar1 sabitler ile Qarpma, bolme, toplama ve 

Qikarma i8lemleri yaparak elde edebiliriz. Fayda fonksiyonlar1-
n1 elde etmekte kullan1lan ba~lica iki metod asag1da yer almak

tad1r. Bunlardan ki$isel fayda esasina dayanarak fayda fonksi
yonunu ele alan standart alternatif metodu fayday1 birim olarak 

gostermekte, parasal deger esas1na dayanan ampirik metod ise 

fayday1 risk-getiri diyagram1nda parasal de§erler olarak gbs

termektedir. iki metodu~ geni' aQ1klamalar1 a,ag1da yer almak

tad1r (23). 

1.2.1.1. STANDART ALTERNAT1F METODU 

Bu metotta ki$inin fayda fonksiyonunu elde etmek icin 

farkl1 yat1~1m alternatifleri ve 6demeler aras1ndan tercih yap
mas1 istenir. Yontemin ilk ad1m1 bir skala olu$turmak amaciyla 

fonksiyonun herhangi .iki noktas1n1n belirlenmesidir. ornegin 

s1f1r milyonluk kazancin faydas1 s1f1r [U(O)=O], 100 rnilyonluk 
kazanc1n faydas1 10 birim [U(l00,000,000)=10] olsun. 

ikinci ad1mda kisiden 1 sabit getirili 1 bir alternatifle 
1 riskli 1 bir alternatif aras1nda seQim yapmasi istenir. or

neg':!n; 

Alterna~if A, 25,000,000 TL. kazand1ra6ak (ihtimali, P 1 =1) 

Alternatif B, P2 olas11ig1yla, 100,000,000 TL. ve (l-P 2 ) ola

s1l19'1yla da O TL. kazand1racaksa farkl1 P2 degerleri i<;!in ya-

t1r1mc1dan A ve B aras1ndan seQim yaprnasi istenir, 

karar veremedigi nokta 'yat1r1mc1nin fayda eg'risi' 

noktanin olas1l1g1d1r. 

aralar1nda 

Uzerindeki 

(23) ilhan TAN, Portfoy Analizi, iTU i$letme MUh. Bitirme 

Sdevi, YSneten Dog.Dr. Ethem TOLGA, 1990, s.20 
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Bu bulunan olas1l1~a kar$1 gelen fayda degeri a$ag1daki 
gibi hesaplan1r: 

8rnegin ki9i P2=0.5 oldugunda A ile B alternatifleri ara

sJ nda karars12 kaliyorsa; 

U(A)=U(B) 

P1 U(25,000,000)=P2 U(lOO,OOO,OOO)+(l-P2) U(O) 

1 U(25.000,000)=.5 U(l00,000,000)+(1-.5) (O) 
U(25,000,000)=.5 (10)+.5 (O) 

?C25,000,000)=5 birim 

Ayn1 •ekilde fayda degeri negatif olan alternatifler iQin 

de hesaplama yapilabilir. ornegin; 

Alternatif C, s1f1r ·kazanQ getirsin (P1=l), Alternatif D, 

P 2 olas1l1g1yla 100,000,000 TL. ve (1-P 2 ) olas1l1g1yla da 

-30,000,000 TL. kazand1rs1n. Yine P 2 =.5 olunca yat1r1mc1lar1n 

iki alternatif aras1nda karars1z kald1§1n1 kabul edelim: 

U(C)=U(D) 

P1 U(O)=P2 U(lOO,OOO,OOO)+(l-P2) U(-30~000,000) 

1 U(0)=.5 U(l00,000,000)+(1-.5) U(-30,000,000) 

o~.5 (lOJ+.5 U(-30,000,000) 

U(-30,000,000)=-10 birim 

elde edilir. Bu yHntem kullan1larak elde edilen iki fayda fonk

siyonu $ekil 3. ve $ekil 4.)te g6rUlmektedir. 6rnegimizdeki ya

t1r1mc1n~n fayda fonksiyonu Sekil 3. •te g6sterilmekte~ir (24). 

(24) ilhan TAN; a.g.e., s.20-22 
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eEK!L 3. Riskten kaoanlar ioin tipik bir fayda fonksiyonu 

fayda 

U(X) 10. 

8. 

b. 

4. 

(Milyon TL} 

-40 -20 20 40 bO 80 lOC• x 

-6. 

-8. 

1.2.1.2. AMPR!K METOD 

Fayda eg'risi c;:ikarmanin dig'er bir yolu da ayni olay hak

kinda farkl1 ki~ilere, hangi risk derecesine hangi getiri (R) 

kar$is1nda katlanaca.klarini sormak ve bunu risk-getiri diyagra
minda gostermektir. Bu durumda risk standart sapma (S) ya da o-

' nun karesi clan varyans (s2j ile hesaplanir. 

Fayda egrileri genellikle konkav yap1dad1r. Fakat konveks 

yapida olanlari da vardir. Riski sevmeyenlerin (risk-seeking), 

egrileri konveks iken, riski goze alanlarin (risk-avoiding) eg

rileri konkavd1r. Bu durum $ekil 2. ve 3. te gorulebilmektedir. 

Her iki gurup icin de negatif fayda bolgesinde egri konkav bir 
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yapi gosterir ki bu insanlarin kaybetmeyi istemediklerini gos

terir. 

Kesinlikle unutulmamal1d1r ki, ki~inin fayda egrisinin tam 
olarak belirlenmesi ~ok zordur. Burada yapilan regresyon ve di

ger analizlerle egriyi yakla~ik olarak tanimlamak, mtimktinse bi-
1 inen matematik formUlleri yazilabilen egriler cinsinden ifade 
etmektir (25). 

SEKiL 4. Riski sevenler iQin tipik bir fayda f onksiyonu 

·fayda 

U<Xl 160. 

140. 

120. 

100. 

eo. 
oO. 

{Milyon TL) 

x 
.20 200 400 600 800 1000 

.40 

.to 

.80 

.100 

.!20 

.140 

.160 

' 

(25) ilhan TAN, a.g.e., s.22-23 
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1.2.2. CE~!TL! XARAR MODELLER! 

Karar modellerini farkl1 olotitlere g6re farkl1 ayr1mlara 
sokmak olanag1 vard1r. Burada en yaygin olarak kullanilan bir 
ayrirn esas al1nacakt1r. Bu ayr1mda kullan1lan olotit herhangi 
bir problernin var olmasi icin gerekli ko$ullardan be$incisin
deki $ilphe durumunun .derecesidir. Hangi hareket seceneginin en 
iyi olduguna karar vermedeki $ilphe derecesine gore problemleri 
ve dolay1s1yla bu problemlerin oozumu ile ilgili karar model
lerini dart guruba ayirmak mumktindur. Bunlar; belirlilik halin
de karar alma, risk altinda karar alma, belirsizlik halinde ka
rar alma ve kisrni ihrnal durumunda karar almadir. Rekabet alt1n
da karar verme (oyun teorisi) modeli ise, konumuz d1$1nda kal
d1g1ndan incelenmeyecektir (26). 

1.2.2.l. BEL!RL!L!X HAL!NDE KARAR ALMA 

Belli bir sonucu doguracak hareket tarzlar1 kesinlikle bi
linir. Ayrica hangi durumun veya olayin (S1) vuku bulacagi da 

(1 olas1l1kla) ve objektif olarak bilinir. Burada sorun, alter
natif hareket seQeneklerinin Qok say1da olmas1 ve en iyi (opti
mum) hareket seQeneginin saglanmasi icin baz1 matematiksel i$-
1 em ve araQlar1n kullan1lmas1 geregidir (27). 

Ba$ka bir deyi$le belirlilik halinde karar verme proble
minde; 

I- Her farkl1 davran1$ biciminin kar$1lasacag1 durum, 
II- Bu durumla davranis biciminin kars1lasmas1n1n dogura

cag1 sonuc 

kesinlikle, yani gerceklesme ihtimali 1 olarak bilinir. Dolay1-
y1s1yla karar veren ki$i, ~macina en uygun davrani$ bicimini, 
diger karar turlerine oranla cok daha kolay bir bicimde secebi-

(26) Prof.Dr. Kemal KURTULU~, a.g.e., s.30 
(27) Prof.Dr. Kemal KURTULU~, a.g.e., s.30 
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lir. tlrnegin, bir ki$i elindeki belli miktar parayi hankaya va

desiz, 1 y1l vadeli veya 2 yil vadeli yatirma imkanlar1na sahip 

ve tek amac1 faiz gelirinin yilksek olmasi ise, karar1n1 kolay

likla verecektir. Ancak, belirlilik halinde de amaQlarin birden 

fazla olmalar1 veya s1n1rlay1c1 $artlar1n varl1g1 gibi neden

lerle karar problemlerinin Qozumu gtiQle$ebilir. Belirlilik ha
linde karar verme teknikleri ioinde klasik optimizasyon yontem

leri ile dogrusal programlama sayilabilir (28). 

Belirsizlik halinde karar alma modeli deterministik bir 

modeldir. Halbuki geroek hayat problemlerinin en onemli nite

liklerinden biri stokastik veya jhtimali bir yapiya sahip olma

lar1d1r. Bu nedenle belirlilik h'alinde karar alma modeli ger

c;ekc;d degi l dir. 

1.2.2.2. R!SK ALTINDA KARAR ALMA 

Her alternatif hareket seoeneginin sonuolari bilinir. Ay

rica durumlar1n veya olaylarin olma olas1lklar1, ~(S1), objek~ 

tif olarak bilinir. ~rnegin, hilesiz bir paranin havaya at1ld1-

g1nda yaz1 gelme olas1l1g1n1n ~ oldugu ve ~'nin objektif bir o

las1l1k oldugu bilinir (29). 

GorilldUgil gibi tam belirlilik durumunda karar vermek sorun 

yaratmamaktadir. ~rnegin A alternatifinin 10 Milyon, B alterna

tifinin 20 Milyon kazand1racag1n1 bilirsek B'yi seoeriz. Fakat 

A alternatifi 10 Milyon kazano; B alternatifi ~ olas1l1kla 20 

Milyon kazanQ, ~ olas1l1kla ana sermayenin de kaybi ihtimalle

rini ieeriyorsa objektif yollarla karar veremeyiz, herkes ken

dine gore bir seQim yapar. 

Risk alt1nda karar alma problemlerinde, getiri miktarlari 

artarken gerQekle$me olas1i1klar1n1n da dil$tugu gorulmektedir. 

(28) Doo.Dr. Orhan !D!L, ~rnekleme Teorisi ve !$letme Yo
netiminde Uygulanmasi, !stanbul-1980, s.263-264 

(29) Prof.Dr. Kemal KURTULUS, a.g.e., s.30 
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Yani risk ile getiri dogru orantil1d1r; risk artarken getiri de 

artmaktad1r. Bu durumda seQim yaparken hangi kriteri goze alma
miz gerekmektedir? Artan getiriye hangi noktada dur dememiz ge
rekir. Bu sorunun cevabi beklenen degeri maksimum olan hareket 
seQeneqinin seQilrnesinin gerektigidir. Ancak bu beklenen deger 

seQilen haraket tarz1n1n QOk sayida tekrarlanrnas1 dururnunda 
gerQekle$ir, yani ancak btiyUk sayilar kanunun geQerli oldugu 

durumlar iQin dogrudur. Bunu $U ornek ile daha iyi kavrayabili
riz; beklenen degeri maksimurn olan seQenek mesela %50 ihtirnalle 

100 lira kazanma ve %50 ihtimalle de hicbir~ey.kazanmarna dururnu 
olsun, bu durumda beklenen deger 50 liradir. Ancak bu, bu ter

cihi sectigimizde 50 lira kazanaca§1m1z anlam1na gelmez, ya 100 

lira kazan1r1z ya da hicbir$ey. Bu ytizden btiytik say1lar kanun
unun geQmedigi durumlarda maksirnurn getiri kriterini kullanama
y1z. 

St. Petersburg Paradoksu olarak bilinen bir sayma problemi 

bu konudaki en yaygin orneklerden biridir. Daniel Bernoulli ta
rafindan incelenen bu oyunda bir para tura gelinceye kadar at1-
l1yor. ilk tura n. at1$ta gelirse 2n-1 dilka odtil kazan1l1yor ve 
oyun bitiyor. At1~lar1n birbirlerinden bag1ms1z ve paran1n hi
lesiz oldu~u kabulleri alt1nda: 

00 

E=~ 2n-l (1/2)n=1/2+1/2+----=00 

n=l 

Beklenen getirinin rnaksimizasyonunu kriter olarak a11rsak 

getiri sonsuz oldugundan bu oyunu oynarnak icin insanlar1n mil-
. yonlarca lira odemeyi goze almalari gerekir. Oysa ki, Levy v~ 

Sarnat taraf1ndan bir gurup 09renci Uzerinde yap1lan ara$t1rma
larda ogrencilerin cogu 2-3 dolar , cok azi 8 dolara kadar ode

meyi kabul etmi$1erdir; yani gUnltik hayatta insanlar beklenen 
getirinin maksimizasyonundan ba$ka bir kriterle karar vermekte

dirler. Bu dururnu 1.2.2.2.1' de gorUlecegi gibi oozmek rnUmktin
dUr. 
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Risk alt1nda karar verme modelleri stokastiktir. Dolay1-
layJds1yla risk alt1nda karar verme modellerinde amaQ maksimi
zasyonu yerine amac1n beklenen degeri maksimize edilir. Ba~ka 
bir deyi$le risk alt1nda karar alma durumunda, her hareket se-
9eneginin sonuolar1 ve durumlar1n, (51), ger9ekle$me (objektif) 
olas1l1kar1 (ihtimallei), ¢(S1laj) bilinir. Risk alt1nda karar 
alma modelinde, iki durum soz konusu oldugunda Si tesadtifi de
gi~keninin Uzerine ald19'1 deg'erler Bernoulli sUreksiz dag1l1m1-
na uygun olarak dag1l1r. S1 tesadti£i degi~ken olunca getirinin 
maksimizasyonu yerine beklenen getirinin (veya getirinin mate
matik Umidinin ki bu ayn1 zamanda getirinin aritmatik ortalama
s1d1r) maksimizasyonundan soz edilebilir. Herhangi bir hareket 
se9eneginin bekl enen getirisi; bei\l i bir durumun S1, getirisi 
ile o durumun geroekle$me olas1l1g1n1n P(S1laj), oarp1l1p bulu
nan degerlerin durumlar, S1 1 itibariyle toplanmasi sonucunda 
elde edilen degerlerdir. Burada ifade j. hareket seoenegi aj i
~in matematiksel olarak yaz1l1rsa: 

J. hareket seoenegi ic1n beklenen fayda 
Ep(aj) olarak gosterilebilir. 

s 

E(U:a:1)=:;[ U(Si,aj) ¢(Si,aj) 
i=l 

E(U:aj) ya da 

burada beklenen faydayi maksimum yapan hareket secenegi se9il
melidir, bu ifade matematiksel olarak yaz1l1rsa; 

s 
max a i [ E ( U I a j ) = ~ U ( S i , a'. :1 ) ¢ ( S i I a j ) ] 

i=l 

ifadesi elde edilir. 
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GorUldUgu gibi risk altinda karar alma nodeli oldukca ba

sit i•lemleri gerektiren bir modeldir. Ancak bu modelin cal1$
mas1 icin gerekli varsayimlar incelendiginde; bunlar1n, yat1r1m 

sorunlar1 gibi oldukoa karmas1k sorunlarla ilgili kararlara uy
gun olmad1g1 gortilUr. CUnkU, bu tUr problemlerde ilgili durum, 

81 1 olas1l1klar1n1 objektif olarak belirleme olanag1 yoktur. 

Ancak, yazi-tura atma, tombala cekme veya bir makinenin belli 

bir parcas1n1n ar1zalanmas1 gibi olaylarda, durumlarla ilgili 

objektif olas1l1klar saptanabilir. Fakat grift ve davran1$sal 

ogelerin bulundugu konularda bu tUr objektif olas1l1klar1n he

saplanabilrnesi icin gerekli bilgiyi elde etme olanag1 ne yaz1k 

ki, yoktur. Bu nedenle durum olas1l1klar1n1n saptanmas1 icin 

ancak yoneticilerin gecmi$ tecrUbe, konu ile ilgili bilgi ve 

sezgilerinden yararlan1labilir. Daha kisa bir deyi$le objektif 
degil, sUbjektif olas1l1klar saptanabilir. Risk alt1nda karar 

alma modeli, karar a11c1n1n bilgi, tecrUbe ve inanclar1n1 ana
lize sokmad1g1 ve saptamas1 cogu kez olanaks1z olan objektif o

las1l1klar1 kulland1g1 ioin bu tur problemlerin icerigine ve 
niteligine pek uygun dilsmemektedir. 

Risk alt1nda karar vermeye genel bir yakla$1m &$ag1daki 

banka kredi verme karar1 (bank loan decision) problemi ornegiy
le daha iyi aQ1klanabilir. 

ACIKLAYICI PROBLEM: Bir ~elik Uretim Anonim $irketi (ABC 

A.$.) bir bankaya bir yil boyunca %10 faiz oran1ndan 1 milyon $ 
kredi almak icin ba$vurmu$tur. Anonim Sirket bankaya geQen 5 

y1l1 kapsayan finansal tablolar ve gelecek y1l ioin planlanm1$ 

finansal tablolari sagl1yacakt1r. 

Banka Bnceki tecrUbelerine ve ABC'nin finansal tablolar1-

n1n ilk analizlerine gore a$at}idaki degerlendirmeleri yap1yor: 

ABC'nin borcunu odemede bulnmamas1 olas1l1t]1 .2 ; odememe 

durumunda 1 milyon $ kredi ve bunun taahhuk eden faizi icin te

minat olarak alinan varl1klar1n sat1m1nda 200,000 $'1n yasal 
Ucret, vs., olarak harcanacagi varsay1l1yor (Banka bunlar1 ob

jektif olarak belirleyebiliyor). Bankan1n diger alternatifi ise 
1. milyon $•1 %7 faiz oran1ndan devlet bonosuna yat1r1mda kul-

25 



lanmas1d1r. 

Bu 'banka bore; verme probleminin' c;ozUmU be$ basamaktan olu$

maktad1r: 

Birinci Basamak: Karar vericinin hedefinin belirlenmesi. 

Karar vericinin hedefinin beklenen faydayi maksimum etmek oldu

gu farzedilebilir. Bu hedefi kullanilmaya hazir hale getirmek 

iQin fayda fonksiyonunu aQikQa helirtmek zorunludur, bByle bir 

fonksiyon karar vericinin alternatif sonuclar ic;in tercihlerini 

helirler. Bu bolUrnde karar vericinin dogrusal bir fayda fonksi

yonu oldugu fa-?='zedi lrni~tir.. Bu fayda fonksiyonu ioin, beklenen 
faydayi rnaksirnurn etrnek beklenen parasal sonucu rnaksirnize etmek
le ayn1d1r. 

ikinci Basarnak: Hevcut olan eksiksiz ve kar$1l1kl1 olarak 
birbirleriyle bagda$mayan oneriler gurubu/seceneklerin belirle

nerek karar vericiye saglanmasi. Bu banka borQ verme problemin

de iki mevcut oneri oldugu varsayiliyor. Mevcut oneriler aj 

sembolleriyle gosterilirse: 

a 1 = ABC' ye l Milyon $ bore; ver, 

ve 

a 2= 1 Milyon $'1 risksiz devlet tahviline yatir, 

UcUncU Basamak: Eksiksiz ve kar$1l1kl1 olarak birbirleriy
le bagda$mayan sonuqlarJn belirlenmesi. Bu problemde mUmktin iki 

sonucun oldugu farzedilebilir. Bu son~Qlar 81 sembolleri ile 

gosterilecek olursa: 

ve 

S 1 = ABC borcunu ve faizini oder, 

S 2 = ABC borcunu odemez ve banka sermaye ve faizi geri al

mak iQin 200,000 $ oder. 

DordUncU Basamak: Her mamkUn durumun olas1J1g1n1n balir
lenmesi. ihtirnaller ¢(S1laj) ile gosterilecek olursa ve bu 

problemde ¢(S1la1)=¢(S1la2) ve ¢(S2la1)=¢(S2la2) oldugu i~in 
ihtimaller ¢(Si) ile gosterilecek olursa: 
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~(Si)=.8 

Be~inci Basamak: Her bir sonu~ durumu i~in d~nem sonu para 
mi ktari.n.in, ';;art 1 J. duruml ar tabl osu' iizeri nde bel ir 1 i hareket 
5egeneklerine g~re belirlenmesi. Eu b5lgiyi dzetiemenin en uy
gun yolu yukar1daki basamaklarda ele al1nan bilgiyi a$ag1daki 

gibi Dir bcrc Hdeme matrisj il1erinden Bzetlemek~ir. OlasJl1klar 

TABLO l. Sartl1 donem sonu para miktar1 tablosu 

51 

$1,100,000 $900,000 

$1,070,000 $1,070,000 

TABLO 2. Sartl1 olas1l1klar tablosu 

.8 .2 

.8 • 2 

Eger banka ABC'ye borQ verirse (a 1 ) ve ABC borcunu Bdemede 

basar1s1z olursa (S2), banka 900,000 dolar alacakt1r ( al1nacak 

para $1,000,000 ile bunun %10 faizi $100,000'nin toplam1ndan 

$200,000 masraf1n Qlk1lmas1yla bulundu ). 
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Yukaridaki basarnaklar bankanin kar~1la~t1g1 problerni ta

nirnlarnaya yeterlidir. Hangi karar1n a11nacag1n1 belirlemeden 

once, j. hareketin beklenen faydas1n1 E(Ulaj) ya da Ep(aj) ola

rak belirleyelirn. 

s 
E(Ulaj)=~ U(S1,aj) ~(S1) 

i=l 

U(S1,aj); a1 seQildiginde S1 gerQekle~tiginde gerQekle~e

cek bankaya borQ odernesiyle ilgili fayda olarak gosterilirse: 

Sirndi tercih edilen hareket belirlenecek olursa; 

E(Ula1)=$l,lOO,OOO (.8)+ $900,000 (.2)=$1,060,000 

E(Ula2)=$1,070,000 (.8)+$1,070,000 (.2)=$1,070,000 

olup, bankan1n beklenen faydan1n (parasal degerin) rnaksirnizas

yonu amac1na gore en bUyUk beklenen parasal degeri; 

s 
rnaxa1[E(Ulaj)=~ U(S1,aj) ~(S1)] 

i=l 

a 2 seQenegi (risksiz devlet tahviline %7 faizden $1,000,000 ya

t1rmak) saglad1g1 iQin, a 2 seQenegini seQrnesi banka iQin opti

mum QozUrndUr. 

28 



1. 2. 2. 2 .1.. BERNOULL1 PRENS1B1 

insanlar1n riskli durumlarda (St. Petersburg Paradoksu gi

bi) beklenen getirinin maksimizasyonu kriterine gore karar ver

memelerinden dolay1 Daniel Bernoulli ve Gabriel Cramer taraf1n

dan iki farkl1 yontem gel i~tiri lmh;tir. Bunlardan Bernoul 1 i 

yontemi ayr1nt1l1 bir ~ekilde ao1klanacakt1r. 

Bernoulli ooztimti ki~inin fayda degerinden ziyade alterna

tiflerin geroek parasal degeriyle ilgilendigini ve ba~lang1cta 

parasal deger arttikoa hizla ytikselen faydanin daha sonra azal

d1g1n1 varsaymaktad1r. Boylece parasal kazano artt1koa toplam 

fayda azalan bir oranda stirekli artar. Bernoulli yakla.~nm1nda, 

beklenen getirinin faydas1 nakit giri$ine bagli bir logaritmik 

fonksiyon $eklinde verilmi$tir. 

U(X)=b log(X/a) 

U(X)= X liral1k nakit giri~inin faydas1 
a, b= Pozitif katsay1lar 

Bu fonksiyonun stirekli artt1g1na ve ikinci tlirevinin nega
tif olduguna dikkat edilmelidir. Yani, marjinel fayda hep pozi

tif olmasina ragmen, artan nakit girisleri kars.is1nda fayda ar
t1$J azalan bir yap.i gosterir. 

Boylece: 

n ilk tura gelene kadarki at1$ say1s.i, 

U(X): n at1~ sonundaki fayda, 

2n-1: n ati$ sonundaki kazanQ, 

P(X): X degeri iQin ihtimal, 

olmak Uzere yukardaki denklem a$ag1daki gibi yaz1labilir: 

U(X)=b log(2n-1/a}=b [log(2n-1)-log(a)] 

=b ((n-1) log(2)-log(a)] 
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$eklinde yazilabilir. Buna gore beklenen fayda; 

<XI 00 

E[U(X)]=~ P(X) U(X)=~ P(X) b [(n-1) log(2)-log(a)] 

n=l n=l 

bulunur. ilk (n-1) at1$ta yaz1, n. at1$ta tura gelmesi ihtima
li (~)n olduguna gore: 

l>O 

E[U(X)]=~ (~)n b [(n-1) log(2)-log(a)] 
n=l 

a.b ~ 

=b log(2)~ (~)n (n-1)-b log a~ (~)n 
n=l n=l 

=b log(2)-b log(a)=b log(2/a) 

Ba$lang1Qta U(X)=b log(X/a) olarak huldugumuzu hat1rlarsak 
$imdiki sonucun (X yerinde 1 2 1 oldugu gorillmektedir) kazanc1 2 
para birimi (dolar) olan bir oyunun fayda f onksiyonu oldugunu 
gorebiliriz. Buna gore Bernoulli beklenen fayda yontemine uygun 
hareket eden bir ki$i St. Petersburg Paradoksundaki oyunu oyna
mak icin en fazla '2' para birimi odemeyi goze alir. Cramer ise 
Bernoulli' den farkli olarak fayda fonksiyonunu ba$ka bir $e
kilde tan1mlam1$ ve bunun sonucunda da odenmesi gereken maksi
mum miktar1 2.93 para birimi ya· da dolar olarak bulmu$tur. 

1.2.2.3. Belirsizlik Alfinda Karar Alma 

Alternatif hareket seceneklerinin sonuclar1n1n ne olacagi 
tahmini olarak bilinir. Ancak hangi. durumun veya olay1n (Si)., 
gercekle$ece9'ine ili$kin karar a11c1n1n objektif hie bir bilgi
si yoktur. Ba$ka bir deyi$le, durum veya olaylar1n gercekle$rne 
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olas1l1klar1, ~(81), hilinmemektedir (30). 

Belirsizlik halinde karar vermeye yard1mc1 olacak oe$itli 
karar modelleri geli$tirilmi$tir. Her modelde secim kriteri 
farkl1d1r ve bir modelde optimum kahul edilen karar1n diger 
bir modele gore de optimum olmas1 beklenemez. Bu nedenle once 
probleme en iyi uyan modelin belirlenmesi, sonra bu modelin 
kurallarina gore optimum davran1$ biciminin seoilmesi gere
kir (31). 

A. Maksimin Karar Modeli 

Abraham Wald taraf1ndan geli$tirilen bu karar olctitilne ko
tumserlik kriteri de denilmektedir. Bu karar kriterinde her bir 
davran1s bicimi icin en kotU durumun gercekle$ecegi ve kotil so
nuolar aras1ndan en iyisinin benimsenmesi kabul edilir. Bu ifa
de maternatiksel olarak yaz1l1rsa: 

ifadesi elde edilir (32). 

B. Maksimaks Karar Modeli 

Bu karar olcutti 1921 y1l1nda Leonid Hurwicz tarafindan ge
li$tirilmi~tir. Bu modele iyimserlik olcilfti de denilmektedir. 

Maksimaks karar olcutilnde optimum hareket secenegi olabi
lecek maksimum kazanci maksimum yapan hareket tarz1d1r. Bunu 
matematiksel olarak gosterirsek 

(30) Prof.Dr.Kemal KURTULUS, a.g.e., s.30 
(31) Doc.Dr.Orhan iDiL, a.g.e., s.266 
(32) Prof.Dr.Kamal KURTULUS, a.g.e., s.36 
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ifadesi elde edilir (33). 

C. Minimaks Karar Modeli 

Bu karar modeli de maximin karar modeli gibi kotumser veya 
tutucu bir karar modelidir. Literatilrde pek yayg1n olarak geo
meyen minimaks karar modeline gore, olabilecek maksimum kayb1 
minimize eden hareket secenegi optimum hareket seoenegi olacak
t1r. Bu nedenle, maksimin karar modeli ile minimaks karar mode-

1 inin optimum hareket secenekleri ayn1 olmak zorundad1r. Bu ka
rar modeli matematiksel olarak yaz1l1rsa: 

ifadesi elde edilir (34). 

Yukar1daki ifadede L kayb1 gostermektedir. 

D. Genelle,tirilmi$ Maksimin Karar Modeli 

Bu karar modeli, 1921 y1l1nda Leonid Hurwicz taraf1ndan 
geli$tirilmi$tir. Bu karar modeline gore, her hareket secenegi
nin secilmesi sonucunda ortaya 01kabilecek maksimum ve minimum 
karlar1n tart1l1 ortalamas1n1n a11nmas1 gerekir. Bu ortalamaya 

girecek tart1lar karar a11c1n1n konu ile ilgili iyimserlik de
recesini yans1tacakt1r. !yimserlik katsay1s1n1n iki uc de9eri 

bu karar modelini, ma.ksimin ve maksimaks karar modeli haline 
donU$ti.i.recektir. Ba$ka bir deyi$le, maksimin ve maksimaks bu 
karar modelinin Qe$itlemeleri olarak dti$tinlilebilir. 

Genelle$tirilmi$ maksimin karar modeli matematiksel olarak 
yaz1l1rsa: 

maXaj[OC. maxSi U(Si,aj)+(l-o() minsi U(Si,aj)] 

(33) :Prof..Dr. Kemal KURTULU$, a.g.e., s.38 
(34) Prof.Dr. Kemal KURTULU$, a.g.e., s.39-40 
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ifadesi elde edilir. Burada oc., iyimserlik indeksi veya katsay1-

s1d1r ve ()(., O'dan ktiQtik, l'den btiyUk.olamaz. t>t=O oldugunda bu 

model, maksimin karar modeline; ~=1 oldugunda ise maksimaks ka

rar modeline donU$Ur. 

E. Minimaks Pi$manlik Karar Modeli 

Leonard J. Savage tarafindan geli$tirilen bu karar modeli

ne minimaks pi$manl1k veya minimaks f1rsat maliyeti rnodeli de 

denilmekt.edir. 

Minimaks pi$manlik kara~ modeline g6re optimum hareket se
Qenegi, kar$1la$11abilecek maksimum pi$manl1g1 veya f1rsat ma

liyetini minimize eden hareket seo-ene~idir. GortildUgu gibi bu 

karar modeli, digerleri gibi karlar1 degil pi$rnanl1k veya fir

sat maliyetlerini esas almaktadir. Bu model maternatiksel olarak 

be l irti 1 irs.e: 

mina jmaxs i [OL(S1, aj )] 

ifadesi elde edilir. Burada (OL) firsat maliyetini veya pi$man

l1~1 gostermektedir. Bu ifadede gortildugu gibi bu karar modeli

ni kullanabilmek ioin once $artl1 kar tablosunun f1rsat maliye

ti tablosuna donti$tUrtilmesi gerekmektedir .. Bu donli$Um ic;in ge

rekli i~lem matematiksel olarak yaz1l1rsa: 

ifadesi elde edilir. Bu ifadede (k) k. durumu gostermektedir. 

Bu ifadenin soyledig-i sudur, ph~manlik tablosunun herhangi bir 

eleman1n1 saptamak icin o elemanin bulundugu stitunda (veya du

rumda) degeri maksirnum olan elemandan o elemani c1kartmak gere

kir (35). 

(35) Prof.Dr. Kemal KURTULUS, a.g.e.,. s.43 

33 



F. Laplace Karar Modeli 

Laplace karar modeli $U ana kadar incelenen belirsizlik 

halinde karar almada kullanilabilecek karar modellerinden fark-

11 olarak her durumun (Si), geroekle$mesi ile ilgili olas1l1k

lar1 ~(Si), .kullan1r. Bu olas1l1klar1n saptanmas1 yetersiz ne
den ilkesine dayan1r. Ancak bu olas1l1klar tek bir olas1l1klar 

setinden elde edilir. Yetersiz neden ilkesine gore, bir anda 

kesin kez biri gerQekle$en ve fakat birden oogu gerQekle~meyen 

olaylar veya durumlar ioin birinin digerinden fazla bir olas1-

l1kla gerQekle~ecegini gosteren bir delil yoktur. oyle ise du

rumlara (Si~· e~it olas1l1klar verilmesi gerekecektir. Bu karar 
modeline g6re $ayet iki durum varsa her birinin gerceklesme o

las1 l1g1 %50 olacaktir. ilQ durum varsa bu taktirde her durumun 

gerQekle$me olasJl1g~ %33 olarak saptanacakt1r. 

Laplace karar modeline gore optimum hareket seQenegi, bek

lenen kari maksimum yapan hareket seoenegi olacakt1r. Bu ifade 

matematiksel olarak yaz1l1rsa: 

n 
maxa5[E(Ulaj)=~ ¢(51) U(S1,a5) 

i=l 

e~itligi elde edilir (36). 

G. Kismi ihmal Durumunda Karar Verme 

Literature son zamanlarda giren bu gurup digerlerinden ol

dukoa farkl1d1r. Burada da ~elirsizlik altinda karar almada ol

duqu gibi durum veya olaylar1n gercekle$mesi ile ilgili objek

tif olas1l1klar bilinmemektedir. Ancak kismi ihmal durumu mo

del lerine hakim olan gorU~e gore hangi durumun (Si), gercekle-

(36) Prof .Dr. Kemal KURTULU~, a.g.e., s .. 45 
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;;ecegi hakk1nda objektif bir bilgi olmasa bile gercekte karar 

a11c1 her durumun gercekle~me olas1l1klar1 hakk1nda sUbjektif 

te olsa bir bilgiye sahiptir. iste Bayesgil gortis dedigimiz bu 

gHrti,, bu kisisel veya subjektif sezgi ve inanclar2 
las1l1klara donUsturerek analize sokar. Bu nedenle 

k1smi ihmal dururnunda karar verme denir. 

say1sal o
bu guruba 

K1smi ihmal Durumunda Karar Alma Ve Bayes Karar Analizi: 

GerQek durum (Si), hakk1nda tam bir ihmalin oldugunu var
sayan belirsizlik halinde karar alma modellerinden farkl1 ola

rak k1smi ihmal durumunda karar alma modeli, karar al1c1n1n du
rumlan.n gercekle;;me olas1 ll.klar1 ¢(Si), hakk1nda kismen bi lgi 
sahibi olduklar1n1 veya k1smi bir ihmalin oldugunu varsayar. 
Karar al1c1n1n konu ile ilgili bilgisi ve gecmis tecrUbelerinin 

oldugunu kabul eden bu varsayim oldukoa gercekoidir. Boylece bu 
karar modelinde karar a11c1 problemin formUle edilmesinde ve 

durumlar1n gercekle$me olas1l1klar1n1n ¢{S1), saptanmas1nda ak
tif bir rol oynar. Karar a11c1n1n konu ile ilgili bilgisi, gec

mi~ tecrUbeleri ve sezgisinin say1larla ifadesi clan bu olas1-
l1klara sUbjektif veya ki$isel olas1l1klar denilecektir. SUb

jektif olas1l2klarla cal1~an olas1l1k kuramina objektif veya 
klasik istatistik kuram1ndan farkli olarak. silbjektif olas:i.11k 

kuram1 veya Bayesgil istatistik denilmektedir. 

Si1bjektif olas1l1klar, karar al1c1n1n durumla.rla (Si), il
gili gtivenini yansitan o ile 1 aras1ndaki gercek say1lard1r. 

SUbjektif olas1l1klar1n kullan1lmas1 ve bu duruma kismi 

ihmal durumu denilmesinin sebebi Bayesgil istatistik kullan1l
mas1 oldugundan bu durumda kullan:tlan modele de Bayes.gil Model 

denilmektedir. 

Yukar1daki aciklamalardan anla$1lacag1 gibi Bayesgil Karar 
Modeli, esas olarak sUbjektif olas1l1klar ~(S1), kullanarak be

lirsizlik altinda karar problemlerini risk alt1nda karar prob
lemlerine donU$tUrtir. 

Bayesgil modelin karar olQUtti beklenen parasal degeri mak-



simum yapan hareket seceneginin secilmesidir. Bu ifade matema

tiksel olarak yaz1l1rsa: 

n 

max[E(Ulaj)]=~ ¢(Si) U(Si,aj) 
i=l 

e~itligi elde edilir. 

Boylece bu karar modeline gore optimum hareket seceneginin 
secilebilmesi icin her hareket seceneginin beklenen degerini 

hesaplayip bunlar arasindan maksimum beklenen degeri veren ha
reket secenegini saptamak· gerekir. 

Bayesgil Karar Hodeli $artl1 kar tablosundaki btitUn bilgi
leri kullanmaktadir. Bunun yaninda Bayesgil Karar Modelinin en 
onemli niteligi, karar a11c1 ile saglad1g1 yakin i$birligidir. 

Bunun sonucu olarak karar al1c1 sistematik ve gercekci dU$Unme
ye zorlanmaktadir. Bu yenilikler yaninda model, matematik Umit 
(E) gibi olas1l1k kurami kavramlarindan da yararlanmaktadir. Bu 
nedenlerle Bayesgil Karar Hodeli Belirsizlik Halinde Karar Alma 
Modellerinden daha UsttindUr. 

$EKiL 5. Kismi ihmal Durumunda Karar Almada izlenen Stirec 

Problemi Mevcut (~n) 
Tanimlama i--~~~~~_..,. Bilgiyi analiz et 

Ek bilgi 
Top la 

Ev et Ek bilgi elde et
meye ·deger mi? 

HayJr Nihai Karar1 
>-~~__.... Ver 

BiltUn eldeki bil
'-~~~~~~~~~• giyi analiz et 
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Bayes Karar Analizinde Yakla,1m TUrleri ve Analizler: 

Bayes Karar Analizinde 'geni$letilmi$ yakla$im ve normal 
yakla$im' diye adland1rabilecegimiz iki analiz tUru soz konusu
dur. Daha once de belirtildigi gibi bu iki analiz tUrUnden ge
nisletilmis yakla•im subjektif (on) olas1l1klara ¢(S1), gerek
sinme gostermesi, normal yakla$1m ise on olas1l1klara gereksin
memesi ac1s1ndan farkl1d1r. 

Her iki yakla•imda da karar olcutU beklenen kar1n veya 
beklenen f1rsat maliyetinin minimizasyonu olacakt1r. 

Burada esas olarak genieletilmi• yaklas1m i~celenecektir. 
Genisletilmis yaklas1m; karar alic1n1n durumlar1n (S1), gercek
le•meleri hakkindaki kisisel yarg1lar1n1 on olas1l1klar olarak 
analize sokarak ek bilgi icin odenebilecek miktarin Ust s1n1r1-
n1 saptama, alternatif ek bilgi kaynaklar1n1 Bayes Teoremi ara
c1l1g1yla degerleme ve bunlarin sonucunda en uygun hareket se
cenegini belirleme olanag1n1 veren bir yakla•1md1r. Bu yaklas1m 
yukar1da belirtilen amaclara ulasmak icin bUyUk olcUde karar a
gaclarindan yararlan1r. 

Genisletilmis yaklas1mda karar al1c1n1n bilgi elde etme o
lanag1ria gore u~ farkl1 analiz soz konusudur. Birinci analiz, 
karar a11c1n1n sUbjektif yarg1lar1 (ki bunlarin sayisal hale 
donil$mesi on olas1l1klar1 verecektir) di$1nda problemle ilgili 
ek bilgi elde etme olanag1n1n olmad1g1n1 varsayan ve eldeki 
bilgilerle yetinen Bayesgil tin Analiz olarak·adland1r1lan ana
lizdir. !kinci analiz, Bayesgil Son Analiz olarak isimlendiri
len ve sorunla ilgili ek bilgi elde etme olanagi oldugunda uy
gulanabilen analiz tUrUdUr. Bayesgil Son Analizde once ek bil
ginin sonuclarina gore ve Bayes teoremi arac1l1g1 ile on olas1-, 
11klar revizyona tabi tutularak son olas1l1klar haline donU$til-
rU1Urler. Sonra, elde edilen bu son olas1l1klar ve sartli k&r 
tablosundaki veriler kullan1larak en uygun karar stratejisi 
saptan1r. UcUncU analiz, Bayesgil Sondan tinceki Analiz olarak 
isimlendirilir ve ilgili ek bilgi kaynag1n1n veya arastirma 
projesinin beklenen degerinin hesap}anmasi ve son karar1n olu$
mas1n1 ama~lar. 
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(A) Bayesgil ~n Analiz Ve Tam Bilginin Beklenen Degeri 

(Expected Value of Perfect Information [EVPI]) 

Bu analizde karar verilmesi gereken sorunla ilgili ek bil

gi elde etme olanag1n1n bulunmad1g1 varsay1l1r. Boylece karar 

a11c1n1n yarg1lar1ndan olu~an on olas1l1klar ¢(Si), her haraket 

seQenegi-durum kombinezonunun tahmini beklenen parasal degerle

ri U(S1,aj), ile yetinilerek optimum hareket seoeneginin bekle

nen degeri ve ek bilgi ioin odenebilecek miktarin ilst s1n1r1 

saptan1r. 

$imdi bo 1 Um 1. 2. 2. 2. '·de e 1 e al inan banka kredi karar1 ver

me problerni yeniden goz onilne alinacak olursa, Tam Bilginin 

Beklenen Degeri [EVPI] $U basamaklar izlenerek saptanabilir; 

Basamak Bir: Hangi durumun gercekle$ecegi bilindiginde op
timal hareket tarzinin belirlenmesi. Banka ABC'nin odemede ba

~ar1s1z o!mayacag1n1 soylUyorsa (S1), optimal hareket tarzi 

ABC'ye boro vermek (a1)'dir. Bu durumda donem sonu parasal de

ger $1,100,000 olacakt1r. Eger banka ABC'nin odemede ba$ar1s1z 

olacag'in·i soylUyorsa (S2), optimal hareket tarz1 parayi. risksiz 

devlet bonolarina yat1rmakt1r (a2) • Bu durumda donern sonu pa

rasal deger $1,070,000 olacaktir. 

Basarnak !ki: Durumlar hakkJ.nda (on bilgilere da.yana.rak) on 
olas~liklarin belirlenmesi. ~n olasiliklarin banka tarafindan 

slibjektif olarak, Bn bilgilerden (bilanco,vb .. ) faydalanilarak 

~(S1)=.8 ve ~(S2)=.2 kabul edildigini varsayalim. Hat1rlana

ca~1 gibi bollim 1.2.2.2. 'de risk altinda karar a11rken bu. o-

. las1l1klar1n deg'eri objektif olarak biliniyordu. 

Basarnak bir ve ikide 

gercekle$ecegi bilindiginde 

hesaplayabiliriz; 

verilen bilgilerle, hangi dururnun 

beklenen getiriyi (parasal degeri) 
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s 
E(UIHangi durumun gen;ekle$ecegi bilindiginde)=~ {max U(S1,aj)} ~(S1) 

i=l 

Basamak Uc: Karar vericiye gore mUmkiln olan hareket tarz
larindan optimal olanin beklenen faydasinin belirlenmesi. Ha
t1rlanacag1 gibi, risk alt1nda karar alirken, bolUm 1.2.2.2.'de 

~(5 1 )=.8 ve ~(S 2 )=.2 degerleri kullanilarak, $1,070,000 bulunan 
Optimum hareket tarzinin beklenen degeri, bu varsayimlar alt1n
da E(Uta•)=$1,700,000 olarak bulunur. 

s 
EVPI=~ {max U(S1,aj)} ~(Si)-E(U:a•) 

i=l 

=$24,000 

Bankan1n ek bilgi icin odeyebilecegi 'maksimum harcama' 
$24,000 olacakt1r. 

(B) Bayesgil Son ve Sondan CSnceki Analiz 

MUmkUn olabilecek bilgi sistemleri ~(S 1 )'i ~(S 1 )=1 ya da 
~(S1)=0 $eklinde veya buna yak1n bir tarzda tan1mlayabilirler. 
Yeni bilgi sistemine ya da ek bilgi analizine karar verirken i

ki basamak soz konusudur. 

(1) Yeni bilgi sisteminin ya da ek bilgi analizinin 
yeti EVPI 'dan kU<;Uk mil'? Eg,.er cevap evet ise (2) 'ye gee, 
ise yeni bilgi sistemi ya da ek bilgi analizini reddet. 

mali
hayir 

(2) Yeni bilgi sistemi ile beklenen Eayda, gecerli bilgi 
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geqerli bilgi kullanilirken beklenen faydadan buyuk mu? 

cogu durumda (l)'in cevabi evettir ve ikinci basamaga gec
memizi mumkun kilar, bu durumda izlenek 2 basamak vard1r; bun
lar a$ag1daki ornekte ac1klanmaktad1rlar: 

ACIKLAYICI PROBLEM: 1.2.2.2.' de 'Risk Altinda Karar Alma' 

ba~lg1 altinda ele al1nan banka kredi karari verme problemini 
e-le alip ~u eklemeleri yaparsak, konuyu daha iyi ac;:iklayabili
rizi 

Banka ABC'nin odemede muaffak olup olmamas1n1 belirleyen 
en onemli faktorun giderlerin sat1$lara orani oldugunu belirli
yor ve sadece bu oranin birden buyilk ya da kilcuk olmas1na baki
yor. Benzer durumlardan elde ettigi tecrilbelere gore bu oran 
birden kucuk ya da bire e$it ise (.9) ihtimalle ABC'nin baJar1-
s1z olacagina, birden buyilk ise (.7) ihtimalle ABC'nin muaffak 
olacag1na inan1yor. Bu giderlerin sat1$lara oran1n1 hesaplarnak 
bankaya $1,000'a mal olacaktir. 

Bu problemin cozilrnilndeki be$ basarnak $Unlard1r: 

Birinci Basamak: Bilgi sisteminin uretebilecegi toplu o

larak eksiksiz ve kar$1l1kl1 olarak birbirleriyle bagda$mayan 
sinyallerin belirlenmesi. Bu problemde iki sinyal rnevcuttur: 

y1=giderlerin sat1$lara oran1 <l 

y2=giderlerin sat1Jlara oran1 >1 

!kinci Basarnak: Alinan her bilgi sistemi sinyalinin ola

Slliginin belirlenmesi (Bilesik olasiliklarin belirlenmesi). 

s 

'(Yk)=L ~(Yk jSi) ;(Si) 

1=1 

formlilU kullan1l1rsa, 
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-(11)=¢(11151) ¢(S1)+¢(11j52) ¢(52) 
=.9 (.8)+.3 (.2)=.78 . 

-C12)=¢(12IS1) ¢(S1)+¢(Y2152) ¢(52) 
=.l (.8)+.7 (.2)=.22 

ttQiincii Basamak: Son olasJ.liklarJ.n belirlenmesi. Bu olas1-
l1klar ba1es teoremi kullanilarak hesaplanabilir. 

•H5i IYk)= -------

Eger 11<1 gerc:;ekle$irse: = 

.B 

.2 
.9 
.3 

.72 

.06 

.78 

Eger 12>1 gerc:;ekle$irse: 

.B 

.2 

CJCS1!11,µ)=.92 
•CS2!11,µ)=.08 
f,(51 j12,µ)=.36 

•cs 2 1 12 "..t > = • 64 

.1 

.7 
.08 
.14 

! • 22 

.92 

.OB 

.36 

.64 
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DCSrdU.ncU. Basamak: Bilgi sisteminden gelen her.sinyale gore 

optimal hareket durumlarinin belirlenmesi. $1,000 yeni bilgi a
nalizi maliyetinden sonra geri odeme matrisimiz a$ag1daki $ekli 

alir. 

TABLO 4. Geri tldeme Matrisi 

$1,099,000 $899,000 

$1,069,000 $1,069,000 

Bu durumda a~agidaki formulu kullanarak beklenen faydalar 
hesaplanabilir: 

s 

E{Uja,y,µ)=~U(Si,aj) ~(Si!Y,µ) 
i=l 

E~er .banka tarafindan Yi yani 'giderlerin sati~lara oran1-
n1n birden ku~Uk ya da hire e$it olmas1 1 durumu kabul edilirse, 

E(U!a1,y1,µ)=$1,099,000 (.92)+ $899,000 (.08) 
=$1, 083, 000/ 

E(U!a2,y1,µ)=$1,069,000 (.92)+$1~069,000 (.08) 
=$1,069,000 

Bu durumda ai optimal hareket se~enegidir. 
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Eger banka tarafindan y 2 yani 'gide~lerin sati~lara oran1-

n1n birden buyuk olmas1' durumu kabul edilirse, 

E(U!a1,y2,µ)=$1,099,000 (.36)+ $899,000 (.64) 

=$971,000 

E(Uja2~Y2,µ)=$1,069,000 (.36)+$1,069,000 (.64) 

=$1,069,000 

Bu durumda da a2 optimal hareket se9enegidir. 

Basamak Be$: Bilgi sistemi ile (ek bilgi analiz edildigin

deki) faydan~n belirlenmesi. Bu durumda; 

y * 
E(U!µ)=~ (Ujayk.µ) ;(Ykjµ) formulu kullan1l1r. 

k=l 

* 'ayk', Yk kabul edildigindeki optimal hareket seQenegidir. 

E(U1µ)=$1,083,000 (.78)+1,069,000 (.22) 

=$1,079,920 

!lk bilgimizle ald1g1m1z kararla bekledigimiz fayda; 

E(U!@)=$1,070,000 

idi, ~imdiki durumda (ek bilgi analizi yap1l1rsa); 

E(U,µ)=$1,079,920 

oldu. Bu nedenden dolay1 banka ek bilgi analizine karar 
vermelidir. 
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2. MENKUL KIYMETLER!N iNCELENMES!NDE TEMEL BiLGiLER 

Portfoy teorisini incelemeden once menkul kiymetler hak
kinda bazi bilgilerin verilmesinde fayda vard1r. 

2.1. PAY SENED!N!N DEGERLER! 

Sermaye piyasas1nda alinip satilan pay senedinin en onemli 

degerinin piyasa degeri olmas1na ragmen, cesitli degerlerinden 
de soz edilebilir. Pay senedinin ilzerinde ta$1d1g1 ya da ifa
de ettigi bu degerlerin bilinmesi yat1r1mc1 ac1s1ndan yararl1-
d1r (37). 

2.1.1. NOM!NAL DEGER (KAYITLI DEGER, iT!BAR! DEGER, SAYMA
CA DEGER) 

Pay senedinin ilzerinde yaz1l1 bulunan ve firma yonetimi 

taraf1ndan belirlenen degerdir. Kay1tl1 sermayenin miktar1n1 
belirlemek ve muhasebe kay1tlar1n1 yapabilmek icin kullan1l1r. 
Nominal degerin, serrnaye pazarinda kar pay1 dag1t1m1n1n serma

ye ye oranl1 olarak yap1lmas1 halinde pay senedine dil~en kar 
pay1n1n hesaplanmasi ve muhasebe kay1tlar1na esas olu~turmasi 
yaninda bir anlam1 bulunmamaktadir. 

2.1.2. DEFTER DEGERi 

Defter degeri varl1klar1n muhasebe kay1tlar1na gore belir
lenmi~ degeridir. Her bir varlik kaleminin ve pasiflerin i~let
menin defterlerinde nasil gosterilecegi yasalarla belirlenmi$
tir. 

Defter degeri kavrami :i;~letme finans.1nda ozellikle para a-

(37) Cagatay ERTURAN, !TU !$letme Fakultesi, t~letme Mu
hendisligi bolumil bitirme odevi, 'Pay Senedi Degerleme Modelle
ri ve Uygulamalar1 1

, Yoneten; DoQ.Dr. M. ~ilkril Tekba9-1982, s.8 
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k1$1n1 etkileyici vergi yUkU ya da tasarrufu saglad1g1nda onern 

kazan1r. 6rnegin bir finansal var11g1n sat1$1nda defter degeri
ne oranla doSan zarar vergi yUkUnU azaltacag1 icin onern ta$1r. 

Bu nedenle nedenle sik kullanilan bir kavramdir. Duran varl1g1n 

defter degeri maliyet degerinden birikmi$ arnortisrnan1 c1k1larak 

bulunur. 

Pay senetlerinin defter degeri oz serrnaye toplam1n1n pay 
senedi say1s1na bolUnmesiyle elde edilen degerdir. Bu deger ge

nellikle kay1tl1 degerden farkl1d1r. i$letmenin birikmi$ yedek
leri oldugunda kay1tl1 degerden yUksek, birikmi$ zararlar1 ol

dugunda .ise kay1tl1 degerden az olabil~cektir. 

Defter degeri yat1r1mc1lar ve ortakl1k yonetimi icin bUytik 
bir anlam tas1maktad1r. Ancak kisa sUreli finans anlizlerinde 

oz sermayenin verimliligi ve firrnanin borclanrna derecesinin ol
ctitU olarak s1n1rl1 bir kullan1rn bulunmaktad1r. 

2.1.3. TASFtYE DEGER1 

Bu degere pay senedinin likidasyon degeri de denir. Ortak

l1g1n tum var11g1n1n nakte donU$tUrUlmesinden sonra tum borcla
r1n odenmesi sonucunda kalan nakdin pay senedi ba~ina dU$en 

miktar1d1r. 

Tasfiye degeri nominal degerden farkl1d1r; otinkU, nakde 
Qevrilen varl1klar1n pazar degeri defter degerinden farkl1d1r. 

Bunun nedeni maddi sabit varl1klar1n ve stoklar1n deger kazan
m1$ olmalar1d1r. Alacaklar1n cari pazar faiz oran1 ile iskonto 

edilrnelerinin tasfiye degeri tizerinde olurnsuz etkisi, borQlar1n 
cari pazar faiz oran1 ile iskonto edilrnelerinin ise tasfiye de

geri tizerinde olumlu etkisi olacakt1r. Varl1klar1n deger kazan
masinda en bUyUk etkenlerded biri enflasyona bagl1 fiyat art1$

lar1d1r. Toplarn varliklar ioinde duran varl1klar1n oran1 yUksek 
olan bir ortakl1g1n pay senedinin tasfiye degeri, toplam var

l1klar1 daha cok likit degerlerden olu~an bir ortakl1g1n pay 
senedinin tasfiye degerinden daha ytiksektir. 
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Enflasyonist ortamda 'yUksek borQluluk', tasfiye degerini 

yUkseltici etki yapar. Pay senedinin piyasa degeri, tasfiye de

gerinin alt1na dU$mez. Piyasa degerinin bu degerin alt1na dU~

mesi firmay1 likide etmek sureti ile kazanQ saglama f1rsat1 ve

receginden pay senetlerine jlgiyi artt1r1r. Firman1n likidasyo

nu firmanin.ele geQirilmesiyle saglanir. Bu yUzden pay senedine 

yat1r1m arac1 olarak bakan ki$iler iQin tasfiye degeri pek bir 

$ey ifade etmez. Ortakl1g1n bir ba$ka ortakl1k tarafindan satin 

a11nmas1nda ise tasfiye degeri onem kazanir. 

2.1.4. 1$leyen Te$ebbUs Deg'eri (Going-Concern-Value) 

Ortakl1g1n vergi ve faizden onceki gelirinin belirli bir 

kapitalizasyon oran1 ile kapitalize edilmesi ortakl1g1n toplam 

degerini verir. 

Y= y11l1k gelir 

V= Toplam deger 

k= kapitalizasyon oran1 'ise 

Y=Y/k 1 d1r. 

Toplam degerden toplam borQlar1n dU$Ulmesinden sonra kala

n1n pay senedi say1s1na bolUnmesi i$leyen te~iebbUs degerini ve
rir. 

L= Toplam borQlar 

N= Pay senedi say1s1, ise 

i$leyen te$ebbUs degeri; V-L/N'dir. 

Bu deger firmanin kazanQlar1n1n kapitalize edilmesi i~le

mini ic;:ermektedir. Gercek d~gerle e~degerdir. }:3urada i~letmenin 

topl~m gelirinin ve kapitalizasyon oran1n1n saptanmas1 sorunla

ri vard1r. 

2.1.5. PiYASA (PAZAR, BORSA) DEGER1 

Pay senedinin sermaye pazarlar1nda sahip oldugu fiyatt1r. 
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Bu fiyat piyasa ko~ullarinda arz ve talebe gore olusan bir fi
yat olup, pay senedinin gerQek degerinden farkl1l1k g6sterehi
lir. Firman1n ko$ullar1nda degi$me olmasa bile piyasa ko$ulla
r1ndaki deg'i$meler nedeniyle piyasa degerinde de9'i$meler olahi
lir. Kuramsal olarak bu degerin gercek degere yaklasmas1 bek
lenir. Fakat piyasa ko$ullar1, piyasa degerini gerQek degerin 
~zerine cikarabilir ya da altina dU$Urebilir. Piyasa fiyat1n1n 
pay senedinin gercek degerinin altinda olustugu zamanlarda, pay 
senedinin 'piyasa degerini' bulamad1g1ndan, fiyat1n gercek de
gerin Uzerinde. olustu§u zamanlarda ise pay senedinin 'degerin
den fazlaya sat11d1g1ndan 1 soz edilebilir. 

Finans yaz1n1 pay senetlerinin borsa degeri~in makul olup 
olmad1g'1n1n ara$t1r1lmasina bUyUk onem vermi$tir. Yazinda (Men
kul deger Analizi) teknik analiz, temel analiz ve modern yakla
~1m olarak Uc kuramsal modelin bu amacla gelistirildigi gozlem
lenmektedir (38): 

(a) Teknik Analiz (Technical Analysis); Pazardaki fiyatla
rin kendi ioinde onceden izlenebilecek bir e~ilime sahip ol
dugunu varsayar, yani 'tarih tekerrUrden ibaret olduguna gore' 
geomi$ fiyat hareketi .kendini tekrarlayacaktir. Bu durumda gec
misi tahmin etmek mlimkun olmaktadir. 

(b) Temel Yaklasim (Fundamental Analysis); Yazinda geroek 
degeri hesaplamaya yarayan yaklasim olarak bilinir. Buna gore 
pay senedinin ait oldugu isletme ve iskoluna ait cesitli veri
ler (hilanco, gelir tahlosu, Uretim, sat1slar, ... vs. verileri) 
pazar fiyat1n1n degerlemesinde yard1mc1 clan bir rakamin elde 
edilmesinde kullan1labilir. Bu rakam asa91da g6rUlecek olan 
gercek degerdir. 

(c) Modern Yaklaipim (Rfindom Walks ya da Etkin Pazar Kura
mi); Bu model buyuk ve oturmus borsalar temel alinarak olustu
rulmu~tur. Bu borsalarin etkin olabilece~ini, buralarda aktif 

(38) Atilla G~NENL!, a.g.e., s.312-313 
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$ekilde rekabetin oldugunu ve genel bilginin yat1r1rnc1lar ara
sinda serbestce dola$arak onlarin tahminlerine yard1mc1 oldugu
nu savunmu$lard1r. Fiyat bilgili rakipler arasindaki rekabet 
sonucunda belirlenmektedir ve mevcut ve bugilnkil bilgiler 1$1-
g1nda beklenen gelecekte olabilecek olaylar1 yans1trnaktad1r. Bu 
fiyat gercek deger icin de iyi bir veridir. 

Gercek degerin ne oldugu ya da ne olrnas1 gerektigini sap
tarnak oldukca gilctlir. Bir hisse senedinin gercek degerinin ne 
olmas1 gerektigi konusunda goril$ saglamak oldukca gilctilr. Bu 
nedenle pazar degeri ile gercek deger aras1nda daima sapmalar 
bulunmaktadir. Etkin pazarlarda yat1r1rnc1lar dairna gercek dege
ri saptamaya cal1$acaklar1 icin pazar degeri tesadilfi olarak 

bunun yak1n1nda dalgalanacakt1r. 

2.1.6. GERCEK DEGER (INTINSIC VALUE) 

Ger~ek deger GRAHAH-DODD-COTTLE tarafindan geli$tirilmi$ 
ve pay senetieri icin kullan1lm1$ bir kavramd1r. Buna gore pay 
senetlerinin gerc;:ek deg'eri pay senetlerinden elde edilebilecek 
kazanc;: ve bunlarin kapitalize edilebilmesi ic;:in gerekli bir is
konto (kazanc) oran1n1n belirlenrnesini gerektirir. Bu yontem 
pay senetleri ioin geli$tirilmesine ragmen her tilr varl1g1n de
gerlemesinde kullanilabilir. Gerc;:ek degerin belirlenrnesinde te
mel kavram kazanc oranlar1d1r. 

KAZANC ORAN! 

Herhangi bir riskli yat1r1m icin gerekli 1 kazanc orani' 
risksiz yat1r1mlar1n kazanc;: oran1na ek olarak belli bir risk 
prirnini de iceren daha yUksek bir orandir. Bunu ~oyle ifade e
debil iriz: 

Bu ileride gorulecegi gibi 'Finansal Varlik Pazar Dogrusu' 
denklernidir. 
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2.1.7. EM!SYON DEGER! 

Pay senedinin piyasaya 01kar1l1~ de~eridir. Ulkemizde pay 
senetleri nominal degerleri ile piyasaya 01kar1l1rlar. Yani no

minal deger ile emisyon degeri illkemizde birbirine esittir. 

Pay senedinin Qikar1lmas1yla saglanan sermayenin, bu pay 

senedine de~ilde ba$ka hir seye (ornegin tahvil, alt1n, gayri

menkul) yat1r1lmas1yla elde edilebilecek gelir degeri o pay se

nedinin alternatif gelir degeridir. 

2 .. 1. 8. GENEL RANTAB!L!TE DEGER! 

Bu deger $U $ekilde hesaplan1r: Uzun bir dHnem (6rnegin 10 

yil) ioin saglanan net karin ortalamasi bulunur. Bu deger bu 

gline iskonto edilir ve bu guniln borolar1 dil~illilr. Cikan say1 

pay senedi say1s1na bolilnilr. Elde edilen deger 'Genel Rantabi

lite' deg'eridir. 

Bu sistem dilnyada kullanilan ve en dogru sonucu veren sis

tem olarak kabul edilir. 

2.2. H!SSE SENETLER!N!N P!YASA DEGER!N! BEL!RLEYEN FAKT~R
LER 

Her piyasa gibi hisse senetleri piyasas1n1 da ARZ ve TALEP 
olusturur. Piyasalarin nasil i1ledigini aoiklayan bilimsel ki
taplarda arz ve talep kelimeleriyle ozetlenen bu iki fakt6r as

l1nda cok defa inceden inceye yap1lan baz1 hesaplarin bir sonu

cudur. Gercek bu o1makla beraber, bir piyasada alim-satim ya
pan ki~ilerin hepsinin ayn1 hesaplar1 yapt1g1 soylenemez~ Kit-
1 enin bilyilk bolilmil bi lmedigi,nden ya da zaman bulamad1g1ndan bu 

hesaplari yapamaz. Bu nedeni'e, a11m-sat1m yapanlarin hepsinin 
tam manasiyla bilinoli hareket ettigi s6ylenemez. 

Menkul k1ymetler piyasas1nda belli bir kiymetin fiyat1n1n 
olusumunu saglayan arz ve talep, hesap d1~1 faktorlerin de et

kisindedir. Bu faktorler psikolojik ya da spekUlatif olabilir. 
Piyasarniz gibi el degi~tirme hacmi yonunden yetersiz olan piya-
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salarda bu faktorlerin etkisi daha da btiyUkttir. ornegin, bir 

hisse senedi, sirketin yapt1g1 reklamlarla ger~egin UstUnde bir 

degere al1n1p sat1labilir. Sirket hakk1nda c1kar1lan bir soy

lenti hisse senedi fiyat1n1n ola§anUstU art1$1na ya da gerile

mesine sebep olabilir. ~irket bUyUk olcUde a11mlar yaparak pi

yasayi bir yat1r1mc1n1n hedeflerine uymayan bir bicimde ytiksel

tebilir. BUtUn bunlar, menkul k1ymet al1c1s1n1n, dolay1s1yla 

dan1$man1n bilmesi gereken olaylardir. 

Bir hisse senedinin piyasa degerinin (market price) gercek 

degerine (real price) uygun olup olmad19'1n1 tespite yarayacak 

belli bir forrnUl yoktur. Ancak, a$a9'1da gosterilen ekonomik ka

rineler ve degerleme yontemleri piyasa degerinin ger~ek deger

den ne olctide saprn1s oldugu hakk1nda bir fikir verebilir (39). 

2.2.l. GENEL FAXToRLER 

1k.tisadi KonjonktUr 

Piyasanin gene! iktisadi durumu btittin yat1r1m kararlar1n1 

etkileyen genel bir faktordtir. iktisadi durgunluk, para ve kre

di darl19'1 veya aksine genel bir enfla~yon, hammadde ve isoi 

Ucretlerinde devaml1 art1,lar, menkul k1ymetlerin durumlar1n1 

olumsuz yonde etkiler. Buna kar$1l1k, $iddetli enflasyona var

mayan il1ml1 bir konjonkttir ytikselmesi, bUtUn menkul kiymetlere 

yap1lacak yat1r1mlar icin elveri$1i bir ortam yaratir. Alt1n, 
doviz ve para piyasalarindaki canl1l1k ve durgunluk da, bu pi
yasalarin hisse senedi piyasalar1na alternatif piyasalar te9kil 

etmesi dolay1s1yla hisse senedi piyasas1n1 etkiler. 

Genel iktisadi konjonktUr kadar, sirketlerin faaliyette 

bulundugu iktisadi sektortin konjonktUre (Business cycle) kar$1 

duyarl1g1 da onemlidir. orriegin, iktisadi durgunluktan en cok 

etkilenen sektorler Ulkernizd~ insaat, in$aat malzernesi ve teks-

(39) Muharrem KARSLI, Sermaye Piyasas1-Borsa-Menkul Kiy
metler, istanbul-1989, s.375-376 
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til, bat1 Ulkelerinde ise bunlara ilaveten otomobil endUstrisi

dir. Bu endUstri, bat1 tilkelerinde iktisadi konjonktUrUn en du
yarl1 gostergesidir. 

Sirketin Faaliyet Dal1n1n Genel Durumu 

Sirketlerin faaliyet konulari onlar1n gelecegini etkiler. 

Kaynak temininin gtic, rekabetin fazla oldugu alanlarda cal1~an 
•irketlerle, piyasada mevcut btiytik bir bo$1ugu dolduran ve ca

l 1~t1g1 alanda uzun sUre durgunluk beklenmeyen $irketlerin his
se senetleri digerleri aras1nda sivrilir ve daha hizl1 deger 

kazan1r. 

Sirketin ve Faliyetlerinin ozet Durumu 

Hisse senetlerine yat1r1m yap1lmas1 soz konusu olan ~irke
tin ve faaliyetlerinin iyi bir etUdUnti yapabilmek icin $U fak

torler Uzerinde durmak gerekir: 

- Sirketin Unvani,mazisi ve $ohreti, 
- Sermayesi,ihtiyatlar1, 

- Personel say1s1, i$ci i$Veren ili$kileri, sendikan1n ka-
rakteri, 

- Yoneticilerin yeterlilik ve yetenekleri, 
- uretim konusu, kapasitesi ve cirosu, ihracat imkanlar1, 

Uretim, sat1$ ve ihracattaki y1ll1k art1e;lar, 
- Faydaland19'1 tei;;fik tedbirleri, 

- Kredi imkanlar1, 
- Yeni yatirim projeleri, sermaye artt1r1m1 ihtimali ve 

imkAnlari. 
- Yeniden degerleme fonu (revaluation fund), 

- Rakiplere nazaran piyasadaki durumu, 
- Maliyetleri ve karl1 ll.k durumu, 

- Hammadde tedarik imkanlar1, yerli malzemeyle cali~ma ve-
ya d1~a ba91ml1l1k durumu, mevcut stoklari, 

- Kar dagitma politikas1, 

Bu hususlar Uzerinde yapilan inceleme sonucunda, $irketin 
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faaliyetlerinde geli$me olup olmad1g1, 'irketin istikbal vaad 

edip etmedigi hakk1nda bir hUkme varilabilir. Bir $irketin bu

gtinkU dururnu kadar gecmisi de onemlidir. GeQmi,in incelenmesi 

gelecege 1$lk tutar. 

2.2.2. TEKNiK FAKToRLER VE BUNLARIN ANAL1Z1 

Hisse senetlerinin deqeri Uzerinde, $irketlerin d1$1nda 

bulunan genel ekonomik faktorlerin de agarl1g1 bulunmakla bera

ber, ,~rket baz1nda sonucu teknik faktorlerin analizi tayin e

der. 

Gene! finansal anliz bu yaz1n1n amac ve Qercevesinin d1-

$1nda kalmakla beraber, bir $irketin mali ve iktisadi bUnyesi
nin analizine yarayan faktorler, rasyolar, oranlar, ve katsay1-

lar icinde hisse senetlerinin degerlemesinde kullan1lanlara bu 

boltimde kisa.bir $ekilde yer verilmektedir. 

Sabit Sermaye 1cinde oz ve Yabanci Kaynak Orani 

Sabit sermaye, oz kaynaklarla uzun vadeli yabanci kaynak

lar toplam1d1r. Uzun vadeli yabanc1 sermaye ise tahviller kar
s1lig1 ve/veya uzun vadeli yat1r1m kredileridir. Burada hemen 

belirtelim ki, bu tahlilleri yaparken, 'sabit aktif' ve 'sabit 
serma.ye' terimlerini birbiri ile kar1st1rmamak gerekir. Ancak, 

sabit sermaye ile sabit aktifler aras1nda $oyle bir iliskiden 
soz edilebilir; iyi bir finansal btinyede sabit aktif sabit ser

maye ile kars1lanmal1d1r. 

Sabit sermaye icinde oz sermaye ile yabanc1 kaynak terkibi 

ne olmal1d1r? Bu konuda iki zit gortis vardir: 

1. Rantabiliteyi on planda tutan bir gorU$; bir isletmenin 

azami miktarda yabanc1 kaynaklarla cal1$mas1n1 savunur. Yabanc1 
kaynaklarin isletmeye daha ucuza mal olacag1n1, ozellikle en

yonist konjonktUrde yabanc1 kaynaklarin kullan1lmas1n1n daha a
vantajli oldugunu one surer. 

2. Kar$i gori1$ ise, bir isletmenin'uzun vadeli borc;lar1n1n 
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pasif toplam1n1n %45-SO'sine varmas1 halinde i$1etmenin mali 
bag1ms1zl1g1n1 kaybedecegini, geni$leme ve bUyUme imkanlar1n1n 
s1n1rlanacag1ni, iktisadi dalgalanmalardan daha fazla etkilene
cegini ve faiz giderlerinin daraltt1g1 kar marjlari sebebiyle 
konjonktUre kar~i daha hassas hale gelecegini savunur. 

Ancak uygulama, icinde bulunulan $artlara gore bu gorU$-
· 1erden birinin ya da digerinin agarl1k kazand1g1n1 gostermekte
dir. Bu nedenle, her $irket faiz hadleri (dis kaynak maliyeti), 
temettU yuzdeleri (ozkaynak maliyeti), enflasyon oran1, kon
jonktUrel durum gibi durumlari goz onUnde bulundurarak, uzun 
vadeli istikrazlar1 ile ozkaynaklar1 arasinda uygun bir oran 
gozetmek, analist ise sirketin bu politikas1n1n ~artlara uygun
lugu hakkinda bir sonuca varmak zorundadir. 

oz sermayenin toplam sabit sermaye icindeki pay1 %100'e ne 
kadar yak1n ise, $irket o derecede mali bag1ms1zl1ga sahip de
mektir. Bununla beraber bu herzaman en yUksek rantabiliteye sa
hip oldugunu gostermez. 

BUnyesinde yabanc1 kaynak orani fazla olan, yani ozserma
yesine gore yuksek oranda kisa, orta ve uzun vadeli kredi kul
lanan, fazla miktarda tahvil ihrac eden $irketlerde, karlar1n 
yUksek oldugu devrelerde hisse senedi sahipleri avantajli, kar
larin tahvil faizi oranindan dU$Uk oldugu devrelerde ise dez
avantajl1d1rlar. Dolay1s1yla, durgunluk devrelerinde, fazla ya
banc1 kaynak ile ~al1$an $irketlerin hisse senetlerinden ka~in
mak gerekir. 

Bir $irketin sermaye btinyesinde yabanci sermaye bulunmas1-
n1n ve bunun derecesinin onemi, ozsermaye icinde imtiyazl1 his
selerin bulunmas1 halindede aynen soz konusudur. i$letmenin 
toplam dag1t1labilir temetttl miktarindan bazi hissedarlara on
cel ikle ve belli bir oranin altinda olmaks1z1n temettu dag1t1l
mas1, durgunluk devrelerinde diger hissedarlar (adi hisseler) 
i~in bir kar riski yaratir. Buna finansal kaldirac faktoril de
nir. 

Bir $irketin hisse senedi degerlendirilirken veya satin 
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alma karar1 verilirken, ~irketin sermaye btinyesinin incelenmesi 

toplam sermaye iQinde yabanc1 sermayenin ve ozsermaye ioinde 
imtiyazl1 hisselerin ne oranda bulundugunun bilinmesi gerekli

dir. 

Finansal Kald1ra9 Faktorii 

Finansal kald1raQ faktorti, bir ~irketin kulland1g1 toplam 
serrnaye icinde firrnaya sabit ytik getiren kaynaklar1n bulunmas1-

n1n ozsermaye sahipleri bak1m1ndan yaratt1g1 kar riskidir. 

Sabit ytik getiren kaynaklarin yat1r1ld1g1 iktisadi varlik
lar, firmaya finansman giderinin Uzerinde bir gelir saglad1g1 

taktirde, finansman kald1rac1n1n oz sermaye karl1l1g1 Uzerinde
ki etkisi olumlu ve artt1r1c1 yondedir. Buna kar$1l1k, soz ko

nusu kaynaklarin yat1r1ld1g1 iktisadi varl1klar1n saglad1g1 ge-
1 ir, bu kaynaklar1n getirdigi sabit ytikleri kar~1layam1yorsa, 

finansrnan kald1rac1n1n firrnanin ozsermaye karl1l1g1 Uzerine et
kisi olumsuz ve azalt1c1 yondedir. Dolayisiyla, toplam sermaye 

icinde yabanc1 serrnaye bulunrnas1 net kar oranlar1n1n yildan y1-
la gosterdigi dalgalanmalari $iddetlendirir. Yabanc1 kaynak o

rani ne kadar ytiksek olursa, pu ~iddetlenrne o kadar fazla olur. 

Mali Bag1rns1zl1k Oran1 ve Kald1rac Katsay1s1 

Mali bag1ms1zl1k oran1n1 a~a~idaki $ekilde gostermek rnUm
kUndUr: 

oz serrnaye 
~ 1 ~ %100 

Toplarn sabit serrnaye 

Su halde, oz serrnayenin toplam sabit sermaye icindeki payi 

%100'e ne kadar yak1n ise, $irket o derece rnali bag1ms1zl1ga 
sahip dernektir. 

Bu forrnUlUn tersi, yani; 
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Sabit sermaye 
~~~~~~~~~~~- ~ 1 

oz sermaye 

Formtilil kaldiraq faktortlntin katsay1s1n1 verir. Bu katsay1 
l'den ne kadar btiytik olursa, $irketin finansal btinyesinde bu 
faktorUn etkisi de o kadar fazla olur (leveraged company). 

Hisse Senetleri Piyasa Devir SUrati (MarketTurnover/Share) 

Bir $irketin halka ac;1kl1k derecesi ytiksek bile olsa, his
se senetleri pay sahiplerinin elinde donuk vaziyette duruyoi~,sa, 
o ~irketin hisse senetleri ytiksek likideteye sahip sayilrnaz .. 

Hisse Devir Stirati = 
Yil iQinde i$lern goren hisse say1s1 

Yil Sonunda Mevcut Hisse Sayisi 

Hisse Ba$ina KazanQ (Earnings per Share) 

Sirketin gelirleri btiytik rakamlar gosterebilir. Fakat o

nemli olan bu gelirin hisse ba~ina ne ifade ettigidir. 

Hisse Ba$1na Kazanc = 
Vergiden Sonraki Net Kar 

Hisse Sayisi 

Fiyat/KazanQ Katsay1s1 (Price/Earnings Ratio-PE Multiple) 

, 
Bir sirketin ge 1 irleri ·yi ldan yi la artar veya azalabi l ir, 

fakat yine de her yil ic;in belli bir rakamda ortaya cikar. His
se fiyatlari ise borsada devarnli degi$ir. Degi~en hisse fiyat~ 
1arina gore hisse ba$1na gelirin izlenmesi belli hir zamanda 
~irket hisse senetlerinin ucuz veya pahali olu~u konusunda hU
kUm vermemize yard1mc1 olur. Fiyat/Kazanc katsay1s1 ne kadar 
yUksek ise hisseler o kadar pahal1 demektir. Bu katsay1 ile ay-
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n1 piyasadaki degi$ik hisse senetleri yat1r1m bak1m1ndan kar$i-· 
la$t1r1labildigi gibi, degisik Ulke ve piyasalar arasinda da 
genel bir kar$1la$t1rma yapilabilir. F/K katsay1s1 gercek fiyat 
kavram1n1n olusmasina yard1m eden en onemli kar$1last1rma ara
c1d1r. 

Fiyat/Kazanc Katsay1s1 = 
Bir Hissenin Yilsonu Kapan1$ Fiyati 

Hisse Ba$ina Kazanc 

Aktif Verimliligi (%) (Return on Investment) 

Bir sirketin kazanrna gUcUnti toplam aktiflerine (yat1r1mla
r1na) gore degerlendiren bu oran hizmet sektortinde sanayi sek
tortinden daha yUksektir. 

Vergi Sonrasi Net Kazanc x 100 
Aktif Verimliligi (%) = 

Aktif Toplarn1 

oz Varl ik Veriml i 1 igi (%) (Return on Equity)-

Aktife gore verimlilik degerlemesinde aktifin ozvarlikla 
(shareholders equity) mi, yoksa dis kaynakla rn1 finanse edildi
gi de onern kazanir. Bir sanayi sirketinin aktif toplarn1 cok bU
yUk oldugu icin aktif verirnliligi dtisUk goztikebilir fakat akti
fin daha az bir bolUmUnU oz varl1kla finanse etmisse ozvarl1ga 
gore verimlilik daha yUksek olabilir. 

Vergi Sonrasi Net Kazanc x 100 
ozvarlik Verimlili9'i (%) = 

ozvarlik 



Dag1t1lan TemettUnUn odenmi$ Sermayeye Orani (%) (Divident 
Paid to Paid-in Capital) 
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Bu oran ilk baki$ta hisse ba$ina temettu oran1n1 verir gi-· 
bi gozUkUyorsa da, ondan farki, apel halinde odemelerin (pay

ment in cal~s) yap1ld1g1 bir piyasada ( bizim SPK mevzuatimiza 
gore sermaye artt1r1mlar1nda halka acik $irketlerde yeni ,pay 
bedelleri bir defada odenrnektedir. Bankalar ve halka acik olma
yan sirketler yeni pay bedellerini diledikleri gibi apeller ya
ni taksitler halinde tahsil edebilirler ) c1kar1lrn1$ sermaye i
~inde odenmemi$ sermaye (outstanding capital) de bulunur. oden
rni$ sermaye ye (~aid-up capital) gore kar$1la$t1rma yapmak, ay
n1 zamanda adi hisselere dag1t1lan temettu di$1ndaki ternettUle
ri de degerlemeye katmak icin kullanilir: 

Toplam Nakit Temettu x 100 
Dag1t1lan TemettUnUn odenmi$ = 
Sermayeye Orani (%) 

ozvarlik Orani (%) (Equity Ratio) 

odenmifi.> Sermaye 

Sirketin toplarn aktif varl1g1 icinde ozvarl1g1n pay1n1 
gosteren bir orandir: 

ozvarlik x 100 
ozvarlik Orani (%) = 

Aktif Toplami 

Serbest ihtiyatlarin odenmi$ sermayeye Oran1 (%) 
Reserves to Paid-in Capital)! 

(Free 

Yeniden Degerleme Fonunun odenmi$ Sermayeye Orani (%) 
(Revaluation Fund to Paid-in Cap~tal) 

Bu iki oran bir ~irketin ihtiyatlarindan veya yeniden de-



gerleme fonundan bedelsiz hisse dagitma gUctinU gosterir. Mev

zuat1m1za gore, halka acik hir $irketin hedelli sermaye artt1-
r1m1 yapabilmesi ioin birikmi$ yeniden degerleme fonunun tama

m1n1 sermayeye katmas1 zorunludur.: 

Cari Oran (Current Ratio) 

Bu oran $irketin kisa vadeli borolar1n1 kar~ilama gUcUnU 
gosterir ve 'l'den bUyUk olmasi aranir. 

Cari Oran = 
Cari Aktif (Donen Degerler) 

Cari Pasif 

cari Aktif, 'Kasa+Alacaklar+Stoklar'dan olu!)ur. Cari Ak

tiften stoklar c1kar1larak hesapland1g1nda Likidite Orani bulu
nur. 

2.3 BORSALARDA FiYAT iNDEKSLERi 

Gerek hisse senetleri, gerekse portfoy teorisi incelenir
ken kullanilan ba$l1ca indeksleri bu boltim iGinde ele almakta 

fayda vardir. 

:tstatistiksel bir gosterge olarak kullanilan indeks; bir 
veya birkac degi~kenin zaman, mekan veya diger ozelliklere gore 
gosterdigi degi$melerin olc;:Usti olarak tanimlanabilir. 

Bilimsel ara$tirmalarda geni$ bir kullanim alani bulunan 
indekslere eri yaygin olarak iktisat ve i$letme ile ilgili konu-

larda hasvurulrnaktadir. , 

Alternatif yat1r1m araolar1n1n getirilerinin·6lotilmesinde 
ve kar~1la~t1r1lmas1nda da yat1r1mc1lar indekslerden yararli 

bilgiler saglayabilmektedirler. 

Hisse senedi fiyatlarindaki degi~meleri oloen indeksler 
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genel olarak iki 9e$ittir. Bir k1sm1 indeks kapsam1ndaki hisse 

senetlerinin nispi onemini dikkate almadan sadece bu konudaki 

genel fiyat dtizeyini, bUtUn hisse senedi fiyatlar1na e~it agar

lik veren aritmatik veya geometrik ortalama kullanarak hesapla

yan basit indekslerdir. Bir kism1 ise, hisse senetleri fiyatla

r1n1n toplam piyasa degerleriyle agarl1kland1r1ld1g1 Qok sa

y1da hisse senedini ihtiva eden karma~ik indekslerdir. 

DUnyada en fazla tan1nm1s indeksler ile 1.M.K.B. 'de ve 

Banka ve Ekonomik Yorumlar dergisinde kullan1lmakta olan in
deksler a~ag1da yer almaktadir (40): 

DOW-JONES ORTALAMASI (DJA) 

En eski hisse senedi fiyat indekslerinden olan Dow-Jones 

ortalamalar1 ilk olarak 1884 tarihinde The Wall Street Journal' 
da yay~nlanm1~t1r. Dow-Jones ortalamalar1 dort tanedii: 

Dow-Jones Sinai Ortalamas1 (Dow-Jones Industrial-DJ!) 

Dow~Jones Bile~ik Ortalamasi (Dow-Jones Composite-DJC) 

Dow-Jones Ula~1m Ortalamas1 (Dow-Jones Transport-DJT) 

Dow-Jones Hizmetler Ortalamas1 (Dow-Jones Services-DJS) 

Bunlardan en yayg1n olarak kullan1lan1 Dow-Jones Sinai Or

talamasi olup, 1928 senesinden beri ~O hisse senedi baz alina

rak hesaplanmaktad1r. 

Dow-Jones Ortalamalar1 a~agi~aki forrntile gore hisse senedi 

fiyatlar1n1n basit aritmetik ortalamalar1 alinarak hesaplan1r: 

n 

DOW< t l =~ P1 t/Ba
1
Zt 

i=l . 

Burada; DOW1t1='t' donemindeki Dow-Jones Ortalamasi, Pit= 

'i.' bisse senedinin 1 t• donemindeki fiyati, Bazt=Hisse senedi 

(40) Muharrem Karsl1, a.g.e., s.195-198 
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sayisi, n= Ortalama kapsam1ndaki sirket say1s1. 

Ancak bu formUlUn bir eksikligi, 'stock split' durumunda, 
yani sermaye artt1r1m1na gidilmeden hisse senetlerinin say1s1-
n1n artt1r1lmas1 halinde hatali sonuo vermesidir. Bu durumda, 
yeni baz degeri (bolen) hesaplanarak f ormtilde yerine konursa bu 
hatal1 sonu9 giderilebilir. 

STANDART&POOR'S 1NDEKSLER1 (SP 500) 

Standart&Poor 1 s indeksi agarl1kl1 aritmetik ortalama esa
s1na gore hesaplanmaktadir. indeks kapsam1ndaki $irketlerin pi
yasa degeri ag'1rl1k faktortinU te$kil etmektedir. indeks NewYork 
borsasinda i$1em goren en onemli 500 $irketi i9ine almaktad1r. 
Bu 500 $irketin 400'ti bUylik sanayi kurulu$lar1 (IBM, ITT, FORD, 
GM gibi), 40 1 1 kamu hizmeti yapan sirketler (utility companies) 

20'si ula$tirma ve 40 1 1 finans kurulu$udur. Bunlarin toplam pi
yasa degeri -{market capitalization) NewYork borsasinda kay1tl1 
$1rketlerin piyasa degerinin %80'ine varmaktadir. (1941=10) e
sasina gore ylirlittilmekte ve Chicago Mercantile Exchange (Sikago 
Ticaret Borsas1) de indeks olarak al1n1p sat1lmaktad1r. 

indeksin hesaplan1~1 a~ag1daki formtille yap1lmaktad1r: 

n 

~ Pit Qit 

i=l 
SPt= x 10 

n 

~ P1 o Q10 

i=l 

Pio = i. hisse senedinin baz donemi fiyati 
Q10 = i. hisse senedinin baz donemi hisse say1s1 
Pit = i. hisse senedinin t zaman1ndaki fiyati· 

Qit = i. hisse senedinin t zamanindaki hisse say1s1 
SPt = indeksin t zaman1ndaki degeri 
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indeksin baz donem de~eri 10 olarak kahul edilmi$tir. 

NEWYORX BORSASI BiLESiX iNDEXSi (NYSE-COMPOSiTE) 

NewYork Borsasinda i$lem goren ve ce~itli sektorlerde faa-
1 iyet gosteren 1500 kadar ~irketin hisse senetlerine dayali o
lan bu indeks 1965=50 esas1na gore yUrUtUlmektedir. Hesaplan1$ 
$ekli aynen Standart&Poor's indeksindeki gibidir. NewYork Vade
li i~lemler islemJer Borsas1 (Ner'IYork Futures Exchange-NYFE) de 

a11m sat1m1 yap1l1r. 

AMERiXAN H1SSE SENEDi BORSASI FiYAT DEGi$1M iNDEXSi (AMEX) 

Amerikan Borsasinda (American Stock Exchange) islem goren 
tum hisse senetlerini kapsam1na alan bir indekstir. Basit arit
metik ortalama yontemi kullan1larak bUtUn hisse senedi fiyatla
r1ndaki degismelerin toplami, hisse senedi say1s1na bolUnerek 
hesaplan1r. Bu indeks fiyat ortalamalarindaki degismeleri yan
s1t1r. 

VALUE-LINE BiLESiK iNDEXS1 

Bu indeks NYSE'de islem goren tum sirketlerle Amerikan 
Borsas1na kay1tl1 sirketlerin basl1calar1n1 ve NASDAQ'a (Ameri
kan komptiterize borsa d1s1 piyasas1) kay1tl1 baz1 $irketleri de 

icine ald1g1 icin en yaygin indeksi olu~turur. (1961=100) olmak 
tizere geometrik ortalama esas1na dayanir. Kansas City Board of 
Trade (KCBT) borsasinda alim sat1m1 yap1l1r. 

~OXYO-NIKXEI iNDEXSi 

Tokyo Borsas1 hirinci pazar1na kay1tl1 sirketlerin hisse
lerini kapsayan bu ~ndeks Tokyoda alim satim konusu olmamakta, 
buna kar$1l1k Singapur Borsas1 (Singapore Stock Exchange-SINEX) 
vadeli i$1em piyasasinda al1n1p sat1lmaktad1r. 

FINANCIAL TIMES 1NDEKSi 

Baz donemi l.7.1935'tir. indeks degerinin hesaplanmas1nda 
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geometrik ortalama yontemi kullan1lmaktad1r. 

1STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 1NDEKSi (iMKB) 

Ocak 1986'da bu y1l1n degeri baz al1nmak suretiyle hesap
lanmaya ba$lanm1$t1r. 1ndeksin hesaplan1$1 a$ag1daki formUle 

gore yap1lm~ktad1r. 

75 

~ Pit (Nit W1t) 
i=l 

iMKlh = x 100 
7.5 

~ P1 o (N10 W10) 
i=l 

Pit = i. $irketin t zamanindaki f iyati 

Hit = i. $irketin t zaman1ndaki top lam hisse say1s1 

Wu = i. $irketin halka ac1kl1k oran1 

P10 = i. $irkete ait hisse senetlerinin baz donemi f iyat1 

N10 = i. ~>irketin baz donemi toplam hisse say1s1 

W10 = i. $irketin baz donemi halka aciklik orani 
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~irketler hedelli sermaye artt1r1m1na 
$irket ilave edildiginde veya c1kar1ld1g1nda 
zeltilir: 

gidince, indekse 
baz degerleri dU-

Yeni Ba.z Piyasa Deg'eri = Eski Ba.z Piyasa DeSeri x 
Yeni Piyasa degeri 

Eski Piya.sa Degeri 

BANKA VE EKONOMiK YORUMLAR DERG1Si 1NDEKSi 

Bu indeks Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi tarafindan 
haz1rlanm1$ olup 40 hisseyi kapsamaktadir. Ocak 1974 degeri 100 
olarak al1nm1$t1r. 



3. H1SSE SENED1 DEGERLEMES1 

Hisse (pay) senedi degerlemesi konusuna, daha once de do

layl 1 ya da dolaysiz olarak kismen deginilmi$ olmakla beraber; 
bu holUmde sorunun tum yonleri topluca ele al1nm1~t1r. 

Hisse senetlerinin uzun sUreli yat1r1m amac1yla degerlen

dirilmesi, diger menkul (ta$1n1r) tUrlerinin de~erlendirilmesi
ne kiyasla Qoztimti Qok zor analitik sorunlar ta$1r. 

Sahit gelir saglayan tahvil ve oncelikli hisse senetlerin

de yat1r1mc1lar, soz konusu menkul degerlere ili~ki.n sozle~me

lerden, Q1kar1lma kO$Ullar1ndan gelecek donemlerde elde edecek

leri gelirleri, yat1r1m yapt1klar1 an kesinlikle bilmek olana
gina sahiptirler. C1kar1mc1 anonim ortakl1g1n gelecekteki ba~a
r1s1, bu tur menkul degerlere yat1r1rn yapan birikim sahipleri
nin elde edecekleri gelirleri ya hiQ etkilemez veya s1n1rl1 ol

ctiler icinde etkileyebilir. Buna kar$1l1k, hisse senedine yat1-
r1m yap1lmas1 halinde, ortakl1k ili~kisi kuran hissse senedi 

sahibinin, ortakl1g1n kAr1 tizerinde pay1 oraninda c1kar1 oldu
gundan, pay senedine yap1lacak yat1r1m1n cekiciligi esas itiba
riyle ilgili ortakl1g1n gelecekteki ba$ar1 dtizeyine bagl1d1r. 
Pay senedi ~ikaran ortakl1g1n gelir saglama potansiyeli, pay 

senedinin degerini belirleyen ba$l1ca etmen olarak kabul edil
mekte ve degerleme sUrecinin, saglanacak kazancin gercekle~me 

olas1l1g1n1 $U veya bu sekil.de hesaba katmas1 da gerekmektedir. 
Diger bir deyi$le pay senedi degerlemesinde, pay senedinin sag
layacag1 kazan~ ile ta$1d1g1 risk esas degi~kenler olarak alin
makta, pay senedinin degerinin, bu degi$melerden bUytik ol~Ude 
etkilenecegi kabul edilmektedir (41). 

3.1. PAY SENEDi DEGERLEMESiNDE MODELLER (YAKLA~IMLAR) 

Pay senedi degerlemesinde kullan1lan modeller, yakla~imlar 

(1) nicel (kantitatif), (2) nitel (kalitatif) olarak ayrima ta
bi tutulabilir. 

(41) Dr.oztin AKGUC, a.g.e. s.661 
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Nicel (kantitatif) modeller, pay senedi fiyat1n1 belirle

yen olctilebilir bazi degi$kenler oldugu ve pay senedi degerinin 
bu degi$kenler arasindaki ili$kilerle aQ1klanabilecegi varsay1-

m1na dayanmaktadir. Bu yakla$imda, pay senedinin degeri, kulla
n1lan modelde yer alan degi$kenlerin gelecekteki degerleri tah

min edilmek. suretiyle helirlenmektedir. 

Nitel (kalitatif) degerleme modelleri ; pay senetlerinin 

ge9rni$teki fiyat1 ile dolan1rndaki pay senedi say1s1 iliskile

rine ve piyasa psikolojisine dayanrnaktadir. Bu modeller davra
ni$sal niteliktedir. Soz konusu yakla$1rnda, i$lern goren pay se

nedi hacrni incelenere~ fiyat-hacim ili$kisine dayanilarak yat1-
r1mc1lar1n davran1$ $ekilleri, yonleri belirlenmekte ve bu dav

ran1$ bicimlerinden pay senedinin piyasa fiyat1 hakkinda tah
minlerde bulunulrnaktadir. Bu ttir bazi modellerde, ekonomik, 

sosyal ve politik degi$rnelerin piyasadaki etkisi de dikkate a
l1nrnaktad1r. 

Bu bolUmde pay senedi degerlernesine ili$kin nicel (kanti

tatif) modeller tizerinde durulacak, bu konudaki basl1ca Uc ana 
yakla$1m a~iklanmaya ~al1~1lacakt1r. Bunlar (i) Kar pay1 yakla

$1m1, (ii) Pay ba$ina kazanc yakla$1m1, (iii) Yat1r1m firsatla
r1 yakla$1m1d1r. 

3.1.1. PAY SENEDi DEGERLEMESiNDE KAR PAYI YAXLAeIMI 

Pay senedinin sahibine saglayacagi finansal c1karlar; (i) 

pay senedine sahip olundugu sUr~ce dag1t1m1 kararla~t1r1lml~ 
karlardan pay alma, (ii) gelecekte pay senedinin elden c1kar1l

mas1 halinde pay senedinin sat1~ fiyati, ve (iii) sermaye art
t1r1m1 sirasinda eger varsa oncelikle pay senedi satin alma 

hakk1n1n (rtichan hakk1n1n): saglad1g1, piyasa fiyatindan daha 
dU~tik bir bedelle tveya bedelsiz) yeni pay senedi alma hakk1-

d1r. Hatirlanacak olursa, bir pay senedinin y1ll1k olarak veri
mi a~a~idaki formtille hesaplanrnaktaydi: 

r= 
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Burada, r pay senedi ver~mini, Pt pay senedinin y1l sonun
daki fiyat1n1, Pt-1 pay senedinin yat1r1mc1 taraf1ndan ali~ fi

yat1n1, D de yil icerisinde a11nan kar pay1n1 gostermektedir. 

Eger pay senedi sahibi, y1l iQinde sermaye artt1r1mlar1 
nedeniyle bedelsiz pay senedi veya senetleri alm1$ ise bu ye
ni (bedelsiz olarak al1nm1$) pay senetlerinin piyasa fiyatlar1-
n1n farkl1 olmas1 durumunda yukardaki verim formtilti eu $ekilde 
yazilabilir: 

r= 
(Pt-Pt-1) + D + Ilb Pty 

Pt-1 · 

Burada, nb ·bir pay senedi kar!}11i9'i a11nan bedelsiz pay 

senedi say1s1n1; Pty bu ttir bedelsiz alinan pay senetlerinin 
y1l sonu fiyatlar1n1 gostermektedir. 

Pay senedinin sahibine saglad1g1 
(rtichan hakk1) nedeniyle yat1r1mc1 y1l 
r1mlar1nda piyasa fiyat1ndan daha dU$tik 
satin alm1ip ise, bu durumda verim, 

r= 
(Pt-Pt-1) + D + nr Pty - s 

Pt-1 

'oncelikli satin alma' 
icindeki sermaye artt1-
bi r bedelle pay senedi 

formUlU ile hesaplanabilir. Burada, nr pay senedinin verdigi 
rtichan hakk1 nedeniyle sermaye artt1r1m1nda bir pay senedi kar
~1 l1g1 alinan yeni pay senedi adedini, Ptyi bu yeni pay senet
lerinin y1l sonu piyasa fiyat1n1, Si rtichan (oncelikli alim) 
hakk1 kullan1larak alinan pay senedi veya senetleri icin odenen 
bedeli gostermektedir. 

Yat1r1mc1, 'irketin sermaye artt1r1m1 nedeniyle hem bedel
siz hem de rtichan hakk1n1 kullanarak bedelli pay senedi alm1~ 
ise, bu son halde y1ll1k verimi veren forrntil: 
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r= 
(Pt-Pt-1) + D + n Pty - S 

Pt-1 

Burada n, yat1r1rnc1n1n sahip oldugu bir pay senedi nede~ 

niyle sermaye artt1r1m1 s1ras1nda bedelsiz ve rUchan hakk1 kul
lanarak bedelli olarak satin ald1g1 yeni pay senedi say1s2n1, 

Pty de, bu yeni pay senetlerinin piyasa fiyat1n1 gostermekte

dir. Eger yeni pay senetlerinin piyasa fiyat1 eski pay senetle

rinin fiyatindan farkl1 de~ilse·Pty=Pt olacaktir. 

Bir birikirn sahibinin (yat1r1rnc1n1n) saglanacak bu finan

sal QJ.karlara kar$l oderneye haz1r oldugu bedel (fiyat), gele

cekte sag1·anacak bu c;1karlar1n tutar1na, zamanlarnas1na ( zaman 

ic:;indeki dag1l1m1na) ve yat1r1mdan bekledi9'i verime ba9'l1d1r. 

Diger bir deyi$1~, birikim sahihinin (yat1r1mc1n1n) pay senedi 

ic:;in odemeye hazJ.r oldug'u fiyati, gelecekte elde etmeyi bekle

digi Q1karlar1n (al1nacak k~r paylar1 ile pay senedinin elden 

c;1kar1lmas1 halinde pay senedi sat1$ fiyat1n1n), uygun bir is

konto (kapitalizasyon) orani ile indirgenmis; bugtinkti degeri be-

1 irler. 

Eger bir yat1r1mc1n1n planlad1g1 zaman ufku t y1l; bu silre 

i9inde her yil elde etmeyi bekledigi kar payi tutarlari D1 , D2 , 

..• Dt ise vet yil sonra pay senedini Pt gibi bir fiyattan el

den ~ikaracag1n1 tahmin ediyorsa, pay senedinin teorik degerini 

a$agidaki kar pay1 kapitalizasyon formillil verir: 

Dt Pt (1) Po= + + • . • + + 
(l+k)l (l+k)2 (l+k)t (l+k)t 

Formillde yer alan semboller yinelenirse; 

P 0 ; Pay senedinin cari teorik degeri, 

D; t. y1la kadar her y1l elde edilmesi beklenen kAr payla-
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Pt; t y1l sonra pay senedinin satis fiyati, 
t; planlanan zarnan ufku (y1l olarak), 
k; birikirn sahibinin yat1r1rndan bekledigi verirn (iskonto 

orani, kapitalizasyon oran1), 

k, yanliz paranin zarnan degerini degil, yat1r1rnc1n1n gele
cekte elde etmeyi bekledigi oikarlara iliskin riski de ioermek
tedir. 

Yukaridaki denklem, pay senedinin cari fiyat1n1n gelecekte 
elde edilecegi beklenen kar paylar1 Di, D2J ... Dt ile pay sene
dinin gelecekteki fiyat1na Pt ve birikim sahibinin yat1r1m1ndan 
bekledigi verime (getiriye), k bagl1 oldugunu ortaya koymakta
dir. Bir pay senedinin gelecekteki fiyat1n1, P 1 hangi etmenler 
belirlemektedir? Kar payi yaklas1m1na g6re, belli bir anda bir 
pay senedinin fiyat1n1 belirleyen, 'gelecekteki kar paylar1 ile 
pay senedinin gelecekteki sat1s fiyat1d1r'. Bu tUr uslamlama 
yeterince uzat1l1rsa, an1lan yaklasimda bir pay senedinin cari 
fiyat1n1n s1n1rs1z bir sure ile her yil elde edilecegi beklenen 
kar paylar1n1n bugtinkU degerleri toplarn1na e~it olmas1 gerektj
gi sonucuna varilir. 

Dt 
Po= + + •.. + (2) 

(l+k)l (l+k)2 (l+k)t 

Dt 
Po= ~ 

t=l (l+k)t 
(3) 

, 
6rtakl1g'1n gelecek don~mlerde dagitacagi ka.r paylari ka-

liplarina gore, yukaridaki ana denklem degi~ik ~ekillerde yaz1-
labilir: 

(1) Ortakl~g~n her yil dag1tacag1 k~r payinin tekdgze (sa
bit) olmasi, 
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Ortakl1g'in her y1l dag1tacagi kAr pay1n1n degi~meyecegi 1 
ortakl191n devaml1 oldugu, iskonto oran1n1n sabit kalacagi var

say1mlar1 halinde, denklem (2)'yi 

Po= Dt [-
1

-
(l+k)l 

+ 
1 

+ ... + 
(l+k)2 

~ekl inde yazabil iriz. Denkl emin sag taraf1ndaki geometrik di zi
nin toplam1; 

[ 
(l+k)-1 ~ 

Dt · ~ 
k (l+k)

416 

Dt 

k 

olur. 

Anilan varsayimlar alt1nda pay senedinin cari degerini ve

ren denklem; 

Dt 

k 

olur. 

S.l , 

Eger elde edilecek kar paylar1n1n her y1l 'g' gibi sabit 
bir h1zla s1n1rs1z bir stireyle artacagi bekleniyorsa, denklem; 
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veya 

Dt(l+g)l Dt(l+g)2 
Po= + 

(l+k)l (l+k)2 

~ Dt(l+g)t 
Po=~ 

t=l (l+k) t 

~eklinde yaz1labilir\ 

Dt(l+g)ofl 
+ ... + 

(l+k)Ofl 

Ortakl1g1n kar pay1 dag1t1m1n1n ve kar pay1ndaki y1ll1k 

btiyUme oran1n1n (g) sonsuza dek devam edecegi varsay1m1 altinda 

pay senedinin cari de9erini veren esitlik, 

Dt 
Po= 

k-g 

~eklini alir. 

(3) Dagiti.lacak kar paylari.ni.n ilk yillarda olagan ilstii 

buyUme gostermesi, 

Yeni bulu$lar, yeni mal ve hizmetler tiretilmesi, teknolo

jik yenilikler, ilk y1llarda ortakl1g1n, olaganUstU kar elde 

et~esine olanak verebilir. Ancak izleyen yillard~ yeni rakiple
rin piyasaya girmesi veya rakiplerin, yeni kurulu~lar1n yeni 
teknolojileri uygulamalar1, !bu konuda ilk at1l1m1 yapan firma
n1n tekelci kar1n1 ortadan kald1rarak, Kar1n1 normal dUzeye in

dirir. Normal tistti bUytimenin devam edecegi sUre ·N y1l, kar
paylar1nda normal tistU bUytime h1z1 (gs) ile ·normal btiytime h1z1 

(gn) ve kar pay1n1n normal tistu btiytime donemi sonunda ula$acag1 
tutar Dn ile gosterilirse, pay senedinin bu gtinkti degerini ve

ren formtilti $U ~ekilde yazabiliriz: 
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Po= .;_ Do(l+gs)t + 

t=l (l+k)t 

n 

~ 
t=N=l 

DN(l+gn)t 

(l+k)t 

Ortakl.1g1n kAr pay1 dag1t1m1na ili$kin farkl1 bekleyislere 
gore, pay senedinin hugUnkU degerini veren denklemi, elde edi

lecek kar paylar1n1n pay senedinin degerini etkiledigi varsay1-

m1na uygun olarak, degisik $ekil lerde yeniden yazmak olanakl.J

d1r. 

3.1.1.1. PAY SENED1 DEGERLEMESiNDE KAR PAYI YAKLA$IMINA 
YoNELTiLEN ELE$TiRiLER 

Pay senedi degerlemesinde kar pay1 yakla$1m1 $U yonlerden 

yetersiz gortilmekte, elestirilmektedir. 

(i) Kar payi, tahvil faizi veya oncelikli pay senetlerinin 

kAr paylar1 gibi sabit bir rakam olmay1p, ~ok ce$itli etmenle

rin etkisi ile zaman icerisinde a$agiya veya yukariya dogru 

dalgalanma gosterir. Kisa slirede kar pay1 daq1t1m1n1 etkileyen 

ce~itli etmenler (ortakl1g1n likidite durumu, aktiflerinin bti
ylime h1z1, sermaye veya para piyasalarinda beklenen geli$meler, 

finansman gereksinimi, vergi avantaj1, yonetimin kar pay1 dag1-
t1m1 konusundaki egilimi v.b.) olmas1na kar,1n; uzun stirede bir 

ortakl1g1n kar payi dagitma kapasitesini belirleyen en onemli 
etmen, ilgi}i ortakl2g1n kazanc sagl~ma (gelir elde etme) gticU

dtir. Uzun stirede, dag1t1lan kar paylar1 ortakl1~1n elde ettigi 
gelire gore ayarlanmaktadir. Kisa stirede dag1t1lacak kar payla

r1n1n ba•ka etrnenlerin etkisiyle de kararla9t1r1lmas1, ortakli
g1n kazanc1 ile kar payi aras1ndaki bu ilskiyi golgelememeli

dir. 

(ii) Pay senedi degerlemesinde yanl1z kar pay1n1n dikkate 

al1nmas1, ortakl1g1n birikmi• karlar1n1n (yedek akcelerinin) 

b'i.1ytik olcUde ihmal edilmesi sonucunu dogurur.- Halbuk~, btinyede 

al1konmu$ karlar (yedek akceler) karl1 bir sekilde kullan1ld1k

lar1 taktirde, ortakl19'1n gelecekteki kar dag1t1m kapasitesini 

geni•letirler. Dag1t1lmam1• karlar (yedek akceler), aslinda da-
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{iii) Pay senedi degerlemesine~ gelecekte elde edilecek 

kar paylar1n1n bugUnkU de~erinin esas al1nmas1 yaklas1m1n1n, 

pratik yonden en buyUk eksikligi, belki pay senetleri ioin i

ikincil bi~ pazarin varl1g1n1 ihmal etmesidir. ozellikle serma
ye piyasas1n1n geli$mi$ oldugu ekonomilerde, pay sahipleri, pay 

senetlerini cari piyasa fiyat1 Uzerinden her an satmak olanag1-
na sahiptirler. Bu nedenle degerleme sUreci, kar paylar1ndaki 

beklenen beklenen geli$me kadar, pay senetlerindeki olas1 deg'er 
art1~1n1 da dikkate ald1g1 taktirde gerQekci olabiJir. Pay se
netleri fiyatlarindaki art1~, ortakligin kazanc1n1n ve kar pa

n1n olu~lu gelisme g6ster~esi egilirninin sonucudur. Bu nedenle, 

pay senedinin degerinin belirlenrnesinde ortakl1g1n gelecekteki 

ba$ar1m1 da, ¢o~u kez dag1t1lmarn1~ karlar1n (yedek akcelerin) 

g6reli tutar1na bagl1d1r. 

Bir pay sahibinin elde edcegi verim, (kar pay1+deger art1-

~1) 1 ortakl1g1n kazanrna gUcUnUn sonucu oldugu ve ortakl1g1n bU
yUme h1z1n1n da bUyUk ol0Ude 1 dag1t1lrnarn1s kAr paylarina bagl1 
bulundugu gercekci bir varsayim olduguna gore; pay senedi de

gerlemesinde oncelik verilecek etrnen kar pay1ndan ziyade pay 

ba,1na elde edilen kazanc; olmal1d1r. 

3.1.2. PAY SENEDi DEGERLEMES1NDE PAY BASINA KAZANC YAKLA
SIMI 

Pay.ba,1na kazanc; yakla~1m1na gore 1 bir pay senedinin teo
rik degeri, gelecekte elde edilecek dUzeltilmis kazanolar1n net 
bugUnkU degerine esittir. 

Pay senedi degerlemesinde an1lan yaklasima gore, iskonto 

edilen gelecekteki kazanc; ak1s1n1n devarnli olabilrnesi ioin ilA
ve. yat1r1rnlar gerekiyorsa , y1ll1k kazanQlar, her yil gereken 

yat1r1m tutar1 kadar azalt1lmal1d1r. 'DUzeltilrnie kazanc;' deyi-

mi burada, ongorUlen kazano ak1s1n1n 

miktar yat1r1rn yap1lmas1 gerekiyorsa 
r1n1 ifade etmektedir. 

devam1 ic;in, her yil bir 
kalan y1ll1k kazanc; tuta-
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Bir ortakl1§1n pay ba$1na beklenen y1ll1k kazanclari E 1 , 

E2, ••• ,Et ve kazan9 ak1m1n1n devaml1 olabilmesi icin her yil 
yap1lmas1 gerekli ek yat1r1m1n, pay ba~ina dU$en tutar1 N1 , N2 , 

••• Nt ise, bir pay senedinin cari teorik degeri: 

Po= --- + + + •.. + + ••. (6) 
(l+k)l (l+k)2 (l+k)3 (l+k)t 

Burada, E~-N:, E:-N:, ... ,Et-Nt, dUzeltilmis pay basina ka

zanc1 gostermektedir. (k) ise, yukar1 boltimlerde belirtildigi 

gibi, birikim sahibi tarafindan istenen verim veya karl1l1k -0-

ran1d1r. 

Anilan yakla$1ma gore, pay ba~ina kazanc1 ayn1 olan ve ge

lecekte de pay ba$1na kazanclar1 ayni olmas1 beklenen iki or

takliktan kar1n1n tumunu dag1tabilen ortakll.§in pay senetleri

nin teorik degeri, ayni y1ll1k kazanc kal1b1n1 saglayabilmek i
cin y1ll1k kazanclar1n1n bir bolUmtinU btinyede alikoyarak yat1-

r1mlara ayirmak zorunda olan ortakl1ga kiyasla daba yliksektir. 
ornegin A.ve B anonim ortakl1klar1n1n pay senedi basina kazanc

lar1 ayn1 olup, gel~cek donemlerde de 0$ tutarda pay bas1na ka

zan9 ulasabilmek icin A ortakl1g1n1n ilave bir yat1r1m yapmas1 

gerekli olmad1g1, dolay1s1yla y111Jk kazanc1n1n ttimtinti kar pay1 

olarak dag1tma olanagina sahip olrnas1na kar$1l1k; B ortakl1q1-

n1n pay ba$1na ayn1 kazanc kal1b1n1 saglayabilmesi icin pay ba
~1na elde edi len kazancin bir boliimli ek yat1r1mlara tahsis ·et

mek zorunda oldugunu varsayal1m. Bu durumda, A ortaklig"1n1n pay 

senetlerinin fiyat1 B'ninkine k1yasla daha yUksek olacaktir. 

3.1.3. PAY SENEDi DEGERLENDiRMESiNDE YATIRIM FIRSATLARI 
YAKLAeIMI 

Pay senedi degerlemesinde ortakl1g1n yat1r~m f1rsatlar1n1 

dikkate alan ve E.Solomon taraf1ndan geli$tirilmis clan model 

asl1nda pay bas1na kazanc yakla$1m1n1n bir cesitlemesidir. Ger

oekten yat1r1m f1rsatlar1 yakla•1m1nda da bir ortakl1g1n pay 
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senedinin degeri, ilgili ortakl1g1n kazanc gtictine gore hesap
lanmaktadir. Pay ba$1na kazanc yakla$1m1, ortakl1g1n mavcut ak
tiflerinin (varl1klar1n1n) saglayacag1 gelir ile, gelecekte el
de edecegi varl1klar1n saglayacagi gelir arasinda bir ayr1m 
yapmad1g1 halde, yat1rim f1rsatlar1 yakla~1m1 bu ayr1m1 getir
mektedir. 

Soz konusu yaklasima gore bir firmanin degeri, iki kaynak
tan, daha aQik bir deyi$le (i) mevcut aktifleri (varl1klar1) i

le, (ii) gelecekteki bUyUme firsatlarindan dogar. Mevcut aktif
lerin de~eri, soz konusu aktiflerin yaratacag1 beklenen gelir
lerin bugUnkU degeridir. Gelecekteki yatirim f1rsatlar1n1n de
geri, k1srnen yapilacak yat1r1mlar1n tutarina k1smen de bu yeni 
yat~r1mlar1n faydal1 omlirleri boyunca saglayacaklar1 karl1l1-
g1n, birikim sahiplerinin (ortaklarin) gelecegin belirsizli~ini 
de kaQ1layacak $ekilde yat1r1mlar1ndan istedikleri verime e~it 
olup olmad1g1na bagl1d1r. Eger yeni yat1r1mlar1n kArl1l1g1, bi
rikim sahiplerince istenen verime e$it veya ondan daha dU$Uk i
se, gelecekteki yat1r1rn f1rsatlar1n1n pay senedi Uzerindeki et
kisi SJ.fir veya negatiftir. Gelecekte yap1lacak yat1r1mlar, an
cak sa~layacaklar1 karli lik birikim sahiplerince istenen verimi 
a$t191 taktirde, ortakl1g1n pay senetlerinin degerini artt1r1r. 

Pay senetleri yakla$1m1na gore, bir ortakl1g1n pay senet
lerinin degerini soyle formUle edebiliriz: 

V1, Ortakl1g1n rnevcut aktiflerinin (varl1klar1n1n) gele
cekte saglayacagi karlar1n (gelirin) pay ba$1na bugtinkU degeri, 

V2, Birikim sahiplerinqe istenen verimden daha ytiksek kar
l1l1k sag'layan yeni yat1r1miar1n pay ba$1na bugtinkU deg'eri. 

Ortakl1g'1n rnevcut aktiflerinin (varl1klar1n1n) pay ha$1na 
saglayacag1 kazancin (E) sonsuz sUreli ve sabit oldugu; birikim 
sahiplerinin fonlar1n1n alternatif kullan1m alanlar1nda sag"la
yacag1 verimin; diger bir deyi~le ortakl1g1n yeni yat1r1mlardan 
istedikleri karl2l1k oran1n1n (k) oldugu, ortakl1g1n her y1l 
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pay ha~ina belli bir tutar1 (N), yeni yat1r1m f1rsatlar1na ay1-

racag1 ve yeni yat1r1mlar1n sonsuz stireli olarak saglayacag1 

y1ll1k kar1111g1n (r), birikim sahiplerinin istedikleri verim

den yttksek oldugu varsay1mlar1na gore, bir ortakl191n pay sene

dinin teorik degerini ~oyle yazabiliriz: 

E N 
Po= + 

k k 

(r-k) 

k 
(8) 

FormUlde, E/k, mevcut aktiflerin (varl1klar1n) saglayacag1 

karlarin (saglanacak ylll1k kar1n sonsuz sUreli ve sabit olaca

~1 varsay1m1na gore) pay ba$1na bugUnkU degerini gostermekte~ 

dir. Diger bir deyi$le (7) numaral1 denklemdeki V1 degerine e

$ittir, 

ri, 

E 

k 

Gelecekteki yat1r1m f1rsatlar1n1n pay ba$1na bugtinkti dege-

lt (r-k) 

k k 

ifadesinde (r>k kO$Uluyla) goztikmektedir. Denklemin sag 

tarafindaki bu ikinci terim her y1l yap1lacak yat1r1m tutarla

r1n1n bugtinkti degeri ile yat1r1mlar1n saglayacag'1 yararlarin 

bugtinkti degeri aras1ndaki fark olarak $U $ekilde hesaplanmakta

dir: 
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TABLO 5. Gelecekteki Yat1r1m Firsatlar1n1n BugUnkU Degerinin 
Hesaplanmas1 

Don em 1 2 3 4 5 Yatay sutun Toplami 

Yat1r1m Tutari -N -N -N -N -N -N/k 

Yat1r1m1n sag- Nr N:r N:- N r ••• N/k 

layacagi Ya- Nr Nr Nr •• ·• Nr/k(l+k) 

rarlar Nr Nr ••• N r /k( l+k);: 

N (r-k) 
Yat1r1m f 1rsatlar1n1n bugUnkU deger toplami~ 

k k 

N/k, gelecekte yap1lacak yat1r1mlar1n tutar1n1n bugtinkti 
degerini gostermektedir. (r-k)/k ise, gelecekte yapilacak yeni 
yat1r1mlar1n, birikim sahiplerince istenen verim Uzerindeki 
kArl1l1q1n1 ol9en bir indekstir. 

Yukar1daki formtilde, ortakl1~1n her y1l pay bas1na N tuta
r1nda yat1r1m yapacag1 ve her y1l yapilacak yat1r1m1n karl1l1-
~1n1n (r) sabit oldugu varsayilmaktadir. Her y1l pay ba,1na 
belli bir miktar yat1r1rn yap1lacag1 varsay1m1 yerine, pay ba$1-

na kazancin belirli bir oran1n1n (b) yeniden yat1r1ma tahsis o
lunacag1 kabulUne gore, gelecek~eki yat1r1m tutar1n1n bugtinkti 
de~eri (bE) (k-br) ~eklinde yazilabilir. (bE) ba$lang1Q y1l1n
daki pay ba$1na yat1r1m tutar1n1, (br) pay ba~1na kazanQ ve do

lay1s1yla pay ba$1na yat1r1m1n y1ll1k bUytime h1z1n~ g6stermek
tedir. (O<b<l ve r>k olup, 

1
b ve r degerleri yillar itibariyle 

sabittir). Bu durumda gelecekteki yat1r1m tutarlar1n1n bugUnkU 
degeri, sonsuza giden bir geometrik serinin toplamina esittir. 

bE 
+ 

(l+k)l 

bE (l+br) 

(l+k)2 
+ 

bE ( l+br) 2 

(l+k)3 
+ .•• = 

bE 

k-br 
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8 numarali denklemde gelecekteki yat1r1mlar1n buglinkli de
geri yerine (bE)/(k-br) konulursa, pay senedinin teorik degeri
ni veren formlil su sekli almaktadir: 

E bE r-k 
Po= + (8.a) 

k. k-br k 

Denklemin sag tarafindaki ikinci terim, (7) numarali denk
lemdeki V2 degerini g6stermekte oldugundan, bir ortakl1g1n pay 
senedinin degerini (Po) belirleyen etmenler yine ortakl1~1n 
mevcut aktiflerinin karl1i1~1 ile gelecekteki yat1r1m f1rsatfa
r1n1n ka.rl1l1g1 olmaktad1r. Gelecekteki yat1r1m firsatlarirfan 
kArl1l1g1 da, her y1l ortakl1k kar1ndan yeni yat1r1mlara ayr1-
lacak kisma (modelde her y1l kar1n sabit bir oran1n1n (b) yeni 
yat1r1mlara tahsis edilecegi varsay1lmaktad1r), yeni yat1r1mla
r1n, birikim sahiplerinin istedikleri verim (k) Uzerinde sagla"'
yacag1 yliksek karl1l1ga (r-k>O) ve bu tlir yat1r1m f1rsatlar1n1n 
devamina bagl1d1r. 

Yat1r1m f1rsatlar1 yaklas1m1, firmalar1n yeni yat1r1mlar
la bUyti.rnesini de dikkate ald1g1ndan, kar pay1 yakla$im1na k1-
yasla daha dinamik bir model olarak nitelendirilmektedir. 

3.2. PAY SENEDi DEGERLEMESiNDE ALTERNATiF YAKLASIMLARIN 
AYNI SONUCU VERDiGi SAVI 

Franco .Modigliani ve Merton 11illerJ yukarida sozli edilen 
Uo pay senedi degerleme formUlUnUn de (kAr pay1, pay basina ka
z~no ve yat1r1m f1rsatlar1 yaklas1mlar1n1n), her birinde (k) 
deg'erinin ayn1 olrnas1 kosulu ile, matematik olarak birbirine e:
sit oldugunu ortaya koymuslird1r. 

(1), (6), (8), numaral1 denklemlerin esde9'er oldugu.asagi
daki 6rnekte gBrUlmektedir: 

ornek: Dolan1mda 10 bin pay senedi clan bir anonim ortak
gin, mevcut varliklar ile pay basina sliresiz olarak her y1l 
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250 TL. kazanc saglayacag1n1; ortakl1g1n kAr dag1t1m oran1n1n 

(kAr pay1/ pay ba$1na kazano) %60 oldugunu, dag1t1lmam1• kArla

r1n yeniden yat1r1ma ayr1lacag1n1; yeni yat1r1mc1lar1n sUresiz 

olarak y1ll1k %25 oraninda verirn getirecegini, birikim sahiple

rinin yat1r1mlar1ndan bekledikleri karl1l1k oran1n1n %20 oldu

~unu ve yillar itibariyle degi$rniyecegini varsayal1rn. Bu varsa

y1mlar alt1nda birikim sahipleri (yat1r1mc1lar) s6z konusu a

nonim ortakl1g1n pay senetlerini hangi fiyatla degerlendirecek

lerdir? 

(1) Kar Payi Yakla$1m1na Gore Degerlendirme: 

xar pay1 yakla,2m1na gHre, pay senediniri de§eri, a1ag1da

ki gibi ifade edilebilir: 

Po= + + .•. + 
(l+k)l (l+k)2 (l+k)t 

ornekte, ortakl1k pay ba•ina ba•langio y1l1nda 250TL. ka
zano saglamakta ve bunun %60 1 1ri1 (l50TL.) dag1tmaktad1r. Dag1-

t1lmam1$ karlar1 %25 verim getiren yeni yat1r1mlarda kullan1l

d1q1ndan ikinci y1l pay ba91na kazanc1, 

250[1+(0.40x0.25)]=275TL. 

l50[1+(0.40x0.25)]=165TL. 

olacaktir. Uotincti y1l ari1lan degerler s1ras1yla, 

250[l+(0.40x0.25)2] ile 150[1+(0.40x0.25)2] ve t y1l1nda

da 250[1+(0.40x0.25)t] ile 150[1+(0.40x0.25)t] olacaktir ('t' 
degerinin sonsuza yakla~t1g1, kabul edilmektedir).. Yukaridaki 

formUlde, dag1t1lacak kar payina ili~kin bu degerleri yerine 

koyarsak, pay senedinin cari degerini, 
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150 150 (l+0.10) 150 (l+O.lO)t 
Po= + + .•• + 

(1+0.20)1 (l+0.20)2 (l+0.20)t 

olarak buluru.z. Kar payi her yil %10 gibi sabit bir hizla bliyti
dilgtinden, , · 

Po= = = 1500TL. 
k-g 0.20-0.io 

olarak bulunur. 

(2) Pay Ba$1na Kazanc Yakla$1m1na Gore Degerleme: 

An1lan yakla$1ma gore pay senedinin degerini veren formtil, 

Po= + + ... + 
(l+k)l (l+k)2 (l+k)t 

Gelecekte ongortilen pay ba$ina, kazanc;lar1n elde edilebil

mesi icin, kar1n belli oran1n1n yeniden tahsis edilmesi geregi 
kabulline gore, formlildeki dUzeltilmi' pay ba$1na kazanQ; birin
ci y1l icin, (250-100) [l+(0.40x0.25)] TL. t. y1l icinde, 
(250-100) [l+(0.40x0.25) t] TL. olacaktir. An1lan degerler for

mlilde yerine kondugunda pay seneinin degeri, 

150 150 (l+0.10) 150 (l+O.lO)t 
Po= + + •.• + 

(1+0.20)1 (l+0.20)2 (l+0.20)t 

olarak bulunur. Gorlilliyor ki, soz konusu pay senedi icin, pay 
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ba~ina kazanc yakla~1m1na gore bulunan deger ile · kar payi yak

la~1m1na gore bulunan degerler ayni olmaktadir. 

(3) Yat1r1m Firsatlar1 Yakla~1m1na g~re degerleme: 

Yukar1da ac;iiklanan varsayimlara (firmanin mevcut varll.kla

rindan elde e*1:igi kazancin (E), y1ll1k tutar1n1n sabit ve son

suz omilrlU; firmanin her yil kar1n1n sabit bir boltimtinti (b), 
' yeni yat1rimlara ay1rdig1; yeni yat1r1mlar1n kArl1l19'1nin (r), 

stirekli ve birikim sahiplerinin istedikleri verimden daha ytik

sek oldugu) gore, pay senedinin teorik cari degerini veren for

mtil I 

bE bE (l+br) bE (l+br)t 
Po= + + ••. + 

(l+k)l (l+k)2 (l+k)t 

ornekteki degerler yerine kondugu zaman, Po degeri; 

150 150 (l+0.10) 150 (l+O.lO)t 
Po.= + + ••• + 

(1+0.20)1 (l+0.20)2 (l+0.20)t 

150 
Po= = 1500TL. 

0.20-0.10 

olmaktadir. 

' 
Bu tic yakla~imin degi:$ik sonuc verebi lmesi ic;:in her Uc;: 

yakla~n.rndaki 'k' degerinin, diger bir deyi ~le ge lecekte el de e

edi l ebi lecek yararlarin bugtine indirgenmesinde kullanilan is

konto oran1~1n (birikirn sahiplerinin istedikleri verim oran1-

n1n) farkl1 olmasi gerekir. Burada onemli bir soru, ortaklJ.kla

rin kar dagit1m politikalar1nln farkl1 olu$u, yat1r1mc1lar1n 

gelecegi bugtine indirkerken kulland1klar1 iskonto oran1n1 diger 
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bir deyi$1e, 'k' degerini etkileyip etkilemedikleridir. Ba$ka 
bir ifade ile, kar pay1 dag1t1m politikas1n1n pay senedi degeri 
Uzerinde etkili olup olmad1g1 sorusunun yaniti, finans kuramin~ 
da bUyUk gorU$ ayr1l1klar1na yol acmaktadir. 

3.3. PAY SENEDi DEGERLEMES1NDE KAR PAY! DAGITIM POL1T1KA
SININ ETK1L1 OLMADIGI SAVI 

l!odigliani, Miller ikilisi, firmanin ka.r dag1t1m politika
s1n1n, pay senetlerinin degeri Uzerinde hiQ bir etkisi olmad1-
g1n1 ileri sUrmti~lerdir. Anilan ikiliye gore, pay senetlerinin 
degeri, firrnan1n kar dag1t1m politikasindan bag1ms1z olup, pay 
senedini·n degerini bel irle}•en en onemli de9'i$ken, firrnanin kar 
tutar1 veya pay ba$1na kazanQ tutar1d1r. Karin dag1t1lmas1 v~ya 
~irketin btinyesinde al1konrnas1, pay senedinin degerini etkile
mez. 11l1 ikilisinin modeli belirli varsay1mlara dayanmaktadir. 
konuya ili$kin olarak bu varsayimlar incelenecek olursa, 

(i) Sermaye piyasas1 eksiksizdir; diger bir deyi$le bu pi
yasada tarn rekabet ko$ullar1 egemendir. Bu piyasada gerek a11-
c1lar, gerek sat1c1lar, menkul degerlerin fiyat1n1 etkilemeye
cek olcUde kUcUk a11m-sat1m i$lemi yaparlar. Pay senetleri ile 
ilgili tum bilgiler, tum birikim sahiplerine (yat1r1rnc1lara) 
kar~1l1ks1z aktarilrnakta, birikim sahipleri herhangi bir gidere 
katlanmadan tUm finansal bilgileri edinebilmektedir. Piyasadaki 
i$lemler Ucretsiz olarak gercekle$tirilebilmektedir. Diger bir 
deyi$le 1!!1 modelinde, mali arac1lara odenen komisyonlar, vergi
ler, diger i$lem giderleri dikka~e a11nmam1$, bunlar yok say1l
rni$t.1r. 

(ii) Birikim sahipleri pay senetlerinin gel~cekte sa~laya
bilecekleri kar pay1n1 kesinlikle tahmin edebilrnekt~dir. Firma
larin gelecekteki yat1r1rnlat1 ve karlari konusunda belirsizlik 
yoktur. 

(iii) Birikim sahipleri (yat1r1mc1lar) daima rasyonel dav
rani~ icinde bul unmakta, daha c;:ok serveti, daha az· servete yeg-

1 emektedirl er. Servet, ister kar paylarindan, ister de~er art1-
$1ndan (sermaye kazanc1ndan) olU$SUn, birikim sahipleri icin 
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e$degerdir. Diger bir deyi~le birikim sahipleri, kar pay1 ve 

deger art1s1 seQiminde kay1ts1zd1rlar. 

(iv) Sirketler 9$ risk kUmelerinde toplanabilmekte olup, 
ayn1 ktimeye giren ~irketlerin pay senetlerinin degerlendirilme
sinde kullanilabilecek kapitali2asyon oran1 (k), esit olup, za
man ioinde bu oran sabittir. 

Bu varsayimlar alt1nda, HH ikilisine gore, sirketlerin kar 

dag1t1m politikalar1n1n, pay senetlerinin degeri Uzerinde hio 
bir etkisi yoktur. Bjrikim sahipleri, firmanin elde etti~i ka
rin otofinansmanda kullan1lmas1 veya kar p.ay1 seklinde da91t1l
mas1 seQenekleri karp1s1nda kay1ts1zd1rlar. Pay senedi de~erini 

belirleyen en onemli degi~ken pay ba~ina elde edilen kazanr;: 6-
lup, tam rekabet kO$Ullar1n1n egemen oldugu sermaye piyasala
rinda, cari kar pay1n1n pay senedinih degeri Uzerinde etkisi 
yoktur. 

Bir pay senedinin verimi asagidaki gibi hesaplanabilir; 

Dt+1-t-Pt+1-Pt 
k= 

Dt+1= P~y senedine t+l doneminde Hdenen kar pay1, 

Pt = t donemi basinda pay senedinin fiyati, 
Pt+1= t+l doneminde pay senedinin fiyat1. 

(9) 

t doneminde pay senedinin fiyati, su sekilde yazilabilir: 

' 
1' 

(10) 
(k+l) 

Es risk kategorisine giren sirketlerden birinin pay sene

dinin verim veya karl1l1k orani, herhangi bir nedenle digerine 
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kiyasla daha dti•Ukse, bu durumun uzun sure devam et.mesine ola,.... 

nak yoktur. Yat1r1mc1lar, dU;sUk verimli pay senedini satip, ye

rine verimi yUksek pay senetlerini satin alacaklardir. ~ermaye 

piyasasinda arhitaj yaprnak olanag1, karl1l1g1 (verimi) goreli 

olarak dU~Uk pay senetlerinin fiyatlarini a~ag1ya dogru cekerek 

buna kare1l~k k4rl1l1g2 (verimi) daha yUksek olan pay senetle

rinin fiyatlar1n1 ytikseltecek ve sonunda s6z konusu pay senet

ierinin karl1l2g1 (verimi) e•it olunca piyasada denge saglana

cakt1r. Es risk kategorisine giren ve pay ba~1na beklenen ka

zanQlar1 ayn1 olan 9irketlerin pay senetlerinin degerlerinin 

birbirlerinden farkl1 olmasina uzun stirede olanak yoktur. 

H/1 ikilisine gore, yeni yat1r1mlar1n finansman1 ic;:in firrna 
di$indan kaynak saglansa dahi, bunun pay senedinin degeri Uze

rinde bir etkisi yoktur. Bu sav, $oyle kanitlariabilir; 

t doneminde $irketin degeri (V), pay senedi say1s1 ile pay 

senedinin degeri oarp1m1na e$ittir: 

(11) 

Pt' nin yerine ( 10) numaral:l denklemdeki degeri yaz1 larak 
asagidaki, 

1 
(n Dt+1 + n Pt+1) (11.a) 

-( l+k) 

e~itligi elde edilir. 

Firma, m adet yeni pay senedi 01kararak, bunlari Pt+l fi

yat1 Uzerinde satarak yeni yat1r1mlar1n1 finanse ettigini var

sayalim. Bu durumda, 

n Pt+1 = (n+rn) Pt+1 - m Pt+1 



olacaktir. Firman1n t dSnemindeki degeri ise, 

1 
(n Dt+1 + (n+m) Pt+1 - m Pt+1) 

(l+k) 

olarak bulunabilir. 

m Pt+l degeri ise, yeni yat1r1m tutar1n1n (I), 

m1$ karlarla finanse edilemeyen boltimtine e$ittir. 

doneminde kar1n1 Et+l sernbolti ile gc\sterirsek, 
' karlar tutar1, (Et+1 - n Dt+1)'dir. 

m P~+1 = I - (Et+1 - n Dt+1) 

(12) 

dag1t1lma

Firmanin t+l 

dagit1lma:yan 

Bu durumda, 11.a denklemi $U $ekilde yeniden yaz1labilir: 

1 
Vt = n Pt = [(n+m) Pt+1 - I + Et+1] (11.b) 

l+k 

Gortiltiyor ki, ~irketin degerini belirleyen, e~itligin sag 

taraf1nda yer alan degi$kenler, dag1t1lan kar pay1 ile bag1ml1 

degildir. Bu nedenle HH ikilisi .. firman1n degerinin, dolay1-

s1yla pay senedi dege~inin, kar dag1t1m politikas1ndan ba§1ms1z 

oldugu sonucuna varm1~lard1r. 

Firman1n finansman $eklinin, MM yaklas1m1na gore, yeni ya

t1r1mlar1n dag1t1lmam1$ kar~arla veya yeni c1kar1lacak pay se
netleri. ile finanse edilmesinin, firman1n pay senedinin degeri

tizerfnde etkisi yoktur. $irket yeni yat1r1mlar1n1n ttimtinti borc
lanma ile finanse·etse dahi sonuc;: de9'i$mez. MM yakla$1m1n1n so

nuc;:lar1 bir kez daha alt1 c;:izilerek ozetlenirse: (i) Pay senet

lerinin degeri, kar dag1t1m politikasindan bag1ms1zd1r. (ii) 
kar pay1 odeme oran1n1n, $ir1';.etin sermaye maliyeti tizerinde et-
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kisi yoktur. {iii) Finansal kald1raQ, pay senedi degeri ozerin

de etkili degildir. (iv) ~irketler, yat1r1m f1rsatlar1n1n, . ha11-
gi kaynaklarla finanse edilecegi konusunda kay1ts2zd1rlar. (v) 

Pay senedinin degerini belirleyen en onemli etken, firmanin .kar 
tutar1 veya pay ~a~ina kazanc tutar1d2r. 

A.B.D.'de son y1llarda yap1lan baz1 arast1rmalar, MM yak

la~1m1n1n geyerliligi Uzerindeki duraksamalari artt1rm1~t1r. 

GtinUmUzde teknolojik ve toplumsal degi$meleri, jeopolitik 
etrnenleri ve ~irketlerin gelecekteki performans1n1 (ba~ar1m1n1) 

tahrnin etmek giderek gUc;lesrnektedir. Bu nedenle yat1r1rnc1lar 
kisa donernde elde ettikleri kazanolara daha bUyUk onem vermekte 

gelecekte elde edecekleri kar paylar1na daha ytiksek iskonto 
haddi uygulamaktad1rlar. Bu nedenle ayn1 tutarda gelir elde e

den ve ayn1 risk kategorisine giren firmalardan daha yliksek o
randa kar pa~1 dag1tan1n pay senetlerinin fiyat1 genellikle da
ha yliksek olmaktadir. 

Kar pay1 dag1t1lmamas1, her zaman pay senetlerinin borsa 
degerini yUkseltmernektedir. Kar pay1 dag1tmayan veya dU~lik o

oranda dagitan. bir •irketin pay senedinin borsa degeri bazen 
h1Q yUkselmernekte, bazen bu bu ylikseli$ bire bir olmarnaktadir. 

Diger bir deyisle her 1 TL. az dag1t1l1lan kar p.ay1, pay sene
dinin borsa degerini lTL. artt1rmamaktad1r. Pay senedi piyasa

s1, dag1t1lmam1~ karlari veya ertelenmi$ kar payi da9'1t1m1ni, 
daha ytiksek· oranda iskonto ederek, b6yle bir politika izleyen 

~irketi adeta cezaland1rmaktad1r. Sirket karl1 olduqu, bilanco~ 

sunu karla kapatt1~1 halde, karlar1n da9'1t1lmamas1 durumunda 

ortaklar1n ~yn1 Hl~Ude zenginlesmesine, servetlerinin artmas1-
na olanak vermemektedir. 

. 
Ortaklar1n zenginlesrne~i oran1 veya· ortaklar1n yat1r1mlar1 

kar$1l1g1 elde ettikleri verim, (getiri orani), ortak olduklar1 
sirketlerin Hz sermaye karl1l1g1ndan farkl1 olabilmektedir. 

Bit ortakl1g1n zenginlesrne oran1 veya yat1r1m1 basina ~Ide 

ettigi verim (getiri), 
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Xar Payi+Pay Senedi Deger Art1$1 

Pay Senedinin Ali$ Fiyati 

olarak hesaplanabilir. 

Dag1t1lmayan, sirket bUnyesinde b1rak1lan ka.r, pay senedi
nin horsa degeri yUkselmiyorsa veya dag1t1lmayan her 1 TL.'ye 
kars1l1k 1 TL. 'den az ytikseliyorsa, ortakl1g1n zenginle$me ora
ni veya pay senedi basina saglad1g1 verim, sirketin bz sermaye 
karlliig1ndan daha dilstik olmaktc!:!-dir. Bu durumda pay senedinin 
degerini bel irleyen en oneml i e'tken sirketin ka.r tutari veya 
pay basina kazanc:; tutar1 olmamakta, sirketin ka.r pay1 dag1t'1m 
politikas1 pay senetlerinin degerini etkilemektedir. 

Yat1r1mc1lar1n, sirketlerin gelecekte elde edecekleri kAr 
tutar2na ili$kiri bilgileri, MM varsay1m1n1n tersine <;:ok s1n1r
l1d1r. Bu nedenle yat1r1mc1lar bir sirketin uzun donemli degil, 
kisa donemli performansina ve kar dag1t1m oranina bakarak karar 
vermektedirler. 

3.4. PAY SENEDi DEGERLEMESiNDE TEKN1K YAKLA~IM 

An1lan yaklasimda, ge~mis donemlerdeki fiyat trendleri a
naliz edilmek yoluyla gelece'kteki fiyat hareketleri tahrnin edi-· 

l ir. Geomi$ donemlerdeld fiyat dalgalanmalari, goz lenebi len ve 
kendini tekrarlayan bir trend olu~turdugundan, trendin saptan
mas1 gelecekteki fiyat hareketlerine 1$1k tutar. 

Teknik yakla,1mda sadece pay senetlerinin fiyat hareketle
ri ve menkul kiymetler borsalar1nda i'lem goren pay senedi sa
y1s1 nnemlidir. Pay senedi degerine etki edebilecek, kar payi, 
pay basina kazanc:;, hU.ytime oran1 gibi degi,kenler, teknik ana
lizde 5nem ta$1mamaktad1rlar. 

Teknik yaklas1m1 benimseyenler arasinda piyasa kosullar1-
n1n yorumlanmasi konusunda ortak bir gorti.$ olmamakla beraber, 
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teknik yakla$1m1n ba$l1ca kahulleri $6yle ozetlenehilir: 

(i) Pay senedinin fiyat1, o pay senedine ili$kin piyasada
ki sunu ve isteme gore belirlenir. 

(ii) Pay senedi sunu ve istemine etki yapan ttim etmenlerin 
bir degerleme modelinin kapsam1na al1nmas1na olanak yoktur. 
Halbukj pay senedinin piyasa fiyati, ttim etmenleri otamatik o

larak dikkate almaktadir. 

(iii) Pay senetleri ;fiyatlar1ndaki dalgalanmalar genellik
le kolayca gozlenebilir bir trend olu~turur. 

(iv) Trend ba$lad1ktan sonra, tamamen ters yone dontinceye 
kadar devap eder. 

(v) B.ununla beraber, piyasada trendin genel dogrultusunu 
deg'i$·tirmeyen, ufak ters fiyat hareketleri de soz konusudur. 

(vi) Pay senedinin 
i$lem goren pay senedi 
dir. 

fiyat hareketini tahmin ioin, piyasada 
adedi, diger bir deyi$le hacim onemli-

Teknik yaklas1rnda, pay senetlerinin gtinliik, haftal1k fi

yatlar1nJ., en ytiksek ve en dilstik fiyatlar1 ve i$lern hacmini 
g~s~eren grafikler haz1rlan1r. Tek t~k pay senetlerinin yan1s1-
ra, piyasa ve endtistri kollar1 itibariyle de grafikler haz1r
lanrnaktad1r. Anilan yaklasimda, pay senetlerinin fiyatlar1n1n 
olusumu ile ilgili istatistiki arastirmal.ar onem ta$1maktad1r. 
Bu arastirmalarda ~e$itli ¥onfemlerden (yari logaritmik diyag
ramlar kullan1lmas1, gibi) yararlan1lmaktad1r. Aina<;! fiyat~hacim 

trendlerini saptayarak, 
noktalar1n1 belirleyerek 

pay senetlerinin fiyatlar1n1n dontim 
gelecekte pay senedi fiyatlar1n1n ne 

olacag1 konusunda, yat1r1mc1lara tavsiyede bulunmakt1r. 

Teknik yakla~im ic;:inde en c;:ok bi 1 inen ve eski olan, ])or..r 

kurami oldugundan bu kurama k1saca deginmekte fayda vard1r. Ge-
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li$mi$ bir sermaye piyasas1nda, pay senedi fiyat egilimlerini, 

istatistiki bilgiler halinde derleyen ve degerleme yonUnden 

menkul kiynetler borsas1nda uzmanlar taraf1ndan kullan1lan bu 

yontem, bilimsel olmaktan Qok gorgtil (amprik) bir de9'er tas1-

maktad1r. An1lan kurama gore, pay senetleri fiyatlarinda tiQ ttir 

hareket soz konUsudur. Bunlar1 soyle s1ralayabiliriz; (i) Bi

rinc.i l (ana) hareketler, pay senetleri fiyatlarinda uzun sUreli 
yukar1ya ve a~ag1ya dogru egilimleri ortaya koyarlar. (ii) i

kincil hareketler. birkac gtin veya birkaQ hafta stirebilen, pay 

senetleri fiyatlar1nda ana egilimin durma ve baslama donemleri
ni belirler. (iii) GUnltik fiyat oynamalari. 

Dow yonteminin esas1, gel-git olaylar1na b~nzetilebilir. 

Piyasada genel egilim fiyatlarin yUkseli$i yonUnde ise araya 
giren her ikincil hareketten sonra, pay senetlerinin fiyat dti

zeyi, daha once ulasilan Ust noktay1 a$ar. Piyasada genel e~i

lim dti.$ti~ yontinde ise, her fiyat duru~undan sonra, fiyat dtizeyi 

bir onceki fiyat duru~unda bulunulan noktanin alt1na dti$er. Soz 
konusu yontemde, birincil ve ikincil hareketlerin olu$turdugu 

e~ilimleri yorumlamak onem ta$1maktad1r. 

Uygulamada kolayl1kla farkedilebilir fiyat e§ilimlerini 

belirlemek oldukca gtic olmakla beraber, teknik yaklas1m, kisa 

vadede piyasa davran1$lar1n1n analizini benimsediginden, k1sa 
stireli fiyat tahminlerinde iyi sonuc;: verebilrnektedir. 

Prof.Dr.una) Bozkurt'un Ttirk sermaye piyasasinda islem go
ren bir gurup hisse senedi tizerinde yapt1g1 arastirmada, genel
likle dag1t1lan kar paylar1n1n, pay senetlerinin·fiyati Uzerin

de etkili oldugu gorUlmU$ ; firma ile yat1r2mc1 aras2nda bilgi 

ak1$1n1n s1n1rli oldugu ve hacmi kUQUk bir piya~ada yat1r1mc1-

lar1n ald1klar1 kar paylarina daha c;:ok onem verdikleri sonucuna 
var1lm1$t1r. Ayr1ca an1lan!ara~t1rmada, pay senetlerinin cari 

piyasa fiyat1 ile bir onceki yil fiyati aras1nda kuvvetli bir 

.ili$ki saptanmi$, iki deg'h~ken arasindaki korelasyonun genel

likle yUksek bir trend izlemesi, fiyat serileri arasinda bir 

baginti olacag1, dolay1s1yla teknik yakla$1mla hisse senetleri 

fiyatlar1n1n tahmin edilebilecegi fikrini verdigi sonucuna va

r1lm1st1r. 
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3.5. PAY SENEDi DEGERLEMESiNDE RiSK FAKToRi.i 

Bir yat1r1mc1n1n, ister kar payi elde etmeye ister sermaye 
kazanci (deger art1$1) saglamaya yonelik olsun, nihai amac1 pay 
senedine yat1rd1g1 birikimine yeterli, doyurucu bir verim temin 
etmektir. 

Finansal yonetim aQ1s1ndan risk olctisti, degi~kenlik oldu
guna gore, pay senetleri, menkul degerler (finansal·varl1klar) 
aras1nda en riskli ttirU olu$tururlar. Her pay senedinin gele
cekte sa~layacag1 verimin, yat1r1mc1n1n hedef ledigi veya bekle
digi verimin altina dti$mesi olas1l1g1 vardir. i$te bu olas1l1k 
birikim sahibi (yat1r1mc1) aQ1s1ndan pay senedine yapilan yat1-
r1m1n riskini olu$turur. 

Yukarida ce$itli degerleme formilllerinde de gortildtigU gibi 
risk, bir birikim sahibinin yat1r1m1ndan hedef ledigi verimi (k) 
ytikseltmesine yol acarak, pay senedinin degerini dti$tiren etmen 
olmaktadir. 

Bir yat1r1mc1n1n yat1r1m1ndan hekledigi verim, risksiz ya

t1r1mlar1n veya riskten bag1,1k yat1r1mlar1n sa~lad1g1 verim 

art1; yat1r1m1n risk derecesine gore risk primidir. Yat1r1mc1-
n1n hedef ledigi veya bekledi{li verimi k, riskten bafli$i.k yati
r.i;i1Jari.n verimilli i, ve risk primini de .S, ile gosterirsek, 

k..=i+.S 

S, risk primi ylikseldikce k orani da ylikselecektir. 

ogretide risk tan1m1 konusunda farklar olmakla beraber, 

risk kaynaklar1 konusunda ortak cizgiler bulmak mtimktindtir: 

Getirideki (ya da verim) sapmalara yard1mc1 olan etkiler 
ya da · riskin kaynaklar1 kisaca hatir.lanacak olursa, bunlar iki 

aria ba$l1k alt1nda toplanabilmekteydiler: Firma d1$1 etkiler 
(external influences); kontrolleri mlimklin degildir ve pek cok 
sayidaki menkul degerleri etkilerler. Digerleri ise firma ici
dir ve bUytik olcUde kontrol edilebilirler. Yat1r1mc1 ac1s1ndan 
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kontrolti mtimktin olmayan, di$sal gtiolere sistematik risk, kon
trol edilebilen, icsel olan ve bir firma ve/veya endUstriye has 
olan faktorlere de sistematik olmayan risk denir (42). Bu iki 
ayr1m 1. Boltimde 'sistematik ve sistematik olmayan riskin kay
naklar1' ba~11g1 alt1nda 1ncelenmi$tir. 

3.5.1. RiSKiN oLCULMESiNDE YAKLA~IMLAR 

Yukardaki aQ1klamalar1n ortaya koydugu gibi riskin ol~til
mesi pay senetle.rinin degerlendirilmesinde btiytik onem tas1r. 
Riskin olotilmesinde kullan1lan baslica yaklasimlar a$ag1da s1-

ralanrn1~t1r. 

(a) Riskin olcUlmesinde Tek, Belirli (Spesifik) Pay Senedi 
yaklas1m1 

Bu yakla~1ma gore, yat1r1mc1lar her bir pay (hisse) senedi 
yat1r1m1n1, diger pay senetlerinden tamamen ayri, onlardan so
yutlanm1s bir yat1r1m olarak gortirler. Yat1r1mc1lar her bir pay 
senedini, portfoy oeroevesinde degil, yanl1z kendi risk ve ve
rimine gere degerlendirirler. Bir pay senedinin riski, o pay 
senedinin veriminin (karl1l1k oranlar1n1n) degiskenligidir. 

Pay senedine yat1r1rn yapan birikim sahibinin, gelecekte 
elde edecegi verimi (ka.rlilik oran1n.:i.) yat1r1m yaparkenkesin
likle bilrnesine olanak yoktur. Farkli ko1ullara gore, gelecekt~ 
elde edilebilecek verim de degi,ik olabilecektir. Teoride gele
cekte elde edilebilmesi olas1 karl1l1k oranlar1 (verimler), be
lirsizlik ortam1nda bilinen bir olas1l1k dag1l1m1 olan tesadUfi 
degi$kenler olarak kabul edilmektedirler (degeri ancak olas1l1k 
olarak bilinen degi$kene tesadtifi deg'i$ken denilmektedir). or-, 
negin bir yat1r1mc1, gelece~ y1l belirli bir anonim ortakl1g1n 
pay senedi bas1na, %25 olas11Jkla %30, %50 olas1l1kla %40 ve 

(42) Yar.Doc.Dr.Fuat YASAR, 'Portfoy SeQimi, inceleme',i.U. 
ikt.Fak. iktisat dergisi, •u,bat i991, say1 312, s.59 
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%25 olas1l1kla da %50 verim elde edilebilece~i konusunda bir 

ttir onbilide (kehanette) bulunmakla beraber bir tesadtifi degi~

keni de (i1gili anonim ortakl1g1n gelecek yillardaki kar1n1) 

tan1ml1yor demektir. 

Olasil~k dag1l1m1, birden fazla sonucun olasi oldugu ve 

f i i1 i sonucun be 1 irs i z ol dugu duruml arda. bP. li rs i z 1 igi nice 1 o

larak olc;:ebilen bir yontemdir. Herhangi bir olas1l1k dag1l1m1n1 
oietlemek iQin iki istatistik hesaplanabilir. Bunlar beklenen 

de~er (ortalama de~er) ve dag1l1m1n varyans1d1r. 

Beklenen deger, ttim olasi sonuc;:larin, kendi olas1l1k dere

celeriyle tart1l1 ortalamas1na esittir. Bir. pay senedinin bek

lenen (ortalama) verimi de, elde edilebilmesi olasi verimlerin 
herhirinin kendi ol~s1l1k derecesi ile c;:arp1m1na esittir. Bek

lenen karl1l1k oran1 (verim), pu •ekilde hesaplanabilir: 

n 

E(r)=~ Pt rt 

r=i 

Formtilde; 

E(r), beklenen (ortalama) verimi (karl1l1k orani); 

rt, t seceneginde olasi verimi (karl1l1k oran1); 

Pt, her bir sec;:enegin elde edilme ola~1l1g1n1 (olas1l1k 

derecesini) gostermektedir. 

ornege formtilU uygularsak, yat1r1mo1 ic;in beklen.en verim 

a~agida oldugu gibi hesaplanabilir; 

E(r)= .25 (.30) + .50 (.40) + .25 (.50) = %40 
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Yat1r1mc1, pay senedini degerlendirirken, gelecek yil elde 
edecegi pay senedi karl1l1g1n1 gercekten %40 olarak mi alacak
tir? Bu sorunun yan1t1, yat1r1mc1n1n riske kar$1 davran1$1na 

bagl1d1r. Riskten k.acinan bir yat1r1mc1 :ise·; .s8~ 'k?J?.U.S.~':1.PaY:(<!S.e<}~:: 
nedini degerlendirirken y1ll1k pay senedi ba$ina kazanci, · bek.:: 
lenen (ortalama) tutardan daha az bir tutar olarak alacaktir. 
~rnegin, beklenen verimin %40 olmas1na kar$1n %36, %30 veya 
belki daha dil$uk bir orani degerlendirmeye esas alacaktir. Bek
le.nen degerden ne kadar az olacagi, yat1r1mcinin riskten kac.in
ma isteginin $iddetine ve olas1l1k dag1l1m1nda tasar1mlad1g1 
risk tutar1na bag11 olacakt1r. 

Bir ·cok yazar, riskl i hal lerde risk derecesin\i nicel ola
rak olcmek icin, olas1l1k varyans1n1 kullanmaktad1r. Varyans, 
olasi sonuclar1n, dag1l1m1n beklenen (ortalama) degeri ile olan 
farklar1n1n karelerinin kendi olas1l1klar1yla tart1l1 ortalama
s1d1r. 

52 sembolti ile gosterilen varyans yukar1daki tanimda be

lirtildigi gibi, 

$eklinde hesaplanmaktad1r. 

Yukar1daki formillde X1, Xz, ••. ,Xn olas;i. sonuclar1, P1, P2, 

••• ,Pn s1ras1yla olas1l1k derecelerini, µ dag1l1m1n ortalamas1-
n1 gostermektedir. 

Varyans, olas1 sonuQlar1n, ortalama (beklenen) sonuo etra
f:i.nda dag1l1m1n1 oloen analitik bir kavramd1r. 

Varyans1n btiyilk!Ugu, dag1l1m1n · kendi ortalamas1 etraf1nda 
dag1n2kl1g1n1n fazla oldugunu gosterir. Varyans1n karekHkil (S), 

standart sapma veya standart ayr1l1~ i:ili;rlisunil verir. Dag1l1m1n 
ololisil olarak, standart sapmanin kullan1lmas1n1n, ortalama ile 
ayni birim ilzerinden ifade edilmesi gibi bir ilsttinlilgil bulun
maktad1r. 



Bir yat1r1mc1 ao1s1ndan pay senedinin olas1 karl1l1k oran
lar1n1n, beklenen karl1l1k orani etrafinda dag1l1m1 yat1r1m1n 
risk derecesini gosterir. 

Pay senedinden degiipik verimler elde etme tahmininde bulu
nan yat1r1mc.i orneginde, varyans ve standart sapma hesaplanarak 
risk derecesi $oyle belirlenehilir: 

$2= 0.25 (0.30-0.40)2 + 0.50 (0.40-0.40)2 

+ 0.25 (0.50-0.40)2 

= 0.005 

Standart sapma (Standart ayr1l1$ oloUsti) 

52= 0.005 ; 5= 0.071 veya %7,l'dir. 

Normal dag1l1m halinde, yat1n.mc1n1n elde edcegi verim, 
%68.26 olas1l1kla, (E(r)+S] ve [E(r)-S] s1n1rlar1 arasinda, da
ha aoik bir deyi$1e list s1n1r %47,1 ile alt s1n1r %32.9 aras1n
da kalacakt.:i.r. 

Olasi karl1l1k oranlar1n1n beklenen karl1l1k oranina yak1n 
olmas1 halinde, 'S', kUoUk bir deger alacak, saglanacak verimin 

alt ve 'list s1n1rlar1 hirbirine yakin olacakt:i.r. Varyans.J.n veya 
standart sapman1n ktic;:'lllmekte 01 u~u risk az l 1g1n1n bir gosterge

s idir. 

' Standart sapma, mutlak :rakamlara veya tahminlere dayali 
hir dag111m ol9tisU oldugundan, olas1 karl1l1k oranlar1n1n dege
rinden bUyUk olctide etkilenir. Bu nedenle, ozellikle birden 
fazla pay senedinin risk dereceleri kars1last1r1l1rken, stan
dart sapmay1 esas almak yanilt1c1 olur. Boyle hir kar~1la$t1rma 
ancak, dagJ.J:in11n goreli olarak hesaplanmas1 ile miJmktin olup, 
bunun icin nispi da~1l1m ol9Usli olan varyasyon (degi$im) katsa-
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Varyasyon katsay1s1, standa.rt 

(s/µ) hesaplanmaktadir. Var

pay senedinde dag1lma daha 

y~s1nin hesaplanmasi gerekir. 

sapman1n ortalamaya b~lUnmesiyle 

yasyon katsay1s1 daha yUksek olan 

yayg1n oldugundan, soz konusu pay senedine yapilacak yat1r1m1n 

alternatif pay senedine yapilacak yat1r1mdan daha riskli oldu~u 

sonucuna var1l1r. 

Riskin olclilmesinde tek, belirli (spesifik) pay senedi 

yakla$1m1n1 ozetlersek , birikim sahipleri pay senedine yat1r1m 

yaparalarken, soruna portfSy cerQevesinden bakmazlar, salt o 
pay senedinin risk ve k&rl1J1g1n1 (verimini) degerlendirerek 

karara var1rlar. Bir pay senedinin riski, o pay senedinin veri

rninin degi~kenligidir. Riskin olcilsti olarak ta genellikle, pay 

pay senedinin karl1l1g1n1n varyans1 (S2), veya standart saprna

s1 kullan1lmaktad1r (43). 

~zellikle riskleri ayn1 fakat heklenen getirileri farkl1 

finansal varl1klar1 kars1la•t1rmada, standart sapma yerine nis

pi da9'1l1m o_lc;:ti.sU olan de~iipkenlik katsay1s1n1n hesaplanmas1n1n 

daha yararl1 sonuclar verdigi gorUlmektedir. Degiskenlik katsa

y1s1 a•a~1da formtilde gosterildi~i gibi standart sapman1n bek

lenen getiri oran1na bollinmesi ile bulunur ve bir birimlik bek

lenen getiriye E(Ri), dli$en risk miktar1n1 g6sterir (44). 

D.lC.= 
E(Ri) 

(b) Riskin ~lcillmesinde PortfHy Yaklaip1m1 

Portfoy yakla$1m1 veya portfoy kuram1, Harry M.Markowitz/ 
John Lintner ve William Shi!J.rpe'in oal1smalar1 ve katk1lar1 ile 

geli~tirilmistir. 

(43) Dr. ~ztin AKGUC, a.g.e., s.681-684 

(44) Unal BOZKURT, 'Menkul Deger Yat1r1mlar1n1n Yonetimi', 

!ktisat Bankasi A.S. Yay1n1, No:4, !stanbul-1988, s.92 
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Portfoy yakla~1m1na gore, bir yat1r1mc1 genellikle tek bir 
menkul degere (finansal varl1ga) yat1r1m yapmaz; birikimlerini 
ce~itli menkul degerler arasinda optimal bir ~ekilde bolU$tUr
mek diger bir deyi~le belirli bir k&rl1l1k dUzeyinde riski mi
nimum kilacak veya belli bir 'risk derecesinde karl1l1g1 en yUk
sek dilzeye Qikaracak $ekilde portfoy olu$turmakt1r. Bu nedenle, 
birikim· sahibi bir pay senedine, salt o pay senedine ozgil nite-
1 ikler dolay1s1yla degil yilm portf8yUn k6rl1l1k ve risk derece
sine yapacag1 etkiyi dikkate alarak yat1r1m yapar. 

Yanliz portfoy yakla$1m1nda, menkul degerin (finansal var
l1g1n) riski o menkul degerin saglayacag1 karl1l1g1n varyans1 
jle degil, ayni zamanda soz konusu menkul d~gerlerin karl1l1k
lar1 arasindaki kovaryansla olQUlUr. Kovaryans, portf8ye dahil 
menkul degerlerin k&rl1l1klar1 arasinda pozitif veya negatif 
bir ili$ki (korelasyon) olup olmad1gini ortaya koyar. Efier ko
varyans, Cov(X,Y)=O ise bu durum X ve Y ile gosterdigimiz men
kul degerlerin verimleri aras1nda bir ili$ki (korelasyon) olma
d1g1n1, gelirlerin birbirlerinden bag1ms1z olduklar1n1 goste
rir. Kovaryansin s1f1ra esit 6lmamas1 ise menkul degerlerin 
karlll1klar1 arasinda bir ili$kinin · (korelasyonun) varl1g1n1 
ortaya koyar. 

Menkul degerlerin karl1l1klar1 aras1nda korelasyon pozitif 
ise, herhangi bir menkul degertn k&rl1l1g1ndaki degipme diger 
menkul degerin k&rl1l1g1n1 da ayn1 yonde etkiler. Negatif kore
lasyon {ili~ki) varsa. bir menkul degerin karl1l1g1ndaki degis
me diger menkuJ degerin karli.l1g1n1 ters yonde etkiler. 

~ki tesadUfi degi$kenin kovaryans1 (covariance), kendi a
ritmetik ortalamal~rindan (µ) e$lendirjlmi$ ayr1l1$lar1n carp1-
m1n1n ortalamas1na esittir. Sembollerde X ve Y gibj iki raslan
t1sal .Ctesadilfi) degi~kenin *ovaryans1f 

Cov(X,Y)= ~ [(X-µx) (Y-µy)] veya ~ (X-x) (Y-y) 

olarak gosterilir. 
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Kovaryans a$ag1daki formlille de hesaplanabilir, 

Cov(X, Y)= L (X Y) - µx µy 

}~ovaryans i1d rastlantisal degi$kenin beraber degi~me ol
c;:ilstidtir. 

X,Y gibi raslant1sal iki degisken aras1ndaki korelasyon 
katsay1s1, X ve Y arasindaki kovaryansin, sozkonusu degi$kenle
rin varyanslar1n1n Qarp1mlar1n1n karekokline bolUmUne e$ittir. 

- -(X-x) (Y-y) Cov(X,Y) Cov(X,Y) 
P= :::::: = 

[ L (X-i)2 (Y-y) 2 ] JS csi s;) ~ Sx Sy 

Yukar1daki oranda payda pozitif olduguna gore, korelasyon 
katsay1s1n1n isaretini, pay, diger bir deyi$le iki degisken a
ras1ndaki kovaryans belirleyecektir. 

X ve Y birbirlerinden bag1rns1z iseler kovatyanslari ve do
lay1s1yla korelazyon katsay1s1 '0' d1r. iki deg"isken ayn1 yon
de degisiyorlarsa kovaryanslari pozitif, ters yonde degisiyor
larsa kovaryanslari negatiftir. 

Portfoydeki menkul degerlerin karl1l1klar1 ars1ndaki iU.;::
ki, portfoylin risk derecesird be-d.irlemede bliylik olQude yard1mcJ. 

olur. Menkul de§erlerin k6rl1llklar1 aras1ndaki koralasyon po
zitif veya yilksekse, portf~yUn riski artarken k&rl1l1g1 da yilk

selir. Eger korelasyon negatif ise, ayni d6nemde baz1 menkul 
de~erlerin karl1l1klar1 a~tarken; bir kism1n1nki de azalir. 
Karl1l1g1 artanlarla karl1l1g1 dlisenlerin birbirlerini dengele
mesi sonucu portfoytin karl1l1g1ndaki kararl1l1k bozulmaz. 

PoitfHy riskini belirlemede, her bir menkul degerin tek 
bas:i.na risk derec.esinden c;:ok, soz konusu meri.kul degerin karl1-
l1g1n1n portfoydeki diger menkul degerlerin karl1llklar1 ilf! 
ili$kisi Bnem kazanmaktad2r. Bir menkul degerin saglayacag2 



karl1l1g1n varyans1n1n yUksek olmas1, o menkul degerin t~k ba

~ina riskinin yUksek oldugu seklinde degerlendirilmesine yol a
~abilir. Ancak, soz konusu menkul degerin karl1l19'1 1 portfoye 

dahil diger menkul degerlerin ka.rl1l1klar1 ile negatif $ekilde 
bag1nt1l1 ise, portfoytin genelde karl1l1g1n1n kararli olmas1na 
katk1da bulunur. Bu nedenle ya~1r1mci, tek bas1na degerlendi

rildiginde riskli goztiken bir menkul degere, portfoy a~1s1ndan 

bakt1g1nda riskli bulmayabilir, hatta boyle bir menkul degeri 

portfoyUne dahil ederek toplam riskini dahi dUsUrebilir. Boyle

ce portfoyti.n riski, kendini olusturan ogelerin bireysel riskle

rinden daha dti5tik dttzeyde olur. 

Menkul deg'erledn kArl1l1klar1 aras1ndaki ·"ili$kinin yan1-

s1ra portfoydeki menkul degerlerin say1s1 da toplam riskin g

zalt1lmas1nda etkili olmaktad1r. Ba$lang1~ta portfoydeki menkul 

deger say1s1 s1n1rl1 iken az say1da ilavelerle riskte bUyUk o

randa dti$me saglanabilmesine kar~1n; menkul de9er say1s1 art
t1koa, say1n1n riski azaltma etkisi zay1flamaktad1r. 

l'!arkowitz'e gore, bir birfkim sahibi, belirli tutardaki 
birikimini, belirli say1da menkul de~ere yat1rmak istedigi tak

tirde, bekledigi verimi, her bir menkul de~erin saglayaca9'1 

karl1l19'1n varyans1n1 ve herhangi bir Qift menkul degerin kar

l1l 1klar1 arasindaki kovaryansi tahmin edecektir. Bj.rikim sahi

binin istegi, portfoytinden bekledi9i karl1l1g1n (veya verimin) 
yUksek ve karl1l1~1n varyans1nJn dU~Uk olmas1d1r. Bir~kim sahi

binin cozece~i sorun, optimum portfoyUn nas1l olusturulaca~1-

d1r. 1'1arkowitz'in onerdi9i QozUm iki a$ama.l1d1r. ilk a.d1.inda bi-· 

rikim sahibi, kaynag1n1n elverdig{ s1n1r i9inde kalmak ko$ulu 

ile olusturulmas1 mlimkUn clan portfoylerin bir listesini hazir
layacak, karl1l1klar1, risk yap1lar1na gore birbirlerinden 

farkl1 clan portfoyler aras1ndan etkin olanlari seoip ay1racak
t1r. Bir portfoyUn etkin ol,rak nitelendirilebilmesi iQin be
lirli karl1l1k dtizeyinde varyans1n1n en dUsU.k veya belirli var
yans iQin karl1l1g1n1n en ytiksek dtizeyde olmas1 gerekir. Yat1-

r1mc1· 1Qin ikinci ad1m, etkin portfoyler listesinden risk ve 

karl1l1k (verim) bile,imi amac1na en uygun olan portfHyU seQ

mektir. l'1arko1dtz'in onerdi\1i formtile 'gore optimal portfoylin 
seQilmesi iQin ook say1da degi~kenin hesaplanmas1 gerekmekte-
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dir. 

Narkowitz modeli bir birikim sahibinin nas1l karar vermesi 
ve portfoytinde kac adet menkul deger bulunmas1 gerektigini gos

terir. Tilrn birikirn sahiplerinin Markowitz rnodeline uygUn olarak 
hareket ettJ§i varsay1m1 alt1nda herhangi bir rnenkul deger icin 
toplu ist•mi bulrnak mtimkUndUr. Belirli bir anda s6zkonusu men
kul degerin sunumu da sabit oldugundan, sunu ve isteme gHre~ 

menkul degerin denge fiyat1 belirlenir. Bu dogrultuda ilk ca

b ;:ma, birbirl erinden ba9'imsi z o larak ilk kez Lintner ve Sharpe 

t.arabndan yap1 lm1 stir. Lintner ve Sharpe, c;:ozUmU basi ti e$tir
rnek ic:;:in, risksiz y.al:i..r1rn1n var oldugu, vergilerin ve i~lero g·j.

derlerinin bulunmad1g1 bir sermaye piyasas1 varsaym1$lard1r. 
Ayr1ca boyle bir sermaye piyasasinda tum yat1r1rnc1larin, menk.ul 
deg'erlerin gelecekteki fiyatlar1 hakkinda benzesik (homojen) 
beklentileri oldugunu kabul etmislerdir. Bu durumda tum yat1-
r1mc1larin menkul deger portfoyleri birbirlerinin tam benzeri 
olacak ve her bir menkul degerin portfoy iQindeki goreli pay1 
da, ornenkul degerin piyasadaki tum deg'erlerin degerferi topla
rn1na oran1na esit olacaktir. Diger bir deyisle, tum yatir1mc1-
lar1n portfoylerinin menkul deger bile$imi ayn1 olacak; ancak 
portfHyler, tutar y6ntinden farkl1l1k g6sterecektir. Bu kabulle

re dayanarak her ikisi de ayr1 ayr~ olma~ tizere, bir rnenkul de
gerin riskinin, o menkul degerin karl1l1g1n1n varyans1 ile pi

yasadaki turn menkul de~erlerin kovaryanslar1nJn ortalamas1 ol
d\::.g'unu gosterir bir finansal forrntil geli~tirmislerdir. GeJ:i~ti

ril en formi.il e gore bir menkul degerin riskinin o l Qtil ebi lrnesi i

:;j n hesaplanmas1 gereken degi $ken say1s1, Jlfarkor¥itz model:i ne 

gore btiyU.k olyUde azalmaktadir (45). 

(c) Riskin olQUlmesinde Finansal (Menkul) Varlik Fiyatlan
dirma Modeli (Capital Asset Pricing Hodel_CAPH) 

Menkul varl1k fiyatlandirma modeli, sistematik veya pazar 
riskinin Hlctilmesinde bir Qerceve cizer. Menkul deger portf6-

(45) oztin AKGtiC, a.g.e., s.684-686 



ytinde iyi bir Qe$itlendirme ile bir yat1r1mc1 ~istematik olma
yan riski elimine etme olanagi bulabilir. Bu nedenle iy1 bir 
ce~itleme sa~lami~ yat1rmc1 icin risk sistematik risktir. 

Soz konusu yaklas1mda, yat1r1mc1 tarafindan istenen verim 
veya bir pay senedine yap1lan plasmanda, kapitalizasyon oran1n1 
veren ternel denklem: 

Burada kj, J. pay senedinin istenen verim veya kapitali~ 
zasyon oran1; i, riskten bag1s1k verim; km pay senedi pazar1nda 
beklenen verim ( piyasadaki pay senetlerinin tUmunden olu~an 

portfoytin verimi ); J3j, J. pay senedinin risk indeksini goste~
mektedir. 

CAPM yakla~1m1nda yat1r1mc1n1n istedigi risk pr1m1, pay 
senedi piyasasinda beklenen verim ile, riskten bag1~1k verim a
rasindaki farkin (km-iL beta (J3) ile carp1m1na esittir. 

p veya pay senedinin risk indeksi, istatistiki olarak afa
g1daki gibi hesaplanabilir; 

Cov(J,m) 
~;= 

Var(m) 

Stizle ifade edilecek olursa,· j pay senedi ve pazar portfo
yti aras1ndaki kovaryans1n, pazar portfByil varyans1na oranl, p 
katsay1s1n1 veya yat1r1mc1 taraf1ndan istenen risk primini ver
mektedir. ~ sistematik riskin olcillmesinde bir standart olu~
turmaktad1r. Bir pay senedi~in veriminin pay senedi pazar1n1n 
bir blitlin olarak verimine ko~ut (paralel) bir de9'i•me gosterip 
gostermedi9'ini ortaya koymaktadir. ~. bir pay senedinin verimi
nin de9'i$kenli9'ine gore oic;:Usli olarak dil!?Un'i.ilebilir. E!;)'er bir 
pay senedinde beta katsay1s1 l.00 ise, soz konusu pay senedinin 
veriminin tum pay ~enetlerinden olusan pazar portfoyliniin verirni 
ile ayn1 oranda degi~me gosterdigini ortaya koyar. 
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Beta katsay1s1 l.OO'dan bUyUk pay senetl~rinin verimi, pa
zar veriminden daha yUksek oranda yUkseli~ ve dU~Us gosterir. 
Bu tur pay senetlerinde sisternatik risk yUksek olup, soz konusu 
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pay senetl erinin verirni' pazardaki get f$'fu~i:e~e 'ka:b$:l ::''son;"derece . ". 
duyarl1d1r. Bunun tam tersi, bir pay senedinin beta katsay1s1 
l.OO'dan k~Qlik ise, bu pay senedinin sisternatik dtisUk olup, pay 
senedinin verirni, pa~ardaki geli$melere karsi fazla duyarl1 de
gil demektir. Diger bir deyis1e pay senedinin veriminin, pazar-
daki gelh~melere kann duyarlil19'1 zay.:1.ft1r. 

Eger bir pay senedinin verimi ile pazar portfByUnUn verimj 
aras1nda kuvvetli bir pozitif iliski varsa, daha aQ1k bir de
yi ~ 1 e .S ·katsay1 s1 y\iksek ise, soz lrnnusu pay sene.d:i , ytiksek bir 
beklenen verim saglayacak sekilde fiyatland1r1lacakt1r. Buna 
kars1n pay senedinin beta kalsay1s1 dU~Uk ise, sHzU edilen pay 
senedi, gHreli olarak dtistik heklenen verim getirecek ~eki!de 
fiyatland111lacakt1r. ~ katsay1s1 d-0lay1s1yla sistematfk riski 
yUksek pay senetlerinin fiyatlari daha dtisUk; a katsay1s1 dUstik 
sistematik riski goreli olarak az pay senetlerinin fiyatlar1 
daha ytiksek olacaktir. 

Bu yakla~imda sisternatik ol~ayan ri~kin, iyi bir cesi1len
djrrne ile el!mine edilecegi kabul edildiginden, sistematik ol
mayan risk, bir pay senedinden beklenen verimi etkilememekte. 
yUksPltmemektedir (46). 

3.5.1.1. RiSKiN oLCULMESiNDE YATIRIMCILARIN DAVRANI$LARI 

Baz1 yat1r1mc1lar1n, riskin Hlctilmesinde portfoy yakla~1-
m1n1, ba~1lar1n1n da tek belirli ispesifik) pay sonedi yakla:1-

. m1n1 yegledikleri· ku~kusuzdur. Ancak hangi yaklas1m, genelde 
yat1rmc1lar1n davran1slar1na egemendir. A.B.D. 'de New-York bor
sas1nda y~pilan bir ara~t1r~a, anilan tilkede tipik bir yat1r1m
c:1n1n portfoylintin ortalama dortten az pay senedinden olu$tu~unu 
ortaya koymu$tur. Portf oytin ortalama ola.rak az sayida pay sene-

(46) oztin AKGUC, a.g.e., s.686-687 
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dinden 01u,mas1, 6~ellikle bircyzel yat1r1mc1larin riskin ~l-
oillrnesinde daha Qok, tek, belirli pay senedi yaklas1m1n1 benim
sediklerinin bir gostergesi olmaktad1r. Menkul Deger Yat1r1m 
Ortakl 1klar1 I Menkul Deg'er Yat1r1rn Fonlar 1, Hayat Sigorta s>ir

ket l eri, ~zel Emekli Sand1klar1 gibi kurumsal yat1r1mc1lar1n, 
kollektif yat1r1m kurumlar1n1n, portfoylerinin genisli9'i nede
niyle riskin oloillmesinde portfoy yaklas1m1n1 yegledikleri dil
~Unlilebi l ir. Ancak, geri;ekte riski portfoy i;er<;:evesinde mi 011;1-
mektedirler? Bu soruya sermaye piyasas1n1n gelismi~ oldugu ul
kelerde dahi, fiili buJgularla olumlu yan1t verilememi,tir. Bu 
arada baz1 kurumsal yat1r1mlar1n da, fonlar1n1n buyilk bir bolU
mlinti s1n1rJ1 say1da pay senetleri Uzerinde toplad1klar1n1n goz
lenmesi; ayr1ca deqer kaybeden bir pay senedine yatirim yaparak 
onemli boyutta zarara neden olan portfoy yoneticisinin kendisi
ni, ortaklara veya o fona kat.1lanlara kar~i portfoyde ce$itlen
dirme yapt1g1 gerekcesiyle- savunmas1n1n zor olmas1 , kurumsal 

yat1r1mc1lar1n da, eger uyguluyorlarsa, portfoy yaklas1m1n1 cok 
s1n1rl1 hallerde uygulad1klar1 kan1s1n1 uyand1rmaktad1r (47). 

3.6. UYGULAMADA KULLANILAN MODELLER 

Burada yer alan tanimlar, daha onceki bolumlerde yer alma
s1na ragmen, literatlirde QOk sik rastlanan bu bu modellere top-
1 u o larak ve ki sac a deginmek yarar 11 o 1 acaktir ( 48) . 

3.6.1. MOLODOVSKY MODELi 

Kar paylar1nin kapitalizasyonu temel allnan bu modelde pay 
senedi fiyati a$ag1daki gibi ifade edilir; 

(47) ~ztin AKGUC, a.g.e., s.687-688 
(48) cagatay ERTURAN, I Pay Senedi De~erleme Modeleri ve 

Uygulamalar1 1 
, tTU i$1etme Faktiltesi, !sletrne Milh. Bolilmli bi

tirme odevi, Yoneten: Doc.Dr. Mehmet $ilkrti TEKBAS, 1982, s.44 
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Po= do+ + + .•• + ~~~-
(l+k) (l+k)2 (l+k)n 

Modelin temel ozelliqi ise, kAr pay1 ile kArlar arasindaki 
i 1 h;kidir . . Molodovsky 'e gore kar dagitma oran1 arttikQa. kar pa-., 
y1 bUyUme oran1 kUcUlUr. Bu da Po ve k'y1 etki~~r. 

3.6.2. GRAHAM-DODD MODELi 

Modelde pay senedi fiyati asag'idaki formUlde oldugu gibi 
hesaplan.1r; 

Po= Carpan x ( D + 
1 

3 
hisse ba$1na karl1l2k) + a 

a= Varl1k degerine bagl1 olarak yap1lmas1 olas1l1g1 olan 
dUzeltmedir. 

Modelde kar pay1 dag1tma oranlar1 bUyUk olan firmalarin 
pay senetlerinin fiyatlar1n1n da bUyUk olacag1 gorUlmektedir. 

Graham ve Dodd1 Qarpan1n normal bir kar dagitma orani kul
lanan firma icin ba~ka, anormal bir kAr dag1tma oran1 kullanan 
firma iQin baska sekilde belirlenmesini ongormUslerdir. Modelde 
kullan1lacak kAr pay1 ve h.b.k. rakamlar1n1n, kullan1lmas1ndaki 
gercekQiligin, analiz 5 ila 10 y11l1k bir uzunluga sahip oldugu 
zaman saglanacagi 
konusu oldugunda 
ci kilmaktadir. 

belirtilmektedir. Daha sonraki donemler soz 
carpanin artan degerleri, modeli daha gercek-

Normal ve anormal kAr payi oranlarina gelince, Graham ve 
Dodd· imalat ve sanayi h;letmelerinde bu oran1n %60 ve %75, 
kamu hizmeti isletmelerinde %70 ile %85 olmas1n1n normal olaca
g1n1 saptam1~lard1r. Arna bu oranlar ozel durumlarla ilgili o-
larak dUzeltilecektir. 
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Graham-Dodd modeli $U onemli lmlguyu orlaya koymuipt.ur. Pay 

senedi degeri ile kar pay1 arasinda yakin bir ili$ki olup, ayr1 
kazanQ oran1na sahip iki $irketten kar pay1 oran1 ytiksek olan 

s; irketin pay senedi deger.i.,, :d{l.b~ o.y~~.~]&~~pJ.~~~lti.;~~;~\ ~.ti-r.::·l?iiY l~i;-..i . · .. >:/:: .: 
ve fiyatlar aras1ndaki bu ytik~·ek 'kor.~i~s.yona ters . a:U.~e:biie6ek 
tek hal btiytime oran1 yUksek olanfirmalar1n pay senedi de~erle
mesinde soz· konusu olabilir. 

3.6.3. GORDON SHAP1RO MODEL1 

Model, btiyUme halindeki firmalarin pay senetlerinin cari 
degerini bulmak icin ger9ekle~tirilmi$tir. Bu rnodele g8re pay 
senedihin gerQek degeri: 

Po= 
Pay ba~ina kar pay1 + (H.B.D.) 

k-g 

formtilti ile bulunur. 

H.B.D.= Hisse Ba$1na Dag1t1lan k&r payi (Dividend) 

Eger, 

b= Firman1n elde ettigi gelirden firmada alikonulacak kis

IDJ gosteren oran, 

~o= Cari donemde firman1n geliri ise, 

H.B.D.= (1-b) Yo 

olarak ifade edilebilir. 

r= Firman1n yat1r1mlar1ndan urndugu geliri ise, 

g= r b 



r>k ise b=O oldugundan (yani gelirin ttimti kar pay1 olarak 
dag1t1ld1g1nda) pay senedi maksimum degerini bulamaz, cUnkU g=O 
olur. Oysa bi;r kisim gelirini otofinansman ioin ay1rmas1 daha 

verimli olacaktir. 

r<k ise Pay senedinin de~erini arttirmak ioin kAr paylar1-

n1n ytiksek :tutulmasi daha yerinde olur. 

Yukar1daki i fade 1 er h. b. k., kAr payi ve pay senedi fi yat
l ar1n1n ayn1 oranda bUyUdUgU varsay1m1 ile elde edilmi$tir. 

3.6.4. MARXOWiTZ MODELi 

Bu modele gore bir pay senedinin verimi (k), o senedin her 

y11 verdigi y1 l lik verimlerin ortalamas1d1r. Bu $U 1;1eki lde for

mu le edilebilir: 

Pi= Pay senedinin yil sonu fiyati, 
P2= Pay senedinin y1l ba$i fiyat1, 

k= 
kar pay1 + (P1-Po) 

Po 

Bu formtilde once y1l1k verim. oranlar1 bulunur. Degerlen
dirmede kaQ yil varsa o y1llar1n ortalama y1ll1k verimi bulu

nur. Her y11 :i.r1 verimi .i 1 e orta 1 ama verim fark1 al 1narak verimin 

varyans ve standart sapmas1 hesaplan1r. Daha sor.1ra pay senedi 

yil sonu fiyat1n1 bu]mak icin gelecek y1lda odenmesi beklenen 

ka.r payi (Dividend) saptan:ir ve formi.ilde yerine konur. 

3.6.5. SOLODOFSKY-MURPHY MODELi· 

Model tahvil degerlemede kullan1lan modellere henzer. Bti
ytiyen kar paylar1n1n $imdiki degeri ile pay senedinin y1l so

nunda sa.t1lmas1 haljnde piyasada bulacag1 fiyat1n bu gtinkti de
geri toplam1 pay senedi fiyat1n1 verir. 
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Buradaki ana ozellik kar paylar1ndaki bUyUme oran1 ile pay 

senedinin fJyat1ndaki btiyi.ime oran1n1n farkl1 alinabilmesidir. 

3.6.6. LERNER-CARLETON MODELi 

Bu model pay senedinin gerQek degeri ile defter degeri a
rasindaki iliskiyi dikkate alir. Bunun di,1nda model Gordon

Shapiro modeline ben~er. 

b= 1~1etmede al1konulan kar, 
r= defter degeri itibariyle yat1r1m verimi, 
r b = h.b.k., h.b.d. beklenen verimin btiyUrne degeri ise, 

(1-b) r 
Po= 

k-rb 

olur. 
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4. PORTFoY ANALiZi METODLARI VE PORTFoY TEORiSi 

Hisse senetlerini bir ctizdan icinde ele alan ve hisse se

netlerinin degerlemesinde kullanilan 'portfoy teorisini' ele 
almadan once portfoy analizi metodlar1n1 ele almakta fayda var

dir. 

4.1. PORTFoY ANALiZi METODLARI 

Portfoy analizinde coztime ulasmak ioin tic farkl1 meted iz
lenebil ir: 

(1) Grafik yontem 

(2) Matematiksel yontem 
(3) Kuadratik yontem 

Grafik yontem anla~1lmas1 ve sonuclar1n1n degerlemesi da

ha kolay olsa da, dort hisse senedinden sonra icinden c1k1lmaz 
bir hal ald1g1 ioin ancak portfoy analizine giri$te uygundur. n 

kaq1tl1 portfHyler ioin genellikle lagrangian amac denklemleri

ni minimize eden hesap yontemleri kullan1lmakad1r. Tlim bu yBn

temlerin kullan1lmas1nda; 

i} n adet beklenen getiri 

ii) n adet bu beklenen getirilerin varyans1n1n 

iii) [(n-1) nJ/2 adet kovaryansin 

bilinmesi gerekmektedir (49). 

Ktiottk say1labilecek portfoyler lGln bile bunlar1n hesap
lanrnas1 cok zordur. Bu nedenle Sharpe tarafindan 'pazar modeli' 

o1arak ta adland1r1labilece~ 'indeks yontemi' gelist1rilmistir. 
Bu yontem kis1m 4.2. 'de portfoy teorisi konusu i~inde ele al1-

nacakt1r. Bu cali~rnada uygulamada pek fazla bir sey ifade etrne

dikleri icin portfoy analizi metodlar1na kisaca deginilmekle 

(49) ilhan TAN, a.g.e., s.45 
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yetinilecektir. 

4.1.1. GRAF1K YoNTEM (GEOMETRiK ANALiZ) 

'4' hisse senedinden fazla hisse senedini bar1nd1ran port

fByler ioin bu yBntern kullan1$s1zd1r, bu aoidan gUnJUk hayatta 

uygulamas1 olmayan bir yontemdir. Ancak grafik analizi yontem

l erinin gel1$mesi, bunlari kullanan bilgisayar yaz1l1mlar1n1n 

artmas1 ve bilgisayarlarin islern h1zlar1daki art1s hunlarJn ge

lecekte bu amaola kullan1labilmeleri olas1l19'1n1 kuvvetlendir

mektedir. 

Getimetrik analizi ~01klaman1n en iyi yolu 3 hisse senedi 

kullanan bir etkin portfoy ornegini kullanmaktir (50). 

ilerde portfoy teorisi konusunda ac;:1klanacak olmakla bir-

1 ikte etkin portfoyler konusuna kisaca de§inmekte fayda vard1r. 
Harkowitz'e gore etkin bir portfoy Uo ko~ulu sagl~mak zorunda-

" dir: 

1. Bulundugu risk s1n1f1nda en ytiksek getiriyj saglamak 

2. Bulundugu getiri s1n1f1nda minimum riski tasimak 
3. Ttirel ya da yasal (Xi~O) olmak 

Burada ti.irel olmak, hie; bir 1':.1sa donem sat1s1n1n (short 
sales) yap1lmas1na izin olmad1g1n1 ifade eder. 

3 HiSSE SENEDi oRNEGi: 

X1= Portfoydeki hisse senetlerinin agarl1klar1, ve 

(50) MARKOWiTZ, M. Harry; 1 Portfolio Selection: Efficient 

Diversification of Investments', NewYork-1967, s.129-139 
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oldugu varsay1m1 altinda, 3 hisse senedi portfoyti iojn $Unlar 
yazilabilir: 

X1+X2+X3=l 
X3=l-X1-X2 

SEK!L 6. Bir 3 Hisse senedi Portfoyilniln Geometrik Gosterimi 

c 
1.00 

.oo 

a .oo 1.00 b 

Sekilde X1 ekseni ve X2 ekseninin ve X3=l-X1-X2 dogrusunun 
s1n1rlad1g1 alanin disinda bir portfoy TUrel bir portfoy olma
yacakt1r. 

Standart bir N menkul kiymet analizinde, 'N+l' s1n1rlama 
s1n1rlarna vardir. Mesela 3 menkul kiymet portfoyu ioin; 

X1~0, X2~0, X3~0 ve 

X1+X2+X3=l 
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olrnak uzere 4 sinirlarna vardir. 

3 rnenkul kiyrnetin geQerli getirilerinin sirasiyla ' .04, 

.02, ve .03 ·' oldu~unu ve portfoyUn getiri talebinin ~03 oldu

gunu varsayalirn. Bu dururnda sunlar1 yazabiliriz. 

X3=l-X1-X2 ifadesi yukardaki denklemde yerine konacak o
lursa denklem ~u hali alir: 

.04X1+.02X2+.03(1-X1-X2)~.03 

.04X1+.02X2+.03-.03X1-.0SX2~·03 

.OlX1-.0lX2>0 = 

SEKiL 7. Standart Olmayan TUrel Portfoyler Seti 

c 
l.00 

.oo 
a .oo 1.oob 
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E~!T ORTALAMA DOGRULARI (ISO-MEAN LINES) 

Konuya girmeden once a,agidaki tan1mlar1n.verilmesi yerin

de olur: 

sa; 

Sij= i ve j menkul kiymetleri aras1ndaki standart sapma 

fl.i = i. menkul kiymetin beklenen ya da ortalama getirisi 
I1 = i. menkul k1ymetin agarl1g1 
E = Portfoylin beklenen ya da ortalama getirisi 
V = Portfoy getirisinin varyansi 

Bu durumda 3 hisse senedi portfoyil._ioin sunlari yazabili-

Xs=l-X1-X2 denklemi yukardaki ifadede yerine konacak olur-

halini alir. Asagidaki degerler i9in portfoyiln beklenen getiri
a1 ~6yle hesaplanabilir; 

µ1= .10 

µ2= • 0 5 

p.3= .07 

E= .03 Xi + .02 X2 + .07 

E= .08 bekienen portfoy getirisi dlizeyi ioin, 

' .OB= .03 Xi + .02 X2 + :.07 

.01= .03 Xi + .02 X2 

esitligini elde ederiz. Bu islemler Qesitli portfHy geti
risi dilzeyleri ioin tekrarlanacak olursa $ekil S'deki dogrular1 
elde ederiz. Iso-mean dogrular1 paralel dogrular .sisternidir. 
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~EK!L 8 !so-mean Dogrulari 

1.0 . 

• 6 . 

• 4 • 

• 2 • 

. oo 

Eger µ1=µ2=µ 3 ise tum portfoylerin beklenen getirileri ay
ni olur ve bu dururnda sadece •minimum varyansl1 1 portfoy etkin 
portfoydiir. 

E~!T VARYANS EGR!LER! (ISO-VARIANCE CURVES) 

3 hisse senedi portf8yiiniin varyansi a,agidaki ~ibi ifade 
edilebilir: 

X3= l-X1-X2 degeri yukar1daki ifadede yerine konulursa 1 

2 2 2 
V = X1S11+X2S22+(l-X1-X2) Sa3+2X1X2S12+2X1(l-X1-X2)S13 

+2X2(l-X1-X2)S23 

Gerekli i$lemler yap~l1rsa bu denklem a~agidaki hali alir: 



V= X~ [S11-2S13+S33)+X~ [522-2523+$33] 

+2X1X2[S12-S13-S23+S33]+2X1[S13-S33] +2X2[S2a-Sa3]+Sa3 

S11=S22=.0l, 
$33=.04, 

S12=.005, ve 
S1s=S2s=O. 
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Yukarda verilen degerler icin V ifadesi a$ag1daki gibi ya
Zllabilir; 

V= xf [.Ol+.04] + x~ [.Ol+.04] + 2X1X2 [.005+.04] 
+2X1 (-.04] + 2X2 [-.04]+.04 

V= .Ol dtizeyi icin, 

Benzer $ekillerde diger V duzeyleri icin elde edilen e
lipsler $ekil 9'da g6rtilmektedir. 

V artt1kca Iso-varyans egrisi. genel seklini koruyarak bti
ytir. C ile i$aretlenen X1 =X2=8/19 noktas1 sistemin merkezidir. 
Bu noktanin varyans1 .U06 olup bundan ktictlk varyans yoktur. 

3 HiSSE SENEDi iCiN KRiTiK CiZGi 

Sekil 9 isomean dogrulari ile Isovaryans elipslerini ice~
mektedir. Burada E1 ve v1· 1 1er belirli portfHy getirisi ve var
yans degerlerini ifade etmektedir. L dogrusundan 'b,d,c,e,f SJ-



ras1yla' a$ag1ya doqru inildik9e varyans once V4 ,V3 1 V2 'ye duser 
sonra V2,V 3 ,V,'e c;ikar. E=E1 dog'rusunda en kiic;iik varyansa sahip 
nokta V2 Isovaryans elipsine degdigi b noktas1d1r. Digerleri i

c;inde benzer noktalar konularak kritik c;izgi cizilir. 11 dogru
su Iso-mean dogrulari ile iso-varyans egrilerinin tegetlerinden 
gec;er. Bu do9ru kritik dogru olup bunun i.lzerincleki her nokta 
belli bir g.etiri diizeyi ic:;:in minimum varyansi ifade eder. Bu 
c;izgi daima sistemin merkezi olan C noktasindan gei:;er. 

SEKiL 9 Kritik Cizgi ve Iso-varyans Elipsleri 

4.1.2. MATEMATiKSEL Y~NTEM 

Daha once de belirtildigi gibi, matematiksel yontem kulla
n1ld1g1nda: n adet beklenen getiri ve n adet bunlar1n varyans1 
ile [n(n-1)/2] adet kovaryan'.s1n bilinmesi gerekmektedir. 

Bu yontem basit olarak portfoy varyansin1 minimum yapan 
de9erlerin, tiirev a larak bul unmasina dayanir .· Bi 1indi9'i gibi, 
minimumun oldugu noktada 1. ttirev 'O', ikinci tiirev ise pozi
tiftir. Basit olarak iki menkul kiymetten olusan bir portfHy i

~in ~unlar1 yazabiliriz; 



W =A menkul kiymetinin portfoydeki agarl1g1, 
Sp= Portf oyiln standart sapmasi 
SA= A menkul kiymetinin standart sapmas1 
r1B= tki menkul kiymet aras1ndaki korelasyon 

ve -1<r1B<+l 
= = 

kabulleri altinda, minimumun oldugu nuoktada; 
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yaz1labilir. Minimumun oldugu noktada bunun s1f1ra esitlenmesi 
gerek.mektedir. Bu durumda W degeri asagidaki gibi bulunabilir, 

W= 
SB (SB-rAB SA) 

2 2 
S1+SB-2r,.BSASB 

!kiden fazla varl1g1 bar1nd1ran portfoyler iQin ise Lag
rangian amaQ denklemlerinin minimizasyonu ya da maksimizasyonu 
ile benzer $ekilde QozUme gidilir. 

4.1.3. KUADRAT!K Y~NTEM 

Markowitz portfoy problemlerini Qozebilmek iQin kuadratik' 
Programlama temeline dayana~ bir algoritma gel1$tirmi$tir. _ Bu 
program A.B.D. 'de 'Portfol,io selection for the IBM 1401 ,-- ad1 i

kamuya aQ1k bir ~ekilde dag1t1labilmektedir. 

Bu kuadratik programlama kodlari istenen en alt ve en ust 
dUzeyleri ve kis1tlar1 kag1tlar1n agarl1kland1r1lmas1na yansit
makta kullan1lmaktad1r. ~rnegin yat1r1mc1, hio bir hisse sene
dinin portfoyde %10'dan fazla yer kaplamarnas1n1 isteyebilir. Bu 
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durumda program bu kis1t1 hesaba katarak portfoyde minimum 10 

kag1d1n bulunrnasi gerekecegini algoritrnasina yansitabilmekte
dir. 

Algoritma bildigimiz klasik kuadratik programlamay1 temel 
al1r ve genel olarak a$agidaki gibi ifade edilebilir, 

X1+X2+ ••. +Xn=l.O 
R1X1+R2X2+ .•• +RnXn~Rm 

X1,X2, ..• ,Xn~O 

ko~ullar1 alt1nda 

n n 

min { ~ ~ XiXjSi j 
i=l i=l 

j#i 

Rm= Arzulanan minimum portfoy getirisi 

4.2. PORTF~Y TEOR!Si 

Bolum 3'ten de hat1rlanacag1 gibi tek belirli hisse senedi 
yakla$1m1nda, her bir hisse senedine yat1r1m diqer hisse senet
lerinde~ soyutlanmakta ve riskin olQusu olarak ta standart sap
ma (S) kullan1lmaktad1r. Riskleri ayni fakat beklenen getirile
ri farkl1 finansal varl1klar1 kar$1la$t1rmada ise bu yakla$1m, 
nispi dag1l1rn 61Qlisli olan ve a$ag1da g8rlilen 'Degi,im katsay1-
n11 kullanmaktad1r. Bu yakla$1ma gore i. varl1k i~in DKi a$a91-
daki gibi hesaplanir: 

DKi= 
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Ancak bu yontem sadece tek bir hisse senedi ioin kullani

labilmekte ve portfoy icindeki hisse senetlerinin riskini aq1k

lamakta kullan1lamamaktad1r. Bu nedenle risk tUrlerini olomek 

icin genellikle portfoyler Uzerinde durulmu$tur. Bu amaQla ilk 

olarak Markowitz taraf1ndan, belirsizlik alt1ndaki yat1r1m ter

cihlerine kuralc1 bir yakla$1m olarak gelistirilen portfoy teo

teorisi 1.Boltimde ozetlenmeye cal1$1lan karar teorisi yap1s1-

n1n basitle~tirilmesi olarak gorUlebilir. Bu basitle$tirmede i

ki onemli varsayim; menkul k1ymet getirilerinin normal dag1l1-

ma uygun olarak da~1lmas1 ve yat1r1mc1lar1n riskten ho$lanrnarna

s1d1r. Bu varsayimlar belirsizlik altinda yat1r1m kararlar1n1n 

iki ozelligini icerirler: 

(l) Gelecek portfoy getirisi da~1l1m1n1 tanimlamaya iki 

istatistik kAfidir; bunlar da~1l1m1n ortalamas1 ile varyans1-

d1r. 

(2) Yat1r1mc1lar, verilen bir portfoy varyans1 dUzeyi icin 

ytiksek getiri beklentisini dti~tik getiri beklentisine tercih e

derler. 

Yat1r1mc1lar1n riskten hoslanmamas1 varsay1m1 onemli bir 

varsay1md1r. Bu varsayirn yat1r1mc1lar1n en yUksek getiri bek

lentili tek menkul varl1k tutmaktan ziyade portfoylerini ce$it

lendirmeye Qal1$acaklar1 tahminini ioerir. 

Portfoy teorisinde yat1r1mc1n1n ilgisi portfoy getirisi 

dag1l1m1 lizerindedir. Her bir menkul degerin ozelligi sadece 

portfoy getirisi dag1l1m1na etki ettigi stire ioinde onemlidir. 

Bir portfoytin getirisiyle ioerdigi menkul kiymetlerin getirile

ri arasindaki ili$kiyi modellernek olasilik teorisinin baz1 ba

sit kanunlar1n1 kullanmay1 gerektirir. Bu 0Jas1l1k kanunlar1n1n 

sonuclar1 a$ag1da not edilecektir (51). 

(51) FOSTER, George., 'Financial Statement Analysis', 

Stanford University, 1978-USA. s.236 
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A BiR PORTFoYliN BEKLENEN (UMULAN) GETiRiSi 

Bir portfoytin beklenen getirisi tek tek portfoydeki men
kul lerin getirilerinin dogrusal fonksiyonu olup basit bir ifade 
ile portfoydeki menkullerin getirilerinin agarl1kl1 ortalamas1-
d1r. R1 i menkul kiymetinin getirisi ve Rp menkul kiymetlerin 
portfoyUntin getirisi olsun. Bu durumda portfoytin beklenen geti
risi $oyle gosterilebilir: 

n 

E(Rp)= ~ Xip E(R1) 
i=l 

(1) 

Xip= P portfoytindeki i. hisse senedinin orant1l1 agarl1g1 
(% cinsinden), 

iki menkui kiymetin var oldugunu kabul edelim 1. menkul 
kiymetin beklenen getirisi, (E(Ri)=.12) ve 2. menkul kiymetin 
beklenen getirisi, (E(R 2 )=.14) olsun bu durumda bir fonun %70'i 
menkul kiymet l'e ve geri kalan1 da menkul kiyrnet 2'ye yat1r1-
lacak olursa bu iki menkul kiyrnetten olu$an portfoytin beklenen 
getirisi ~oyle hesaplanabilir; 

E(Rp)=.7 x .12 + (1-.7) x .14 = .7 x .12 + .3 x .14 = .126 

B BiR PORTFoYUN RiSKi 

Simdiye kadar yap1lan Qal1•malar rnenkul k1ymet getirileri
nin normal daOJl1ma uydugunu, yani basta yapt1~1m1z ilk varsa

y1m1 do9rular yonde oldu~unu gostermi$tir. Harkowitz'inde be
lirt.tigi gibi, standart sapma ya da varyans bu durumda dag'1l1m1 



temsil etmekte yeterli araclar olmaktad1r (52). 

~EKiL 10 

X1p 
I 
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I 

Beklenen Getiri Da~1l1m1 Farkli iki Portfoy 

A PORTFoYU 

B PORTFoYU 

-!~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~ 
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Sekil lO'da beklenen getirileri ayn1 olmakla beraber bek

lenen getiri dagJl1m1 farkl1 muhtemel iki portf6y gortilmekte

dir. B portfoyti A'dan daha dag1l1ml1d1r. Sonuc olarak yat1r1mc1 

ac1s1ndan daha risklidir. Sekillerde gorUlen e~rilerin altinda 

kalan alan1n integrali (ihtimaller toplam1) l'dir. 

Simetrik normal da~1l1mda toplam alan1n % olarak dag1l1m1 

soyledir: 

x+S ile x-S aras1: %68.26 

x+2S ile x-2S aras1: %95.46 

x+3S ile x-35 aras1: %99.74 

(52) Meltem TARHAN, Portfoy Analizi, Bitirme odevi , Yon: 

Doc.Dr. Ethem Tolga, Haziran-1990, s.9-11 
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BiR PORTFoYUN GETiRiS1N1N VARYANSI (RiSKiN HESAPLANISI) 

Portfoy getirisinin varyans ifadesi a~agidaki gibi hesap
lanabil ir, 

S2(Rp)= E{[Rp-E(Rp)]2} (2) 

A$ag1daki (3) olasilik kanunu ile (2)'den yararlanarak (4) 

ifadesini elde edebiliriz, 

S2 (XipRi )= 
2 Xip 2 S (Ri), (3) 

n 
S2(Rp)= E{ :2:: Xip[Ri-E(Ri)]}2 (4) 

i=l 

(4) ifade~i iki menkul kJymet portfoyU incelendiginde daha iyi 

ard a~· J. i ab j 1 i r, 

S2 (Rp)= Xfp E[R1-E(R1)] 2+ X2~ E(R2-E(R2)] 2 

+ 2 X1pX2pE{[R1-E(R1)] [R2-E(R2)]} (5) 

Yukardaki (5) ifadesindeki 2 X1pX2pE{[R1-E(R1)] [R2-E(R2)]} bi

le$eni R1 ile R2 aras1ndaki kovaryans1 ioerir, 

Menkul kiyrnet i ve j arasindaki kovaryans genellikle a$a
gJdaki gibi ifade edilebilir; 

(6) 



r1j= i ve j menkul kiymeti getirileri arasindaki korelasyon, 
81 = i menkul kiymetinin getirisinin standart sapmasi, 
Sj = j menkul kiymetinin getirisinin standart sapmas1, 
S1j= CoV1j= i ve j menkul kiymetleri getirileri arasindaki 
kovaryans. 
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(4) denklemini (5)'den yararlanarak a$ag1daki gibi daha kisa 
bir ~ekilde ifade edebiliriz; 

(7) 

Sol taraftaki R12S(R1)S(R2) ifadesi S1j (ya da COVij)'ye esit
tir. Bu durumda asag1daki ifadeyi elde edebiliriz; 

ornek : 

iki menkul kiymete e$it varyanslarla [S2(R 1 )=S2(R 2)=.03] 
e$it yat1r1m1n (X 1 p=X2p=.5) var oldugunu kabul edelim. 

S2(Rp)= (.5)2.03 + (.5)2.03 + 2 .5 .5 r 1 2 (.03) 112 (.03) 112 

= .0075 + .0075 + .015 ri2 

Ce$itli r 12 degerlerinin S2(Rp) Uzerine etkilerini gozleyecek 
olursak portfoy ce$itlendirmenin faydalar1n1 daha iyi anlayabi
liriz. 

ilk olarak ri2=l (iki menkul kiymet getirileri aras1nda 
pozitif iliski olmas1 hali) durumu iQin bakacak olursak, 
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=.0075 + .0075 + .015 = .03 

Gortildtigti gibi bu durumda portf oyUn varyans1 her iki men

ku l k1ymetin varyans1 ile ayn1d1r. Simdi r12 =.1 (iki menkul 
k1ymet getirilerinin zayif surette pozitif ili~kili olmas1) du
rumuna bakacak olursak, 

S2(Rp)= .0075 + .0075 + .0015 = .0165 

r 12 = O (iki menkul k1ymet getirilerinin ili~kisiz olmas1) 

s 2 (Rp)= .0075+.0075+0=.0150 

r 12 =.1 ve r1 2=0 durumlarinda r12=l durumuna gore nispi bir 
azalma gaze ~arpmaktad1r. Son olarak r 12 =-1 durumu (iki menkul 
k1ymet getirilerinin tamamen negatif ili$kili olmas1) tizerinde 
durulacak olursa: 

S(Rp) = .0075+.0075-.015=0 
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Bu durumda portfoy varyans1 s1f1rd1r ve belirsizlikten ta

mamen korunmus bir portfoy olusturulmustur. Bu durum ~esitlen

dirmeden maksimum faydanin saglanmasi durumudur. 

ornek: 

Asagidaki iki menkul kiymetten olusan portfoyU ele alalim; 

l.Menkul 
varlik 
verim 
oranlari 

% 0 
%40 

2.Menkul 
varlik 
verim 
oranlari 

-%5 
%55 

x 
x 

x 
x 

Beklentilerin Ortalamadan Sapma2 Olasiliklar 
Olasiliklari Sapma 

.50 = % 0 -%20 %4 x .50 = %2 

.50 = %20 +%20 ~4 x .50 = %2 

E(R1)= %20 S2(R1)= %4 
S (R1) = %20 

Beklentilerin Ortalamadan Sapma2 Olas1l1klar 
Olas1l1klar1 Sapma 

.50 

.50 
=-%2.5 -%30 
= %27.5 +%30 

E(R2 )= %25 

%9 
%9 

x . 50 = %4. 5 

x . 50 = %4. 5 

S2(R2)= %9 
S(R2) = %30 

iki menkul kiymete X1p=.6 ve X2p=.4 oranlarinda yat1r1m yap1l
d1g1 taktirde asag1daki ifadeyi yazabiliriz; 

S2(Rp)= (.6)2.04 + (.4)2.09+ 2 .6 .4 r1 2 (.04)112 (.09)112 
= .0144 + .0144 + .0288 r12 
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~EKiL 11. Pay Senetlerinin Verimleri Arasindaki 1liJkiye (Ko
relasyon) Gore Olas1l1klar 

I II III 

Ce~itli Her hal icin bek- Tam olum- Kore las- Tam olum-
Durumlar lenen ctlzdan ve- lu kore- yon olma- suz kore-

rimi las yon masi lasyon 

Hem A, Hem B 
nin ytlksek .6 %40 + .4 %S5 .so .25 .oo 
verim vermesi =%46 

Hem A~ Hem B 
nin dtlJtlk .6 %00 + .4 (-%S) .50 .25 .oo 
verim vermesi =-%2 

A'n1n Ytlksek 
B'nin Di.1$tlk .6 %40 + .4 (-%5) .00 .2S .so 
verim vermesi =%22 

A'n1n Di.1$tlk 
B'nin Ytlksek .6 %00 + .4 %55 .00 .2S .so 
verim vermesi =%22 

(i) Menkul kiymetlerin verimleri arasinda tam olumlu kore

lasyon bulundu~unda ctlzdan1n verim ve varyans1 (r=l), 

2.Menkul 
varlik 
verim 
oranlar1 

%46 
-% 2 

x 
x 

Beklentilerin Ortalamadan Sapma2 Olas1l1klar 
Olas1l1klar1 Sapma 

.50 

.so 
= %23 
= -%1 

E(Rp)= %22 

%24 
-%24 

%5.76 x .50 = %2.88 
%S.76 x .50 = %2.88 

S2(Rp)= %5.76 

ya da daha aQ1k bir ifadeyle, S2(Rp)= .0144+.0144+.0288=.0S76 

yazilabilir. 
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r=.l durumunda ise 

S<Rp)=.0144+.0144+.00288=.03168 yazilabilir. 

(ii) Menkul kiymetlerin verirnleri arasinda hiQ bir ili$ki 

bulunmad1g1nda ctizdanin verirn ve varyansi (r 1 2=0), 

2.Menkul 
varlik 
verirn 
oranlari 

%46 
-% 2 

%22 
%22 

x 
x 
x 
x 

Beklentilerin Ortalamadan Sapma2 Olasiliklar 
Olas1l1klar1 Sapma 

.25 = %11.5 %24 %5.76 x .25 = .0144 

.25 =-% 0.5 -%24 %5.76 x .25 = .0144 

.25 = % 5.5 %00 %00 x .25 = .00 

.25 = % 5.5 %00 %00 x .25 = .00 

E(Rp)= %22 S2(Rp)=.02B8 

Ya da daha ao1k bir ifadeyle, S2(Rp)= .0144 + .0144 + 0 = .0288 
yaz:ilabilir. 

(iii) Menkul kiymetlerin arasinda tam olumsuz korelasyon 
bulundugunda ctizdanin verim ve varyansi (r12=-l), 

2.Menkul Beklentilerin Ortalamadan Sapma2 Olas1l1klar 
varlik Olas1l1klar1 Saprna 
verim 
oranlari 

%22 x .50 = %11 %00 %0 x .50 = %0 

%22 x .50 = %11 %00 %0 x .50 = %0 

E(Rp)= %22 52 (Rp )= %0 

Ya da daha acik bir ifadeyle, S2(Rp)=.0144+.0l44-.0288=0 yaza

biliriz. 
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Bu durumda portfoy getirisi hakkindaki belirsizligi, tamamen 

korunmu$ bir portf oy yarat.arak e 1 imini ze etmek mtimktindti.r. 

Her iki ornekteki agarl1klar portfoy oe•itlendirmenin muh

temel faydalar1n1 daha iyi gosterebilmek icin kasten secilmi• 

deqerlerdir. iki varlik portfoyti icin, r12=-l ve X1p ve X2p 
birbirlerinin sapmalariyla ters orant1l1 oldugunda, 

= (8) 

ce•itlendirmeden maksimum fayda meydana gelir. 

Boylece ornek iki'de S(R 1 )=.2 ve S(R2)=.3 ile 'X1p/X 2p' 

oran1nda oldugunda Qe$itlendirmeden maksimum fayda saglanmakta-· 

dir. Portfoydeki menkul kiymetlerin agarl1klar1n1n toplam1 bir' 

e e9it oldugu icin, bu X1p=.6 ve X2p=.4 anlamina gelir. 

N-MENKUL KIYMET PORTFSYti 

N menkul kiymet portfoylinde, 

n n 

S2(Rp)= L L Xip Xjp Sij 

i=l j=l 

i=j oldugunda, 

(9) 

kayd1 ile, (4.9) varyans ve kovaryans terimlerini ayr1 ay~ 
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ri iQeren bir ifadeye ayrilabilir: 

n n n 
2 S (Rp)= L 2 Xip S2 (Ri) + ~ L 2 XipXjpSij (10) 

i=l i=l i=l 
j~l 

i 1 1 den N'e kadar j'de i=j durumu haric l'den N'e kadar 

degi,ir yani sa~ taraftaki ifadedP N[N-1] tane terim vard1r. Bu 

aoiklamalardan sonra genel olarak, (lO)'daki varyans terimleri

nin say1s1n1n [N(N-1)]/2 olduqunu soyleyebiliriz. Boylece bir 

10 menkul kiymet portfoyti icin, S2(Rp); 10 varyans ve 45 kovar

yans terimini icerecektir. Bir 100 menkul kiymet portfoytinde i

se, S2(Rp); 100 varyans ve 4950 kovaryans terimini ioerecektir. 

Ancak bundan, S2(Rp)'nin ioinde varyans terimlerinden sayica 

fazla kovaryans terimi oldugu ioin kovaryans terimlerinin bas

kin oldugu sonucu oikmaz. S2(Rp) ayr1ca varyans ve kovaryans 

terimlerinin nispi olotilerine de baql1d1r. Bununla beraber, de

neysel olarak, kovaryans terimleri genis ve iyi oe$itlendiril

mi~ portfoylerde daha btiytik katkida bulu~an terimlerdir. orne

~in, Fama bir 50-menkul kiymet portfoyti i~in kovaryans terimle

rinin S2(Rp)'nin yakla~ik olarak %90'1n1 te$kil ettiqini gos

termi$tir (53). 

(53) Foster, GEORGE., a.g.e., s.208-234 
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Riskin minimize edilmesinde gozontine al1nmas1 gereken en 

onemli degi~ken korelasyondur. Yat1r1mc1 Qok sayida menkul k1y
met arasindan etkin bir bile$imi belirlemek isterse $U kuadra

tik programin coztimtiyle u~rasacaktir. 

(10) denkleminin sagindaki (ikinci) terimin rninirnizasyonu, 

n n 

min{ L ~ X1p Xjp S1j} 

i=l j=l 
j:J:i 

Bunun iQin gerekli yan kosullar; 

n 

~· X1p E(Ri) ~ k 

i=l 

burda k sabiti bir portfoy getirisi dtizeyini gosterir. 

n 

~ Xip=l, Xip>O 

i=l 

ipeklindedir. 

Boylece herhangi bir portfoy getirisi dtizeyi ioin varyansi 

minimum olan etkin portfoy bulunabilir. Portfoy getirisi dtizeyi 
yat1r1mc1lar1n tercih fonksiyonuna bagl1d1r. Tercih fonksiyonu

nun veri oldu~u dururnlarda etkin portfoyler aras1ndan hangisi
nin seoilece~i bulunabilir. 
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C ETK1N PORTFoYLER VE USTUNLUK 1LKES1 

Portftiy teorisinde tisttinltik ilkesi sunu ifade eder, bir 
yat1r1mc1 (1) verilen bir risk dtizeyi icin en yliksek beklenen 
getirili portfoyil ve (2) verilen bir portfoy getirisi dtizeyi i

cin en dti5tik risk seviyeli portfoyti tercih edeceklerdir. Bu il
keyi ac1klamak icin S2(R1)=.04 ve S2(R1)=.09 durumunu gozontine 
a11p a$ag1daki varsay1mlar1 yaparsak; 

E(R1)=.008 
E(Rz)=.014 
r12=.l 

. 
Xip=.6 ve X2p=.4 durumu ioin, 

E(Rp) =.0104 
S2(Rp)=.03168 

Bu durumu blittin fonlar1 menkul kiymet l'e yat1rma durumu 

ile mukayese edebiliriz; 

Riskten ka~an bir yat1r1mc1n1n goru~ ao1s1ndan, yukardaki 
iki hisse senedi portfoyU tek hisse eenedi portf5ytinden listun
dtir ctinkti daha yUksek bir beklenen getirisi ve daha dtistik bir 
varyans1 vard1r. 

Portfoy teorisi analizi verimli portfoyler gurubu yapmay1 
ve sonra bu verimli portfoyler arasindan risk ve getiri hususu 
gibi yat1r1mc1n1n tercih esaslar1na gore secim yapmay1 icerir. 

Etkin bir portfoy verilen bir risk dtizeyi icin en ytiksek bekle
nen getirisi ya da verilen bir getiri dtizeyi icin en dli$Uk risk 
dUzeyi clan bir portf6ydtir. Etkin portfoyler gurubu etkinlik 
s1n1r1n1 olusturur. Sekil 11'de bu kavramlari gorebiliriz. 
Portfoy A'nin C'ye ve portfoy B'nin de C'ye tisttin oldugu gorti
lebilir. Etkinlik s1n1r1n1n farkl1 noktalarinda oldugu icin A 
ve B aras1nda u~tUnlUk fark1 yoktur. A ve B ya da s1n1rdaki di
ger noktalar arasindan secim yat1r1mc1n1n tercihlerine bagl1 o
lacakt1r. Ktictik varyansl1 bir portfoy almakla ilgilenen bir e
mekli cift A1 y1 tercih edebilecegi gibi ytiksek getiri ile ilgi-
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lenen yeni mezun bir gene B'yi tercih edebiletektir. 

~EK1L 11. Etkinlik Siniri 

E(Rp) 

i:t'!KB'deki en cok i~lem goren his~e senetlerinden 40 tanesj 

(Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi indeksinin hesaplanmas1na. 

esas te~kil eden) Uzerinde yap1lan bir cal1~mada veri olarak 

Ocak 1986-Haziran 1988 donerninden yararlan1lm1s ve bu 30 aylik 
donemin analizi sonucunda piyasada bulunan tum riskli finansal 

varl1klar1, piyasada bulunan miktarlar1yla orant1l1 olarak ice

ren varlik olan pazar portfoytintin (M) gercekten de teorinin on

gordugu $ekilde etkin varl1k oldugu gorUlmU~tur (54).Arz ve ta
lebe gore finansal varl1klar1n fiyatlarinda meydana gelecek de

gi$iklikler, tum finansal varl1klar1 belirli oranda iceren pa
zar portfoylinti zorunlu olarak etkin bir varl1k olmaya yonelte

cektir. 

(54) Yrd.Doi;<Dr. Mehmet BOLAR, Banka ve Ekonomik Yorumlar 

Dergisi, Temmuz-1988 . Say1 7, s.29-32 
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D PORTFoY CE$1TLENDiRMENiN FAYDALARI 

Markowitz'in portfoy yonetiminde bahsettigi oe•itleme as

len birc;ok menkul kiyrnet sat1c1s1 ve tipik yat1r1mc1lar1n al1~

k1n olduklar1 ce$itlemeden farkl1d1r. Markowitz' in etkin c;e9it

lemesi pozitif korelasyondan daha az jJi,kiye sahip yat1r1mlar1 

birle•tirerek riski azaltma yolundad1r. Genel olarak aralarin

daki korelasyon azald1kc;a portfoytin kaybetme riski azalrnakta

dir. 

Markowitz bunu $U ~ekilde ifade etmektedir; esas clan c;e

$itleme degildir, dogru sebeple, dogru tip c;e$itleme yap1lmal1-

d1r. 60 oesit degi9ik demiryolu hisse senedinden olusan bir 

portfoy , orne~in ayn1 bliytikltikteki ancak demiryolu,madencilik, 

sanayii hisse senetlerinden olusan bir portfoy kadar iyi ~esit

lendirilmemi•tir. 

Portfoy varyans1 genellikle Uc; faktore bagl1 olacakt1r: 

(1) Her me:r:kul kiymetin verimi 
(2) Her rner.kul kiymetin dj.ger menkul kiyme·t lerle kovarye.r.-

5 J. I ve 
(3) Portf oydel:i menkul k:iymet say.is1 (ve agarl:iklar:i.) 

Cesitlendirmenin faydalar1n1 daha iyi aQ1klayabil~ek i~in; 

her menkul kiymetin getirisinin diger menkul kiyrnetlerin geti

rilerinden bag1ms1z (veya bUtiln i ve j'ler iQin i=j iken Sij=O) 

ve portfoydeki menkul kiymetlerin esit a~arliga sahip olduklari 

farzedilirse (X1p=l/N), verilen bu varsay1mlarla (10) denklemi 

(11) denklemine donusur. 

n 
2 -S (Rp)- 2:: 2 2 X1pS (R1) 

i=l 

1 :2:n = S2(Rp) ( 1 1 ) 
N2 i=l 
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Eger en bliylik menkul kiymet varyans1n1n M oldugunu farze
dersek, 

NM M 
S2(Rp)~ = (12) 

N2 N 

M=.&25 durumunu gozonUne al1rsak farkl1 say1da menkul kiy
met i9eren portfoyler icin S2(Rp)'nin davran1slar1 a$ag1da s1-

ralanm1st1r. Burada goze carpan $ey S2(Rp)'nin ktictik bir port
foy bUyUk1ti9"tinde bile, hUylik oranda azalt1lm1~ olmas1dir. 

N=l ise, S2(Rp)=.025 

N=S ise, S2(Rp)=.005 

N=lO ise, S2(Rp)=.0025 

10 menkul kiyrnetin otesindeki portf~y bliytikltiklerindeki 
art1slar icin portfoy varyans1ndaki azalma onernsenmeyecek dere
cededir. Yapilan ara$tirnalar yukardaki teorik varsay1mlar~ do~

rular nitelikte sonuc vermi$lir. 

E PAZAR MODEL! 

KUcUk bir N varlik portfoytintin bile fazla say1da veriye 

ihtiyac1 va~d1r (N varyans ve [N(N-1)] tane kovaryans). Bu tah

minleri ttiretmekte hesaplamaya bagli zorluklar Sharpe'i asagi
daki pazar modelini geli$tirmeye sevketti. indeks modeli olarak 

ta bilinen bu yontemde hem bir finansal varl1§1n, hem de port

f6ylerin riskini BlQmek mUmktindtir. Bu y6ntemde sistematik risk, 
turn finan5al varlJklar1n getirilerinde de~i$ime neden oldugun

dan, pazardaki di~er finansal varl1klar1n getirileri ile bu fi

nansal varl191n getirisi aras1nda do~rusal bir iliski oldugu i

fade edilmektedir. Bu iliski karakteristik dogru denklemi ile 

ar;1klanmaki..ad1r. W.F.Sllarpe tek bir finansal varlik get..irisi i

le pazar1n getirisi aras1ndaki bu ili$kiyi asag1da g8sterilen 
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dogru denklemi ile ifade etmi~ ve denklemi karakteristik dogru 
denklemi olarak adland1rm1$t1r. 

Karakteristik dogru sistematik ve sistematik olmayan riski 
grafik olarak temsil eden ve finansal varlikla pazar arasindaki 
ili,kiyi kuran bir pazar modeli niteligindedir (55). 

Rit= t doneminde menkul k1ymet i'nin getirisi, 
Rmt= t donerninde pazar portfoytintin getjrjsi 

~~.£i sabitlerdir. 
eit= tahminin standart hatas1 

$EK1L 12. Karakteristik Dogru 

(13) 

(55) Belk1z SEVAL, Portfoy Kuram1 ve Etkin Portftiy 01u,tu
rulmas1nda Tilrkiyeden Bir ornek Cal1~ma, Yay1nlanmam1$ Do~ent

lik tez5, i.u.ikt. ,istanbul-1985, s.8 
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Alfa sabit katsay1s1 varl1g1n getirisinin pazar1n getirisi 
ile ili$kisi olmayan kism1n1 gostermektedir. Beta katsay1s1 pa
zar1n veriminde bir birimlik degi$im oldugunda (i) varl1g1n1n 
getirisinde ne oranda degisim olacag1n1 gosterir. Karakteristik 
dogrunun egimini gosteren beta katsay1s1 5u $ekilde hesaplan1r: 

eit ise regresyon dogrusundan sapmalari gosterir. Boylece 
(eit+~i) varl1g1n getirisindeki sistematik olmayan riski olu$
tururlar. 

Yukarda anlat1lanlar goz online alinacak olursa, bir e$i~ 
agarl1kl1 portfoytin beklenen getiri ve varyans1 a$ag1daki sibi 

ifade edilebilir: 

N 

s2 (Rp)= B~ s2 (Rm) + l/N2 ~ s 2 (ei) 

i=l 

N 

~p=(l/N) ~ D<\ 

i=l 
ve 

N 

.Sp=(l/N) ~ .Si 

i=l 

(14) 

(15) 

(15) denkleminde N arttikQa sag taraftaki terimin daha az onem
li hale geldiqi gorUlmektedir. Bu portfoy teorisinin temel o
zel l igidir. Tek bir menkul kiymetin btiytik bir varyans1 olmas1na 
kar5!11n pazar portfoyi.lyle dti~tik bir kovaryansa sahip olmas1 onu 
cekici k1labilmektedir. 

4.3. FiNANSAL VARLIK DEGERLENDiRME MODELi (FVDM) 

Finansal Varlik De~erleme Modeli ( Capital Asset Pricing 
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model_CAPM) portfoy analizinin rnaternatiksel ve ekonornik tan1rn1 

clan serrnaye pazar1 kuram1na bagl1 olarak geli$tirilrni$ bir mo 
deldir. Pazar1n dengede oldugu dururnda riskin pazar fiyat1n1 

belirleyerek, tek bir varlik icin uygun risk 6lcUsUnti geli~ti

ren bu model, risk-beklenen getiri ili$kisini ele alarak bunu 

tan1rnlarnaktad1r. FVDM, Sharpe ve Treynor taraf1ndan gelh1tiril

mi$ ve Mossin, Untner ve de Black taraf1ndan geni$letilmi~

tir (56). 

4.3.1. F1NANSAL VARLIK DEGERLEME MODEL1N1N VARSAYIMLARI 

: BUtlin yat1r1mc1lar1n varl1klar1n ortalamalar1, varyan$

lar1 ve kovaryanslar1 hakk1nda benzer beklentileri vard1r. 

- Her yat1r1mc1, finansal varl1klar1n gelecekteti ba$ar1 -
lar1 n1 tahmin e d erek karar vermektedir. Varl1klar1n basar1s1, 

bekl enen getiri , standart sa pma ve g etiriler arasindak i kore

las yon katsay1s1n1n hesaplanmasiy l a ol~Ultir . 

- Her bir ya t1r1mc1 servetinj tek bi r menku l varlJ ~a ya

t1rmak tan .;:ok, !1arkowitz'in gelistird:gi etkir" ce~itlendi rmey j 

sagl amaya Qal1$mal1dJr. 

- Pazarda her miktarda para risksiz faiz oran1 Uzerinden 

bore a11n1p verilebilmeli ve pazar faiz oran1 di$1nda bir fajz 

orani kullan1lrnamal1d1r. 

- Yat1r1mc1 gurubu gelecekteki getiri oranlar1n1n olas1l1k 

dag1l1rn1 hakk1nda e~it bilgiye sahip olmal1d1r. 

- Analizler bir donem iQin yap1lmal1d1r. 

- Ana l izler bir donem iQin yap1lmal1d1 r . 

(56) Belk1z SEVAL, a.g.e., s.74 
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~ Ttim yat1r1mlar sonsuz boltinebilir, tam likidite ozelli

gine sahiptir. 

- Vergiler, transfer maliyetleri, alim ve satim komisyon

lar1n1n s1f1r oldugu varsay1l1r. 

- Enflasyon ve faiz oranlar1ndaki degisiklikler onceden 

bilinmektedir. 

- Sermaye pazarlar1 dengededir ve kusursuzdur. 

FiNANSAL VARLIK DEGERLEME MODELiNiN oZELLiKLERi 

FVD Modelinin sermaye pazar1 kuram1na bagl1 olarak gelis

tirilmesi nedeniyle sermaye pazari kuram1 lizerinde k1saca dur-· 
mak gerekir. Sermaye pazar1 kuram1ua gore dengede olau bir pa

zarda etkin portfoyler icin beklenen getiri iJe portfoytin ris

ki aras1ndaki iliski sermaye pazarJ dogrusu (SPD) ile ifade e

dilmektedir. Serrnaye pazar1 kuram1na gore tum etkin portfoyler 

sermaye pazari dogrusu Uzerinde yer almaktad1r. Piyasada mev

cut tum riskli finansal varl1klar1, piyasada bulunan miktarla

r1yla orant1l1 olarak iceren ve pazar portfoyU adi verilen fi

nansal varlik (M), teoriye gore finansal varl1kt1r ve SPD Uze

rinde yer almaktadir. Arz ve talebe gore tum finansal varl1k

lar1n fiyatlar1nda meydana gelebilecek degisiklikler pazar 

portfoyUnU etkin bir varl1k olmaya yoneltecektir. Bu kurama 

gore portfoytin riskinin olQtilrnesinde standart sapma kullan1l

maktad1r. 

Yukarda verilen varsayimlara gore varliklar a~ag1daki mo

dele gore dengede fiyatlanacakt1rlar. 

E(R1)= E(Ro) + Bi[E(R~)-E(Ro)] 

E(Ro)= Getirisi pazar portfoyU ile korelasyonsuz minimum 

varyansl1 portfoyUn b~~lenen getirisi 
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S 2 (Rm) 

Yat1r1mc1lar1n tek bir fiyattan alip satabilecekleri bir 

risksiz varlik (Rf) bulundugu varsay1m1 altinda asa~1daki for
mUlU elde edebiliriz, bu durumda E(Ro)=Rt olur; 

SEKiL 13. Serrnaye Pazari Dogrusu 

E(Rp) 



SONUC: 

Karar teorisinin basitle~tirilmi~ bir $ekli olan portfoy 
teorisi gilnilmilzde uygulanabilirligi pek olmayan bir modeldir. 
Bunun ba~lica sebebi ekonomik olaylarin da diger dogal olaylar 
gibi tek bir teoriyle aQiklanmaya elverisli olmamas1d1r. Her 
teoride oldugu gibi portfoy teoriside nihayet bir teoridir ve 
ne kadar iyi olursa olsun pratikte btiyilk bir anlarn ifade etmez 
Ancak portfoy teorisi bize yat1r1mc1 davran1~lar1n1 hiQ olmazsa 
bir yontiyle ac1klamaktad1r. 

Gunilmilzde uygulanabilirligi cok fazla olmasa da, bu teori
yi kullanan bilgisayar yaz1l1mlar1 gittikQe artamaktad1r. Buda 
bu teorinin bilyilk bir gelecek vadettiginin bir gostergesidir. 
Portfoy teorisi gilnilmtizde de gelitmesini slirdilrmektedir. Teorj

ye her yil yeni ilaveler yap1lmakta ve uygulamaya donlik yan1 
kuvvetlendirilrnektedir. Bu da teorinin gelecekte bliyilk onem ka
zanacag1n1 gostermektedir. 
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