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Riske Maruz Değer (VaR) ve Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama 

Serap Altun 

ÖZ 

 
Bu çalışmada risk yönetiminin aşamaları olan riskin tanımı, sınıflandırılması ve 

ölçülmesi konuları ele alınmıştır. Son dönemlerde yaygın olarak risk ölçümünde 

kullanılan Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi incelenmiştir. Çalışmada VaR 

yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemleri ve Simülasyon yöntemleri gelişmiş 

volatilite yöntemleriyle birlikte ele alınmıştır. 

 

Bu çalışmada volatilite ölçümü için GARCH yöntemi kullanılarak, Parametrik VaR( 

Varyans-Kovaryans) yöntemi ile hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföy için 

risk ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, risk ölçümünde kullanılan VaR 

yöntemlerinin volatilite değişkenliğini dikkate alan gelişmiş volatilite yöntemleriyle 

desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Value at Risk (VaR) and A Practise for Shares 

Serap Altun 

ABSTRACT 

 

This study has analyzed; description, classification and measuring stages of risk 

management. Value at Risk (VaR) which has recently common used in risk 

measurement is examined. VaR calculation methods which are Variance- Covariance 

and Simulation techniques are analyzed together with volatility models. 

 

Parametric VaR (Variance-Covariance) method is practised for a portfolio which is 

consist of shares with  GARCH volatility method. The results are proved that VaR 

methods’ volatility variable should be supported with advanced volatility models. 
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ÖNSÖZ 
 
Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan finansal krizler etkin bir risk 

yönetimi sisteminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca küreselleşmenin de 

etkisiyle karmaşık ve değişken yatırım işlemleri nedeniyle artan riskler bu 

gereksinimi desteklemektedir. Bu nedenle belli bir zaman dilimi içinde, yatırım 

yapılan finansal varlıkların değerinde meydana gelebilecek kaybın yani riskin 

büyüklüğünü tek bir rakamla ortaya koyan Riske Maruz Değer (VaR) önem 

kazanmaktadır. 

 

Bu çalışmada VaR yöntemleri ve volatilite yöntemleri ele alınmıştır. Ayrıca VaR’ı 

incelemek amacıyla oluşturulan bir portföy için değişen volatiliteyi de dikkate alarak 

risk ölçülmeye çalışılmıştır.  

 

Tezimi hazırlarken bana destek olan aileme ve yol gösteren danışman hocam Yrd. 

Doç. Dr. Nilgün Çil Yavuz’a teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 
 
Riskin ölçülmesi risk yönetiminin bir parçasıdır. Geleneksel risk ölçüm 

yöntemlerinden her biri farklı finansal varlıkların riskini ölçmektedir. Fakat bu 

finansal varlıklar bir grup olarak ele alındığı zaman riskin ölçülmesini gerektiren çok 

sayıda risk ölçüsüne ihtiyaç duyulmakta, dolayısıyla çeşitli risklerin etkileşiminden 

oluşan riski tek bir değerle ifade etmek zorlaşmaktadır. Bu durumda portföyün 

tamamına uygulanabileceği gibi tek tek tüm finansal varlıklara uygulanabiliyor 

olması nedeniyle Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi öne çıkmaktadır. 

 

Çalışmanın birinci bölümünde; riskin tanımı, risk çeşitleri (sistematik risk ve 

sistematik olmayan risk) ve riskin ölçümü ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde 

geleneksel risk ölçüm yöntemlerine kısaca değinilmiş, Riske Maruz Değer (VaR)’in 

gelişimi ele alınmıştır. 

 

İkinci bölümde; VaR’ın tanımı yapılmış ve VaR’ın kullanım alanlarına değinilmiştir. 

Daha sonra VaR hesaplama yöntemlerinde kullanılan elde tutma süresi ve güven 

aralığı gibi parametrelerin tanımına yer verilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde; VaR hesaplama yöntemleri: Varyans-Kovaryans yöntemi (Delta-

Normal ve Delta-Gama yöntemleri), Tarihi Simülasyon yöntemi ve Monte Carlo 

Simülasyon yöntemi anlatılmıştır. Bu yöntemler farklı açılardan karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca bu bölümde VaR yöntemlerinin güvenirliliğinin testinde kullanılan 

Backtesting (Geriye Dönük Test) ve olağanüstü durumları değerlendiren stres testleri 

ele alınmıştır. 

 

Dördüncü bölümde; finansal zaman serilerinde karşılaşılan değişen varyans ve 

volatilite sorununa değinilmiştir. Volatilite ölçüm yöntemlerinden EWMA, ARCH 

ve GARCH yöntemleri ele alınmıştır. 

 

Beşinci bölümde; IMKB Ulusal-30 endeksi kapsamındaki hisse senetlerinden 

oluşturulan bir portföy için Parametrik VaR (Varyans-Kovaryans) yöntemiyle VaR 
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değerleri farklı elde tutma süreleri ve farklı güven aralıkları için hem GARCH 

varyansı hem de sabit varyans ile hesaplanarak, elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

1 RİSKİN TANIMI, SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇÜMÜ 
 

1.1 Riskin Tanımı 
 

Risk genel olarak belirsizlik sözcüğü ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak ikisi 

arasındaki en önemli fark riskin belirsizliğin bir sonucu olmasıdır. Risk belirsizliğe 

maruz kalmaktır.1 Risk beklenen (gerçekleşmesi en muhtemel) sonuç ile gerçekleşen 

sonuç arasındaki sapmadır. Belirsizlik ise elde edilecek olası sonuçların dağılımıdır. 

Dağılım ne kadar geniş ise belirsizlik o kadar fazla demektir.2 Dolayısıyla bir 

yatırımcı için risk, yapılan yatırımın getirisinin beklenenden farklı olması şeklinde 

tanımlanabilir. 

 

Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız risk kavramını bir kez de istatistiksel olarak ifade 

edersek:  

 

R1, R2…… Rn : Finansal varlığa ait getirileri 

P1, P2…… Pn  : Getirilere ait olasılıkları 

E(R)             : Beklenen getiriyi göstermek üzere yatırım yapılan bir finansal 

varlığın beklenen getirisi genel olarak aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.  

 

( ) 1 1 2 2 ....... n nE R PR P R P R= + + +     ( 1.1 )  

 

E(R) olasılıklara göre ağırlıklandırılmış ortalama getiridir. Olasılık dağılımlarının 

ortalaması beklenen değer ile ölçülmektedir. Getiri olasılık dağılımının genişliği 

(ortalama etrafındaki dağılımı) belirsizliğin, yani riskin bir ölçüsüdür. Bir yatırımın 

                                                 
 
1 Alex Kiam, Understand Financial Risk in a Day, UK, Take That Ltd., 1997, s.5. 
2 Emre Alkin, v.d., Bankalarda Risk Yönetimine Giriş, İstanbul, Çetin Matbaacılık, 2001, s.105 
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beklenen değeri etrafındaki getiriler ne kadar fazla değişiklik gösteriyorsa 

(ortalamadan uzaklaşıyorsa) belirsizlik ve risk artacaktır.  

 

Beklenen değer, olasılık dağılımının tam ortasında bulunmaktadır. Gerçekleşen 

değerler, beklenen değerden fazla veya az olacaktır. Gerçekleşen değerin, beklenen 

değerden sapması bu iki eleman  arasındaki fark olup Ri  − E(Ri ) olarak ifade edilir.  

 

σ2 olarak simgelenen varyans, i’den n’e kadar kadar olan getirilerin beklenen 

değerleri ile bunların gerçekleşen değerleri arasındaki farkların karesi olarak 

tanımlanır.   

 

( )( )22

1

n

i i i
i

P R E Rσ
=

= −∑      (1.2)  

 

Diğer bir dağılım ölçüsü olan standart sapma ise yukarıda tanımlanan varyansın kare 

köküdür. 

 

2σσ =        (1.3) 

 

 Varyans, beklenen getiri değerlerinden sapmaların karelerini gösterirken; standart 

sapma getirilerin sapmalarını gösterir. Bu nedenle risk, getirinin standart sapması ile 

ölçülmektedir. 

 

1.2 Risklerin Sınıflandırılması 
 

Temel risk faktörlerinin tanımlanması, ölçülmesi ve risk hedeflemelerinin yapılması 

etkili bir risk denetim sürecinin oluşturulmasında önemli süreçlerdir. Bu nedenle her 

risk faktörünün ayrı tanımlanması ve diğer risk faktörleri ile arasındaki ilişkilerin 

ortaya konması gerekmektedir. 
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Risk faktörlerinin sayıca çok olması, bu faktörlerin sınıflandırılmasını zorlaştırmakta 

ve üzerinde anlaşmaya varılmış genel bir risk sınıflandırılması bulunmamaktadır.3 

Buna rağmen bu çalışmada risk faktörleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Yatırımcının 

riski kontrol altına alabilme veya sınırlayabilme olasılığının olup olmamasına göre 

risk, sistematik ve sistematik olmayan risk olarak iki ana gruba ayrılabilir.  

 

1.2.1 Sistematik Risk  
 

Sistematik risk; portföy  sahibi, yöneticisi ya da herhangi bir bireysel yatırımcı 

tarafından yönetilemeyen, tamamen o finansal varlığın içinde bulunduğu ekonomik, 

politik ve sosyal  doku ile bu etkenlerde ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan 

ve tüm piyasaları etkileyen risktir. Başka bir ifadeyle sistematik risk, piyasada işlem 

gören tüm finansal varlıkların fiyatlarını aynı anda ve aynı yönde etkileyen 

faktörlerin neden olduğu risktir. Yani ya hepsinin fiyatı yükselir ya da hepsinin fiyatı 

düşer.  

 

Her finansal varlığın içinde yer aldığı portföyün türüne göre sistematik risk seviyesi 

farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla değişen oranlarda da olsa, beklenen 

getirinin sistematik değişkenliği, tüm finansal varlıklar için sözkonusudur. Bunun 

sonucu olarak da, finansal varlıklar arasında çeşitlendirmeye gitmek sistematik riskin 

portföy sahipleri ya da yöneticileri tarafından önlenmesi ve etkisiz kılınmasına 

olanak vermeyecektir. 

 

Sistematik risk kaynakları faiz oranı riski, satın alma gücü(enflasyon) riski, 

piyasa(pazar) riski, kur riski ve politik risk şeklinde genel olarak beş başlıkta 

incelenebilir. 

 

 

                                                 
 
3 Mehmet Bolak, Risk ve Yönetimi, İstanbul, Birsen Yayınevi, 2004, s.4 
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1.2.1.1 Faiz Oranı Riski  
 
Faiz oranı riski; gelecekte piyasa faiz oranlarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin 

sabit getirili finansal varlıkların (tahvil gibi) fiyatlarını ve getirilerini olumsuz yönde 

etkilemesidir. Piyasadaki faiz oranlarının yükselme veya düşme olasılığını ifade eden 

faiz oranı riski, genelde sabit faizle borçlanma olanağı sağlayan finansal varlıklar 

için ortaya çıkan bir risktir. Örneğin faiz oranları yükselirse (düşerse), tahvil fiyatları 

düşer (yükselir).4 

 

Volatilitenin (değişkenliğin) artması faiz oranı riskini yükseltmektedir. Ayrıca 

finansal varlıkların vadesi uzadıkça belirsizlik artacağından uzun vadeli finansal 

varlıkların kısa vadeli finansal varlıklara göre faiz oranı riskinden daha fazla 

etkilenecekleri söylenebilir. 

 

Yatırımcılar, finansal varlıklardan elde edecekleri gelirleri, enflasyon oranına gerçek 

piyasa faiz oranını ekleyerek buldukları faiz oranları ile indirgeyerek yatırımların net 

bugünkü değerlerini bulurlar. Dolayısıyla faiz oranı riski yatırımların gerek 

fiyatlarını gerekse yeniden yatırım oranlarının değişmesi sonucunda, bir yatırımdan 

elde edilen getiri oranının yatırım döneminin başlangıcındaki beklenen getiriden 

farklı olması sonucunu doğurur. Bu nedenle, faiz oranlarının değişimi yatırımcı 

açısından faiz gelirlerinde azalma riskini ortaya çıkarırken, borçlanan açısından 

borçlanma maliyetinin yükselmesi riskini oluşturmaktadır.5   

 

Diğer koşulların sabit olduğu varsayımı altında piyasa faiz oranlarında meydana 

gelen değişmeler tüm finansal varlıkların fiyatlarını ve getirilerini etkilerken, bu 

etkinin boyutu finansal varlığın yapısına ve özelliklerine göre değişiklik 

göstermektedir. 

 

                                                 
 
4 Arman T. Tevfik, Risk Analizine Giriş, İstanbul, Alfa Basım, 1997, s.122 
5 Saniye Gümüşeli, “ Döviz Kuru ve Faiz Oranı Risklerinden Korunma Teknikleri ’’, Ankara, TBB 
Yayını, No:179, 1994, s.89 
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1.2.1.2 Satın Alma Gücü (Enflasyon) Riski 
 

Enflasyon riski de denilen satın alma gücü riski finansal varlığa yapılan yatırımdan 

elde edilecek gelirin enflasyondan dolayı satın alma gücünün azalmasıdır. Satın alma 

gücü riski, enflasyon oranında ortaya çıkan yükselişin, paranın satın alma gücündeki 

azalış bağlamında, finansal varlıkların fiyatlarını etkilemesidir.  

 

Yatırımlardan sağlanacak getiriler enflasyondan doğrudan doğruya etkilenmektedir. 

Çünkü, bu getiriler para ile ölçülmektedir. Burada iki tür getiri söz konusudur; 

nominal ve reel getiri.  Nominal getiri, paranın satın alma gücündeki düşmeleri 

hesaba katmadan elde edilen getiridir. Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda 

örneğin Türkiye’de nominal getiri anlamlı değildir.  

 

Satın alma gücü riskinin kaynağını oluşturan enflasyon, beklenen getiri düzeyini 

etkilemesi nedeniyle finansal varlık yatırımlarının gerçek karlılık düzeyinin 

hesaplanmasında dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan biridir. Bu 

anlamda satın alma gücü(enflasyon) riski, yatırım yapılan finansal varlıktan elde 

edilecek reel getiri∗ üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla, getirinin reel olarak, yani 

paranın satın alma gücü sabit tutularak hesaplanması gerekmektedir.6 

 

Uzun vadeli veya çeşitli zamanlarda elde edilen getirinin sabit olduğu yatırımlarda 

bu risk daha da önem kazanır. 

 

1.2.1.3 Piyasa (Pazar) Riski 
 
Piyasa riski, finansal varlıkların değerinde meydana gelen değişmeden kaynaklanan 

zarar riskidir.7 Piyasa riski, şirketin faaliyetlerinden ve denetiminden tamamen 

                                                 
 
∗ Bir yatırımın reel getirisi, 1

) oranıenflasyon (1
) oranı faiz nominal1(

−
+

+
=rr  eşitliği yardımıyla hesaplanabilir.  

6 İbrahim Özer Ertuna, Yatırım ve Portföy Analizi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 1991, 
s.7 
7 Hasan Şahin, Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s.16 
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bağımsız olarak, geçerli bir ekonomik nedene dayanmayan ve/veya daha çok 

belirsizliği arttırıcı psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu risk daha çok 

hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Beklenmeyen bir savaşın başlaması 

ya da bitmesi, seçim yılı olması, politik faaliyetlerin artması, ülke yöneticilerinden 

birinin hastalanması yada ölmesi, piyasada spekülatif faaliyetlerin artması ve altın 

çıkarımının artması gibi gelişmeler piyasayı etkileyen psikolojik faktörlerdir. 

 

1.2.1.4 Kur Riski 
 

Dünyadaki çok sayıda ekonomik değişkenin sürekli etkileşimi ile eş zamanlı olarak 

döviz kurları da değişmektedir. Yabancı para birimi üzerinden yapılan yatırımlarda 

yatırımın getirisi kur riski etkisindedir. Kur riski, kurlarla yatırımın getirisi 

arasındaki ilişkinin dengeden uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Kurlarla değişik ülkelerdeki faizler arasında bir ilişki söz konusudur. Döviz 

kurlarıyla ülkelerin faizleri arasındaki dengeye göre para ülkeler arasında dolaşır.  

 

Kg : Gelecekteki kur  

Ft  : Türkiye’deki faiz 

Fd : Yabancı paranın ülkesindeki faiz 

Kb :Bugünkü kur olmak üzere bir yıl sonraki kur 

 

b
d

t
g K

F
F

K ×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+

=
)1(
)1(

       (1.4) 

 

formülü yardımıyla hesaplanarak yukarıda bahsedilen denge bir yıllık vade için ifade 

edilebilir.8   

 

                                                 
 
8 Ertuna, a.g.e., s.7 
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Çeşitli nedenlerle kurlarla değişik ülkelerdeki getiriler arasındaki denge bozulabilir. 

Dolayısıyla yabancı ülkelerde yapılan yatırımların da karlılığı beklenenden 

farklılıklar gösterecektir. İşte bu kur riskini ifade etmektedir. Türkiye’de döviz 

kurlarında Şubat 2001 devalüasyonu sonrasında yaşanan değişkenlik, döviz kuru 

riskinin boyutu hakkında bize fikir vermektedir. 

 

1.2.1.5 Politik Risk 
 

Politik risk, politik koşullardaki değişmeler nedeniyle finansal varlık fiyatlarında ve 

getirilerinde ortaya çıkan değişiklikleri tanımlamakta kullanılan bir risktir. Dünyada 

meydana gelen siyasi ve ekonomik krizler, savaşlar, işgaller, ülke içi huzursuzluklar, 

ideolojik farklılaşmalar, ekonomik çıkar çatışmaları, bölgesellik ve politik 

sürtüşmeler gibi faktörler yatırımcı davranışları üzerinde oldukça etkilidir. 

Dolayısıyla politik risk ulusal ve uluslar arası siyasi gelişmelerin bir yansıması olarak 

çıkabilir. Politik riskin bir başka boyutu da, uluslar arası ticaret hacmi ile ilgilidir ve 

koruma girişimleri, kotalar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yabancı sermaye 

yatırımları bu riskin diğer unsurlarını oluşturmaktadır.9 

 

1.2.2 Sistematik Olmayan Risk 
 

Sistematik olmayan risk, genel olarak piyasaları tümden etkileyen sistematik risk 

dışında, işletmeye veya finansal varlığı çıkaran kuruluşun içinde bulunduğu sektöre 

özgü koşullardan kaynaklanan risktir.  

 

Bir işletmede veya sektördeki grev, yönetim hataları, buluşlar, reklam kampanyaları 

ve tüketici eğilimlerinin değişmesi gibi faktörler o işletmenin veya sektörün 

sistematik olmayan riskini arttırıcı etkide bulunabilir. Bu sayılan faktörler bireysel 

firma veya ilgili sektör için söz konusu olduğundan, diğer sektörleri ve sermaye 

piyasasını etkileyen faktörlerden bağımsızdırlar. Dolayısıyla sistematik olmayan risk 

                                                 
 
9 Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Uygulamalı Portföy Yönetimi, Bursa, Ekin Kitabevi, 1993, s.38 
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tek bir işletmeyi veya sektörü etkilerken, diğer işletme ve sektörler böyle bir risk 

altında olmayabilir. Bu nedenle sistematik olmayan riskin her firma için ayrı ayrı 

değerlendirilmesi gerekir. 

 

Çok iyi çeşitlendirilmiş bir portföy ile bu risk ortadan kaldırılabilmektedir. 

Dolayısıyla, sistematik riskin aksine sistematik olmayan riske neden olan etkenlere 

yönelik alınacak önlemler ile söz konusu riskin azaltılması ya da ortadan kaldırılması 

mümkün olmaktadır. 

 

Sistematik olmayan riski finansal risk, faaliyet riski, yönetim riski ve endüstri riski 

şeklinde genel olarak dört başlıkta inceleyebiliriz. 

 

1.2.2.1 Finansal Risk 
 

İşletmelerin banka kredileri, tahviller gibi faiz yükümlülüğü getiren borç 

kalemlerinin artması, bu yükümlülüklerin yerine getirilememesi olasılığını da arttırır. 

Buna göre, işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi veya iflas 

etmesi halinde yatırımcının yatırdığı parayı kaybetme olasılığına finansal risk adı 

verilmektedir.  

 

Bir işletmenin finansal riski; ödünç alma, satışlarda dalgalanma, hammadde 

fiyatlarında değişiklik, grev olasılığı, üretimin modasının geçmesi, rekabetin artması, 

likidite yetersizliği ve yönetim kapasite yetersizliğinden ortaya çıkan olumsuz 

gelişmelerden dolayı artarken, teknolojik üstünlükler, monopolistik patentler, tüketici 

tercihleri, hammadde kaynaklarının denetimi, borçların az olması, özsermaye ve likit 

kaynaklarının yeterli olması gibi faktörlere bağlı olarak azalabilir.10  

 

Finansal risk, hem özel, hem de kamu kuruluşlarında vardır ama, devlet güvencesi 

sebebiyle kamu kuruluşlarında bu riskin daha az olduğu söylenebilir. 

                                                 
 
10 Ali Ceylan, İşletmelerde Finansal Yönetim, 6.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2000, s. 429 
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1.2.2.2 Faaliyet Riski 
 

İşletmelerin aktif yapısı ile ilgili olan faaliyet riski, işletmenin toplam aktiflerinin 

içindeki sabit aktifler arttıkça yükselir. Çünkü sabit aktiflerin (giderlerin) yüksek 

olması işletmenin toplam maliyetleri içindeki sabit maliyetlerin payını ve başabaş 

noktasını yükselteceğinden, ayrıca, üretimin ve satışların düşük olduğu zamanlarda 

da bu maliyetlerin satışlar tarafından karşılanması zorunluluğu, satışlardaki 

dalgalanmalar karşısında işletmenin karındaki dalgalanmaların da büyük olmasına 

neden olmaktadır. Bu durum özellikle hisse senedi getirilerinde önemli bir risk 

unsuru yaratmaktadır. 

 

Faaliyet riski, gelirinin büyük bölümünü sadece tek bir ürün veya hizmetten sağlayan 

kuruluşlarda önemlidir. Sabit giderlerin yüksekliği bu riski arttırıcı bir faktör iken; 

söz konusu riski bir ölçüde azaltmak için, gelirlerinde ve faaliyet konularında 

çeşitlendirme yapabilmiş, sabit giderlerini çeşitli gelir kalemleri içine ayırabilmiş 

kuruluşların seçilmesinde fayda vardır. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi tek 

ürünün satışlarındaki dalgalanmalar net kara aynen yansır. 

 

1.2.2.3 Yönetim Riski 
 

İşletmelerin başarıları büyük ölçüde yönetici kadrolarının yeteneklerine bağlıdır. 

İşletme yöneticilerinin karar alırken yaptıkları hatalar ve/veya bu kararların 

uygulanmasındaki yanlışlıklar işletmenin karlılığını olumsuz yönde etkiler hatta 

işletmenin tasfiyesine bile neden olabilir. Yönetim kadrosu ve  onların beceri 

düzeyine bağlı olarak oluşan yönetim riski hisse senetleri için önemli bir risk 

unsurudur. Başarılı yöneticilerin işletmelerin yönetim kadrolarına getirilmesi bile 

doğrudan hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir. 
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1.2.2.4 Endüstri Riski 
 

Bazen bir ya da birkaç sektördeki işletmelerin olumsuz etkileneceği ekonomik, yasal, 

sosyal ve davranışsal birtakım değişmeler, bu işletmelerin satışlarını ve karlarını, 

dolayısıyla finansal varlıklarının piyasa değerlerini düşürücü rol oynayabilir. Bu 

sektör/sektörler dışındaki iş kolları ise söz konusu  faktörlerden etkilenmez. Bu tür 

olumsuz değişmelere açık bir sektörde risk yüksektir. Örneğin; hammadde 

kaynakları bakımından dışa bağımlı bir sektörün riski, dış ödemeler sıkıntısı çeken 

bir ülkede yerli hammadde kullanan bir sektörün riskinden yüksektir. Ya da talep 

esnekliği yüksek malların üretim veya satışının söz konusu olduğu bir sektörde, 

satışların iniş veya çıkışlar gösterme olasılığı daha fazladır.11 

 

1.3 Geleneksel Risk Ölçüm Yöntemleri 
 

Geleneksel risk ölçüm yöntemlerinden bazıları Gap Analizi, Süre (Duration) Analizi, 

İstatistiksel Analiz ve Senaryo Analizidir. 

 

Gap Analizi; faiz oranı riskini ölçen bu yöntem eksikleri olmasına rağmen finansal 

kurumlara uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Gap belirli bir dönemde, faize karşı 

duyarlı aktifler ile pasifler arasındaki farkı yansıtmaktadır. Uygulaması kolay 

olmakla birlikte sadece bilanço içi faiz riskini dikkate almakta ve inceleme dönemi 

tercihinden etkilenebilmektedir.12 

 

Süre (Duration) Analizi; faiz oranı riskinin ölçülmesinde finansal kurumlar 

tarafından kullanılan diğer bir geleneksel yöntemdir. Süre analizi, vade boyunca ilgili 

finansal varlığın yaratacağı nakit akımlarının bugünkü değerlerinin o nakit 

akımlarının gerçekleşeceği sürelere göre ağırlıklandırılmış ortalamasıdır. Gap 

analizine göre defter değerini değil piyasa değerini dikkate almaktadır. 

                                                 
 
11 Bolak, a.g.e., s.106 
12 Kewin Dowd, Measuring Market Risk,  England, John Wiley & Sons, 2005, s.9 
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İstatistiksel Analiz; faiz oranlarına olduğu gibi öz sermaye ve döviz kurlarına 

uygulanabilmektedir. Finansal değişkenler arasındaki ilişkinin, kayıp veya kazanç 

olarak hesaplanmasıdır. Sayısal olarak ihtiyaç duyulan çeşitli parametrelerin (beta, 

delta, gamma, vb.) hesabı genellikle ekonometrik tekniklerle yapılmaktadır. Bu 

uygulama temiz verinin bulunabilirliği ile sınırlıdır. 

 

Senaryo Analizi; Pek çok risk çeşidine uygulanabilmektedir. Maruz kalınan kayıp ve 

kazançların durumunun araştırılması ve buna bağlı olarak senaryoların kurulmasıdır. 

Senaryo analizi dört adımda yapılır: 1- Bir senaryo seçilir, değişkenleri (enflasyon, 

döviz kuru, faiz oranı vb.) belirlenir. 2- Nakit akışının ve muhasebe değerlerinin bu 

senaryo altında değişeceği varsayılır. 3- Bu iki adım diğer başka senaryolar için de 

tekrarlanır. 4- Sonuçlar analiz edilir. Senaryo analizi uygulanması çok kolay 

olmamakla birlikte iyimser, optimum ve kötümser senaryolar analiz açısından 

önemlidir. Ayrıca istatistiksel analize göre verinin elde edilebilmesi sınırlılığı yoktur.  

 

Yatırımcı risk yönetimi sürecinde riski minimize edebilmek için ölçmek 

istemektedir. Geleneksel risk ölçüm yöntemlerinden her biri farklı finansal 

varlıkların riskini ölçmede kullanılmaktadır. Bu finansal varlıklar bir grup olarak ele 

alındığı zaman, riskin ölçülmesini gerektiren çok sayıda risk ölçüsüne ihtiyaç 

duyulmakta, dolayısıyla çeşitli risklerin korelasyonu ile oluşan riski tek bir değerle, 

hassas bir şekilde ifade edebilmek zorlaşmaktadır. Ayrıca geleneksel ölçümler 

gerçekleşebilecek kayıp miktarını bir olasılık değeri olarak ifade edememektedir. 

 

Geleneksel risk ölçüm yöntemlerinin cevaplayamadığı bazı sorular vardır13:  

 

Bir gün içerisinde hangi olasılıkla ve ne kadar parasal kayba uğranabilir? 

 

Finansal krizler gibi olağanüstü durumlarda ne kadar parasal kayba uğranabilir?  

 

Farklı yatırımların birleşiminin maruz kalabileceği risk nedir? 

                                                 
 
13 Philip Best, Implementing Value At Risk, New York, John Wiley & Sons, 1998, s.9 
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Tüm mümkün sınırlar dikkate alındığında, bu ticari işlemden beklenebilecek günlük 

getiri değişkenliği nedir? 

 

Çeşitlendirmeden yatırımcının elde edeceği fayda nedir? 

 

Hangi ticari işlemde daha fazla risk alınır? 

 

Yatırımcının mevcut riski, gücünün yetebileceğinden daha fazla risk almasına izin 

verir mi? 

 

Ticari işlem, alınan riske karşılık yeterli getiriyi sağlıyor mu? 

 

Riske Maruz Değer (VaR) bu sorulara cevap sağlayan bir risk ölçüm yöntemidir. 

 

1.4 Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer ve Gelişimi 
 

Risk ölçümünde ortaya çıkan her yeni yöntem kendinden önceki yöntemlerin eksik 

ya da zayıf yönlerinden hareket edilerek geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin eksik 

yönlerini gösteren de, finans dünyasındaki geçmiş deneyimler ve olağanüstü 

dönemlerde yaşanan krizlerdir. 1970’li yıllarda faiz oranlarında yaşanan 

dalgalanmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle oluşan 

ekonomik durgunluk ile 1987 Ekim’inde Kara Pazartesi olarak da bilinen borsa krizi 

buna örnek olarak gösterilebilir. 

 

Son dönemlerde finans piyasasında çeşitlenerek artan riskler ve bu risklerin doğru 

ölçülüp yönetilememesinden kaynaklanan mali skandallar (1993- Metallgesellschaft; 

1994- Orange County; 1995- Barings; 1995- Daiwa; 1998- LTCM; 2000- Enron; 

2000- Demirbank; 2003- İmar Bankası) yaşanmıştır. Bu olaylar, kurumsal 

yatırımcılara ve risk ölçümü  konusunda akademik çalışma yapanlara, geleneksel risk 

ölçüm yöntemlerinin yetersiz kaldığını göstermiştir. 
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Uluslar arası finansal piyasalar 1980’li ve 1990’lı yıllarda önemli bir geçiş 

yaşamıştır. Karmaşık ve değişken işlemlerin ortaya çıkması piyasalarda belirsizliği 

arttırırken dinamik ve rekabetçi finans sektöründeki piyasa katılımcıları eskisinden 

daha büyük finansal risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu değişimlerin en büyük 

nedeni, piyasaların küreselleşmesidir. Sermayenin daha serbest dolaşabildiği 

küreselleşen ekonomilerde dünyanın herhangi bir yerinde çıkan sorunlar başka 

bölgelerdeki yatırımcıları da etkilemiştir. Başka bir neden de piyasalardaki 

volatilitenin (değişkenliğin) artmasıdır. Volatilitenin (değişkenliğin) artmasıyla 

piyasada daha büyük belirsizlikler yani risklerle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla belli 

bir zaman dilimi içinde, yatırım yapılan finansal varlıkların değerinde meydana 

gelebilecek kaybın hangi büyüklüğe ulaşabileceğinin hesaplanması, finansal 

kurumlar başta olmak üzere, tüm işletmeler veya bireyler için büyük önem 

kazanmaktadır.14 

 

Firmaların kurum içindeki tüm risklerini bir bütün olarak ölçme amaçlı çalışmaları 

1970’li ve 1980’li yıllarda başlamıştır. Daha sonra bu çalışmalar, danışmanlık 

firmalarına ve içsel bir yöntem geliştirebilecek durumda olmayan ancak böyle 

sistemlere ihtiyaç duyan finansal kurum ve şirketlere satılarak gelişme kaydetmiştir. 

Bu sistemlerden en yaygın bilineni, JP. Morgan tarafından geliştirilen ve VaR 

ölçütünü kullanan “RiskMetrics’dir.”  

 

JP. Morgan RiskMetrics’i ve onun için gerekli veri setini, Kasım 1994’te ücretsiz 

olarak web sitesi aracılığı ile ortak kullanıma sunmuştur. Bu gelişmenin ardından 

VaR daha geniş kesimce kabul görmüş ve kullanım imkanı bulmuştur. VaR, sadece 

finansal varlık işlemleri ile uğraşanlarca değil bankalar, emeklilik fonları, diğer 

finansal kurumlar ve finansal olmayan şirketler tarafından da uygulanır hale 

gelmiştir. 

 

                                                 
 
14 Bolak, a.g.e., s.265 
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Ayrıca bankacılık sektörü için uluslar arası standartlar üreten BIS’in (Bank for 

International Settlement) 1996 yılında yayınladığı “Overview of the Amendment to 

The Capital Accord to Incorporate Market Risk” adlı belgede VaR yönteminden 

bahsetmesi ve daha önce piyasa riskini ölçmede kullanılan standart yöntemin yanı 

sıra, kuruluşların kendi geliştirdikleri risk ölçüm modellerini kullanabileceklerini 

belirtmesi, yöntemin kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan diğer bir etkendir. 

Ülkemizde de sektörün üst kurulu olan BDDK tarafından 10 Şubat 2001’de 

yayınlanan “Bankalarda Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 

İlişkin Yönetmelik” yönetmelikte yöntemin kullanımına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 

yapılmıştır. 

 

VaR son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanılan popüler bir risk ölçüm ve 

yönetim aracı olmuştur. 

 

VaR yönteminin portföyün bütününe uygulanabileceği gibi tek tek tüm finansal 

varlıklara uygulanabiliyor olması, finansal kurumların VaR’ı günlük risk ölçümünün 

vazgeçilmez bir unsuru olarak görmeye başlamalarını sağlamıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

2 RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) 
 

2.1 Riske Maruz Değer’in (VaR) Tanımı 
 

Riske Maruz Değer (VaR); konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların çeşitliliğine 

bağlı olarak çok değişik şekillerde tanımlanmakla beraber, temel olarak belirli bir 

zaman içerisinde, belirli bir güven aralığında ortaya çıkabilecek maksimum zararı 

ifade etmektedir. 

 

Riske Maruz Değer, finansal piyasalarda belli  bir güven aralığında, belli bir dönem 

içinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla, herkesin 

anlayabileceği bir cinsten- para değeri olarak- ifade eden bir yöntemdir.1 Başka bir 

deyişle VaR, belirlenen bir zaman döneminde ( bir işlem günü, bir ay, bir yıl vb.), 

belirli bir olasılıkla, finansal bir varlığın veya portföyün değerinde, piyasa 

hareketlerinden dolayı meydana gelebilecek maksimum değer kaybını ortaya koyan 

bir kavramdır. 

 

VaR, belirli bir güven aralığında, normal piyasa şartlarında, belirli bir zaman 

aralığında beklenen en kötü kaybın miktarını ölçmektedir. Örneğin, bir banka, 

dünyanın çeşitli yerlerinde yapmış olduğu yüzlerce işlem için, portföyünün %99 

güven aralığında günlük VaR’ı 20 milyon dolar hesaplamış olsun. Bu normal piyasa 

şartlarında, sadece %1 olasılıkla, bankanın kaybının 20 milyon dolardan daha fazla 

olacağı anlamına gelir. 

 

VaR, olası risk faktörlerinin portföyün değerine yapacağı en yüksek etkiyi ölçmek 

için kullanılır. VaR kullanımındaki amaç kabul edilebilir en büyük zararı belirleyip, 

olası risklerden korunmaktır. 

                                                 
 
1 Philippe Jorion, Value at Risk, Second Edition, Singapore, McGraw Hill Companies, 2002, s.86 
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Şekil 2.1: Risklerin Beklenen ve Beklenmeyen Kayıp VaR Olasılığı 

 

 
 
Şimdiye kadar VaR için yaptığımız açıklamaları yukarıdaki grafik üzerinde 

tekrarlayacak olursak; grafikte beklenmeyen risklerin oluşturabileceği kayıp VaR’ı 

ifade etmektedir. Eğrinin kuyruk bölümü ise çok düşük olasılıklı ( %1 ) fakat etkisi 

çok büyük olayları ifade eder. VaR bize bu kuyruk kısmı hakkında bilgi 

vermemektedir. Bu kısma ileride stres testleri kısmında değinilecektir. 

 

2.2 VaR’ın Kullanım Alanları 
 

VaR’ın kullanım alanlarını genel olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:2 

 

Bilginin Rapor Edilmesi: VaR; günlük finansal işlemlerin hızlı bir şekilde ve 

değişen piyasa şartlarına göre, ilgili taraflara ve üst düzey yöneticilere teknik bilgiye 

ve zamana ihtiyaç kalmadan iletilmesini sağlamaktadır. 

 

Kaynak Aktarımı: VaR, yatırım limitlerinin oluşturulmasında ve limitli sermaye 

kaynaklarının nerelere aktarılacağına karar verilmesinde kullanılmaktadır. 

                                                 
 
2 Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Bursa, 2000, s. 311 



 19

Dolayısıyla VaR değişik piyasalardaki riskli faaliyetlerin karşılaştırılmasında da 

kullanılmaktadır. 

 

Performans Değerlendirmesi: VaR, risk için performans ayarlamasında 

kullanılmaktadır. Özellikle finansal piyasalarda işlem yapan kişiler, genellikle ekstra 

risk alma eğiliminde olduklarından, performans değerlemesi temel bir olgu 

olmaktadır. Risk-sermaye ilişkisinden hareket edildiğinde, VaR ölçümleri, finansal 

piyasalarda işlemleri gerçekleştirenlere, gerekli teşviklerin verilmesini 

sağlamaktadır. 

 

Finansal Kurumlar: Büyük finansal kuruluşlar, çok geniş ve oldukça karmaşık 

yapıdaki portföylerini merkezileşmiş risk yönetimi sistemi ile kontrol etmeye ve 

değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin, ABD’deki finansal kuruluşlardan biri 

olan JP Morgan’ın 4:15 olarak adlandırdığı VaR, dünyadaki tüm ofislerinin yapmış 

olduğu işlemlerinin sonuçlarını vermektedir. Bu firmanın üst düzey yöneticileri, her 

gün saat 4:15’te VaR ölçümünü alarak, normal piyasa koşullarında, belli bir güven 

aralığında ve belli bir olasılık dahilinde kaybedecekleri değeri veya piyasa riskini 

görmektedirler. 

 

Yasal Düzenleyiciler: ABD’de yasalarla finansal kurumlara finansal risklere karşı 

minimum seviyede bir sermaye karşılığı ayrılması zorunluluğu getirilmiştir. Bundan 

hareketle, The Basle Committee on Banking Supervision, The U.S Federal Reserve 

Bank ve Avrupa Birliği’ndeki düzenleyiciler, yasal olarak, VaR’ı bir risk ölçümü 

olarak kabul etmişlerdir. 

 

2.3 VaR’ın Hesaplanmasında Kullanılan Parametreler 
 

2.3.1 Elde Tutma Süresi  
 
Elde bulundurulan finansal varlık veya portföyün nakde dönüştürülmesine yani 

likidite edilmesine kadar geçecek olan gün sayısıdır. Elde tutma süresi ile piyasa riski 
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arasında doğru orantı vardır. Nakde dönüştürme süresi uzadıkça beklenen fiyat 

değişiklikleri yükseleceğinden maruz kalınacak risk de artacaktır. Çünkü, elde 

tutulan portföy genelde bono, döviz gibi çok likit finansal varlıklardan oluşmaktadır. 

Gerek Basel Komitesi gerekse BDDK, bankalar için bu süreyi asgari 10 işgünü 

olarak kabul etmektedir. 

 

Normal piyasa koşullarında, banka portföyündeki bir çok pozisyon daha kısa bir 

sürede likidite edilebildiğinden, 10 günlük elde tutma süresi aşırı tutucu olmakla 

eleştirilmektedir. Bununla birlikte 10 günlük standart, doğrusal olmayan fiyat 

özellikleri gösteren opsiyon ve diğer pozisyonlarla oluşan risklere yönelik bir 

gereksinimi yansıtmaktadır. Piyasa düzenleyicileri olumsuz piyasa koşullarında 

likiditenin düşeceği ve alım satım faaliyetlerinin zorlaşacağını düşünerek daha uzun 

elde tutma süresini tercih etmektedirler. 

 

Elde tutma süresi zamanın karekökü alınarak VaR hesaplamasına yansıtılmaktadır. 

Uygulamada bir işgününden uzun süreler için VaR, hesaplanan günlük VaR 

değerinin, söz konusu gün sayısının karekökü ile çarpılması sonucu bulunmaktadır.3 

Örneğin, 10 günlük elde tutma süresi için VaR hesaplanmak istendiğinde, hesaplanan 

bir günlük VaR’ın ( 10’un karekökü olan 3.16 ) ile çarpılması gerekmektedir. 

  

2.3.2 Örnekleme Periyodu 
 

VaR hesaplama sürecinin diğer bir parametresi, fiyat değişikliklerinin gözleneceği ve 

buna bağlı olarak volatilite (değişkenlik) ve korelasyonların hesaplanacağı gözlem 

periyodudur. Eğer risk ölçüm yönteminin fiyatlardaki değişimlere duyarlı olması 

isteniyorsa kısa bir dönem seçilebilir. Seçilen gözlem periyodunun uzunluğu ve bu 

periyod içinde fiyatların volatilitesine (değişkenliğine) göre aynı  elde tutma süresi 

için hesaplanan VaR rakamları büyük değişiklikler göstereceğinden Basel Komitesi, 

örnekleme periyodu olarak asgari 1 yıllık süre yani 252 işgünü önermiştir. Daha uzun 
                                                 
 
3 Mustafa Duman, “Bankacılık Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir 
Yaklaşım:Value at Risk Metodolojisi’’, Bankacılar Dergisi, No: 32, Mart 2000, s.24 
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dönemli veri setini hesaplamalarda kullanmak, stres testleri ve senaryo analizleri 

açısından önemlidir.4 Örnek periyodu ne kadar uzunsa VaR’ın hesaplanmasında 

kullanılan parametrelerin doğru hesaplanması o kadar kolay olur. 

 

2.3.3 Güven Aralığı 
 

VaR hesaplamalarında kullanılan önemli bir parametredir. Yapılacak seçim VaR 

değerini doğrudan etkiler. Güven aralığı ne kadar yüksek olursa hesaplanan VaR 

rakamları da o kadar yüksek olmaktadır. 

 

Güven aralığı seçimi, kullanılacak uygulamanın amacına göre değişebilmektedir.5 

Seçilecek güven aralığının VaR sisteminin geçerliliği, sermaye yeterliliğinin 

belirlenmesi, risk yönetimi için gerekli veriyi sağlamak, raporlarda kullanmak ve 

karşılaştırma yapmak gibi çeşitli amaçlara göre değişeceği vurgulanmaktadır. 

 

Firmalar sistem geçerliliği için düşük güven aralığı kullanırken, risk yönetimi ve 

sermaye yeterliliği için yüksek güven aralığı, aynı zamanda raporlama ve 

karşılaştırma için her ikisi arasında bir güven aralığı seçebilmektedir.6  

 

Güven aralıkları genellikle %90 ile %99 arasında sıralanırlar. Bazı firmalar tek bir 

parametre kullanmaktansa çeşitli güven aralıkları kullanmayı tercih ederler. VaR 

yöntemini geliştiren JP. Morgan %95, Chase Manhattan %97.5 güven aralığını 

kullandığı gibi Basel Komitesi ve BDDK %99 seviyesini ve tek taraflı güven 

aralığının kullanılmasını istemektedir. VaR hesabı açısından sadece olası en büyük 

zarar önemli olduğundan tek taraflı olasılık yeterlidir. Güven aralığı ne kadar yüksek 

tutulursa maruz kalınacak kayıp o kadar yüksek olacaktır. 

 

                                                 
 
4 K.Evren Bolgün, M.Barış Akçay, Risk Yönetimi:Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasasında 
Entegre Risk Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları, 2.Baskı, İstanbul, Scala Yayıncılık, 2005, s.293 
5 Kevin Dowd, Beyond Value at Risk: The new science of risk management, England, John Wiley 
& Sons, 1998, s.53  
6 A.e. 
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2.3.4 Risk Faktörleri Arasındaki Korelasyonlar 
 
Portföy riskinin ölçülmesinde, portföyü oluşturan finansal varlıklar arasındaki 

korelasyondan faydalanılmaktadır. Korelasyon finansal varlıklardaki fiyat 

değişimlerinin birbiri üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. Korelasyon katsayısı risk 

faktörleri arasındaki etkileşimin (etkinin) yönü ve nasıl olduğu hakkında bilgi verir. 

Finansal varlıklar arasında etkileşim var mı, varsa etkileşimin çok fazla mı yani 

kuvvetli mi olduğu ve gözlem gruplarından birinin gözlem değerleri artarken 

diğerinin ki azalıyor mu yoksa değerleri aynı yönde mi değişiyor olduğu 

gözlenebilir. 

  

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler alır. Katsayı, etkileşimin 

olmadığı durumlarda 0, tam  kuvvetli ve aynı yönlü bir etkileşimin olduğu 

durumlarda 1, ters yönlü ve tam etkileşimin olduğu durumlarda -1 değerini alır. 

 

Geçmiş verilere göre hesaplanan korelasyon rakamları, kriz gibi olumsuz piyasa 

koşullarında geçmiş değerlerinden çok farklı gerçekçi olmayan sonuçlar 

verebilmektedir. Örneğin, iki finansal varlığın fiyatları arasında, geçmiş verilere göre 

+0.6 olarak hesaplanan korelasyon, bir kriz esnasında negatif değer alabilir. 

Dolayısıyla kullanılan korelasyonların hangilerinin ne kadar gerçekçi olduğunu tespit 

etmek oldukça zordur. Bunun için, Basel Komitesi, risk faktör grupları bazında 

hesaplanan VaR rakamlarının basit aritmetik toplamını alarak tüm banka için sadece 

bir VaR rakamı hesaplanmasını öngörmektedir.7 Uygulamanın amacı, VaR 

hesaplamalarını korelasyon varsayımlarının etkilerinden arındırmaktır. 

 

2.3.5 Sermaye Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan 
Çarpım Faktörü 

 

Basel Komitesi, bankaların piyasa riskine dayalı sermaye gereksiniminin 

hesaplanmasında VaR değerinin tek başına yeterli olamayacağını düşünmektedir. Bu 

                                                 
 
7 Duman, a.g.e., s. 25 
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nedenle, hesaplanan VaR değeri belli bir çarpım faktörü ile çarpılarak bankalarca 

bulundurulması gerekli sermaye değerine ulaşılmaktadır. Basel Komitesi çarpım 

faktörünü en az 3 olarak belirlemiştir. Buna göre sermaye gereksinimini günlük 

bazda hesaplamak için; ilk önce %99 güven aralığında 10 iş günlük VaR değerleri 

her gün hesaplanır, ikinci aşamasa ise bir önceki günün VaR değeri ile son 60 işgünü 

için hesaplanan VaR değerleri ortalamasından büyük olanı çarpım faktörü ile 

çarpılarak gerekli sermaye değeri bulunur.   

 

Basel Komitesi çarpım faktörü olarak 3 rakamının kullanılmasını tavsiye etmekle 

birlikte bankanın bulunduğu ülkenin gözetim otoritesi, bankanın maruz kaldığı 

spesifik riskleri göz önünde bulundurarak bu faktörü artırabilir. Basel Komitesi, 

çarpım faktörünün en az 3 olarak belirlenmesi konusunda eleştirilmektedir. Pek çok 

bankacı ve piyasa uygulayıcısı, çarpım faktörünün herhangi bir bilimsel dayanağı 

olmadığı ve 3 rakamının çok yüksek olduğu konusunda aynı görüşü paylaşmaktadır.8  

 

2.3.6 Baz Alınan Para Birimi 
 

VaR hesaplanırken baz alınan para birimi genellikle kurum veya kuruluşun 

faaliyetlerinin raporlandığı para birimi olmalıdır. 

 

2.3.7 Finansal Varlık Getirilerinin Özelliği 
 

Finansal varlıkların getirilerinin doğrusal ya da doğrusal olmayan özellikler 

göstermesi hesaplama yapılacak VaR yönteminin seçimi açısından önemlidir. Bono, 

Tahvil, Forward, Swap gibi finansal varlıkların getirisi doğrusaldır. Dolayısıyla 

Parametrik VaR yöntemi, bu finansal varlıklar için iyi sonuç vermektedir. Buna 

karşılık opsiyonların ve son dönemlerde dünyada hızla yaygınlaşan bazı türev 

ürünlerin getirileri doğrusal olmadığından Parametrik VaR yöntemi iyi sonuç 

                                                 
 
8 Bolgün, Akçay, a.g.e., s. 293 
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vermemektedir. Bu tür finansal varlıklarda simülasyona dayalı yöntemler en iyi 

sonuç alınan yöntemlerdir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

3 RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
 

VaR’ı hesaplamak için değişik yöntemler vardır. Her bir VaR yöntemin kendine göre 

avantaj ve dezavantajları vardır. VaR’ı hesaplamak için kullanılacak en uygun 

yöntemin seçimi, portföyü oluşturan finansal varlıkların ve piyasaların özelliklerine 

bağlıdır.  

 

VaR yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına, aşağıdaki iki soruya verilecek 

cevaba göre karar verilecektir:1 

 

Portföy getirilerinin dağılımı, normal dağılıma uymakta mıdır? 

 

Portföyün getirisi, portföyü oluşturan finansal varlıkların getirileri ile doğrusal 

bağımlı mıdır ( doğrusal mı değişmektedir)? 

 

Yukarıdaki iki sorunun cevabına göre VaR hesaplama yöntemleri; temel olarak 

Parametrik yöntemler olarak da bilinen Varyans-Kovaryans ve Simülasyon 

yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

3.1 Varyans - Kovaryans Yöntemi 
 

VaR hesaplamasında uygulanması en kolay yöntem olma nedeniyle yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Varyans–kovaryans yönteminin dayandığı en önemli 

varsayım portföy getirilerinin normal dağılıma uymasıdır. Bundan dolayı Parametrik 

yöntem olarak da bilinmektedir. Portföyü oluşturan finansal varlıkların getirilerinin 

                                                 
 
1 K.Evren Bolgün, M.Barış Akçay, Risk Yönetimi:Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasasında 
Entegre Risk Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları, 2.Baskı, İstanbul, Scala Yayıncılık, 2005, s.396 
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kovaryansına bağlı olarak hesaplanan VaR, portföyün standart sapmasının bir katı 

olmaktadır. 

 

Varyans-Kovaryans yöntemi portföy getirilerinin, portföyü oluşturan finansal 

varlıkların getirilerinin doğrusal bir fonksiyonu olup-olmamasına göre Delta-Normal 

ve Delta-Gamma olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

3.1.1 Parametrik VaR (Delta-Normal / Varyans-Kovaryans) 
Yöntemi  

 

Bu yöntemde, geçmiş verilerden elde edilen değişimlerin (fiyat ve oranların) 

volatilite ve korelasyonları kullanılarak gelecekteki risk faktörlerinin davranışları 

hesaplanmaktadır. Volatilite ve korelasyonlar, bir portföyün değerindeki beklenen 

değişimleri hesaplamak için kullanılır. 

 

Parametrik VaR olarak da bilinen varyans-kovaryans yönteminin bazı varsayımları 

vardır. Bu yöntem, finansal varlık getirilerinin normal dağılıma sahip olduğu 

varsayımına dayanmaktadır. Normal dağılıma sahip değişkenlerin toplamı da normal 

dağılıma sahip olduğundan portföyün getirisi de normal dağılıma sahip olacaktır. 

Diğer bir varsayım da portföyün getirisinin normal dağıldığı varsayılan finansal 

varlıklardaki değişimlere doğrusal olarak bağlı olmasıdır. Ayrıca bu yöntemde 

volatilite ve korelasyonların zaman içinde değişmediği de varsayılmaktadır. 

 

Bu varsayımlar altında portföyün VaR değeri, doğrudan ilgili finansal varlıkların 

(risk faktörlerinin) volatilite (standart sapma) ve korelasyonlarından 

hesaplanmaktadır.  

 

PV: Porföyün değeri 

Zα  : 1-α güven aralığında normal dağılım tablosuna karşılık gelen kritik değeri 

σ   : Getiri volatilitesini (standart sapmasını) 
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t    : Elde tutma süresini göstermek üzere bu yöntem ile VaR değeri aşağıdaki formül 

ile hesaplanmaktadır:2 

 

VaR PV Z tα σ= × × ×          ( 3.1 ) 

 

Yukarıdaki formül tek bir finansal varlığa yatırım yapılması durumundaki VaR 

değerini göstermektedir. Portföyün iki finansal varlık içermesi ya da iki farklı risk 

faktörüne maruz kalması durumunda ise finansal varlıkların getirileri ya da risk 

faktörleri arasındaki korelasyonun da dikkate alınması gerekmektedir. İki finansal 

varlıktan oluşan portföyün standart sapması korelasyon kullanılarak hesaplanır.  

 

σp     : Portföyün standart sapması veya riskini 

w1    : Birinci finansal varlığın portföy içindeki ağırlığını 

w2    : İkinci finansal varlığın portföy içindeki ağırlığını 

σ1     : Birinci finansal varlığın standart sapmasını 

σ2     : İkinci finansal varlığın standart sapmasını 

ρ1,2 : İki finansal varlık arasındaki korelasyon katsayısını göstermek üzere, portföyün 

riski yani portföy standart sapması (volatilite) aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır:3 

 
1/22 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1,2 1 22P w w w wσ σ σ ρ σ σ⎡ ⎤= + +⎣ ⎦      ( 3.2 ) 

 

Bu durumda iki finansal varlıktan oluşan bir portföyün VaR değeri aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

 

tZPVVaR PP ×××= ασ      ( 3.3 ) 

 

                                                 
 
2 Bolgün, Akçay, a.g.e., s. 397 
3 Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Bursa, 2000, s.313 
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Ya da ilk önce her finansal varlık için VaR değeri tek tek hesaplanıp, daha sonra 

portföyün VaR değerini aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz: 
  

[ ] 2/1
212,1

2
2

2
1 2 VaRVaRVaRVaRVaRP ρ++=     ( 3.4 ) 

 

İkiden fazla finansal varlık veya risk faktöründen oluşan portföylerin VaR değerini 

hesaplamak için formüller genelleştirilir. n tane finansal varlıktan oluşan portföyün 

standart sapması için; 

 

 

1/2

,
1 1

n n

p i j i j i j
i j

WWσ ρ σ σ
= =

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑∑       ( 3.5 ) 

 

VaR değeri için ise; 

 
1/2

,
1 1

n n

p i j i j
i j

VaR VaRVaRρ
= =

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑∑           ( 3.6 )  

 

formülleri kullanılır. 

 

Bunun yanında VaR değeri korelasyon matrisi kullanılarak aşağıdaki gibi kolayca 

hesaplanabilmektedir:4  

 

VaRP  : Portföyün VaR’ı 

V : Her bir finansal varlığın tek tek VaR’ını içeren sütun vektörü 

wi  : i. finansal varlığın portföy içindeki ağırlığı 

σi  : i. finansal varlığın volatilitesi (standart sapması) 

ρ  : Korelasyon matrisi 

ρ ij  : i. ve j. yatırımları arasındaki korelasyon 

                                                 
 
4 Philip Best, Implementing Value At Risk, New York, John Wiley & Sons, 1998, s. 22 
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1-α  : Güven aralığı 

zα   : 1-α güven aralığına karşılık gelen z değeri olmak üzere portföyün VaR 

değeri: 

T
pVaR V Vρ=            ( 3.7 ) 

 

olmaktadır. Formül açılacak olursa V vektörü: 
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            ( 3.8 ) 

 

olmak üzere, V vektörü ile korelasyon matrisinin çarpımından portföyün VaR değeri: 
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 ( 3.9 ) 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. 

 

Bu yöntem; kolay anlaşılabilen, geniş çaplı portföylere kolayca uygulanabilen, 

zamanla ortaya çıkan yeni  risk faktörlerinin de hesaplara dahil edilebilmesine imkan 

tanıyan bir yöntem olması nedeniyle VaR hesaplamalarında en çok kullanılan 

yöntemdir.5  

 

                                                 
 
5 Mehmet Bolak, Risk ve Yönetimi, İstanbul, Birsen Yayınevi, 2004, s. 274 
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Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra bu yöntemin bazı eksikleri bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; volatilite (standart sapma) ve korelasyonların sabit olduğunu 

varsaymasıdır. Oysa finansal veriler zaman içinde değişmektedir ve finansal 

getirilerin dağılımında şok dalgalanmalar veya kurlarda yaşanan yüksek 

volatilitedeki değişimler gibi uç veya beklenmeyen durumların yaşanması konusunda 

eksiklikleri vardır. İkincisi ise; dağılımların normal olduğunu kabul etmesidir. Çoğu 

finansal varlığın getiri dağılımlarında kalın kuyruk (fat tails) tanımı ile ifade edilen 

getiri dağılımının kuyruk kısmındaki olasılığın normalden yüksek olması durumu söz 

konusudur. Bu durumda normal dağılıma dayalı olarak bulunan VaR değeri gerçek 

değerinden daha düşük hesaplanmış olur. Yöntemin diğer bir eksik yanı ise; 

portföyün getirisinin risk faktörlerindeki değişimlere doğrusal bağımlı olduğu 

varsayımı yapılmasıdır.6 Bu varsayımı sağlayan portföyler, tahvil bono portföyleri, 

hisse senetleri, spot veya forward döviz ya da ürün pozisyonları ve kısa vadeli 

borçlanma araçları içeren portföylerdir. İçeriğinde opsiyonlar, faize dayalı kompleks 

yapılı türev ürünler (structured products) ve ipoteğe dayalı finansal varlıkların 

(mortgage notes) bulunduğu doğrusal  olmayan finansal varlıkların riskini ölçmede 

yetersiz kalmaktadır.7  

 

3.1.2 Delta-Gamma Yöntemi 
 

Parametrik yöntemdeki doğrusallık varsayımı nedeniyle Delta-Normal yöntemi, 

gamma ve konveksiteye sahip portföylerde başarılı sonuçlar vermemektedir. Bu 

durumda parametrik yöntemin geliştirilmesi ile Delta-Gamma yöntemi ortaya 

çıkmıştır. Delta-Gamma yöntemi, doğrusallığın olmadığı durumlarda yönteme ikinci 

dereceden hassasiyetleri dahil ederek kuadratik yaklaşımı kabul etmektedir. Bu 

yöntem delta ve gamma risklerini de içermektedir. 

 

                                                 
 
6  A.e 
7 Aydan Aydın, “ Sermaye Yeterliliği ve VaR:Value At Risk ’’, TBB Araştırma Yayınları, Eylül 
2000, s. 9 
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Delta-Gamma yöntemi, parametrik yöntemdeki doğrusallık varsayımından kaynaklı 

eksiklikleri gidermektedir. Ancak Delta-Gamma yöntemindeki normal dağılım 

varsayımı bu yöntemin eleştiri almasına neden olmaktadır. Çünkü gamma riski 

taşıyan portföyün getirilerinin dağılımı, normal dağılıma göre daha çarpık bir dağılım 

göstermektedir. Eğer gamma pozitif ise getirilerin olasılık dağılımı sağa çarpık; 

negatif ise sola çarpık bir dağılım göstermektedir.8 Normal dağılım varsayımı 

yapıldığından portföyün VaR’ı, sağa çarpık dağılım sebebiyle normal dağılıma göre 

kuyruk olasılıkları daha düşük olacağından, daha yüksek yani daha riskli 

hesaplanmaktadır. Sola çarpık dağılım söz konusu olduğunda ise normal dağılıma 

göre kuyruk olasılıkları daha yüksek olacağından VaR daha düşük yani daha az riskli 

hesaplanmaktadır. Bu durumda Delta-Gamma yöntemi güvenilirliğini yitirmektedir. 

 

3.2 Simülasyona Dayalı Yöntemler 
 

3.2.1 Tarihi Simülasyon Yöntemi 
 
Tarihi simülasyon yöntemi, belirlenen geçmiş dönem boyunca piyasa faktörlerinde 

görülen değişimlerin gelecekte portföy değerine etkisini belirlemekte kullanılan 

yöntemdir. Bu yöntemde finansal varlık ya da portföyün getiri dağılımı hakkında 

herhangi bir varsayım yapılmamakta geçmişin tekrar edeceği varsayılmaktadır. 

 

Bu yöntemde finansal varlıkların geçmişte sahip oldukları getiri dağılımlarının 

gelecekte de geçerli olacağı varsayımından hareketle gözlemlenen değerlerden VaR 

değeri hesaplanır. 

 

Bu yöntemin uygulanması; belirlenen geçmiş dönem boyunca finansal varlık 

getirilerinin ve mevcut portföy ağırlıklarının yardımıyla portföy getiri (kar/zarar) 

dağılımının (serisinin) oluşturulmasına dayanmaktadır. 

                                                 
 
8 John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, International Edition, USA, Prentice Hall, 
2003, s.356 
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,p tR  : t dönem boyunca portföyün getirisi 

,i tR   : i. finansal varlığın t dönemindeki getirisi 

iw    : i. finansal varlığın portföydeki ağırlığı 

   n   : portföydeki finansal varlık sayısı olmak üzere portföyün getirisi t gözlem için 

 

, ,
1

n

p t i i t
i

R w R
=

= ∑         t = 0, 1, …., T    ( 3.10 ) 

 

şeklinde  hesaplanmaktadır.9 

 

Portföyün getiri serisi oluşturulduktan sonra, portföy getirileri zarardan kara doğru 

sıralanır. Bu serinin belli bir güven aralığına karşılık gelen değeri portföyün VaR’ı 

olarak seçilmektedir. 

 

Tarihi simülasyon yöntemi; getirilerin normal dağılması gibi bir varsayım 

içermemekte, volatilite (standart sapma) ve korelasyon gibi parametrelerin 

hesaplanmasını gerektirmemekte dolayısıyla hata riski olasılığı düşük bir yöntemdir. 

Bu yöntem ayrıca risk faktörlerindeki değişimlere portföyün gösterdiği doğrusal 

olmayan tepkileri de dikkate alabilmekte dolayısıyla doğrusal olmayan portföyler 

için kolaylıkla uygulanabilmektedir. 

 

Tarihi simülasyon yönteminin tüm bu olumlu özelliklerine rağmen en büyük 

eksikliği geçmiş verilere fazla bağımlı olmasıdır. Bu yöntem risklerin zaman içinde 

değişeceğini gözardı etmekte yani risklerin zaman içinde değişmeyeceğini 

varsaymaktadır. Geçmişte gerçekleşmiş uç bir değer VaR değerini aşırı olumsuz hale 

getirebilir ya da geçmişte gözlenmiş yeterli sayıda olumsuz gözlem yoksa aşırı 

iyimser VaR değerleri elde edilebilir. Yani yüksek volatilite dönemlerinde tarihi 

                                                 
 
9 Kevin Dowd, Beyond Value at Risk: The new science of risk management, England, John Wiley 
& Sons, 1998, s.99 
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simülasyon yöntemi riski olduğundan az ( underestimate ) gösterecektir.10 Yöntemin 

fiyat değişimlerinin etkin bir geçmişine sahip olduğumuzu varsayması diğer bir zayıf 

yönüdür. Bazı finansal varlıkların kısa bir geçmişi vardır ya da finansal varlık ile 

ilgili büyük miktarlarda gerçek geçmiş veri elde edilmemiş olabilir. 

 

3.2.2 Monte Carlo Simülasyon Yöntemi 
 

VaR hesaplama yöntemleri içinde en güçlü ve en kapsamlı olan yöntem Monte Carlo 

simülasyon yöntemidir. Özellikle opsiyon içeren portföylerde veya portföydeki bir 

varlığa ait getiri serisinin bulunmaması durumlarında kullanılmaktadır.11 

 

Bu yöntem belli bir dönem için portföy getirilerinin rassal (tesadüfü) olarak 

belirlenmesine dayanmaktadır ve getirilerin volatilite ve korelasyonlarını dikkate 

alarak, beklenen getiri senaryoları üretilmektedir. 

 

Monte Carlo simülasyon yöntemi ile tarihi simülasyon yöntemi arasında benzerlikler 

olmakla birlikte iki yöntem arasında bazı farklılıklar vardır. Tarihi simülasyon 

yönteminde portföyün varsayımsal kar veya zararını oluşturmak için piyasa 

değerlerinde gözlemlenen gerçek değişimler kullanılırken, Monte Carlo simülasyon 

yönteminde piyasa etkenlerindeki olası değişimleri yeterli düzeyde temsil 

edebileceği düşünülen bir istatistiki dağılım seçilerek, gerçek olmayan rassal piyasa 

fiyat ve oranları üretilir. İstatistiki dağılım seçiminde genellikle normal dağılım 

kullanılmakla birlikte farklı dağılım varsayımlarıyla da yöntem uygulanabilir.12 

Üretilen bu rassal değerler mevcut portföye ilişkin varsayıma dayalı kar veya 

zararlarının dağılımını elde etmek için kullanılacak olup, VaR değeri de bu 

dağılımdan elde edilmektedir. 

 

                                                 
10 Hasan Şahin, Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 73   
 
11 Mustafa Duman, “ Bankacılık Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir 
Yaklaşım: Value at Risk Metodolojisi ”, Bankacılar Dergisi, No:32, Mart 2000, s. 28  
12 Koçbank Risk Yönetim Grubu, “ Örneklerle Riske Maruz Değer Yöntemi’’, Active Bankacılık ve 
Finans Dergisi, No:18, Mayıs-Haziran 2001, s.54 
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Monte Carlo Simülasyon yöntemi beş adımda hesaplanmaktadır:13 

1. Tarihi simülasyon yönteminde olduğu gibi ilk olarak portföyün temel piyasa 

etkenleri cinsinden tanımlanması ve portföyde bulunan finansal varlıkların piyasa 

fiyatlarına göre olan değerlerini piyasa etkenleri cinsinden ifade edebilecek bir 

formül belirlenmesi gerekir. 

 

2. Temel risk etkenleri belirlendikten sonra bunlardaki değişimler için belli bir 

dağılım tespit edilmekte ve bu dağılımın parametreleri hesaplanmaktadır. Kabul 

edilen dağılımın normal dağılım olması gerekli değildir. Risk yöneticileri piyasa 

etkenlerinde gelecekte ortaya çıkabilecek olası değişimleri doğru şekilde 

tanımlayabileceğine inandıkları herhangi bir dağılımı seçebilirler. 

 

3. Dağılım seçildikten sonra piyasa etkenlerinin her biri için çok sayıda (1000 veya 

10000 adetten fazla) varsayımsal değişim değeri üretilir ve bu varsayımlara dayalı 

piyasa etkenleri kullanılarak portföy değerleri hesaplanır. Daha sonra portföyün 

mevcut değeri ile varsayıma dayalı portföy değeri karşılaştırılarak varsayımsal kar ve 

zararlar bulunur. 

 

4. Son olarak da portföy kar ve zararları maksimum zarardan maksimum kara doğru 

sıralanır ve seçilen güven aralığına karşılık gelen değer VaR olarak belirlenir. 

 

Monte Carlo simülasyon yönteminin de üstün ve eksik yönleri bulunmaktadır. 

Yöntem doğrusal olmayan fiyat riski, volatilite riski ve hata riski gibi pek çok riski 

hesaplayabilir. Ayrıca volatilitedeki zaman değişimi ve uç senaryoları da içine 

alabilir. Geniş bir perspektifte riskleri ölçebilen en kuvvetli VaR hesaplama 

yöntemidir. Yöntemin en önemli eksikliği uygulama güçlükleri bulunması ve yüksek 

maliyetli olmasıdır. Monte Carlo, gamma ve konveksitenin bulunduğu karmaşık 

portföylerde doğru sonuçlar verebilen bir VaR yöntemidir.14 

 
                                                 
13 Güven Sevil, “Finansal Risk Yönetimi Çerçevesinde Piyasa Volatilitesinin Tahmini ve Portföy VaR 
Hesaplamaları”, Eskişehir, T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1323, Eylül 2001, s. 57-58 
 
14 Bolgün, Akçay, a.g.e., s.409 



 35

3.3 VaR Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırması 
 

VaR hesaplama yöntemlerinin hangisinin en iyi yöntem olduğuna dair kesin bir 

bulgu yoktur. Hangi yöntemin kullanılacağı uygulayıcı risk yöneticisinin kararına 

bağlıdır. 

 

VaR hesaplama yöntemlerini genel olarak aşağıdaki açılardan inceleyebiliriz:15 

 

Opsiyon ve Benzeri Finansal Varlıkların Risklerini Kapsayabilmesi  Açısından: 

Simülasyon yöntemleri (Monte Carlo ve Tarihi simülasyon) varyans-kovaryans 

yönteminin tersine portföydeki opsiyon veya benzeri finansal varlıkların risklerini 

kapsayabilmesi açısından üstündürler. 

 

Sonuçların Güvenilirliği Açısından: Tarihi simülasyon yönteminde örnekleme 

döneminin çok kısa alınması durumunda güvenilir sonuçlar elde edebilecek kadar 

geçmiş gözleme sahip olunmaması, dönemin çok uzun alınması durumunda ise 

sonucun güncel olmayan verilerden elde edilmesi ve güncel bilgilere yeterli ölçüde 

duyarlı olmaması söz konusudur. Yani esas alınan geçmiş dönemdeki fiyat 

hareketlerinin tipik olmaması riski vardır.  

 

Varyans-kovaryans ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri ise dağılımların 

parametrelerini hesaplamak için geçmiş verileri kullandıklarından geçmiş dönemdeki 

fiyat hareketlerinin tipik olmaması riski bu yöntemler için de söz konusudur.  

 

Varyans-kovaryans ve Monte Carlo simülasyon yöntemlerinde kabul edilen istatistiki 

dağılımların piyasa etkenlerinin gerçek dağılımlarını yeterli ölçüde temsil 

edememeleri riski bulunmaktadır. Varyans-kovaryans yönteminde piyasa 

etkenlerinin dağılımında ortalamadan sapan gözlemlerin sayısı normal dağılımda 

kabul edilenden daha fazla olabilecek, Monte Carlo simülasyon yönteminde ise 

                                                 
 
15 Yalçın Kartepe, “ Risk Yönetimi Araçları Olarak Riske Edilmiş Değer, Riske Edilmiş Sermaye’’, 
Ankara, TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, 19-20 Şubat 2001, s. 17 
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piyasa etkenlerinin değişimlerini temsil etmek üzere seçilen dağılım gerçekte 

gözlemlenen dağılımdan farklı olabilecektir. 

 

Farklı Varsayımlarla Kullanılabilme Esnekliği Açısından: Risk yöneticileri VaR 

aracılığıyla risk ölçümü yaparken piyasalardaki olağanüstü fiyat hareketlerinin 

etkilerini belirlemek için stres testleri ve senaryo analizlerini kullanmak 

isteyeceklerdir. 

 

Tarihi simülasyon yöntemi piyasa etkenlerinde gerçekleşmiş olan değişmelere 

doğrudan bağlı olduğundan stres testlerini bu yöntemle kullanmak güçtür. Diğer 

taraftan, geçmiş verilerin piyasa etkenlerindeki değişmelerin istatistiki dağılımının 

parametrelerini hesaplamak için kullanıldığı Varyans-kovaryans  ve Monte Carlo 

simülasyon yöntemleri ile birlikte stres testlerini kullanmak yazılımların elverdiği 

ölçüde kolaydır. 

 

Uygulama Kolaylığı Açısından: Tarihi simülasyon yöntemiyle hesaplama 

yaparken; özellikle gelişmekte olan sermaye piyasaları açısından değişik vadeler için 

belli para birimindeki piyasa faiz oranlarına veya yeni kullanılmaya başlanmış 

finansal varlıklara ait veri bulmada sorun yaşanabilecektir. 

 

Varyans-kovaryans yönteminin uygulanabilmesi, özellikle yabancı paradan ve söz 

konusu yazılımların içerdiği finansal varlıklardan oluşan portföyler için kolay 

olacaktır. Fakat yazılımların içermediği yabancı paralar ve finansal varlıklardan  

oluşan portföyler için Varyans-kovaryans yönteminin uygulanabilmesi oldukça güç 

olacaktır. Çünkü değişik vadeler için belli para birimindeki piyasa faiz oranlarına 

ulaşmak dolayısıyla her bir piyasa etkeni için standart sapma ve korelasyon 

katsayılarını hesaplamak güçleşir. 

 

Monte Carlo yöntemi hesaplama süresi uzun olsa da gelişmiş bilgisayar yazılımları 

aracılığıyla uygulanması kolaylaşmıştır. Ayrıca finansal varlıkların ayrıştırılmasına 

gerek olmaması Varyans-kovaryans yöntemine göre avantaj sağlamaktadır. Monte 

Carlo simülasyon yönteminin zorlukları; gerçek olmayan rassal sayıların üretimi 
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sırasında dağılımları seçmek ve parametreleri hesaplamak için ileri düzeyde 

uzmanlık ve deneyim gerektirmesi ve geniş portföyler için hesaplama süresinin uzun 

olmasıdır. 

 

Kullanıcılara Anlatma Kolaylığı Açısından: Kavramsal temelinin basit olmasından 

dolayı kullanıcılara örneğin üst yönetime en kolay açıklanabilen yöntem tarihi 

simülasyon yöntemidir. Bir portföyün standart sapmasının, dolayısıyla VaR 

değerinin hesaplanması için normal dağılımın özelliklerinin kullanılması teknik 

bilgisi olmayan bir kullanıcıya Varyans-kovaryans yönteminin açıklanmasını 

zorlaştırmaktadır. Gerek piyasa etkenlerindeki değişimleri temsil edebilecek bir 

istatistiki dağılımın seçimi gerekse bu dağılımdan gerçek olmayan rassal 

örneklemenin yapılması Monte Carlo yöntemini açıklanması en zor yöntem 

yapmaktadır. 

 

3.4 Stres Testi ve Senaryo Analizi 
 

VaR değeri, normal piyasa koşulları altında ne kadar riske maruz kalınabileceğine 

ilişkin istatistiki bir ölçü sağlamakla birlikte ileride meydana gelebilecek varsayımsal 

olaylara ve olağanüstü değişikliklere karşı portföyün duyarlılığı hakkında bilgi 

vermemektedir. Örneğin, %95 güven aralığında hesaplanan bir VaR değeri için, %5 

olasılıkla bu VaR değerinden daha yüksek bir zararın gerçekleşmesi mümkündür. 

Stres testi, hesaplanan VaR değeri aşıldığında zararın ne kadar büyük olabileceği 

sorusuna yanıt aramaktadır.16 Bu nedenle VaR hesaplamalarının stres testleriyle 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Finansal varlık getirilerinin istatistiksel dağılımı genellikle kalın kuyruklu (fat tails) 

ve/veya dağılımın uçlarındaki (kuyruklarındaki) piyasa hareketleri, normal dağılımın 

öngördüğünden daha sık gerçekleşmektedir. İşte bu durumda stres testlerinin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü stres testleri bu uç değerlerin gerçekleşmesi durumundaki 
                                                 
 
16 Thomas J. Linsmeier, Neil D. Pearson, “ Risk Measurement: Introduction to Value at Risk ”, 
Urbana- Champaign, Illinois University, 1996, s. 20  
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zararı ölçmektedir. Örneğin petrol fiyatlarının iki katına çıkması, faiz oranlarında 

görülen büyük artışlar, likidite krizi, devalüasyon, politik kriz gibi olaylar karşısında 

portföyün kar-zarar durumunun nasıl bir değişim göstereceği ölçülmeye 

çalışılmaktadır. Dolayısıyla stres testi VaR’ın tamamlayıcısı olarak görülebilir; VaR 

normal piyasa şartları için, stres testi anormal piyasa şartları içindir.17 

 

Stres testi oluşturmanın ilk aşaması strese maruz kalacak olan piyasa değişkenlerinin 

seçilmesidir. Piyasa değişkenleri, portföyün değeri üzerinde etki edebilecek olan risk 

faktörleridir. Daha sonra uç piyasa senaryoları seti oluşturularak her bir risk faktörü 

üzerine uygun şoklar uygulanır. Yani bu uç değerlerin portföydeki finansal 

varlıkların fiyatları üzerindeki ve portföy değeri üzerindeki etkisi analiz edilir. 

 

Stres şokları belirlemenin iki yaklaşımı vardır. Bunlardan birisi, piyasa risk 

faktörünün zaman içinde aldığı değerlerin dikkate alınmasıyla oluşturulacak 

senaryolardır. Bu yaklaşımda her bir piyasa risk faktörünün kriz dışı ve kriz 

dönemlerindeki davranışı incelenir ve normal kriz dönemlerindeki hareketlerin kaç 

standart sapma olduğu hesaplanır. Diğer bir yaklaşım ise geçmiş yıllarda genel 

olarak ekonomide meydana gelen kriz dönemlerinin, risk faktörleri üzerindeki 

etkisinin incelenmesi ile tarihsel kriz senaryolarının oluşturulmasıdır. Bu sürecin 

gerektiği gibi çalışabilmesi için piyasa risk grubu, piyasalardaki gelişmeleri yakından 

takip etmeli ve doğru analizlerle muhtemel çalkantıları önceden senaryo haline 

dönüştürebilmelidir. Stres testinde ayrıca risk faktörleri arasında meydana 

gelebilecek değişik korelasyon durumları da senaryolaştırılarak analiz edilmelidir. 

 

Stres testlerinin bazı kısıtları vardır. “Stres testleri, sıradışı olaylar karşısında 

muhtemel kayıpların boyutu hakkında fikir vermekte ancak, söz konusu olayın 

gerçekleşme olasılığına yönelik herhangi bir öngörüde bulunamamaktadır.” 18 Stres 

testi analizleri, özellikle varsayımsal senaryo analizleri, analizi oluşturan kişilerin 

                                                 
 
17 Kaan H. Aksel, “ Riske Maruz Değerin Özellikleri ”, Activefinans Bankacılık ve Finans Dergisi, 
No:17, Mart-Nisan 2001, s. 65 
18 Ebru Tuncer, “ Risk Yönetimi, Sermaye Yeterliliği ve Finansal Sektör İstikrarı Çerçevesinde Stres 
Testleri ”, Bankacılar Dergisi, No:57, Haziran 2006, s.70 
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tecrübe ve yargısına bağlı olarak oluşturulduğundan, yanlış kararlar hatalara neden 

olabilir. Bu konudaki risk, analize ilişkin kararların; risk yönetimi profesyonelleri, 

ilgili iş kolu yöneticileri, ekonomistler ve gerekirse piyasa uzmanları tarafından ortak 

olarak alınması suretiyle azaltılabilir. 

 

Senaryo analizi stres testi sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Stres testi piyasa 

koşulları hakkında oluşturulacak senaryolara bağlıdır. 

 

Senaryo analizinin ilk aşamasında olağanüstü varsayımsal senaryolar üretilip, daha 

sonra bu senaryoların portföydeki finansal varlıkların fiyatları üzerindeki olası 

etkileri araştırılmaktadır. 

 

Senaryolar bir veya birkaç risk faktörünün değerinde belli oranlarda değişmeleri 

içerecek şekilde tasarlanmış senaryolardan veya gerçekleşmiş olağanüstü olaylardan 

seçilebileceği gibi, büyük bir deprem felaketi veya terörist saldırısının olması gibi 

olağanüstü olayların olması durumunda bunun piyasa etkenleri üzerindeki etkilerinin 

ne olacağı da incelenebilir. 

 

Kullanılacak senaryolar geliştirildikten sonra bu senaryoların portföydeki finansal 

varlıklara, dolayısıyla portföyün değerine yaptıkları etki belirlenmelidir. Bunun için 

senaryolarla risk faktörlerinde meydana getirilen değişikliklere portföydeki finansal 

varlıkların ne kadar duyarlı oldukları belirlenir. Daha sonra portföyün değeri 

üzerinde meydana gelen toplam etki belirlenir. 

 

Ayrıca olağan bir şekilde çalışmakta olan piyasaların olağanüstü bir baskı ile 

karşılaşması durumunda normal olarak işlemeye devam edeceğini düşünmek doğru 

olmayacaktır. Bu nedenle tasarlanmış olan varsayımsal olayların piyasanın işleyişi 

üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Örneğin, portföylerinin riskini piyasada 

sürekli yeni pozisyonlar almak suretiyle azaltmak isteyen şirketler piyasada kriz 

olması gibi olağanüstü bir durumda likiditenin oldukça azalacağını, dolayısıyla 
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pozisyonlarının riskini kolayca azaltamayacaklarını hesaplamalarına dahil 

etmelidirler.19   

 

Senaryo analizi, portföyün dolayısıyla VaR hesaplamalarının, hesaplamalarda 

dikkate alınmayan risklere karşı hassasiyetini göstermektedir. Bu olası riskleri 

belirlemenin tek yolu piyasa faktörlerinin değerlerinin beş veya on standart sapma 

kadar değiştirileceği varsayımsal piyasa hareketlerini içerecek senaryo analizleri 

uygulamaktır. 

 

Senaryo analizi ile risk faktörlerinin değerindeki volatilite(değişiklikler) ile birlikte 

koralasyonlar da dikkate alınmaktadır. Herhangi bir portföy ile ilgili risk aynı 

zamanda çeşitli pozisyonların beklenen korelasyonlarına da dayanmaktadır. Bu 

nedenle korelasyonlarda önemli bir değişikliğin olması portföyün beklenenden çok 

daha fazla bir riskle karşılaşması sonucunu doğurabilecektir. Bu nedenle piyasada 

büyük değişiklikler karşısında maruz kalınacak riskin yanında olağan piyasa 

korelasyonlarının önemli ölçüde değişmesi ve tüm piyasaların tersine hareket etmesi 

durumunda kalınacak risklerin de belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Bu yöntemin en önemli sakıncası, sürecin tamamen risk yöneticilerinin öngörü ve 

tecrübelerine bağımlı olmasıdır. 

 

3.5 Backtesting (Geriye Dönük Test) 
 

VaR hesabında kullanılan yöntemlerin doğruluğunu ve performansını ölçmek 

amacıyla kullanılan test etme yöntemidir. Geriye dönük test en basit ifadeyle, 

portföyün zararını bir gün önceden hesaplanan VaR değeri ile karşılaştırmaktır. Eğer 

yarın gerçekleşen zarar, yarın için hesaplanan VaR değerine eşit ya da küçük ise 

hesaplamada kullanılan VaR yöntemi doğru yani uygun bir yöntem olarak 

değerlendirilir. Fakat hiçbir zaman gerçekleşen zarar ile hesaplanan VaR değeri 

                                                 
 
19 Dowd,a.g.e,s.123 
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sonucu aynı olmaz. Aralarında az da olsa farklılık bulunur. Yöntemin anlamlı olarak 

değerlendirilmesi için bu farklılığın belirli sınırlar içerisinde kalması gerekir. 

 

Günlük zararın, hesaplanan VaR değerini aşma sayısı sapma sayısı olarak 

adlandırılır. Kullanılan yöntemin uygun olması için sapma sayısının beklenen sapma 

sayısına yakın olması gerekir.  

 

Yöntemin geçerli olup olmadığı istatistiksel olarak test edilebilir. Bu durumda sapma 

sayısı ile beklenen değer arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olup-olmadığını 

test etmek hipotezler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

Ho: Yöntem geçerli bir yöntemdir. (Anlamlı bir fark yoktur.) 

H1: Yöntem geçerli bir yöntem değildir. (Anlamlı bir fark vardır.) 

 

X : sapma sayısını 

N : geriye dönük test uygulanan gün sayısını 

 p : anlamlılık düzeyini  

q = 1-p’yi göstermek üzere test istatistiği: 

 

X X NpZ
Npq

μ
σ
− −

= =        ( 3.11 ) 

 

olarak elde edilir.20 Hesaplanan test istatistiği tablo değerinden büyükse Ho 

reddedilir. Yani yöntem geçerli değildir. 

 

Aşağıdaki tabloda değişik gözlem sayılarında, belirli güven aralıkları için kabul 

edilebilir sapma değerleri verilmiştir: 

 
 
 
 

                                                 
 
20 Şahin, a.g.e., s.106 
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Tablo 3.1 : Kabul Edilebilir Sapma Sayıları 
 

Hata Miktarına İstinaden Reddedilemeyecek Alan VaR Güven 
Aralığı T = 255 Gün T = 510 Gün T = 1000 Gün 

%99 N < 7 1 < N < 11 4 < N < 17 
% 97,5 2 < N < 12 6 < N < 21 15 < N < 36 
%95 6 < N < 21 16 < N < 36 37 < N < 65 

%92,5 11 < N < 28 27 < N < 51 59 < N < 92 
%90 16 < N < 36 38 < N < 65 81 < N < 120 

Kaynak: Philippe Jorion, Value at Risk, Second Edition, Singapore, McGraw Hill Companies, 2002, 

s.136 

 

Bu tablo örneğin; 510 iş gününde (2 yıl), % 95 güven aralığı için sapma sayısı 16 ile 

36 arasında olduğu sürece yöntemin reddedilemeyeceğini göstermektedir. N’in 

değeri 36’ya eşit ya da ondan büyük olursa VaR değeri çok küçük kalmakta yani 

yöntem kayıp miktarını olduğundan düşük hesaplamaktadır. Bu durumda yöntem 

kabul edilmez. N’in değerinin 16’ya eşit ya da ondan daha küçük olması durumunda 

ise VaR yöntemi fazla muhafazakar kalmaktadır. 

 

Tablodan aynı zamanda güven aralığı arttıkça ya da hata payı azaldıkça sapma sayısı 

için reddedilemeyecek alanın daraldığı görülmektedir. Aralık azaldıkça yöntemi 

reddetme olasılığı artar. Bu da güven aralığının artması durumunda yöntemin 

güvenilirliğinin azaldığını gösterir. 

 

Geriye dönük test uygulamasında iki tür istatistiksel hatayla karşılaşılır:21 

 

1. Tip Hata: Doğru olan yöntemin yanlış olarak kabul edilmesi ile 

oluşmaktadır. Bu istatistikte ‘’α‘’ hatası olarak bilinmektedir. 

 

2. Tip Hata: Yanlış olan yöntemin doğru olarak kabul edilmesi ile 

oluşmaktadır. Bu da istatistikte ‘’β‘’ hatası olarak bilinmektedir. 

 

                                                 
 
21 Bolgün, Akçay, a.g.e., s. 444 
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Bu tür hataları önlemek amacıyla Basel Komitesi, öngörülen limit aşımlarını yeşil, 

sarı ve kırmızı bölge olarak üç gruba ayırmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

yeşil bölge yöntemin geçerliliğinin ifade ederken, kırmızı bölge yöntemin kusurlu 

olduğunu ifade eder. Tablo, sermaye hesaplamalarında kullanılacak sapma sayılarına 

karşılık gelen çarpım ve artı çarpım faktörünü gösterir. Bu faktörler sermaye 

yükümlülüğünün hesaplanması için VaR değeri ile çarpılır. Tablodan da görüldüğü 

gibi sapma sayısı 4 veya daha az ise VaR değeri 3 ile, eğer sapma sayısı 7 ise VaR 

değeri 3,65 ( 3 + 0,65 ) rakamı ile çarpılarak sermaye yükümlülüğü bulunur. 

 

Tablo 3.2 : BIS’in Geriye Dönük Test Kriterleri 
 

Bölge Sapma Sayısı 
Çarpım 
Faktörü 

Artı Çarpım 
Faktörü 

Birikimli 
Olasılıklar 

  0 3,00 0,00 %8,11 
  1 3,00 0,00 %28,58 

Yeşil 2 3,00 0,00 %54,32 
  3 3,00 0,00 %75,81 
  4 3,00 0,00 %89,22 
  5 3,00 0,40 %95,88 
  6 3,00 0,50 %98,63 

Sarı 7 3,00 0,65 %99,60 
  8 3,00 0,75 %99,60 
  9 3,00 0,85 %99,97 

Kırmızı 10 ve daha fazla 3,00 1,00 %99,99 
Kaynak: BIS, Supervisory Framework For The Use of ‘’Backtesting’’ in Conjunction With The 

Internal Models Approach To Market Risk Capital Requirements, Basle Committee on Banking 

Supervision, January 1996, (Çevrimiçi) http://www.bis.org/publ/bcbs22pdf , 29 Kasım 2007 

 

 Sapma sayısının artması durumunda düzenleyici kurum bankanın daha fazla 

sermaye gereksinimi hesaplaması için kullanacağı artı çarpım faktörünü 

arttırmaktadır. Kurum bir anlamda bankayı VaR’ı doğru hesaplaması için teşvik 

etmektedir. Bankalar için önemli olan, VaR’ı doğru hesaplayabilecek ve düşük 

sermaye konulmasını sağlayacak bir yöntemin bulunmasıdır.

http://www.bis.org/publ/bcbs22pdf
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

4 VOLATİLİTE ÖLÇÜMÜ 
 

Riskin ölçütü olarak volatilitenin (standart sapmanın) alınması, finansal getiri 

dağılımlarının da belirlenmesini gerektirmektedir. 

 

Finansal zaman serileri genellikle aşırı basıklık (leptokurtosis)* , volatilite 

kümelenmesi (volatility clustering)** ve kaldıraç etkisi (leverage effects)*** 

özellikleri göstermektedir. Finansal zaman serileri bu özelliklerden bir veya daha 

fazlasına sahipse Normal dağılım varsayımı ile elde edilen sonuçlar güvenilir 

sonuçlar olmayacaktır.  

 

Ayrıca VaR hesabında normal dağılım varsayımına dayanan parametrik yöntemde 

standart sapmanın zamandan bağımsız olduğu yani durağan olduğu kabul 

edilmektedir. Oysa finansal piyasalarda volatilite genellikle zamana bağlı bir şekilde 

değişkenlik (heteroskedasticity) göstermektedir. Bu durumda durağan volatilite 

varsayımı ile yapılacak hesaplamalar gerçek riski yansıtmayacağından volatilite 

değişkenliğini dikkate alan yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu yöntemler; EWMA, ARCH 

ve GARCH yöntemleridir. 

 

                                                 
 
* Aşırı basıklık (leptokurtosis ): Finansal varlık getirilerinin dağılımlarının genellikle kalın kuyruk 
ve ortalamada yüksek sivrilik (excess peakness) özellikleri göstermesini ifade etmektedir. Buna göre, 
finansal varlık getirilerinin dağılımları normal dağılıma göre ortalamada daha sivri ve kuyrukta daha 
kalın dağılım özellikleri göstermektedir. 
 
**Volatilite kümelenmesi: Finansal piyasalardaki volatilite hareketleri genellikle birbirini takip 
etmekte, yüksek dalgalanmaları yüksek dalgalanmalar, düşük şiddetli dalgalanmaları ise yine küçük 
hareketler takip etmektedir. Bu nedenle, yüksek getirileri artı veya eksi) yüksek getiriler takip 
etmekte, düşük getirileri de düşük getiriler takip etmektedir. 
 
*** Kaldıraç etkisi: Büyük fiyat düşüşleri, aynı miktarlı fiyat yükselişlerinden daha yüksek 
volatiliteye neden olmaktadır. Başka bir ifadeyle, fiyatlarda beklenmeyen bir düşüş benzer 
büyüklükteki beklenmedik bir artıştan daha fazla volatiliteyi arttırır. Bu da, kötü haberin volatilite 
üzerindeki etkisinin, iyi haberin volatilite üzerindeki etkisinden daha büyük olduğunu ifade 
etmektedir.  
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4.1 EWMA (Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama) Yöntemi 
 

“Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama yöntemi (EWMA), finansal varlık 

getirilerinin simetrik ve bağımsız olarak dağıldığı prensibinden hareketle zamana 

bağlı olarak değişiklik gösteren bir volatilite varsayımına dayanmaktadır.”1 

 

EWMA yönteminde volatilitenin hesaplanacağı dönem değerlerine daha fazla ağırlık 

verilir. Bu yöntemde zamana bağlı olarak volatilite hesaplamasında üssel ağırlıklı 

hareketli ortalamalar kullanılmaktadır. t zamanındaki varyans, geçmiş değerlerin  

λ (lamda) ağırlıklı ortalamasıdır.  

 

tσ     : Herhangi bir t zamanı için standart sapmayı 

1tσ −   : Bir önceki zaman ait (t-1) ait standart sapmayı  

1tr −    : Bir önceki zamana ait getirileri göstermek üzere varyans  

 

( )2 2 2
1 11t t trσ λ λσ− −= − +       ( 4.1 ) 

 

formülü yardımıyla hesaplanmaktadır.2 

  

Formülde λ  , 0 ile 1 arasında değer alan azaltma (decay) faktörünü; r, sıfır 

ortalamalı getirileri (dolayısıyla ( )2 2
1t tE r σ− =  ) göstermektedir. 

 

1tσ −  ‘in önceki verilerden hesaplanan değeri yukarıdaki formülde yerine konulursa; 

 

( ) ( )2 2 2 2 2
1 2 21 1t t t tr rσ λ λ λ λ σ− − −= − + − +           ( 4.2 ) 

 

                                                 
 
1  K.Evren Bolgün, M.Barış Akçay, Risk Yönetimi:Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasasında 
Entegre Risk Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları, 2.Baskı, İstanbul, Scala Yayıncılık, 2005, s. 330 
2 Philippe Jorion, Value at Risk, Second Edition, Singapore, McGraw Hill Companies, 2002, s.193 
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elde edilir. 

 

Bu formül varyansın tüm dönemleri için adım adım geriye doğru açılacak olursa 

sonuçta EWMA yöntemi  

 

( )2 1 2

1
1

m
i

t t i
i

rσ λ λ −
−

=

= − ∑        ( 4.3 ) 

 

 şeklini almaktadır.  

 

Burada önemli olan azaltma faktörü λ ‘ın ve veri büyüklüğü m’in ne olması 

gerektiğine karar vermektir. λ (Lamda) değerinin 1’e yaklaşması durumunda geçmiş 

volatilite bilgisine daha fazla ağırlık verildiği anlaşılmalıdır. Lamda değeri ne kadar 

düşükse son dönemlerdeki volatilitiye verilen ağırlık da o kadar yüksektir. Bu 

konuda, günlük veriler için 0,94λ =  ve aylık veriler için 0,97λ =  değerleri, 

RiskMetrics’in önerdiği ve genel kabul görmüş sayılardır. Veri büyüklüğüne karar 

vermek için α  anlamlılık düzeyi olmak üzere ( )
( )

ogL
m

Log
α
λ

=  formülü 

kullanılmaktadır.3  

 

EWMA’nın sağladığı avantaj, meydana gelebilecek ani şoklara karşı volatilitenin 

hesaplanmasında bu şoku hemen yansıtması ve ardından üstel azalan ağırlıklarla 

şokun etkisini hızla düşürmesidir. Dolayısıyla EWMA hesaplamasında son dönem 

verilerin ağırlığı daha yüksektir. Bu da Türkiye gibi volatilitesi yüksek olan ve rejim 

değişikliklerinin sıkça yaşandığı ülkelerde yakın dönemdeki verilere ağırlık 

verilmesinin önemli olduğunu desteklemektedir.4 

 

 

                                                 
 
3 Philip Best, Implementing Value At Risk, New York, John Wiley&Sons, 1998, s. 71 
4 Koçbank Risk Yönetimi Grubu, “ Örneklerle Riske Maruz Değer Yöntemi ”, Active Bankacılık ve 
Finans Dergisi, No:18, Mayıs-Haziran 2001, s. 59 
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4.2 ARCH (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) Yöntemi 
 

ARCH; otoregresif koşullu değişen varyansı ifade etmektedir. Otoregresif kelimesi 

volatilitenin geçmiş dönemdeki volatilitelere bağlı olduğunu belirtir. ARCH 

ekonometrik olarak, hata teriminin varyansında meydana gelen ardaşık bağımlılık 

(otokorelasyon) olarak tanımlanabilir. Engle tarafından geliştirilen ARCH 

yönteminin temelinde hata teriminin t dönemindeki varyansının önceki dönemlerdeki 

hata terimlerinin karesine bağlı olması yatmaktadır. 

 

Dolayısıyla, geleneksel zaman serisi yöntemlerinin hata terimlerinin sıfır ortalamalı 

ve sabit varyanslı olduğu varsayımına bir alternatif olarak sunulan ARCH yöntemi, 

zaman serisi yöntemlerindeki sabit varyans varsayımını bir kenara bırakarak, 

varyansın gecikmeli öngörü hatalarının karelerinin bir fonksiyonu olarak 

değişmesine izin vermiştir. 

 

Engle 1982 yılındaki makalesinde ilk olarak birinci dereceden otoregresif modeli 

 

1t t ty yγ ε−= +         ( 4.4 ) 

 

şeklinde tanımlamıştır.5  

 

ε , sıfır ortalamalı ve ( ) 2V ε σ= şeklinde sabit varyanslı White Noise özelliğine 

sahip hata terimidir. 

 

ty  ‘nin koşullu ortalaması 1tyγ −  ve koşullu varyansı ise 2σ  dir. ty ‘nin koşulsuz 

ortalaması sıfır ve koşulsuz varyansı ise
2

21
σ

γ−
dir. 

 

                                                 
 
5 Robert F. Engle, “ Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of The Variance of 
United Kingdom Inflation ”, Econometrica,C:50, No:4, 1982, s. 987  
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Buna bağlı olarak, koşulsuz varyans, koşullu öngörü hatasının varyansından daha 

küçük olacaktır. Bu nedenle koşullu öngörüler, serilere ait şimdiki ve geçmiş 

gerçekleşen değerleri hesaba dahil ettikleri ve aynı zamanda daha küçük öngörü 

hatası varyansına sahip oldukları için tercih sebebi olmaktadır.6 

 

Böylece ARCH yönteminde kullanılan koşullu varyans th ,  1tψ −  geçmiş bilgi setine 

bağlıdır. Bu bilgi seti, dışsal değişkenler ve gecikmeli içsel değişkenler ile bu 

değişkenlerin parametreleri olan β  vektöründen oluşmaktadır.  

 

th        : Koşullu varyans 

tε        : En küçük kareler artıklarını 

p         : ARCH sürecinin mertebesini 

α , β   : Parametre vektörünü  

tx     : Dışsal ve gecikmeli içsel değişkenler vektörünü göstermek üzere, ARCH 

yönteminde koşullu varyans normallik varsayımını içerecek şekilde Engle tarafından 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.7 

 

( )1| ,t t t ty N x hψ β− ≈        ( 4.5 ) 

 

( )1 2, ,...., ,t t t t ph ε ε ε α− − −=        ( 4.6 ) 

 

2 2 2 2
0 1 1 2 2 0

1
.....

p

t t t p t p i t i
i

h α α ε α ε α ε α α ε− − − −
=

= + + + + = + ∑    ( 4.7 ) 

 

t t ty xε β= −          ( 4.8 ) 

 
                                                 
 
6 Walter Enders, Applied Econometric Time Series, Second Edition, New York, John Wiley & Sons, 
2004, s. 114 
7 Engle, a.g.e, s. 994  
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ARCH yönteminde ty  serisi t iψ −  bilgi setine bağlı olarak tx β  ortalama ve th  

koşullu varyans ile normal dağılıma sahiptir.  

 

ARCH(p) yönteminin anlamlı olabilmesi için koşullu varyans th  , tε  ‘nin 

gerçekleşen bütün değerleri için pozitif olmak zorundadır. Bu nedenle koşullu 

varyans denklemindeki tüm α  parametrelerinin pozitif olması gerekmektedir.8 

Parametrelerinin herhangi birinin negatif olması, koşullu varyansın negatif olmasına 

neden olabilir. 

 

Bir diğer koşul ise koşullu varyans denklemindeki parametrelerin toplamının 1’den 

küçük olması koşuludur. ARCH(p) denkleminin parametrelerine getirilen bu son 

koşul sağlanmadığında süreç sonsuz varyansa sahip olacaktır. 

 

Özetle ARCH(p) yönteminin anlamlı olabilmesi için: 

 

0 0α >  ve 0iα ≥        ( )1, 2,....,i p=  

 

1
1

p

i
i

α
=

<∑  

 

koşullarının sağlanması gerekmektedir. 

 

4.3 GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen 
Varyans) Yöntemi 

 

ARCH yönteminin uygulanma aşamasında, koşullu varyans süreci belirlenirken uzun 

gecikmeli değerlerin kullanılması, koşullu varyans denklemindeki α  

                                                 
 
8 Engle, a..g.e., s. 992 
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parametrelerinin pozitif olma koşulunun sağlanmasında probleme neden olmaktadır.9 

Bu sebeple ARCH sürecinin genelleştirilmiş hali olan, daha fazla geçmiş bilgiye ve 

esnek gecikme yapısına sahip olan bir yöntem geliştirilmiştir. Tim Bollerslev 1986 

yılında yayınladığı makalesinde koşullu varyans th ‘nin geçmiş değerlerini  bağımsız 

değişken olarak ekleyerek genelleştirilmiş ARCH ya da kısaca GARCH olarak 

adlandırılan bu yöntemi tanıtmıştır. 

 

q   : Gecikmeli hata karelerinin gecikme uzunluğunu  

p   : Otoregresif kısmının gecikme uzunluğunu göstermek üzere Bollerslev GARCH 

(p,q) sürecini, 

 

( )1| 0,t t tN hε ψ − ≈        ( 4.9 ) 

 

2
0

1 1

q p

t i t i i t i
i i

h hα α ε β− −
= =

= + +∑ ∑       ( 4.10 ) 

 

şeklinde tanımlamıştır.10 

 

GARCH yönteminde t dönemindeki koşullu varyans yalnız hata terimlerinin geçmiş 

değerlerinin karesine bağlı değil, aynı zamanda geçmişteki koşullu varyanslara da 

bağlıdır. Yani hata terimlerinin varyansı hem kendi geçmiş değerlerinden hem de 

koşullu varyans değerlerinden etkilenir. Bu durumda cari döneme ait varyansın 

geçmiş dönemde gerçekleşmiş değişime bağlı olduğu sonucuna ulaşılır. 

 

GARCH yöntemi için de sağlanması gerekli bazı koşullar vardır. Bu koşullar ise, 

 

0p ≥   ,  0q >  

                                                 
9 Robert Engle, “ GARCH 101:The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics’’, 
Journal of Economic Perspectives, C:15, No:4, 2001, s. 157-168 
10 Tim Bollerslev, “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity’’, Journal of 
Econometrics, C:31, 1986, s. 309 
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0 0α >   ,  0iα ≥  ,  1, 2,....,i q=  

 

0iβ ≥   ,     1, 2,....,i p=  

 

1 1
1

q p

i i
i i

α β
= =

+ <∑ ∑     

 

şeklinde gösterilmektedir.11 

 

GARCH(p,q) süreci, p=0 iken ARCH(q) sürecine indirgenmektedir ve p=q=0 iken 

tε  White Noise özelliğine sahip olacaktır.  

 

4.4 ARCH/GARCH Etkisinin Tespiti  
 

ARCH yöntemi uygulanmadan ARCH etkisinin olup-olmadığının test edilmesi 

gerekir. ARCH etkisinin varlığını LM testi ile test etmek için test hipotezleri: 

 

0 1 2: ..... 0pH α α α= = = =  

:aH En az biri 0iα ≠   1, 2,3,......,i p=  

 

şeklinde oluşturulur. 

 
2R : Çoklu belirlilik katsayısını 

T   : Gözlem değerini 

p    : Gecikme uzunluğunu göstermek üzere test istatistiği  

 

( ) 2LM T p R= −        ( 4.11 ) 

                                                 
 
11 A.e. 
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formülünden yararlanılarak hesaplanır.12 Tablo kritik değeri ise p serbestlik dereceli 
2χ  dağılımı tablosu ile bulunur. Hesaplanan test istatistiği tablo kritik değerinden 

daha büyük ise ARCH etkisinin olmadığını söyleyen 0H  hipotezi reddedilir. Yani 

ARCH etkisinin varlığı söz konusudur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
12 Enders, a.g.e., s. 120  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

5 UYGULAMA 
 

5.1 Uygulamada Kullanılan Veriler 
 

IMKB Ulusal-30  endeksi kapsamındaki hisse senetleri ve IMKB Ulusal-100 

endeksine ait düzeltilmiş günlük kapanış fiyatları, tüm fiyat düzeltmelerinde IMKB 

ile aynı yöntemi kullanan www.analiz.com internet adresinden alınmıştır. 

Uygulamada 01.01.2005 ve 31.12.2007 tarihleri arasında verileri kesintiye 

uğramamış 24 hisse senedi alınmıştır. 

 

5.2 Verilerin Analizi 
 
Her bir hisse senedinin günlük getirisi excel programı yardımıyla 1lnln −−= tt PPr  

şeklinde hesaplanarak Eviews 5.1 programına aktarılmıştır. 

 

Öncelikle hisse senedi getirilerinin durağanlığı Augmented Dickey Fuller (ADF) ile 

test edilmiş ve ADF testi sonucunda durağan çıkan test değerleri hisse senetlerinin 

borsa işlem kodlarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.analiz.com/
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Tablo 5.1: Durağanlık Testi Sonuçları 
 

1% için -3.43968 

5% için -2.86555 Test Kritik 
Değerleri 10% için -2.56896 

Augmented 
Dickey-Fuller 
Test İstatistiği 

AEFES -26.11987 
AKBNK -25.02422 
AKENR -25.92394 
AKGRT -25.91586 
AKSA -25.81034 

ALARK -25.83091 
ARCLK -27.471 
DOHOL -25.46138 
DYHOL -25.31098 
ENKAI -25.53016 
FINBN -24.6407 
FROTO -25.95554 
GARAN -26.11974 
HURGZ -25.092 
ISCTR -25.74325 
MIGRS -26.41354 
NETAS -27.76124 
PTOFS -25.69231 
SAHOL -26.11164 

SISE -26.17093 
TCELL -26.98489 
TOASA -25.58892 
TRKCM -26.84022 
VSTEL -25.62061 

IMKB100 -25.30531 
 
 
Durağan çıkan hisse senedi getirileri için tanımlayıcı istatistik değerleri aşağıdaki 

gibi hesaplanmıştır. 
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Tablo 5.2: Tanımlayıcı İstatistik Değerleri 
 

  

Ortalama 
Getiri 

Maksimum 
Getiri 

Minimum 
Getiri 

Standart 
Sapma 

Çarpıklık 
(Skewness)

Basıklık 
(Kurtosis) 

Jarque-
Bera 

AEFES -0.00113 0.130215 -1.34665 0.058683 -17.61508 404.9844 4647515 
AKBNK 0.000422 0.108214 -0.25886 0.03012 -1.248504 13.54188 3349.828 
AKENR 0.000824 0.132489 -0.1078 0.027191 0.266437 6.314222 321.6081 
AKGRT 0.00033 0.128175 -0.67117 0.039914 -6.851096 118.8977 388738.3 
AKSA -0.00243 0.152908 -1.40258 0.057904 -20.61114 500.7455 7119715 
ALARK -0.00353 0.116724 -2.44165 0.09564 -24.22887 618.371 10875221 
ARCLK 0.000079 0.12723 -0.10147 0.025189 0.176683 5.416421 170.2213 
DOHOL -0.00041 0.102654 -0.74739 0.03885 -10.38293 200.9419 1130599 
DYHOL 0.000515 0.119877 -0.10163 0.029224 0.028136 3.994728 28.3319 
ENKAI 0.000621 0.128617 -0.72789 0.038731 -11.17739 201.0591 1133879 
FINBN 0.001781 0.12371 -0.28984 0.027959 -1.306488 22.12636 10635.92 
FROTO 0.000618 0.089856 -0.09623 0.023009 -0.022295 4.422941 57.84679 
GARAN 0.002148 0.12075 -0.11665 0.027366 -0.018717 4.132825 36.66729 
HURGZ 0.000162 0.078472 -0.10054 0.026439 -0.237157 3.459643 12.45116 
ISCTR 0.000261 0.094665 -0.36773 0.031903 -2.186824 28.18374 18647.68 
MIGRS 0.000964 0.116799 -0.1128 0.026441 0.179324 4.91655 108.5094 
NETAS -0.00025 0.10616 -0.11212 0.024331 0.38085 5.525836 198.6509 
PTOFS 0.000704 0.189527 -0.17746 0.027983 -0.081881 9.925317 1369.624 
SAHOL 0.000308 0.107989 -0.38803 0.029845 -3.111511 44.24303 49654.31 
SISE -0.0007 0.092894 -0.81261 0.039727 -12.4337 255.9943 1844491 
TCELL 0.000745 0.090287 -0.24362 0.027929 -0.928293 12.63763 2749.44 
TOASO 0.001376 0.089345 -0.13645 0.026179 -0.036348 5.086309 124.3837 
TRKCM -0.00033 0.084 -0.4977 0.030551 -7.148013 111.4824 341724 
VSTEL -0.00085 0.122375 -0.08468 0.021033 0.269687 6.142411 290.1452 
IMKB100 0.001131 0.058494 -0.08671 0.017989 -0.334488 4.196217 53.61447 
 
Bu tabloya göre ortalama getirisi en yüksek olan hisse senetleri sırasıyla GARAN, 

FINBN, TOASA, MIGRS, AKENR, TCELL ve PTOFS dır. Bu hisse senetlerinden 

GARAN, FINBN ve TOASA IMKB100 endeksinin üzerinde getiriye sahiptir. 

Ortalama getirisi en düşük hisse senetleri ise sırasıyla ALARK, AKSA, AEFES, 

VSTEL, SISE, DOHOL, TRKCM ve NETAS’dır.  

 

5.3 Portföyün Belirlenmesi 
 

Birinci bölümde bahsettiğimiz gibi sistematik olmayan riskler portföy 

çeşitlendirmesi ile önlenebilirken, tüm finansal varlıkları aynı yönde fakat farklı 

oranlarda etkileyen sistematik risk ortadan kaldırılamamaktadır. Dolayısıyla 
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sistematik risk ölçütü olarak beta katsayısı portföy oluştururken önemlidir. Beta 

katsayısı hisse senedi ile seçilen piyasa endeksinin değişimi arasındaki ilişkiyi yani 

hisse senedinin endekse duyarlılığını göstermektedir.1 

 

Hisse senetleri için bir risk ölçütü olan beta katsayısı durağan çıkan her bir hisse 

senedi için hesaplanmıştır. 100IMKBihissesened rr βα +=  şeklinde oluşturulan regresyon 

analizinden anlamlı sonuç elde edilen her hisse senedi için IMKB100 endeksine 

duyarlılığı gösteren β  katsayısı sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.3: Hisse Senetlerinin Getirileri ve Beta Katsayıları 
 
  Ortalama 

Getiri Beta Katsayısı Getiri/Risk 

AEFES -0.00113 0.48605243 -0.0023249 
AKBNK 0.000422 0.71902364 0.00058691 
AKENR 0.000824 0.4332592 0.00190186 
AKGRT 0.00033 0.74546615 0.00044268 
AKSA -0.002433 0.2935901 -0.0082871 
ALARK -0.003533 0.80522209 -0.0043876 
ARCLK 0.000079 0.46969295 0.00016734 
DOHOL -0.00041 0.62316124 -0.0006579 
DYHOL 0.000515 0.54367352 0.00094726 
ENKAI 0.000621 0.30060335 0.00206585 
FINBN 0.001781 0.45684523 0.00389848 
FROTO 0.000618 0.35833927 0.00172462 
GARAN 0.002148 0.62184445 0.00345424 
HURGZ 0.000162 0.6502076 0.00024915 
ISCTR 0.000261 0.77327605 0.00033753 
MIGRS 0.000964 0.64309901 0.00149899 
NETAS -0.000248 0.44958585 -0.0005516 
PTOFS 0.000704 0.35755987 0.0019689 
SAHOL 0.000308 0.6780674 0.00045423 
SISE -0.000698 0.56322972 -0.0012393 
TCELL 0.000745 0.36554258 0.00203807 
TOASO 0.001376 0.58403793 0.00235601 
TRKCM -0.000331 0.43305004 -0.0007643 
VSTEL -0.000846 0.37496284 -0.0022562 

                                                 
 
1 Mehmet Bolak, , Risk ve Yönetimi, İstanbul, Birsen Yayınevi, 2004, s. 26 
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Portföy belirlenirken öncelikle ortalama getiriler dikkate alınmış, yukarıdaki tabloda 

ortalama getirisi düşük olan NETAS, TRKCM, DOHOL, SISE, VSTEL, AEFES, 

AKSA ve ALARK hisse senetleri çalışma dışında bırakılmıştır. 

 

Portföy belirlenirken ikinci ölçüt olarak; beta katsayısı sistematik risk ölçütü olarak 

alınmış ve beta katsayısı yardımıyla birim risk başına düşen getiriler (getiri/risk) 

hesaplanmıştır. Getiri/risk oranı en yüksek olan FINBN, GARAN, TOASA, TCELL 

ve PTOFS hisse senetleri tercih edilmiştir. Birim risk başına getirisi yüksek olan bu 

hisse senetleri şeçilirken portföy riskinin diğer bir ölçütü olan hisse senetleri 

arasındaki korelasyonlar da dikkate alınmıştır. Dolayısıyla Ek1’de yer alan 

korelasyon matrisi incelendiğinde tüm hisse senetleri ile genelde negatif ve düşük 

korelasyon katsayısına sahip TCELL ve PTOFS hisse senetleri portföye dahil 

edilmiştir. 

 

Sonuçta portföyün  FINBN, GARAN, TOASA, TCELL ve PTOFS hisse 

senetlerinden oluşmasına karar verilmiştir. 

 

5.3.1 Portföydeki Hisse Senetlerinin Analizi 
 

5.3.1.1 FINBN Hisse Senedi 
 
FINBN hisse senedinin getiri grafiği incelendiğinde volatilite kümelenmeleri, ani 

düşüş ve yükselişler görülmektedir. Histogramı incelendiğinde ise çarpıklık 

(skewness) değeri sıfırdan küçük olduğu için sola çarpık, basıklık (kurtosis) değeri 

3’den oldukça büyük olduğundan basık ve kalın kuyruklu bir dağılımı 

göstermektedir. Dolayısıyla FINBN’nin getiri dağılımı normal dağılımdan* farklı bir 

dağılım göstermektedir. 

 

 
 

                                                 
 
* Normal dağılım için çarpıklık (skewness) değeri 0; basıklık (kurtosis) değeri ise 3’tür. 
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Şekil 5.1: FINBN Hisse Senedinin Getiri Grafiği ve Histogramı 
 

 
 

Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle dağılımın kalın kuyruklu ve çarpık olması olması 

varyansta ARCH etkisi olduğunun işaretlerindendir. Bu nedenle FINBN’nin getiri 

volatilitesi için ARCH/GARCH yöntemi uygulanacaktır.  

 

Önce durağan süreçler için geçerli olan ARMA süreci incelenecektir. FINBN’nin 

korelogramı incelenerek otoregresif (AR) ve hareketli ortalama (MA) kökleri 

bulunmaya çalışılacaktır. FINBN’nin korelogramına göre AR(3) MA(3) AR(13) 

MA(13) MA(18) AR(32) MA(32) köklerinin farklı kombinasyonları denenecektir. 
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Şekil 5.2: FINBN Hisse Senedinin Korelogramı 
 

 
 

Yukarıdaki köklere göre denenmiş, AR ve MA parametrelerinin anlamlı çıktığı 

modeller Akaiki (AIC) ve Shwarz (SIC) kriterlerine göre aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 5.4: FINBN Hisse Senedi için ARMA Modelleri 
 

Model AIC SIC 
AR(3) MA(18) -4.319341 -4.299436 
AR(3) MA(13) -4.319551 -4.299646 
AR(3) MA(13) MA(18) -4.321473 -4.294933 
 

Yukarıdaki modellerden AIC ve SIC kriterlerine göre AR(3) MA(13) MA(18) 

modeli seçilir. 

 

Daha sonra AR(3) MA(13) MA(18) modeli ile volatilite ölçümü için 

ARCH/GARCH yöntemi uygulanır. ARCH/GARCH yöntemi için yapılan denemeler 
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sonucunda bu yöntemlerin geçerliliği için gerekli olan, parametrelerin sıfırdan büyük 

ve parametreler toplamının 1’den küçük olması koşullarını sağlayan ve parametreleri 

anlamlı olan ARCH/GARCH yöntemi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.5: FINBN Hisse Senedi AR(3) MA(13) MA(18)-ARCH/GARCH 
Yöntemi Sonuçları 
 

AR(3) MA(13) MA(18) Modeli 

  
AIC SIC ARCH-LM  

F Değeri 
ARCH-LM 
Olasılık Değeri 

ARCH(1)-Normal -4.339987 -4.300178 0.064869 0.799037 
GARCH(1,1)-GED -4.908663 -4.855584 0.024762 0.875008 
 

Yukarıda tabloda verilen yöntemlerden AIC ve SIC kriterlerine göre GARCH(1,1)-

GED yöntemi tercih edilmiştir. Tercih edilen bu yöntem aşağıdaki şekilde 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.3: FINBN Hisse Senedi için AR(3) MA(13) MA(18)-GARCH(1,1)-GED 
Yöntemi  
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5.3.1.2 GARAN Hisse Senedi 
 
GARAN hisse senedinin getiri grafiği incelendiğinde volatilite kümelenmeleri, ani 

düşüş ve yükselişler görülmektedir. Histogramı incelendiğinde ise çarpıklık 

(skewness) değeri sıfırdan küçük olduğu için sola çarpık, basıklık (kurtosis) değeri 

3’den büyük olduğundan basık ve kalın kuyruklu bir dağılımı göstermektedir. 

Dolayısıyla GARAN’nin getiri dağılımı normal dağılımdan farklı bir dağılım 

göstermektedir. 

 

Şekil 5.4: GARAN Hisse Senedinin Getiri Grafiği ve Histogramı 
 

 
 

Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle dağılımın kalın kuyruklu ve çarpık olması olması 

varyansta ARCH etkisi olduğunun işaretlerindendir. Bu nedenle GARAN’nin getiri 

volatilitesi için ARCH/GARCH yöntemi uygulanacaktır.  

 

Önce durağan süreçler için geçerli olan ARMA süreci incelenecektir. GARAN’nin 

korelogramı incelenerek otoregresif (AR) ve hareketli ortalama (MA) kökleri 

bulunmaya çalışılacaktır. GARAN’nin korelogramına göre AR(5) MA(5) AR(7) 

MA(7) AR(18) MA(18) AR(21) MA(21) AR(26) MA(26) köklerinin farklı 

kombinasyonları denenecektir. 
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Şekil 5.5: GARAN Hisse Senedinin Korelogramı 
 

 
 

Yukarıdaki köklere göre denenmiş, AR ve MA parametrelerinin anlamlı çıktığı 

modeller Akaiki (AIC) ve Shwarz (SIC) kriterlerine göre aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 5.6: GARAN Hisse Senedi için ARMA Modelleri 
 

Model AIC SIC 
AR(7) MA(7) -4.366049 -4.346052 
AR(18) MA(18) -4.409035 -4.388783 
AR(21) MA(21)  -4.388084 -4.367761 
AR(26) MA(26)  -4.387712 -4.367269 
 

Yukarıdaki modellerden AIC ve SIC kriterlerine göre AR(18) MA(18) modeli seçilir. 

 

Daha sonra AR(18) MA(18) modeli ile volatilite ölçümü için ARCH/GARCH 

yöntemi uygulanır. ARCH/GARCH yöntemi için yapılan denemeler sonucunda bu 

yöntemlerin geçerliliği için gerekli olan, parametrelerin sıfırdan büyük ve 
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parametreler toplamının 1’den küçük olması koşullarını sağlayan ve parametreleri 

anlamlı olan ARCH/GARCH yöntemi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.7: GARAN Hisse Senedi AR(18) MA(18)-ARCH/GARCH Yöntemi 
Sonuçları 
 

AR(18) MA(18)  Modeli 

  
AIC SIC ARCH-LM 

F Değeri 
ARCH-LM 

Olasılık Değeri 
GARCH(1,1)-Normal -4.478402 -4.437897 1.514153 0.218942 
GARCH(1,1)-t -4.492030 -4.444774 1.907068 0.167754 
GARCH(1,1)-GED -4.494045 -4.446789 1.724815 0.189528 
 

Yukarıda tabloda verilen yöntemlerden AIC ve SIC kriterlerine göre GARCH(1,1)-

GED yöntemi tercih edilmiştir. Tercih edilen bu yöntem aşağıdaki şekilde 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.6: GARAN Hisse Senedi için AR(18) MA(18)-GARCH(1,1)-GED 
Yöntemi  
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5.3.1.3 TOASO Hisse Senedi 
 
TOASO hisse senedinin getiri grafiği incelendiğinde volatilite kümelenmeleri, ani 

düşüş ve yükselişler görülmektedir. Histogramı incelendiğinde ise çarpıklık 

(skewness) değeri sıfırdan küçük olduğu için sola çarpık, basıklık (kurtosis) değeri 

3’den büyük olduğundan basık ve kalın kuyruklu bir dağılımı göstermektedir. 

Dolayısıyla TOASO’nun getiri dağılımı normal dağılımdan farklı bir dağılım 

göstermektedir. 

 

Şekil 5.7: TOASO Hisse Senedinin Getiri Grafiği ve Histogramı 
 

 
 

Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle dağılımın kalın kuyruklu ve çarpık olması olması 

varyansta ARCH etkisi olduğunun işaretlerindendir. Bu nedenle TOASO’nun getiri 

volatilitesi için ARCH/GARCH yöntemi uygulanacaktır.  

 

Önce durağan süreçler için geçerli olan ARMA süreci incelenecektir. TOASO’nun 

korelogramına göre AR(2) MA(2) AR(11) MA(11) AR(12) MA(12) AR(17) MA(17) 

köklerinin farklı kombinasyonları denenecektir. 
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Şekil 5.8: TOASO Hisse Senedinin Korelogramı 
 

 
 

Yukarıdaki köklere göre denenmiş, AR ve MA parametrelerinin anlamlı çıktığı 

modeller Akaiki (AIC) ve Shwarz (SIC) kriterlerine göre aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 5.8: TOASO Hisse Senedi için ARMA Modelleri 
 

Model AIC SIC 
AR(12) MA(12) -4.449935 -4.429824 
AR(17) MA(17) -4.447871 -4.427643 
AR(12) MA(12) MA(17) -4.452155 -4.425339 
AR(11) MA(12)  -4.450552 -4.430463 
AR(12) MA(11) MA(12) -4.464859 -4.438043 
AR(11) MA(12) MA(17) -4.454169 -4.427384 
 

Yukarıdaki modellerden AIC ve SIC kriterlerine göre AR(12) MA(11) MA(12) 

modeli seçilir. 
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Daha sonra AR(12) MA(11) MA(12) modeli ile volatilite ölçümü için 

ARCH/GARCH yöntemi uygulanır. ARCH/GARCH yöntemi için yapılan denemeler 

sonucunda bu yöntemlerin geçerliliği için gerekli olan, parametrelerin sıfırdan büyük 

ve parametreler toplamının 1’den küçük olması koşullarını sağlayan ve parametreleri 

anlamlı olan ARCH/GARCH yöntemi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.9: TOASO Hisse Senedi AR(12) MA(11) MA(12)-ARCH/GARCH 
Yöntemi Sonuçları 
 

AR(12) MA(11) MA(12) Modeli 

  
AIC SIC ARCH-LM 

F Değeri 
ARCH-LM 

Olasılık Değeri 
ARCH(1)-Normal -4.505478 -4.465254 0.006495 0.935789 
GARCH(1,1)-Normal -4.544318 -4.497391 0.005922 0.938685 
GARCH(1,1)-t -4.567786 -4.514155 0.015817 0.899954 
GARCH(1,1)-GED -4.577826 -4.524195 0.007044 0.933137 
 

Yukarıda tabloda verilen yöntemlerden AIC ve SIC kriterlerine göre GARCH(1,1)-

GED yöntemi tercih edilmiştir. Tercih edilen bu yöntem aşağıdaki şekilde 

verilmiştir. 
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Şekil 5.9: TOASO Hisse Senedi için AR(12) MA(11) MA(12)-GARCH(1,1)-GED 

Yöntemi  

 
 

5.3.1.4 TCELL Hisse Senedi 
 
TCELL hisse senedinin getiri grafiği incelendiğinde volatilite kümelenmeleri, ani 

düşüş ve yükselişler görülmektedir. Histogramı incelendiğinde ise çarpıklık 

(skewness) değeri sıfırdan küçük olduğu için sola çarpık, basıklık (kurtosis) değeri 

3’den oldukça büyük olduğundan basık ve kalın kuyruklu bir dağılımı 

göstermektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

Şekil 5.10: TCELL Hisse Senedinin Getiri Grafiği ve Histogramı 
 

 
 

Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle dağılımın kalın kuyruklu ve çarpık olması olması 

varyansta ARCH etkisi olduğunun işaretlerindendir. Bu nedenle TCELL’in getiri 

volatilitesi için ARCH/GARCH yöntemi uygulanacaktır.  

 

Önce durağan süreçler için geçerli olan ARMA süreci incelenecektir. TCELL’in 

korelogramına göre AR(2) MA(2) AR(3) MA(3) AR(8) MA(8) AR(25) MA(25) 

AR(28) MA(28) köklerinin farklı kombinasyonları denenecektir. 

 

Şekil 5.11: TCELL Hisse Senedinin Korelogramı 
 

 



 69

Yukarıdaki köklere göre denenmiş, AR ve MA parametrelerinin anlamlı çıktığı 

modeller Akaiki (AIC) ve Shwarz (SIC) kriterlerine göre aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 5.10: TCELL Hisse Senedi için ARMA Modelleri 
 

Model AIC SIC 
AR(2) MA(2) -4.329352 -4.309470 
AR(3) MA(3) -4.318129 -4.298225 
AR(28) MA(28)  -4.334101 -4.313610 
AR(25) MA(25)  -4.319749 -4.299330 
 

Yukarıdaki modellerden AIC ve SIC kriterlerine göre AR(28) MA(28) modeli seçilir. 

 

Daha sonra AR(28) MA(28) modeli ile volatilite ölçümü için ARCH/GARCH 

yöntemi uygulanır. ARCH/GARCH yöntemi için yapılan denemeler sonucunda bu 

yöntemlerin geçerliliği için gerekli olan, parametrelerin sıfırdan büyük ve 

parametreler toplamının 1’den küçük olması koşullarını sağlayan ve parametreleri 

anlamlı olan ARCH/GARCH yöntemi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.11: TCELL Hisse Senedi AR(28) MA(28)-ARCH/GARCH Yöntemi 
Sonuçları 
 

AR(28) MA(28)  Modeli 

  
AIC SIC ARCH-LM 

F Değeri 
ARCH-LM 

Olasılık Değeri 
ARCH(1)-Normal -4.420886 -4.386733 0.279905 0.596943 
GARCH(1,1)-Normal -4.430950 -4.389967 0.105402 0.745545 
GARCH(1,1)-t -4.525400 -4.477586 0.824373 0.364239 
GARCH(1,1)-GED -4.517395 -4.469581 0.541630 0.462022 
 

Yukarıda tabloda verilen yöntemlerden AIC ve SIC kriterlerine göre GARCH(1,1)-t 

yöntemi tercih edilmiştir. Tercih edilen bu yöntem aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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Şekil 5.12: TCELL Hisse Senedi için AR(28) MA(28)-GARCH(1,1)-t Yöntemi  
 

 
 

5.3.1.5 PTOFS Hisse Senedi 
 
PTOFS hisse senedinin getiri grafiği incelendiğinde volatilite kümelenmeleri, ani 

düşüş ve yükselişler görülmektedir. Histogramı incelendiğinde ise çarpıklık 

(skewness) değeri sıfırdan küçük olduğu için sola çarpık, basıklık (kurtosis) değeri 

3’den oldukça büyük olduğundan basık ve kalın kuyruklu bir dağılımı 

göstermektedir.  

 
Şekil 5.13: PTOFS Hisse Senedinin Getiri Grafiği ve Histogramı 
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Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle dağılımın kalın kuyruklu ve çarpık olması olması 

varyansta ARCH etkisi olduğunun işaretlerindendir. Bu nedenle PTOFS’nin getiri 

volatilitesi için ARCH/GARCH yöntemi uygulanacaktır.  

 

Önce durağan süreçler için geçerli olan ARMA süreci incelenecektir. PTOFS’nin 

korelogramına göre AR(18) MA(18) AR(26) MA(26) AR(35) MA(35) AR(36) 

köklerinin farklı kombinasyonları denenecektir. 

 

Şekil 5.14: PTOFS Hisse Senedinin Korelogramı 
 

 
 
Yukarıdaki köklere göre denenmiş, AR ve MA parametrelerinin anlamlı çıktığı 

modeller Akaiki (AIC) ve Shwarz (SIC) kriterlerine göre aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 5.12: PTOFS Hisse Senedi için ARMA Modelleri 
 

Model AIC SIC 
AR(18) MA(18) -4.321492 -4.301239 
AR(26) MA(26) -4.327509 -4.307066 
AR(35) MA(35)  -4.355642 -4.334979 
AR(18) MA(26)  -4.323622 -4.303370 
AR(18) MA(35)  -4.319068 -4.298815 
AR(26) MA(18)  -4.331754 -4.311310 
AR(18) MA(26) MA(18)  -4.324272 -4.297269 
 

Yukarıdaki modellerden AIC ve SIC kriterlerine göre AR(35) MA(35) modeli seçilir. 

 

Daha sonra AR(35) MA(35) modeli ile volatilite ölçümü için ARCH/GARCH 

yöntemi uygulanır. ARCH/GARCH yöntemi için yapılan denemeler sonucunda bu 

yöntemlerin geçerliliği için gerekli olan, parametrelerin sıfırdan büyük ve 

parametreler toplamının 1’den küçük olması koşullarını sağlayan ve parametreleri 

anlamlı olan ARCH/GARCH yöntemi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.13: PTOFS Hisse Senedi AR(35) MA(35)-ARCH/GARCH Yöntemi 
Sonuçları 
 

AR(35) MA(35)  Modeli 

  
AIC SIC ARCH-LM 

F Değeri 
ARCH-LM 

Olasılık Değeri 
ARCH(1)-Normal -4.391165 -4.356726 0.000909 0.975963 
GARCH(1,1)-Normal -4.410281 -4.368955 0.000445 0.983181 
GARCH(1,1)-t -4.568802 -4.520589 0.041015 0.839573 
GARCH(1,1)-GED -4.553330 -4.505117 0.079252 0.778404 
 

Yukarıda tabloda verilen yöntemlerden AIC ve SIC kriterlerine göre GARCH(1,1)-t 

yöntemi tercih edilmiştir. Tercih edilen bu yöntem aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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Şekil 5.15: PTOFS Hisse Senedi için AR(35) MA(35)-GARCH(1,1)-t Yöntemi 
  

 
 
 

5.4 Portföydeki Hisse Senetlerinin Varyanslarının GARCH 
Yöntemiyle Hesaplanması 

 

Portföyde yer alan her bir hisse senedinin analizi sonucunda, tercih edilen GARCH 

yöntemlerinin parametreleri ve bu parametreler yardımıyla 
11

02

βα
α

σ
+

=  şeklinde 

hesaplanan varyans değerleri aşağıda tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.14: Hisse Senetlerinin GARCH Parametreleri ve GARCH Varyansı 
 

  GARCH Yöntemi 0α  1α  1β   11 βα +  11

02

βα
α

σ
+

=

FINBN GARCH(1,1)-GED 0.0000255 0.277328 0.706058 0.983386 0.00002593 
GARAN GARCH(1,1)-GED 0.000014 0.074494 0.907557 0.982051 0.00001426 
TOASO GARCH(1,1)-GED 0.000176 0.220809 0.521647 0.742456 0.00023705 
TCELL GARCH(1,1)-t 0.000105 0.135704 0.726764 0.862468 0.00012174 
PTOFS GARCH(1,1)-t 0.0000589 0.129461 0.799796 0.929257 0.00006338 
 
Yukarıda tablodan da görüleceği üzere tercih edilen tüm GARCH yöntemleri 

sonuçlarında parametreler sıfırdan büyük ve parametrelerin toplamları 1’den küçük 
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olduğundan tüm hisse senetleri için durağanlık sağlanmıştır. Yani GARCH yöntemi 

için gerekli tüm koşullar sağlanmıştır. 

 

1 gün önceki 1 birimlik volatilite artışının sonraki günün volatilitesinde meydana 

getirdiği artış, diğerlerine göre GARAN (0,907557) hisse senedinde daha yüksek bir 

seviyededir. Diğerleri için ise sırasıyla PTOFS (0,799796), TCELL (0,726764), 

FINBN (0,706058) ve TOASO (0,521647) seviyesindedir. 

 

1 gün önceki öngörülemeyen volatilitenin etkisi göz önünde bulundurulduğunda ise 

sırasıyla FINBN (0,277328), TOASO (0,220809), TCELL (0,135704), PTOFS 

(0,129461) ve GARAN (0,074494) yer almaktadır. 

 

5.5 Parametrik VaR Yöntemiyle Portföy VaR’nın Hesaplanması 
 

5 hisse senedinden oluşan portföyümüzdeki hisse senetlerinin GARCH yöntemiyle 

varyans analizi yapılmıştır. Portföyün toplam değeri 100.000 YTL olarak alınmış ve 

hisse senetlerinin portföyde eşit ağırlığa sahip olduğu kabul edilerek portföyün VaR 

değeri hesaplanmıştır. 

 

Parametrik VaR yöntemiyle VaR üçüncü bölümde belirtildiği gibi aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanmıştır. 

 

T
pVaR V Vρ=            ( 5.1 ) 

 

Formül açılacak olursa V vektörü: 
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olmak üzere, V vektörü ile korelasyon matrisinin çarpımından portföyün VaR değeri: 
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 ( 5.3 ) 

. 

farklı elde tutma süreleri ve farklı güven aralıkları için hem değişen varyansı 

(GARCH varyansı) hem de parametrik yöntemin sabit varyans varsayımını dikkate 

alarak yukarıdaki gibi hesaplanmıştır. Portföy için hesaplanan VaR değerleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.15: Portföyün Sabit Varyans ve GARCH Varyansı ile Hesaplanan VaR 
Değerleri 
 

GARCH VARYANSI SABİT VARYANS 
Güven Aralığı Güven Aralığı 

  99% 95% 90% 99% 95% 90% 
1 Günlük VaR 1,286.436    978.810    821.501    3,836.670   2,919.205    2,450.047   
10 Günlük VaR 4,065.138    3,093.040   2,595.944   12,123.876   9,224.688    7,742.149   
252 Günlük VaR 20,415.741   15,533.716   13,037.226   60,887.948   46,327.787    38,882.250   

 

Tablodan portföyün %99 güven aralığında GARCH varyansı ile hesaplanan 1 günlük 

VaR değerinin 1,286.436 YTL olduğu görülmektedir. Bu değer; normal piyasa 

şartlarında bu portföyün 1 gün elde tutulması durumunda elde edilecek maksimum 

zararın 1,286.436 YTL olacağını ifade etmektedir. Bu değerden daha fazla zarar elde 

edilme olasılığı %1’dir. Yine tablodan portföyün %99 güven aralığında sabit 

varyansla hesaplanan 1 günlük VaR değerinin 3,836.670 YTL olduğu görülmektedir. 

 

Tablo incelendiğinde güven aralığı büyüdükçe ve elde tutma süresi uzadıkça 

portföyün riskliliğinin arttığı dolayısıyla VaR değerinin büyüdüğü görülmektedir. 

Tablodan GARCH varyansı ile hesaplanan VaR değerlerinin sabit varyansla 

hesaplanan VaR değerlerinin altında bir seviyede olduğu görülmektedir. 
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Aşağıdaki grafiklerden görüleceği üzere volatilitenin GARCH varyansı ile ölçülmesi 

durumunda sabit varyansa göre riskliliği fazla görünen bu yatırımda riskin daha az 

olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 5.16: GARCH Varyansı ve Sabit Varyansla Elde Edilen Sonuçların 
Karşılaştırılması  
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SONUÇ 
 

Son dönemlerde finansal piyasalarda risklerin doğru ölçülüp yönetilememesinden 

kaynaklanan mali skandallar yatırımcılara ve risk ölçümü  konusunda akademik 

çalışma yapanlara etkin bir risk yönetim sisteminin gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Küreselleşmenin etkisiyle karmaşık ve değişken işlemlerin ortaya çıkması 

piyasalarda belirsizliği arttırırken yatırımcılar büyük finansal risklerle karşı karşıya 

kalmıştır. Sermayenin daha serbest dolaşabildiği küreselleşen günümüz 

ekonomilerinde dünyanın herhangi bir yerinde çıkan sorunlar başka bölgelerdeki 

yatırımcıları da etkilemektedir. Ayrıca volatilitenin (değişkenliğin) artmasıyla 

piyasalarda daha büyük belirsizlikler yani risklerle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla 

belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir güven aralığında yatırım yapılan finansal 

varlıkların değerinde meydana gelebilecek kaybın hangi büyüklüğe ulaşabileceğini 

ortaya koyan VaR, finansal kurumlar başta olmak üzere, tüm işletmeler veya bireyler 

için büyük önem kazanmaktadır. 

 

Günümüzde risk yönetiminde VaR; raporlama, limitli sermaye kaynaklarının etkin 

kullanımı, normal piyasa şartlarında piyasa riskinin ölçülmesi v.b amaçlarla finansal 

kurumlar tarafından kullanılmaktadır. VaR’ı hesaplamak için değişik yöntemler 

vardır. Uygulanacak VaR yönteminin seçimi finansal varlıkların ve piyasaların 

özelliklerine bağlıdır. Varyans-Kovaryans yöntemi tahvil,bono ve hisse senedi gibi 

finansal varlıklardan oluşan portfoyler için kullanılırken; içeriğinde opsiyon ve faize 

dayalı finansal varlıkların yer aldığı portföyler için simülasyon yöntemleri tercih 

edilmektedir. 

 

Hesaplamalarda riskin ölçütü olarak volatilitenin (standart sapmanın) alınması, 

finansal getiri dağılımlarının da belirlenmesini gerektirmektedir. Finansal zaman 

serileri genellikle aşırı basıklık, volatilite kümelenmesi ve kaldıraç etkisi özellikleri 

göstermektedir. Finansal zaman serileri bu özelliklerden bir veya daha fazlasına 

sahipse Normal dağılım varsayımı ile oluşturulan modeller sağlıklı sonuç 

vermemektedir. Ayrıca finansal piyasalarda volatilite genellikle zamana bağlı bir 
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şekilde değişkenlik (heteroskedasticity) göstermektedir. Bu durumda durağan 

volatilite varsayımı ile yapılacak hesaplamalar gerçek riski yansıtmayacağından 

volatilite değişkenliğini dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföyün Parametrik VaR 

(Varyans-Kovaryans) yöntemi ile riskliliği ölçülmeye çalışılmıştır. Bu portföy için 

Parametrik VaR değeri, hem sabit varyans hem de değişen volatiliteyi dikkate alan 

GARCH varyansı için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Sonuçta 100,000 YTL değerindeki bu 

portföyün %99 güven aralığı ve 10 günlük elde tutma süresi için VaR değeri sabit 

varyansla 12,123.876 YTL, GARCH varyansı ile 4,065.138 YTL olarak 

hesaplanmıştır. GARCH varyansı ile hesaplanan VaR değeri sabit varyansla 

hesaplanana göre çok daha düşük çıkmıştır. Bu da bize riskliliğin doğru 

ölçülebilmesi için VaR hesaplamalarında volatilite değişkenliğinin de dikkate 

alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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EKLER 
 
Ek 1: Korelasyon Matrisi 
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Ek 2: Varyans-Kovaryans Matrisi 
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