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Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse 
Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle 

BİST’de Bir Uygulama 
 
 
 

Prof. Dr. Şakir Sakarya* 
Hasan Sezgin** 

Öz 
 
Bu çalışma, hisse senetleri BIST’de işlem gören ve 01.01.2010 ve 31.12.2013 tarihleri arasında 

sendikasyon kredisi anlaşması imzalamış bankaların bu anlaşmalara dair yapmış oldukları özel durum 
açıklamalarının, hisse senedi getirilerini ne yönde etkilediğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Olay 
Çalışması (Event Study) yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, hisse senedi piyasasının etkinliği ve bu 
piyasadan anormal getirilerin elde edilip edilemeyeceği de ölçülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, (-5, 
+5) olay penceresinde bankaların sendikasyon kredisi anlaşmalarına dair açıklamalarının hisse senedi 
getirilerini pozitif yönde etkilediği -pozitif anormal getiriler- gözlemlenmiş ve piyasanın yarı güçlü 
formda dahi etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
   
Anahtar Kelimeler: Sendikasyon Kredisi, Olay Çalışması, Anormal Getiri, BIST. 
JEL Sınıflaması: G14, G21. 
 
The Effects of Using Syndicated Loan On Banks’ Stock Returns: An Application On BIST With 

Event Study Method 
 

Abstract 
 
This study was conducted to determine disclosure of the banks' which stocks traded in BIST 

and doing syndicated loan agreement between 01.01.2010-31.12.2013 what aspects affect the stock 
returns. In this study, which used event study as a method, the effectiveness of the stock market and 
was also measured out whether the abnormal returns from the market. As a result of analysis made, in 
(-5, +5) event window, syndicated loan agreement disclosure of the banks had been observed to have 
a positive impact - positive abnormal returns- on stock returns and has been concluded that the 
market is not semi-strong form active. 
 
Keywords: Syndicated Loans, Event Study, Abnormal Return, BIST.  
JEL Classification: G14, G21. 

  
1. Giriş 
 
Dünyada ticari faaliyetlerin kapsamı ve çeşitliliği arttıkça sermaye birikimine olan ihtiyaç 

da artmıştır. Artık kredi kullanımı bireylerin asgari düzeydeki ihtiyaçlarından, ülkelerin 
kalkınmasına imkân veren projelerin finansmanına kadar geniş bir alana yayılmıştır. Kamu ve 
özel kesimin büyük ölçekli yatırım ve kalkınma projelerinde kendi öz kaynaklarının yanında 
kredi kullanma fırsatlarından da yararlanması dünya kredi piyasasının hacmini her geçen yıl 
daha da arttırmıştır. Dünyada oldukça geniş kullanım alanına sahip kredi türlerinden birisi de 
sendikasyon kredileridir. Para ve sermaye piyasalarında kullanılan bir finansal araç olan 
sendikasyon kredileri kısaca birden fazla borç veren kuruluş tarafından borçluya tahsis edilen 
krediler olarak tanımlanabilir. İstikrarlı ekonomilere sahip ülkelerce uzun vadeli düşük 
maliyetli kaynak anlamına gelen bu krediler bir yönden dış sermayeye benzetilmektedir.   

                                                                                                                                                                                          
*
   Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi.  

**
  Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Programı Öğrencisi. 
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Sendikasyonların ilk ortaya çıktığı tarihlerde işleme dair gizlilik temel anlayış iken daha 
sonraki dönemlerde sendikasyon kredileri, hem borçlu hem de borç veren açısından itibar 
sermayelerini arttıran bir pazarlama unsuruna dönüştürülmüş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 
Borçlu ve borç veren bankalar, hem işlemlerin gidişatına dair hem de kredi anlaşması 
imzalandıktan sonra tarafların aksi yönde bir mutabakatı yoksa gerek günlük basında 
gerekse geniş kitlelere ulaşan yayınlarda sendikasyonların katılımcıları, katılım seviyeleri, 
tutarı ve kısmen fiyatlaması gibi detaylara yer vermektedirler (Çetintaş, 2008, s.1). 

 
Ülkemizde 1980’li yıllarda kambiyo rejiminde meydana gelen liberalleşme sonucunda 

özel kuruluşlara da yurt dışından borçlanabilme olanağı sağlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye 
özellikle 1990’lı yılların başlarında sendikasyon kredileri ile tanışmıştır. Türkiye’de yeterli 
sermaye birikiminin olmayışı ve iç tasarrufların yatırım ihtiyaçlarını karşılayamaması 
nedeniyle kamu ve özel sektör kuruluşları, özellikle bankalar, yurt dışından kaynak 
aramaktadırlar. Yurt içi tasarruf olanaklarının yetersiz olması ve yurt içi kaynaklardan yeteri 
kadar borçlanılamaması, söz konusu kuruluşların kredi için dış kaynaklara yönelmelerini 
zorunlu kılmıştır (Yılmaz, 2003, s.145). Bir tür dış borçlanma yöntemi olarak ele alınan 
sendikasyon kredileri Türk bankaları için mevduatlar dışındaki en önemli fon kaynağı olarak 
görülmektedir. Bu kredileri Türk bankaları için önemli kılan husus, kredilerin yaşanan krizlere 
rağmen gelmeye devam etmesidir (Bulut, 2010, s.1). Ayrıca istikrarlı bir ekonomik yapının 
varlığı durumunda, döviz olarak elde edilen kredilerin yüksek getirili kamu kâğıtlarına TL 
cinsinden yatırılmasıyla kar elde edilmesi de bu kredilere olan talebi artırmıştır. Yurt dışından 
sağlanan ve içerdiği faiz oranı ile her kredide olduğu gibi bir maliyet ve risk unsuru taşıyan bu 
dış borçlanma yönteminin yatırımcı tercihlerini ve bankaların hisse senedi getirilerini 
etkilemesi de kaçınılmazdır. 

 
Finansal piyasalarda yatırımcılar bilgisel etkinlik üzerinde durmakta, risk olgusunun, 

bilginin; taraflar arasında farklı düzeyde yayılmasından doğduğuna inanmaktadırlar. Etkin bir 
piyasada hiçbir katılımcı geçmiş fiyat hareketlerini analiz ederek ortalama piyasa getirisi 
üzerinde bir getiri elde edememektedir. Bu görüşe karşın etkin piyasa hipotezine karşı çıkan 
çalışmalar ise, hiçbir piyasanın etkin olmadığını dolayısıyla hisse senedi fiyat trendlerinin 
çeşitli yöntemler yardımıyla analiz edilmesi sonucu tahmin edilebileceğini savunmaktadırlar 
(Demireli vd, 2010, s. 54). 

  
Bu çalışmanın amacı, sendikasyon kredisi kullanımının hisse senetleri BIST’de işlem 

gören bankaların hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığının, 
olay çalışması yöntemiyle ortaya konulması ve BIST’ in piyasa etkinliğinin test edilmesidir. 
Bu yönüyle çalışmamız 2008 yılı küresel ekonomi krizinin ardından bankalarca yapılan özel 
durum açıklamaları vasıtasıyla piyasa etkinliğini ölçen öncü çalışmalardan olacaktır. Çalışma 
temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Sendikasyon kredileri ile ilgili genel bilgilere yer 
verilen ikinci bölümün ardından üçüncü bölümde literatür özetlenmiştir. Çalışmanın dördüncü 
bölümünde kullanılan veri ve yöntem ile elde edilen bulgular yer alırken son bölümde ise 
çalışmaya dair sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

  
2.    Kuramsal Çerçeve 
2.1. Sendikasyon Kredilerinin Tanımı 
 
Sendikasyon kredisi; iki ya da daha fazla kredi veren kuruluşun bir araya gelmesiyle 

benzer hüküm ve koşullarla, ortak dokümantasyon ve ortak bir ajan (lider banka) kullanılarak 
büyük miktarda fon ihtiyacında olan bir fon talep edene sağlanan kredidir. Bu genel tanımdan 
anlaşılabileceği gibi bir sendikasyon kredisinde birden çok kredi veren vardır. Eğer kredinin 
yapısında çeşitlilik varsa, mesela kredi değişik kredi verenlerce fonlanan farklı vadelerdeki 
dilimlerden oluşuyorsa, kredinin hüküm ve koşulları her kredi veren için aynı olmayabilir. 
Burada önemli görülebilecek unsurlar; kredide konsorsiyumu birlikte tutan ortak dokümantasyon 
olması ve krediyi ortak bir ajanın (lider bankanın) yönetmesidir (Apak, 1995, 70). 
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Sendikasyon kredileri, ilişki bankacılığına dayalı finansal araçlar ile işlem bazlı finansal 
araçların özelliklerini bünyesinde birleştiren enstrümanlardır (Dennis, Mullineaux, 2000, 
s.405). Bu tür krediler farklı finansal kurumlara, bono ihraççılarının taşıdığı halka duyuru ve 
pazarlama yapmak gibi yükümlülüklere girmeden kredi riskinin paylaşılması imkânını verir. 
Sendikasyon kredileri iki temel özelliği ile diğer kredi tiplerinden ayrılır. Bunlar; işlemin birden 
fazla kredi vereni barındırması ve her bir kredi verenin farklı ve ayrılabilir bir yükümlülükle 
toplam tutarın kendisine ait kısmını ödemeyi garanti etmesidir. Böylece sendikasyon; ne 
olursa olsun kredi verenlerin sadece belli bir tutarın belli bir yüzdesine kadar sorumlu 
oldukları kredi çeşididir ve sendikasyon katılımcıları diğerlerinin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde hukuken sorumlu değildirler (Casolaro vd, 2004, s.6). Teorik olarak her 
türlü ticari ve kurumsal kredinin yanında inşaat ve ihracat gibi özel krediler de sendikasyon 
kredisine konu olabilir. Genellikle 1-5 yıllık orta vadeli olma eğilimindedirler ve vadeler 3 
aydan başlayabilmekte ve 20 yıla kadar çıkabilmektedir. Borç piyasasında kullanılan sabit 
faizli finansal araçların aksine sendikasyon kredilerinde değişken faiz uygulanır ve bu 
değişken faiz belirli aralıklarla güncellenir (Armstrong, 2003, s.4).  

 
2.2. Sendikasyon Kredilerinin Özellikleri 
 
Sendikasyon kredileri, gerek krediyi sağlayan gerekse de krediyi alan açısından son 

derece avantajlı olmasının yanı sıra kredi sistemi açısından da çok farklı özellikleri 
bulunmaktadır. Sendikasyon kredisi talebini etkileyen faktörleri ekonomik koşullar, borç 
yapılandırma ihtiyacı, para talebi, döviz kuru dalgalanmaları ve farklı bir finansman çeşidinin 
tercihi olarak sayabiliriz. Öte yandan, sendikasyon kredilerinin arzı da bankaların durumu ve 
bunun borçlanma üzerindeki etkileri, bankaların belli başlı alıcılarla olan ilişkileri, risk 
faktörleri ve bankalar arası rekabet koşullarına göre şekillenir. Bu faktörlerin birleşimi 
sonucunda sendikasyon anlaşmaları fiyatlandırılır, para kaynağı sağlanır ve borçlanma 
imkânları belirlenir (Duran, 2007, s. 28). Sendikasyon kredilerinin sahip oldukları özellikler 
kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

   
I. Kredinin Büyüklüğü: Sendikasyon, borç vermekten doğan riskin dağıtıldığı bir 

tekniktir. Bu nedenle tek bir bankanın kendi portföyüne rahatça alabileceği kadar küçük 
miktarda krediler için pek uygun değildir. Bazen borçlunun kredi ihtiyacı çeşitli nedenlerle bir 
bankanın tek başına sağlayabileceğinin çok üzerine çıkabilir. Az sayıda banka bu krediyi 
sağlayabiliyorsa, bu bir “Kulüp Kredisi” olur. Ancak bu kredinin sağlanması için az sayıda 
katılımcı yetmiyorsa. daha büyük bir grubun konsorsiyum oluşturarak tam bir sendikasyon 
kredisi sağlaması gerekebilir. Bir kulüp kredisinde kredi verenler genellikle benzer miktarlarla 
krediye katılırlar. Çok sayıda bankanın katıldığı bir sendikasyon kredisinde ise katılımcı 
bankaların birbirinden farklı miktarlarla krediye katılması daha olasıdır ve katılım miktarlarının 
farkı, bankaların sendikasyondaki statülerinden anlaşılabilir. Örneğin, "lider banka", "yönetici 
yardımcısı” ve "katılımcı" gibi isimler bu statüyü belirtir. 

 
II. Vade: Sendikasyon kredileri genellikle orta ve uzun vadeli olurlar, ancak kısa vadeli 

olmamaları için de hiç bir neden yoktur. Sendikasyon tekniğinin kısa vadeli krediler için 
uygulanmasındaki sınırlama, sendikasyon kredisinin düzenlenmesinin zorluğu ve karmaşık 
bir süreç oluşudur. Kısa vadeli bir kredi için borçlu bu uğraşıları karşılayacak maliyeti kabul 
etmeyebilir. 

III. Değişken Faiz: Sendikasyon kredileri sabit faizden çok değişken faizle 
fiyatlandırılırlar. Bu fiyat, fonun kredi verenlere maliyeti ve bunun üzerine eklenen bir marjın 
toplamı olarak ifade edilir. En çok LİBOR faiz oranı kullanılır. Bu tür kredilere sabit faiz de 
uygulanabilir, ancak bankalar orta ve uzun vadede kullandırdıkları fonun kendilerine 
maliyetinin artabileceğini göz önünde bulundurarak, sabit faiz riskini üzerlerine almak 
istemezler. 
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IV. Ortak Faiz Oranı: Sendikasyon kredilerini birebir kredilerden ayıran özelliklerden 
biri borçlunun kredi verenlere aynı faiz oranı üzerinden faiz ödemesidir. Ancak kredi birden 
fazla dilimden oluşuyorsa, her dilimin diğerinden farklı bir faiz oranı olabilir ama yine de bir 
dilime katılmış bankalar aynı faiz oranına tabi olurlar. Oysa borçlu bu bankalarla ayrı ayrı 
anlaşmalar imzalamış olsaydı, büyük bir olasılıkla her birinden farklı faiz oranlarıyla 
borçlanacaktı. 

V. Sorumlulukların Ayrılığı: Krediye katılan kredi verenlerin her birinin sorumlulukları 
diğerlerinden ayrıdır, yani her kredi veren kendi katılım payından sorumludur ve diğerinin 
taahhüdünü yerine getirmek zorunda değildir. 

VI. Dokümantasyon: Ortak kredi dokümantasyonu, kredi verenlerin borçluya verdikleri 
kredinin bütün hüküm ve koşullarını içermesi nedeniyle sendikasyon kredilerinin esas 
özelliklerinden biridir. Eğer ortak bir dokümantasyon olmasaydı, kredi seri birebir kredi 
anlaşmalarından oluşurdu. Dokümantasyon, vadesi boyunca kredinin nasıl yönetileceğini, bir 
sorun çıktığı zaman nasıl bir işlem yapılması gerektiğini açıklaması bakımından önemlidir. 

VII. Açıklık: Sendikasyon kredileri hacimlerinin büyüklüğü ve krediye katılan bankaların 
çokluğu ve dağılımı nedeniyle borçlunun faaliyetlerini yürütmesini sağlayan fonun önemli bir 
kısmını oluşturur. Bunun sonucu olarak çoğu borçlu kredinin piyasada bilinmesinden 
faydalanmak ister. Bir borçlu lehine özellikle iyi tanınan bankalardan oluşan bir konsorsiyum 
tarafından büyük miktarda bir sendikasyon kredisinin düzenlenmiş olması, o borçlunun 
itibarını artırır. Bir krediyi en göze çarpan şekilde duyurmanın bir yolu "mezartaşı” 
(tombostone)" dır. Bu şekilde, kredi tamamlandıktan ve kredi anlaşması imzalandıktan sonra 
istenilen gazete ve dergide yayınlanır (Parasız, 2009, s.736-737). 

 
2.3 Genel Olarak Sendikasyon Kredileri 
 
Sendikasyon kredilerinin hem kredi veren bankalar hem de kredi kullanan bankalar 

açısından çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Söz konusu bu avantaj ve 
dezavantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 
Sendikasyon kredilerinin borç verenler açısından en önemli avantajı çeşitlendirilen 

kredi portföyü sayesinde riskin paylaşılmasıdır. Bunun yanında sağladığı krediyle 
müşterisinin finansal olarak gelişmesine katkıda bulunan banka ile müşteri ilişkileri güçlenir. 
Ayrıca banka, müşterisi için sendikasyon kredisi düzenleyerek komisyon kazancı elde eder. 
Borçlu için en önemli avantaj ise kredinin miktarıdır. Borçlunun büyük miktardaki kredi 
gereksinimi sendikasyon sayesinde çok kısa sürede sağlanmaktadır. Ayrıca tek bir amaç için 
kullanılacak olan birden fazla kredi yerine tek ve büyük miktarda bir krediyi yönetmek daha 
kolay olacaktır. Borçlu için bir diğer avantaj ise, fonun belirli bir süre boyunca 
sağlanacağından emin olmasıdır. Borçlu, krediyi kullanarak gerçekleştirmeye başladığı 
faaliyetlerin yarım kalması tehlikesiyle karşı karşıya olmaz. Sendikasyon yoluyla borçlu, 
kendisini tanımayan ve bu nedenle sendikasyon kredisindeki kadar düşük maliyete kredi 
vermeyecek bankalardan oluşan geniş bir bankalar topluluğuna ulaşır (Parasız, 2009, s.737-
738). 

 
Sendikasyonların bankalar için dezavantajlı yanı ise uluslararası kredi portföyünün 

genişlemesi ve bu portföyün borç verilecek ülke veya kurumla ilgili olarak birçok değişkene 
bağlantılı olması sonucu kredi analizinin sağlıklı yapılamamasıdır. Bir diğer durum ise 
uluslararası piyasalarda ortaya çıkabilecek kriz tehlikesi ve bankaların açmış oldukları 
kredilerde geri ödenmeme durumunun ortaya çıkmasıdır. Ek olarak kredinin onaylanması, 
ülke veya kurum limitlerinin belirlenmesi ve kredi değerliliğinin tespiti gibi işlemlerin zor ve 
karmaşık bir süreç içermesi diğer dezavantajlı durum olarak özetlenebilir. Diğer yandan 
borçlu için dezavantajlı durum olarak kredilere ilişkin yapılan vergi düzenlemelerinin ve fon 
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kesintilerinin maliyetleri yükseltmesi söylenebilir. Ayrıca kredi verenlerin faiz ve komisyonlara 
ek olarak diğer bankacılık faaliyetleri ile ilgili ek yükümlülükler getirmesi de bir diğer 
dezavantajdır (Akdağ, 2009, s.141). 

 
2.4. Türkiye’de Sendikasyon Kredileri 
 
Ülkemizde 1980'li yıllarda kambiyo rejiminde meydana gelen liberalleşme sonucunda 

özel kuruluşlara da yurt dışından borçlanabilme olanağı sağlanmıştır. 32 Sayılı Karar ile özel 
sektör kuruluşları da kendi nam ve hesaplarına uluslararası piyasalardan değişik isimler 
altında kredi almışlardır. Bu bağlamda dünyada yaygın olarak kullanılan sendikasyon 
kredileri, ülkemiz girişimcilerine cazip olanaklar sunmuştur (Yılmaz, 2003, s.145).  

 
Tüm dünyada İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmaya başlanılan sendikasyon 

kredisi yöntemiyle ülke ve bankalara kaynak sağlanması işlemine ülkemizde yoğun olarak 
1989 yılında başlanmıştır. Özellikle bankalarımız 1990’lı yılların başında çok farklı ülke 
bankalarından sendikasyon kredileri temin etmişlerdir. Bu dönemde bankalarımızca 
yurtdışından sağlanan sendikasyon kredileri, genellikle ihracatın finansmanında kullanılmıştır 
(Yılmaz, 2003, s.150). Ticari bankaların sağlamış oldukları krediler dünya örnekleri ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin sendikasyon kredi piyasasından edindiği fonlar vade ve 
maliyetler açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Türk bankalarınca genelde 1 yıllık 
vade ile kullanılan sendikasyon kredileri, bankaların uluslararası piyasalarda itibarının 
azalması ve ülke riskinin yükselmesi gibi faktörler söz konusu olması halinde yenilenememe 
sorunuyla karşı karşıya kalabilmektedir (Akdağ, 2009, s.148).  

 
2000’li yılların başında yakalanan göreceli istikrarlı ekonomi ortamının da etkisiyle 

kullanım tutarı giderek artan sendikasyon kredileri, seküritizasyon kredileriyle birlikte 
günümüzde ticari bankaların önemli finansman kaynaklarından biri konumuna gelmiştir 
(Kutlu, Demirci, Güner, 2012, s.633). Genel olarak uluslararası piyasalardan temin edilen 
sendikasyon kredileri krizlerin etkin olduğu istisnai dönemler dışında bankacılık sektörüne 
olumlu etkiler bırakmıştır. Türkiye’de bankaların yurt dışı bankalardan sağlamış oldukları 
fonlardaki gelişim durumu 2013 ve 2014 yılı itibariyle aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1: Yurt Dışı Bankalardan Sağlanan Fonlar 

 
yüzde 

 
Olumsuz piyasa koşullarına rağmen bankacılık sektörü 2014 yılında; krediler, zorunlu 

karşılıklar ve menkul değerlerden kaynaklanan aktif büyümesini, büyük ölçüde mevduat ve 
repo ile fonlamıştır (BDDK, 2014, s.5). Bir yıllık dönemde sektörün yurtdışı bankalardan 
temin ettiği borçların toplamı yüzde 13,2 oranında (15,9 milyar ABD Doları) artış göstererek 
137,1 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yurtdışı bankalardan sağlanan fonların gelişimine 
bakıldığında; mevduat hariç tüm işlem türlerinde yükseliş gözlenirken, en yüksek tutarlı artış 
8,3 milyar ABD Doları (yüzde 15,7) ile krediler kaleminde gerçekleşmiştir. Ayrıca 
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sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinde 4,2 milyar ABD Doları (yüzde 17,9), sermaye 
benzeri kredilerde 2,5 milyar ABD Doları (yüzde 34,5) ve repodan sağlanan fonlarda 1 milyar 
ABD Doları (yüzde 5,5) artış görülmüştür. 

 
Grafik 1: Sendikasyon ve Seküritizasyon Geri Ödeme Planı 

 
   Kaynak: BDDK, 2014. 

 
2014 yılının ilk çeyreğinde vadesi dolan sendikasyon kredilerinin tamamının 

yenilendiği gözlenmiştir. Sektör genelinde bankaların, sendikasyon kredilerini yenilemekte 
problem yaşamadığı değerlendirilmektedir. Mart 2014 döneminde sendikasyon ve 
seküritizasyon kredilerinin yurtdışı bankalardan sağlanan toplam yurtdışı fonlar içindeki payı 
yüzde 20, toplam yabancı kaynaklar içindeki payı ise yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2016 ve sonrası için sendikasyon kredisi kullanımına ilişkin veriler 2015 yılı itibariyle vadesi 
dolan sendikasyon kredilerinin yenilenmesi ile izlenecektir. 

 
3. Literatür İncelemesi 
 
Olay çalışması yöntemi kullanılarak yapılan ilk çalışma 1933 yılında Dolley tarafından 

hisse senedi bölünmelerinin fiyata etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmadır. Bu 
tarihten 1960’lı yıllara kadar olay çalışması yöntemi geliştirilerek birçok çalışmada 
kullanılmıştır. Myers ve Bükey 1948 yılında; Barker 1956, 1957 ve 1958 yıllarında; Ashley 
1962 yılında yaptıkları çalışmalarda olay çalışması yöntemini kullanmışlardır. Ancak, 
günümüzde kullanılan olay çalışması yöntemi; şirket kazançlarının duyurulmasının hisse 
senedi fiyatlarına etkisinin incelendiği çalışmayla Ball ve Brown tarafından 1968 yılında 
ortaya konmuştur. 1969 yılında Fama, Fisher, Jensen ve Roll tarafından yapılan başka bir 
çalışmada ise, eş zamanlı temettü artışlarının etkileri ortadan kaldırıldıktan sonra, hisse 
senedi bölünmelerinin fiyatlara etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Bu öncü 
çalışmalardan sonra, temel yöntem ile ilgili bazı değişiklikler öne süren çalışmalar yapılmıştır. 
Brown ve Waner, 1980 ve 1985 yıllarında yapmış oldukları çalışmalarda bu değişikliklerin 
birçoğunun önemini tartışmışlardır (Campell vd, 1997, s.149-150; Çakır ve Gülcan, 2012, 
s.82). Oldukça farklı alanda ve konuda olay çalışması yöntemi ile ilgili araştırmalar  
yapılmış olsa da sendikasyon kredilerine ilişkin çalışmalara bu durumun aksine daha az 
rastlanmaktadır. Konuya ilişkin bazı çalışmalar özetle şunlardır; 

 
Billett, Flannery ve Garfinkel (1995), Amerika’da 1980-1989 yılları arasında 

gerçekleşen 626 kredi anlaşmasının etkilerini olay çalışması yöntemi ile analiz etmişlerdir. 
Yapılan analizde kredi anlaşmalarının olay gününde pozitif ve anlamlı anormal getiriye sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Bankalarca gerçekleştirilen krediler pozitif anormal getiriye 
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sahipken, banka dışı kurumlarca gerçekleştirilen kredilerde kredi ilanının anormal getiriye 
neden olmadığı belirtilmiştir. 

 
Aynı şekilde Megginson, Poulsen ve Sinkey (1995) Amerika’da 1966-1989 yılları 

arasında gerçekleşen 774 sendikasyon kredisi anlaşmasının ilanının etkilerini olay çalışması 
yöntemi ile analiz etmişlerdir. Kredilerin veriliş yerlerine göre Latin Amerika’daki gelişmekte 
olan ülkelere verilen sendikasyon kredilerinin negatif kümülatif anormal getiri ürettiği tespit 
edilirken, diğer gelişmekte olan ülkelere verilen sendikasyon kredilerinde ise anlamlı bir etki 
tespit edilememiştir. Çalışmada ayrıca devletlere ve şirketlere verilen kredilerin etkileri 
üzerine de değinilmiştir.  

 
Aintablian ve Roberts (2000), Kanada’da 1988-1995 yılları arasındaki 137 kredi 

anlaşmasını olay çalışması yöntemi ile analiz etmişlerdir. Bankalarca gerçekleştirilen 122 
kredinin pozitif anormal getiriye sahip olduğuna, banka dışı kurumlarca gerçekleştirilen 15 
kredinin ise herhangi bir anormal getiriye neden olmadığına değinilmiştir. Aynı çalışmada 
kredilerin yenilenmesi veya uzatılması ile ilgili analizlere de yer verilmiştir. 

 
Dennis ve Mullineaux (2000), 1987-1995 yılları arasında gerçeklesen 3410 kredi 

anlaşmasını analiz etmişlerdir. Bu kredi anlaşmalarından 1526’sı sendikasyon kredisidir. 
Çalışmada sendikasyon kredilerini belirleyen öncelikli faktörlerin borç talep edenin 
karakteristik yapısı ve lider bankanın bilanço özellikleri olduğu sonucuna varmışlardır.  

  
Fery, Gasbarro, Woodliff ve Zumwalt (2003) ise, Avustralya’da 1983-1999 

dönemlerinde gerçeklesen 196 kredi anlaşmasının etkilerini olay çalışması yöntemi ile analiz 
etmişlerdir. Olay penceresinin 3 gün alındığı çalışmada kredi anlaşmalarının pozitif ve 
anlamlı kümülatif anormal getiriye sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Çalışmada ayrıca 
krediler: yerli ya da yabancı banka tarafından sağlanmasına, bir ya da birden çok banka 
tarafından sağlanmasına ve veriliş amaçlarına göre de sınıflandırılarak anormal getiri testine 
tabi tutulmuştur. 

 
Gasbarro, Le, Schwebach ve Zumwalt (2004) 1995-2000 yılları arasındaki 2061 

sendikasyon kredisi anlaşmasının etkilerini olay çalışması metodu ile analiz etmişlerdir. 
Sonuçlar sendikasyon anlaşmasının pozitif ve anlamlı anormal getiriler ürettiği yönündedir. 
Çalışmada ayrıca sendikasyon kredilerinin ilanında bilgi sızması olabileceği iddia edilmiş ve 
bu durumun sonuçları etkileyebileceği de ifade edilmiştir. 

 
Pyles ve Mullineax (2007) 1999-2003 yılları arasında 2503 kredi kullanımından yola 

çıkarak borçluların kredi derecelendirmelerini izlemişler ve kredi satışları üzerindeki 
kısıtlamaları iki türde incelemişlerdir. Çalışmada küçük ve nispeten daha zayıf kredi 
derecelendirmesi bulunan borçluların kredi satış kısıtlamaları ile karşılaştıkları sonucuna 
ulaşmışlardır. 

 
Dolvin, Pyles ve Woodside (2007) 1472 adet sendikasyon kredisi kullanımını örnek 

olarak kullandıkları çalışmada bu krediler ile anormal getirileri arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Borçlu için koyulan kredi satış kısıtlamaları ile kredilerin kısa vadeli getirileri 
arasında negatif ilişki bulmuşlardır. 

 
Türkiye'de ise benzer çalışma Çukur, Eryiğit ve Duran (2008) tarafından yapılmıştır. 

Çalışmada Türkiye’deki sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinin borsadaki olası etkileri 
olay çalışması yöntemiyle test edilmiştir. Olay penceresinin (-10,+10) gün alındığı analizde 
önemli düzeyde pozitif veya negatif anormal getiri gözlemlenmiştir. Sendikasyon kredilerine 
nazaran seküritizasyon anlaşmalarının ilan edildiği günde daha yüksek oranda bir anormal 
getiri tespit edilmiştir 

 



Prof. Dr. Şakir Sakarya – Hasan Sezgin 

12 

4.    Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi 
4.1. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırlılıkları 
 
 Çalışmada temel olarak, hisse senetleri BIST’ de işlem gören ve sendikasyon kredisi 

anlaşması imzalamış bankaların yapmış oldukları sendikasyon kredisi duyurularının hisse 
senedi getirilerini ne yönde etkilediğinin “olay çalışması” yöntemiyle analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Bir başka ifadeyle, sendikasyon kredilerine ilişkin bankalarca kamuya 
açıklanan bilgiler vasıtasıyla, bankaların hisse senetlerinden anormal getirilerin elde edilip 
edilmeyeceği araştırılmıştır. Bu yolla daha önceki yapılmış çalışmalara da farklı bir alanda ve 

konuda katkı sağlanmış olacaktır. Bu çalışmanın kapsamını, hisse senetleri BIST’ de işlem 

gören ve dört yıllık periyotta 01.01.2010 – 31.12.2013 tarihleri arasında Kamuyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) sendikasyon kredisi anlaşmalarına ilişkin açıklama yapmış bankalar 
oluşturmaktadır.  

 
Şirketlerin geçmiş hisse fiyatlarının yanı sıra mali tabloları, yönetim kaliteleri, kazanç 

tahminleri, muhasebe uygulamaları gibi kamuya açıklanan bilgilerinin de mevcut hisse senedi 
fiyatlarına yansıdığı kabul edilmektedir. Fama (1970)’ya göre, piyasanın etkinlik ölçütü; 
menkul kıymet fiyatlarının, piyasaya ilişkin bilgiler yoluyla tahmin edilebilirlik derecesidir. Yani 
bir piyasa, mevcut bilgiler fiyatlara yansıdığı ölçüde etkin olmaktadır. Bu noktada, bilgi 
yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Daha tecrübeli, bilgili yatırımcılar ve bilgi 
teknolojilerindeki ilerlemeler borsayı daha etkin kılmaktadır (Demireli, vd, 2010; 54). Piyasa 
etkinliğine dair pek çok çalışma yapılmıştır. Literatürde yer alan bu çalışmalardan bazıları 
şunlardır; Worthington ve Higgs (2005) gelişmekte olan Asya ülkelerinin borsaları ile gelişmiş 
bazı ülkelerin borsalarını etkinlik testine tabi tutmuşlardır. Sadece Hong-Kong, Yeni Zelanda 
ve Japonya borsaları zayıf formda etkin bulunmuştur. Ma ve Barnes (2001) Çin borsalarını 
etkinlik testine tabi tutmuş ve hem Shanghai hem de Shenzhen borsalarının 1990-1998 
tarihlerinde zayıf formda dahi etkin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Awad ve Draghma 
(2009) Filistin borsasının etkinliğini run testi yöntemiyle araştırmış ve ilgili piyasanın zayıf 
formda dahi etkin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

 
Literatürde yarı güçlü formda etkin piyasa hipotezi olarak kamuya açıklanan bilgiler 

vasıtasıyla anormal getiriler elde edilebileceğini belirleyen uygulamalı çalışmalar da 
bulunmaktadır (Kandır ve Yakar, 2012, s. 173). Bilindiği üzere, Türkiye‘de borsaya kayıtlı tüm 
şirketler, kendileri ile ilgili ve sonuçları kamuyu ilgilendiren olumlu ya da olumsuz her türlü 
bilgiyi BIST aracılığı ile herkese duyurmak zorundadır. Çünkü Etkin Piyasalar Hipotezi’ne 
göre bir piyasanın yarı-güçlü formda etkin olması halinde, o piyasada kamuya açıklanan 
şirketlere özel bilgiler yardımıyla anormal bir getiri elde edilemeyeceğini savunmaktadır. 
Ancak, piyasaların etkin olmaması durumunda ise kamuya açıklanacak bu tür bilgiler 
sayesinde yatırımcılar anormal getiriler elde edebileceklerdir (Sakarya, 2011,s.151). Buradan 
hareketle sendikasyon kredisine dair açıklamaların piyasanın etkinlik derecesi üzerindeki 
olumlu ya da olumsuz katkıları da söz konusu olabilecektir. 

 
Çalışma kapsamında yer alan bankaların hisse senetlerine ait getiriler 

www.paragaranti.com adresinden alınmıştır. Sendikasyon kredisi kullanımına dair 
açıklamalar ise Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) temin edilmiştir. Çalışma 
kapsamında yer alan bankalara ait bilgiler aşağıdaki Tablo 2’de sunulmuştur. Diğer bir 
ifadeyle Tablo 2'de bankaların kullanmış oldukları sendikasyon kredilerinin tarihleri yer 
almaktadır. Bu çalışma bankaların toplamda 11 günlük getirilerini kapsayacak şekilde 
yapılmıştır. Çalışma kapsamında toplam 16 bankaya ait veriler incelenmiş ve 13 bankanın 
verisi değerlendirmeye alınmıştır. Kamu-özel kalkınma ve yatırım bankaları kapsam dışı 
bırakılmıştır.  

 
Çalışmanın uygulamasında ilk olarak her bir banka için örnek olay olarak belirlenen 

imzalanan sendikasyon kredisi sözleşmelerinin açıklandığı günün 5 gün öncesi ve 5 gün 
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sonrasını kapsayan günlük getiri oranlarına ulaşılmıştır. Bu günlük getirilerden yararlanılarak 
da olay çalışması için gerekli hesaplamalar yapılarak bankaların imzaladıkları sendikasyon 
kredisi sözleşmelerine ait duyuruların ilgili bankaların hisse senetlerinde anormal bir getiri 
sağlayıp sağlamadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürde kısa dönem performans 
üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan zaman periyodu bir iki gün ile altı ay arasında 
değişmektedir (Ünlü ve Ersoy, 2008, s.248). Olay penceresinin uzun seçilmesi istatistiksel 
olarak çalışmanın gücünü azaltabilmekte ve olayın anlamlılığı hakkında yanlış 
değerlendirmelere neden olabilmektedir. Buna karşın olay penceresinin kısa olması, olayın 
önemli etkilerini net olarak yansıtabilir (Sakarya, 2011, s. 152).  

 
Bankaların sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin açıklamalarından 

önce kredi veren kuruluşlarla görüşmeleri yapmak, teklifleri değerlendirmek ve kredi 
anlaşmasını imzalamak üzere görevlendirilmiş kişi ya da konsorsiyuma yetki verildiğine dair 
Kap’ta yapılan özel durum açıklamaları çalışmanın kapsamına alınmamıştır. Veri toplama 
esnasında bazı bankaların yetkilendirmeye ait açıklamanın birkaç gün sonrasında kredi 
sözleşmesinin imzalandığını da kamuoyu ile paylaştığı görülürken bazılarının ise 90 günü 
bulan aralıklarla ilgili açıklamaları yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca yetkilendirme açıklaması 
dahi yapmadan kredi sözleşmesinin imzalandığını bildiren bankalar da söz konusudur. Bu 
gerekçelerle çalışmada sendikasyon kredisi temini için yetkilendirmeye dair açıklamalar 
kapsam dışında tutulmuştur. Bu durum çalışmamızın temel kısıtını oluşturmaktadır. 

 
Tablo 2: 01.01.2010-31.12.2013 Tarihleri Arasında KAP’ da Sendikasyon Kredisi 

Kullanım Açıklaması Yapmış Bankalara İlişkin Bilgiler ve Olay Tarihleri 
 

Bankalar 
Olay Tarihi 

2010 2011 2012 2013 

     
Banka 1 

25.03.2010 23.03.2011 20.03.2012 21.03.2013 

18.08.2010 17.08.2011 17.08.2012 16.08.2013 

     Banka 2 15.09.2010 15.09.2011 13.09.2012 24.09.2013 

     Banka 3 04.05.2010 09.05.2011 29.05.2012 11.06.2013 

     Banka 4 09.04.2010 31.03.2011 19.04.2012 02.05.2013 

     Banka 5 01.10.2010 25.10.2011 14.11.2012 22.11.2013 

     Banka 6 29.11.2010 01.12.2011 29.11.2012 28.11.2013 

     
Banka 7 

05.05.2010 10.05.2011 03.05.2012 02.05.2013 

30.11.2010 29.11.2011 23.11.2012 29.11.2013 

     Banka 8 15.07.2010 29.06.2011 27.06.2012 26.06.2013 

     
Banka 9 

25.05.2010 16.05.2011 08.05.2012 09.05.2013 

20.09.2010 14.09.2011 12.09.2012 12.09.2013 

     Banka 10 24.12.2010 16.12.2011 20.12.2012 26.06.2013 

     Banka 11 03.09.2010 26.08.2011 24.08.2012 22.08.2013 

     
Banka 12 

24.03.2010 07.09.2011 11.04.2012 11.04.2013 

02.09.2010 - 18.09.2012 20.09.2013 

     
Banka 13 

22.04.2010 20.04.2011 27.04.2012 27.09.2013 

30.09.2010 30.09.2011 27.09.2012 02.05.2013 

 
4.2. Çalışmanın Yöntemi 
 
Çalışmamızda, olay çalışması (evet study) yönteminden faydalanılmıştır. Kamuya 

açıklanan bilgilerin hisse senedi fiyatlarına tam ve hızlı biçimde yansıması yarı güçlü formda 
etkin piyasalar için gerekli bir koşuldur. Bu çerçevede, olay çalışması yöntemi, hisse senedi 
piyasalarının yarı güçlü formda etkinliğinin test edilmesi için yaygın olarak kullanılan bir araç 
haline gelmiştir (Fama, 1991; Kandır ve Yakar, 2012, s.174). Akademik muhasebe ve finans 
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alanında olay çalışması yöntemi, şirkete özgü ve genel ekonomik olaylarla çeşitlendirilerek 
uygulanmıştır (Campbell vd., 1997, s.149). Kısaca olay çalışması belirli bir periyot veya 
birkaç periyotta bir olayın etkisi hakkında sonuç çıkarma ve tahminde bulunmaya imkan 
tanıyan ekonometrik bir yaklaşımdır (Serra, 2002, s.5). Diğer bir ifadeyle olay çalışması, bir 
olay gerçekleştiğinde piyasanın buna verdiği olağandışı tepkiyi ölçmede kullanılan bir 
yaklaşımdır. Olağandışı getiriler (Abnormal Return-AR) olay çalışmalarının çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Olay çalışmaları belirli bir olayın bir şirketin değeri üzerindeki etkilerine 
odaklanmaktadır. Şirket değerinde yaşanan bu olay kaynaklı değişimlerin olağandışı getiriler 
olarak ortaya çıkması beklenmektedir (Mutan ve Topcu, 2009, s. 1).  

 
Olay çalışmalarının amacı, bir olayın piyasaya ilk duyurulduğu tarih etrafında fazla bir 

getirinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesidir. Fazla getiriler, ilgili haberlerin piyasaya 
duyurulmaması halinde elde edilecek olan normal getirilerden yüksek veya düşük olan 
getirilerdir. Bu getiriler genellikle, olay tarihindeki toplam pazar endeksi getirisinin 
performansı ile ilişkilendirilir (Cowan, 1992; Kaderli, 2007, s.147). Bir piyasanın etkinliği 
konusundaki en açık deliller de yine, günlük getiriler kullanılarak yapılan olay çalışmalarından 
sağlanmaktadır. Olay çalışmalarının yararı, fiyatların bilgilere göre ayarlanma hızına bir 
çerçeve sunmasıdır. Çünkü, fiyatları önemli ölçüde etkileyecek olan bir olayın tarihi tam 
olarak biliniyorsa, beklenen getirilerden anormal günlük getirileri belirlemeye çalışmak 
anlamsız olacaktır (Başoğlu vd., 2001, s.186). Olay çalışması ile ilgili olarak tek bir model 
olmamakla birlikte çoğu finansal olay çalışmasında birbirini izleyen dört adım bulunmaktadır 
(Sakarya, 2011, s.153). Bunlar; (1) Olayın tanımlanması, (2) Olay penceresinin 
tanımlanması, (3) Olayın etkilerinin değerlendirilmesi ve (4) Modelin kurulup test edilerek 
sonuçların değerlendirilmesidir. 

 
Çalışmamızda olay “bankaların sendikasyon kredisi kullanımı açıklamaları”, olayın 

gerçekleşme zamanı “sendikasyon kredisi sözleşmelerine ilişkin açıklama tarihleri”, olay 
penceresi ise açıklamanın yapıldığı olay gününün 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası olarak 
belirlenmiştir. Olayın etkilerinin değerlendirilmesi ve modelin kurularak test edilmesi aşamaları 
ise aşağıdaki gibi formüle edilebilir (Tuominen, 2005, s. 50; Sakarya, 2011, s. 153-156); 
 

Anormal Getiri (ARit) = Fiili Getiri Oranı – Pazar Getiri Oranı 
 

 ARit = Rit – Rmt                                           (1) 
 

Eşitlikteki, ARit i hisse senedi için t günündeki anormal getiriyi, Rit i hisse senedinin t 
günündeki fiili getirisini, Rmt i hisse senedinin t günündeki pazar getirisini (Normal beklenen 
getiriyi) göstermektedir. Burada ifade edilen Fiili Getiri (Rit Hisse Senedi Getirisi) ise 
aşağıdaki eşitlik (2) yardımıyla hesaplanabilir;  
 

Rit = (D+Pit – Pit–1) / Pit–1        (2)  
 

Eşitlikteki, Rit i hisse senedinin t günündeki fiili getirisini, Pit i hisse senedinin t günü 
kapanış fiyatını, Pit–1 i hisse senedinin t - 1 günü kapanış fiyatını ve D ise i hisse senedinin t 
gününde ödenen kar payını göstermektedir. Pazar getiri oranı ise aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir;  
   

Rmt = (It – It–1) / It–1                           (3)  
  

Eşitlikteki, Rmt pazara ilişkin günlük getiriyi, It BIST 100 Endeksinin t günündeki kapanış 
değerini, It–1 BIST 100 Endeksinin t -1 günündeki kapanış değerini göstermektedir. Anormal 
getiri tanımlanmadan önce, bir normal getiri modeli belirlenmelidir. Bu formülde yer alan 
normal getiri; piyasa modeli, sabit beklenen getiri modeli, sermaye varlıklarını fiyatlandırma 
modeli, arbitraj fiyatlama modeli gibi modellerden biri kullanılarak hesaplanabilir (Kaderli ve 
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Demir, 2009, s.50). Bu çalışmada, daha önceki bazı çalışmalarda da yapıldığı gibi (Kaderli, 
2007, s. 147-153; Sakarya, 2011, s. 154-156) pazar endeksi getiri oranı kullanılmıştır. Pazar 
Getiri Oranı'nın hesaplanmasında BIST 100 Endeksi günlük kapanış değerleri kullanılmış ve 
pazar getirileri yukarıdaki eşitlik (3) yardımı ile hesaplanmıştır. 

  
Olay çalışmalarında amaç, olayın olduğu tarihten önceki ve sonraki günlerde, Ortalama 

Anormal Getiri (Avarage Abnormal Return - AAR) ve Kümülatif Anormal Getiri (Cumulative 
Abnormal Return - CAR) hesaplanmasıdır. Bu noktada AAR ve CAR üç aşamalı bir çalışma 
ile hesaplanabilmektedir (Tuominen, 2005, s. 50–55);  

 
Aşama 1: Uygulamaya konu olan her bir i şirketinin her bir t günü için, fiili getiri oranları (Rit) 
ile pazar getiri oranı (Rmt) arasındaki fark alınmak suretiyle, anormal getiri hesaplanır (ARit). 
Bu durum yukarıdaki eşitlik (1) de gösterilmiştir.  
 
Aşama 2: Elde edilen her bir anormal getiri, uygulamaya konu olan şirket sayısına 
bölünerek, Ortalama Anormal Getiri (AAR) hesaplanır. 

      
 

                           (4)
        

Aşama 3: Hesaplanan ortalama anormal getiriler (AARit), sırasıyla birbirleriyle toplanarak, 
Kümülâtif Anormal Getiriler (CAR) elde edilir. 
 

                                              

                                           (5) 

 
Tüm bu aşamalar sonucunda elde edilen kümülatif anormal getiriler 0‘dan farklılıklar 

gösteriyorsa, ilgili olayın duyurulması şirket hisse senetlerini etkileyerek, o hisse 
senetlerinden anormal bir getiri elde edilmesini mümkün kılıyor demektir. Dolayısıyla, böyle 
bir piyasa yarı güçlü formda etkin değildir. Ancak, elde edilen kümülatif anormal getirilerin 0‘a 
eşit, ya da 0‘a çok yakın olması, ilgili olayın duyurulmasının firmanın hisse senetlerini 
etkilemediği ve dolayısıyla da o piyasanın yarı güçlü formda etkin olduğu anlamına gelir 
(Kaderli, 2007, s.148). Eğer piyasa etkin ve yarı güçlü formdaysa, bankaların sendikasyon 
kredisi kullanımına ilişkin açıklamaları neticesinde banka hisse senetlerinden anormal bir 
getiri elde edilememesi gerekecektir. 

  
Buradan hareketle hipotezler aşağıdaki gibi kurulabilir; 
 
H0 Hipotezi: Bankaların sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin 

duyurularının, banka hisse senedi getirisine hiçbir etkisi yoktur.  
 
H0  CAR = 0 şeklinde ifade edilir. Hipotezin kabulü halinde, piyasa yarı güçlü formda 

etkindir ve anormal getiri söz konusu değildir. 
 
H1 Hipotezi: Bankaların sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin 

duyurularının, banka hisse senedi getirisine etkisi vardır. 
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H1  CAR > 0 şeklinde ifade edilir. Alternatif hipotezdir. Hipotezin kabulü halinde, piyasa 
yarı güçlü formda etkin değildir ve anormal getiriler söz konusudur.  

 
Bu çalışmada H0 hipotezi test edilerek BIST’ in yarı güçlü formda etkin olup olmadığı 

sınanmıştır. 
 
4.3. Bulgular ve Değerlendirme 
 
Bankaların 01.01.2010 –31.12.2013 tarihleri arasında yapmış oldukları sendikasyon 

kredisi sözleşmelerinin kamuoyuna duyurulduğu tarihlerden itibaren 5 gün öncesi ve 5 gün 
sonrası ele alınarak günlük fiili getiri oranları hesaplanmıştır. Bu oranlar vasıtasıyla bankalara 
ait ortalama anormal getriler (AARit) ve kümülatif anormal getiriler (CARit) bulunmuştur. Elde 
edilen veriler aşağıdaki Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6'da sunulmuştur. 

 
Grafik 2‘den de görüleceği gibi 01.01.2010 – 31.12.2013 tarihleri arasında BIST’de 

işlem gören ve sendikasyon kredisi anlaşması imzalayarak kamuoyuna duyuran bankaların 
kümülatif anormal getirilerinin yıllara göre, olay tarihinden (t-0) 5 gün önce (t-5) ve 5 gün 
sonraki (t+5) zaman dilimi içinde sıfırdan farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

 
Sonuçlara göre 13 bankanın toplamda 71 sendikasyon kredisi sözleşmesi 

imzalandığına dair duyurusunun 2010, 2012 ve 2013 yıllarında kümülatif anormal getirilerin 
olay tarihinden 3 gün önce (t-3) pozitif yönlü olduğu ve olayın gerçekleştiği güne kadar (t-0) 
tırmanışa geçerek en yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir. Sendikasyon kredisi 
kullanımına ilişkin açıklamaların ardından (olay günü t-0) kümülatif getirilerin pozitif yönlü 
fakat olay tarihinden 3 gün sonrasına kadar (t+3) azalış eğiliminde olduğu görülmektedir. 
CAR > 0 şeklinde ifade edilebilen bu durumda, sendikasyon kredisi kullanımına ait duyurular 
vasıtasıyla şirketlere ait hisse senetlerinden anormal getiriler elde etmek söz konusu olabilir. 
2011 yılında ise diğer yıllarda yaşanan durumun aksine kümülatif getiriler olay gününden 
itibaren negatif yönlü seyretmiştir. 
 

Grafik 2: Yıllara Göre Kümülatif Anormal Getiriler (CARit) 

 
 

Bankaların sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin duyurularının, banka 
hisse senedi getirisine etkisinin olup olmadığını kümülatif anormal getiriler yoluyla sektör 
ortalamaları üzerinden de test etmek mümkündür. Tablo 7’de yıllara göre elde edilmiş 
kümülatif anormal getiriler (CAR) ve bu getirilerden aritmetik olarak elde edilmiş sektör 
ortalamaları gösterilmektedir. Grafik 3’de ise bu ortalamalardan elde edilmiş çizelge 
paylaşılmıştır. 
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Tablo 7:  Sendikasyon Kredisi Sözleşmesine Dair Duyuru Yapan Bankaların  
Kümülatif Anormal Getirilerinin Sektör Ortalaması 

 

Olay Zamanı 
2010 2011 2012 2013 Sektör Ort. 

CARit(%) CARit(%) CARit(%) CARit(%) CARit(%) 

t-5 0,0011 -0,0007 0,0014 0,0012 0,00075 

t-4 -0,0019 -0,0006 0,0031 0,0018 0,00059 

t-3 0,0003 0,0022 0,0012 0,0063 0,00248 

t-2 -0,0008 0,0025 0,0039 0,0066 0,00305 

t-1 -0,0006 0,0037 0,0027 0,0113 0,00429 

t-0 0,0123 -0,0050 0,0061 0,0113 0,00615 

t+1 0,0121 -0,0018 0,0026 0,0088 0,00544 

t+2 0,0109 -0,0061 -0,0005 0,0068 0,00279 

t+3 0,0078 -0,0066 -0,0043 0,0019 -0,00030 

t+4 0,0084 -0,0048 -0,0043 0,0058 0,00129 

t+5 0,0090 -0,0033 -0,0073 0,0061 0,00111 

 
Sektör ortalamalarını gösteren Grafik 3’den de anlaşılacağı üzere kümülatif anormal 

getiriler pozitif yönlü ve olayın gerçekleştiği (t-0) güne kadar artış eğilimindedir. Olay 
tarihinden sonra yine pozitif yönlü olmasına rağmen azalış eğilimi artarak devam etmiştir. Bu 
çıktılar bankaların sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin duyurularının, 
banka hisse senedi getirisine etkisi vardır alternatif hipotezini (CAR > 0 şeklinde ifade edilen 
durum söz konusu olduğundan) doğrulamaktadır. Bu veriler piyasanın yarı güçlü formda bile 
etkin olmadığının önemli bir göstergesidir. Çünkü etkin piyasalar hipotezine göre, bir 
piyasanın etkin, ya da yarı güçlü formda etkin olabilmesi için, şirketlerle ilgili kamuya 
açıklanan bilgilerin, o şirketlerin hisse senedi getirilerini etkilememesi, yani açıklanan 
bilgilerle, o şirketlerin hisse senetlerinden anormal bir getiri elde edilememesi gerekir. 
Dolayısıyla bir şirket ile ilgili özel bir bilginin kamuya açıklanması ile birlikte, o şirketin hisse 
senetlerinin getirilerinde, bilginin niteliğine bağlı olarak anormal bir yükseliş veya düşüş 
gerçekleşiyorsa o piyasa yarı güçlü formda etkin değildir (Sakarya, 2011, s.158).  

  
Grafik 3: Sendikasyon Kredisi Sözleşmesine Dair Duyuru Yapan Bankaların  

Kümülatif Anormal Getirilerinin Sektör Ortalaması 
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5. Sonuç ve Öneriler 
 
Bankalarımız 1990’lı yılların başlarında sendikasyon kredileri ile tanışmış ve yeterli 

sermaye birikiminin olmayışı ve iç tasarrufların yatırım ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi 
nedenlerle yurt dışından kaynak teminine yönelimler olmuştur. Genellikle ihracatın 
finansmanında kullanılan sendikasyon kredileri BDDK verilerine göre 2014 yılı ilk çeyreği 
itibariyle 20,1 milyar ABD Doları’na yükselmiş ve 2013 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 20’ye 
yakın artış göstermiştir. 

 
İlk ortaya çıktığı tarihlerde gizlilik ilkesini temel alan ve kamuoyu ile anlaşma ve şartlara 

ilişkin herhangi bir açıklama yapmanın zorunlu tutulmadığı sendikasyonlar bugün hem borçlu 
hem de borç veren açısından itibar sermayelerini arttıran adeta bir pazarlama stratejisine 
dönüştürülmüştür. Artık günümüzde sendikasyonların katılımcıları, katılım seviyeleri, tutarı ve 
kısmen fiyatlaması gibi detaylara yer veren açıklamalar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
Bilindiği üzere Türkiye‘de de borsaya kayıtlı tüm şirketler, kendileri ile ilgili her türlü bilgiyi 
BIST aracılığı ile herkese duyurmak zorundadır. Buradan hareketle hisse senetleri BIST’de 
işlem gören ve sendikasyon kredisi anlaşması imzalamış bankaların yapmış oldukları 
sendikasyon kredisi duyurularının hisse senedi getirilerini ne yönde etkilediğinin “olay 
çalışması” yöntemiyle analiz edildiği çalışmamızda, bankaların hisse senedi kapanış fiyatları 
ile BIST 100 Endeksi kapanış fiyatları kullanılarak anormal getiri elde edilip edilemeyeceği 
ölçülmüştür. 

 
Analiz sonucunda ele alınan yıllarda ve o yıllara ait sektör ortalamasında olay 

öncesinde başlayan ve olay gününde en yüksek düzeylere ulaşan pozitif yönlü kümülatif 
anormal getirilerin elde edilebileceği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle bankaların sendikasyon 
kredisi sözleşmesi imzaladıklarına ilişkin açıklamaları ile birlikte bu bankaların hisse 
senetlerinden normalin üstünde bir getirinin elde edilebileceği görülmüştür. Yapılan analizde 
olayın 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası içerisinde elde edilen kümülatif anormal getirilerin 0‘dan 
farklı olarak değiştiği gözlenmiştir. Bu durum, piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığının 
önemli bir göstergesidir. Çünkü etkin piyasalar hipotezine göre, bir piyasanın etkin, ya da  
yarı güçlü formda etkin olabilmesi için, kamuya açıklanan şirketlerle ilgili bilgilerin,  
o şirketlerin hisse senedi getirilerini etkilememesi, yani açıklanan bilgilerle, o şirketlerin hisse 
senetlerinden anormal bir getiri elde edilememesi gerekir. Çalışmada elde edilen kümülatif 
anormal getiriler (CARit) olay öncesi sıfırdan pozitif ve negatif yönde farklılıklar gösterdiği için, 
piyasanın yarı güçlü formda etkin olduğunu ifade eden H0 hipotezi reddedilmiş, onun yerine 
alternatif hipotez olan ve piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığını ifade eden H1 hipotezi 
kabul edilmiştir.  

 
Bankalar tarafından sendikasyon kredisi anlaşmalarının duyurulmasının hisse senedi 

getirilerine etkisinin araştırıldığı bu çalışma, dünyada her geçen gün daha da büyüyen 
sendikasyon kredisi piyasasının öneminin ülkemizde kavranmasına ve yatırımcıların hisse 
senedi tercihlerinde şirket ve hisse senedi performanslarının yanında piyasa etkinliğini göz 
önünde bulundurmasına katkı sağlayacaktır. Gelecekte, sendikasyon kredisi sözleşmesinin 
yapıldığına dair açıklamaların yanında kredi temini için banka yöneticisi ya da bir 
konsorsiyumun yetkilendirildiği açıklamaların da uygun modeller ile test edildiği çalışmalar 
yapılabilir. Temin edilen sendikasyon kredilerinin kullanım alanları ve amaçları üzerine 
çalışmalar da yapılabileceği gibi bahsi geçen kredi anlaşmalarının diğer sektörler üzerindeki 
etkilerinin tartışılması da literatüre olumlu katkılar sağlayacaktır.  
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KOBİ’lerin Finansman Desteği Açısından Kredi ve 
Sermaye Piyasalarının Bütünleşmesi ve KOBİ 

Menkul Kıymetleştirme Uygulaması 
     
 
 

Dr. Erkan Çan*
 

Öz 
 
KOBİ’ler ekonomilerin önemli itici güçlerinden birini oluşturmasına rağmen finans kaynaklarına 

erişimlerinde önemli zorluklarla karşılaşırlar. Bu olgu sağlıklı bir ekonominin önemli engellerinden birini 
oluşturur. Konunun uzmanları tarafından bu problemin çözümüne yönelik olarak çok sayıda öneri 
geliştirilmiştir. KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişiminde yaşadıkları zorlukların ortadan kaldırılmasına 
yönelik olarak önerilen yenilikçi yaklaşımlardan biri de KOBİ menkul kıymetleştirmesi uygulamasıdır. 
Bu çalışmada KOBİ’lerin dış finansman sorunları incelenerek KOBİ menkul kıymetleştirmesi tekniğinin 
tanıtılması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: KOBİ, KOBİ Menkul Kıymetleştirmesi, Bankacılık.    
JEL Sınıflaması: G21, G23. 
 

Credit and Capital Market Integration and SME Securitization in Terms of SMEs 

Financing Support  

Abstract 
 
Although SMEs constitute one of the major driving forces of the economy, they face significant 

challenges in accessing financial resources. This phenomenon generates one of the major obstacles 
for a healthy economy. In order to solve this problem, many ideas have been proposed by experts. 
One of the innovative approach proposed in the elimination their difficulties in access to finance of 
SMEs is SME securitisation application. In this study by examining external financing problems of 
SMEs is aimed the introduction of SME securitization techniques. 
 
Keywords: SME, SME Securitisation, Banking.  
JEL Classification: G21, G23. 

 
1. Giriş  

 
KOBİ’ler ekonomilerin en önemli güçlerinden biri olma özelliğine sahiptirler. KOBİ’lerin 

sağlıksız yapıları ve yeterli gelişme olanaklarından yoksun olmaları ekonomiler için önemli bir 
tehdit olarak algılanır. Bu nedenle ülkeler kalkınma modellerinin ve politikalarının başarısı için 
KOBİ’lere kamu desteği sağlama ihtiyacı duyarlar. Ancak bu destekler banka kaynakları ile 
bütünleşmedikçe arzu edilen olumlu etkiyi çoğunlukla gösteremezler. Çünkü bankalar 
özellikle bilgi asimetrisi problemleri dolayısı ile KOBİ’lere oldukça ihtiyatlı yaklaşırlar ve bu 
davranış KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişimi açısından önemli engellerden birini oluşturur. 
Son yıllarda bu problemlerin çözümüne yönelik olarak birçok yenilikçi yaklaşım ileri 
sürülmüştür. Bu yenilikçi yaklaşımlardan biri de menkul kıymetleştirme tekniğinin KOBİ 
kredileri için uygulanmasıdır. KOBİ menkul kıymetleştirmesi uygulaması ABD ve AB ülkeleri 
ile bazı uzak doğu ülkeleri ve Çin’de kısıtlı da olsa uygulama olanağı olan ve Avrupa 
Komisyonu tarafından KOBİ kredilerinin geliştirilmesi amacı ile desteklenen bir tekniktir.  
Bu çalışmada üç ana konu incelenmiştir; bankaların KOBİ kredilerine yaklaşımları ilk 
bölümde ele alınmış ikinci bölümde Türkiye’deki KOBİ’lerin finansman sorunları incelenmiştir.  

                                                                                                                                                         
*  Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Hukuk Müdürlüğü, Yönetmen. 
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Üçüncü bölümde ise kredi ve sermaye piyasalarının entegrasyonu ve KOBİ menkul 
kıymetleştirmesi tekniği tanıtılmıştır.  

2. Bankaların KOBİ Finansmanı Davranışları 

 
KOBİ finansmanı ile ilgilenen çoğu akademisyen sektörde faaliyet gösteren kredi 

kuruluşlarının KOBİ kredi piyasasındaki temel bilgi problemleri dolayısı ile etkin bir kredi 
tahsisatı yapamadığı görüşünü savunur. Bu görüşler, faiz dışı nedenlerden dolayı ortaya 
çıkabilecek olan kredi kısıntılarının1 (credit rationing) bankaların yeterli bilgi akışına 
ulaşmasının daha zor olduğu KOBİ kredi piyasasına özgü bir olgu olduğunu açıklamaya 
yöneliktir. Kredi başvurularının değerlendirmesinden sonra bankaların yeterli ve doğru 
bilgilere ulaşamaması ters seçimlerin2 (adverse selection) ve diğer ahlaki tehlikelerin3 (moral 
hazard) artmasına yol açarken bu şekilde oluşabilecek yüksek faiz de kredi havuzunun risk 
seviyesinin artmasına neden olur. Ters seçim, bankaların yüksek ve düşük riskli müşteriler 
arasında etkin bir ayrım yapamamasından kaynaklanır.  

 
Eğer bir banka, piyasada bulunan müşterilerin ortalama risk seviyesini yansıtan bir 

kredi faiz oranı uygularsa daha düşük kredi değerliliğine dolayısı ile daha yüksek risk 
grubuna sahip firmaların kredi başvurularını büyük oranda kabul etmeyecektir. Böylece 
mevcut kredi başvuruları dikkate alındığında uyguladığı kredi faiz oranı, yüksek risk grubuna 
dahil firmaları portföyüne alması durumunda uyguladığı faiz oranından düşük olacak ve 
banka karlılığı bundan olumsuz olarak etkilenecektir. Bu durumda faizin arttırılması düşük 
risk grubuna dahil firmaların kredi portföyünden çıkmasına yol açacağından mevcut problemi 
çözmekten çok daha da derinleştirecektir. Bu herhangi bir faiz oranından ortalama bir kredi 
talebindeki riskin, kredi faiz oranı ile pozitif bir ilişkisini gösterir. Yüksek risk grubuna dahil 
firmaların kredi geri ödeme olasılıkları daha düşük olacağından daha yüksek bir faiz oranına 
razı olacaklardır. Bu nedenle faiz oranı artarken kredi havuzundaki müşterilerin riski de 
artacağından bankanın kredilerinden beklenen getirisinde gerilemeye yol açacaktır. Bu 
nedenle piyasa sadece fiyatı temel alarak kredi tahsisi konusunda başarılı olamayacaktır. 
Benzer şekilde faiz oranları ve kredi sözleşmelerinin diğer koşullarında değişiklikler oldukça 
muhtemelen kredi müşterilerinin de davranışlarında değişiklikler gözlenecektir. Örneğin 
yükselen faiz oranları kredi müşterilerinin üstlenecekleri projelerin de finansman maliyetlerini 
yükselteceğinden karlılıklarında da düşüşe yol açacaktır. Bu nedenle kredi müşterileri, 
başarılı olunduğunda getirisi yüksek fakat daha riskli projeleri üstlenmek zorunda 
kalacaklardır. Diğer deyişle firmaların aldıkları kredilere ödeyecekleri fiyat yatırım kararlarını 
büyük ölçüde etkileyecek olmasından dolayı ahlaki tehlikelerin oluşmasına zemin 

hazırlayabilecektir (Stiglitz ve Weiss, 1981, s. 393-440). 

 
Bu iki etkinin sonucu olarak bir bankanın kredi faiz oranını arttırması durumunda 

karlarında fiili olarak bir düşme görülebilecektir. Böyle bir durumda kredi talebinin dengedeki 
kredi arzını aştığı düşünülebilir. Geleneksel görüşler krediler için talebin arzı aşması 
durumunda mevcut faiz oranlarından kredi talepleri karşılanmayan kredi müşterilerinin 
bankaya daha yüksek faiz oranından kredi kullanmayı önerebileceklerini ve bu yükselişin arz 
talep dengesinin kurulmasına kadar devam edeceğini ileri sürer. Ancak, bu durum her zaman 
doğru olmayabilir. Bankalar daha yüksek faize razı olan müşterileri, mevcut ortalama kredi 
müşterilerinin sahip olduğu riskten daha fazlasına sahip olduğunu düşünerek kredi 
vermeyecektir. Zira yüksek faiz ödemeye hazır olan ancak yüksek risk grubuna sahip bu 
müşterisinden elde edeceği getiri, geri dönmeme oranı yüksek olacağından, gerçekte mevcut 
müşterilerinden daha düşük olacaktır. Bu nedenle etkin bir eleme teknolojilerinin olmadığı 
durumlarda piyasada kredi arzını kredi talebine eşitleyecek herhangi rekabetçi bir gücün 
varlığından söz etmek oldukça zordur (Craig, William, Jackson III ve Thomson, 2005).    
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2.1. Kişisel Değerlendirmeye Göre Kredi Verme  

 
KOBİ sınıfı firmalar finansal piyasalardan doğrudan borçlanma imkanı bulunan diğer 

kurumsal büyük firmalara kıyasla finansal aracılara ve özellikle ticari bankalara daha çok 
ihtiyaç duyarlar. Ancak bilgi asimetrisi problemleri dolayısı ile finans kaynaklarına erişimde 
zorluklarla karşılaşırlar. Banka ile müşterileri arasında kredilendirme faaliyetleri asimetrik bilgi 
probleminin azaltılmasına yardımcı olabilecek uzun süreli ilişkileri içerir. Bankalar bu bilgi 
asimetrisi problemini doğrudan firmadan ve diğer firma dışı kaynaklardan topladıkları bilgileri 
analiz ederek, uygulanacak faiz oranı ve alınacak teminatlar gibi spesifik kredi sözleşme 
koşulları tesis ederek çözmeye çalışır. Banka/kredi müşterisi ilişkileri bu bilgi toplama 
sürecinde ve sözleşme koşullarının tesisinde önemli bir rol oynar. Banka ilişki süresinde bazı 
özel bilgilere ulaşabilir ve bu bilgileri sözleşme koşullarını iyileştirmede kullanabilir. Bu 
konuda yapılan araştırmalar daha uzun süreli banka kredi ilişkilerine sahip firmaların daha 
düşük faiz ödediği ve daha az teminatlar ile çalıştığı yönündedir (Berger, Gregory ve Udell, 
1994, s.3).  

 
Kredi ilişkilerinin, kredi kısıntılarını azaltan önemli bir piyasa mekanizması olduğu 

yönündeki görüşler iktisatçılar tarafından kabul edilen bir olgudur. Kredi kısıntılarına bir çare 
olarak kredi ilişkilerinin ilk analizleri Stiglitz ve Weiss (1981) ile aynı sonuçlara ulaşan Ed 
Kane ve Burton Malkiel (1965) tarafından yapılmıştır. Ancak Kane ve Malkiel kredi 
ilişkilerinin, bilgi asimetrisi problemine piyasanın bulduğu bir çözüm olduğunu ileri sürerek 
analizlerini bir adım daha ileriye taşımışlardır. Araştırmacılar bankaların müşterilerine 
uyguladıkları kredi kısıntılarının derecesinin banka ile var olan müşteri ilişkilerinin gücüne ve 
bankanın müşteri ile tüm iş ilişkilerinde kredinin dışında diğer bankacılık ürünleri de dahil 
olmak üzere mevcut ve gelecek karlılık değerlendirmesine bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Diğer bir deyişle bankalar, mevcut ve muhtemel müşterilerine ilişkilerin gelecekteki karlılığı ile 
ilgili beklentilerinin yanında mevcut banka/kredi müşterisi ilişkilerinin sağlamlığına uygun 
olarak kredi tahsis ederler. 

 
Bankalar kredi taleplerinin değerlendirilmesinde müşterilerini genellikle; (i) kredi 

müşterilerinin kredilerini koşulsuz geri ödeme konusunda istekleri - kişilik, (ii) müşterinin geri 
ödeme gücü-kapasite, (iii) kredi müşterisinin ödeme gücünü etkileyebilecek bölgesel ve 
makro ekonomik koşullar - koşullar, (iv) kredi geri ödemesinde kulanabilinen varlıklar –
teminat, ve (v) sermaye şeklinde borçlunun net değeri olarak belirtilen beş özellik açısından 
incelerler. En basit şekli ile kredi ilişkisi, bazıları özel bilgi olmak üzere bankaların borçlularla 
olan ilişkilerinde yukarıdaki özelliklere uygun olarak topladıkları bilgi setinden oluşur. 
Peterson ve Rajan (1995) yakın temas ve süregelen karşılıklı ilişkiler yolu ile bir firmanın 
kredi bulma şansını arttıracağını ve faiz maliyetini düşürebileceğini gözlemlemişlerdir.  

 
Kredi ilişkilerin bir parçası olarak toplanan ve değerlemesi yapılan bilgilerin çoğu 

istatiksel olarak ölçümlemesi oldukça zor olan veya yapılamayan (soft information) ve 
tamamen bu konuda uzman kredi yetkililerinin müşteri ile olan ilişkileri boyunca kazandığı 
bilgilerden oluşur. Peterson ve Rajan (1995), müşteri ilişkilerinin en önemli boyutunun süre 
olduğunu ileri sürerler. Borçlu ile olumlu bir geçmiş kredi ilişkisi tecrübesi olan bir banka bu 
müşteri ile olan gelecek kredi ilişkilerinin de daha az riskli olacağını öngörür. Bu gelecekte 
beklenen kredi maliyetlerini düşüreceği gibi fon sağlama konusunda da bankanın istekli 
davranmasına yol açacaktır. Aynı yazarlar zaman içinde ortaya çıkabilecek ilave 
etkileşimlerin sadece kredi ilişkileri üzerinde kalmayacağını ve diğer bankacılık ürünleri 
üzerinde de yaygınlaşacağını ileri sürerler. Bu açıdan bakıldığında kredi müşterileri kredi 
kullanımının yanında çek kullanımı, tasarruf ve ticari mevduatlar, sigorta gibi diğer bankacılık 
ürünlerinin kullanımında fiili veya potansiyel müşteri durumuna gelirler. Müşteri ilişkilerine 
eklenen bu ilave boyutlar firmanın borçlanma maliyetini iki açıdan etkileyebilir. Birincisi, 
bankaların borçlu hakkındaki bilgilerinin doğruluğunu pekiştirir. Örneğin bankalar müşterinin 



Dr. Erkan Çan 

28 

ticari hesaplarını gözlemleyerek satışları hakkında bilgi sahibi olabilirler. İkincisi ise, bankalar 
firma ile ilgili bilgi toplama maliyetlerini birden fazla ürün üzerinde yayma imkânı bulurlar. 

 
Bu iki olgunun birlikte etkisi bankaların kredi ve hizmet sağlama maliyetlerinde 

azalmaya yol açarken ikinci olgu firmalara fon sağlama gücünü arttıracaktır. Berger ve Udell 
(1994)’de KOBİ sınıfı firmalara açılan kredilerinin süresinin uzatılmasında ilişkilerin önemini 
vurgulamışlardır. Bu yazarlar uzun süreli banka ilişkileri olan KOBİ’lerin diğer KOBİ’lerden 
daha düşük faiz oranından kredi kullandıkları ve daha düşük teminatlar ile çalıştığı 
saptamasında bulunmuşlardır. Bu etkiler hem ekonomik açıdan hem de istatiksel olarak 
oldukça önemli gözükmektedir. Berger ve Udell’e göre bu sonuçlar bankaların müşterileri ile 
olan ilişkileri süresince artan miktarda özel bilgi topladıklarını ve bu bilgileri kredi 
sözleşmelerinin koşullarını iyileştirmede kullandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak mevcut 
bulgular, bankalar ve KOBİ’ler arasındaki kredi ilişkilerinin süresi ve sağlamlığı ile hem kredi 
olanakları hem de kredi koşulları arasında güçlü bir ilişkiyi göstermektedir. Bankalar 
açısından ise KOBİ’ler ile gerçekleştirilecek daha güçlü bir ilişki, müşterinin gelecekteki 
potansiyeli, kredi ihtiyaçları ve diğer bankacılık hizmetleri açısından daha net tahmin 
yapabilme olanaklarını arttıracağından tercih edilmesine yol açacaktır.  

2.2. Kredilere Kişisel Olmayan Yaklaşım  

 
Kredi başvurularının değerlendirilmesinde 'kredi puanlama' (credit scoring) modeli 

özellikle ABD'de olmak üzere son yıllarda KOBİ kredilerinde yaygın olarak kullanılan 
sistemlerden biridir. Kredi derecelendirme veya puanlama sistemi kredi müşterisinin almaya 
namzet olduğu kredisinin geri ödenmeme ihtimalinin istatiksel olarak ölçülmesini içerir ve 
kredi ilişkileri ile risk ölçümleme tekniğine alternatif bir sistemdir. Kredi derecelendirme 
sistemi kredi müşterisinin ilişkiler yolu ile kişisel değerlendirme sonuçlarını doğrulayabilecek 
tamamlayıcı veriler sağlar. Bu nedenle bankalar kredi kararlarında bu iki sistemden de birlikte 
yararlanabilirler. KOBİ’ler güçlü banka ilişkileri yolu ile kredi derecelendirme sistemi ile elde 
edemeyecekleri ölçüde kredi imkânlarına kavuşurlar. Ancak bunun tersini de söylemek 
mümkündür. Kredi derecelendirme sisteminin bilgi elde etme ile ilgili maliyetlerde 
gerçekleştirdiği tasarrufların derecesine göre KOBİ’ler daha fazla ve daha uygun koşullarda 
kredi bulma imkânına sahip olabilirler.  

 
Büyük bankalar kredi derecelendirme sistemini yaygın olarak kullanırlarken küçük 

bankaların daha çok kişisel ilişkilere dayalı kredi verdikleri gerçek bir olgudur. Büyük 
bankalar oldukça büyük miktarlarda KOBİ kredi portföyüne sahip olduklarından müşterilerini 
aynı risk gruplarında toplayarak çeşitlendirme imkânını sağlayacak ve çok sayıda müşteri ile 
kişisel temas sağlamanın yüksek maliyetlerinden kurtaracak olan kredi derecelendirme 
sistemini daha çok kullanırlar. Stein (2002) büyük bankaların niçin derecelendirme sistemini 
kullandığına ilişkin olarak hiyerarşik sistemin sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacıya 
göre büyük bankaların hiyerarşik organizasyonel yapıları kredi kararlarında kişisel ilişki 
sonucu elde edilen bilgilerden yararlanma olanağını kısıtlamaktadır. Bu tür bankalarda 
kredilerin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni kredi tesis kararları şube kredi yetkililerinin 
hiyerarşik olarak çok uzağında olan kişiler veya komiteler vasıtasıyla alınır. Bu nedenle 
müşteri kredi ilişkileri ile kazanılan bilgiler (soft information) büyük oranda şube kredi 
yetkilileri tarafından elde edildiğinden kredi karar hiyerarşisi içerisinde genellikle kaybolur.       
Bunun yanında küçük bankalar daha basit ve hiyerarşisi az kuruluşlar olduğundan kredi 
yetkilileri kredi kararlarında daha merkezi bir rol oynarlar. Bu nedenle organizasyonel 
yapılarının daha uygun olması nedeni ile küçük bankalar kredi ilişkilerine yatırım yapmakla 
daha fazla yarar sağlarlar (Berger, Miller, Petersen, Rajan, ve Stein, 2002, ss.237-268).  

 
Sonuç olarak, banka ile kredi müşterileri arasında olan ilişkiler kredi piyasalarında bilgi 

asimetrisi problemlerini azaltan önemli bir piyasa mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinde sağlanan hızlı gelişmeler sonucu bu piyasanın geçmişe 
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göre bilgi açısından çok daha etkin hale geldiği söylenebilir. Dahası bilgi arama, depolama ve 
analiz etme maliyetlerindeki azalmalar kredi değerleme teknolojilerindeki gelişme ile birlikte 
kredi piyasasında yaşanan bilgi asimetrisi problemlerini de azaltmıştır. Bu gelişmelerin 
gelecekte kredi puanlama tabanlı kredilendirme (credit-scoring-based lending) işlemlerinin 
maliyetlerini daha da azaltacağı ve daha yaygın kullanılacağı beklenebilir. Ancak özellikle 
küçük çaplı mahalli bankalar açısından daha önemli olduğu bilinen yakın ilişkiler ile sağlanan 
ve sayısal olarak değerlendirilemeyen bilgilere dayalı kredi verme faaliyetlerini kısa süre 
içinde tamamen ortadan kaldırması beklenmez.   

3. Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunları  

 
Türkiye’de KOBİ’lerin 2012/1-2013/1 dönemleri itibarıyla finansman konusunda 

problemleri incelendiğinde gerek küçük ölçekli işletmelerin gerekse orta ölçekli firmaların en 
önemli sorunlarının “Kredi Maliyetlerinin Yüksekliği” olduğu görülmektedir. Tablo 1 dikkate 
alındığında bu problem 2012 yılı itibarıyla orta ölçekli firmaların yüzde 68,8’nin en büyük 
sorunu olarak karşımıza çıkarken 2013 yılına gelindiğinde oranlar sırası ile yüzde 74,5 
seviyesine yükselmiş ve KOBİ’lerin en önemli finansal sorunu olarak önemini korumaya 
devam etmiştir. 

 
KOBİ’lerin ikinci büyük finansal sorunu “İşletme Sermayesi İhtiyacı Artışı” olduğu 

yönündedir. İşletme sermayesini firmaların kısa vadeli işlemlerinin finansmanı için gerekli 
sermaye olarak nitelemek mümkündür. Firmaların satış bedellerini tahsil edememesi veya 
rekabet sonucu ürünlerini uzun vadeli satışa sunması, satışların azalması sonucu stokların 
artması veya sipariş tutarlarında artışlar gibi olgular şirketlerin işletme sermayesi 
gereksinimlerini arttıran nedenler arasındadır. KOBİ’lerde “işletme sermayesi ihtiyacı 
artışları” ile ilgili finansal sorunların bir özelliği inceleme dönemleri itibarıyla özellikle orta 
ölçekli işletmeler itibarıyla artış trendi göstermesidir. Bu sorun küçük ölçekli ve orta ölçekli 
firmalarda 2012 yılında sırasıyla yüzde 44,5 ve yüzde 48,4 seviyesinde iken 2013 yılı 
itibarıyla yine sırasıyla yüzde 52,5 ve yüzde 57,5 seviyelerine ulaşmış ve toplam finansal 
sorunların içinde görece payı artmıştır (İstanbul Sanayi Odası, 2012/1-2013/1). 

 
KOBİ’lerin finansman alanında karşılaştıkları üçüncü büyük sorun özkaynak 

yaratamamalarıdır. Firmalarda özkaynaklar firma faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin bir 
kısmının işletmede bırakılması ya da firma sahiplerinin dışarıdan sermaye koyması ile 
yaratılır. Türkiye’de firmaların özkaynak yaratamamasını bu iki olgunun yetersiz kalması ile 
açıklayabiliriz. Tablo 1’e baktığımızda üç dönemlik bir periyotta özkaynak sıkıntısının özellikle 
küçük ölçekli firmalarda daha çok hissedildiği orta ölçekli firmalarda ise önemini koruduğu 
gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 1: Finansman Konusunda Darboğaz İçindeki Firmaların Sorunlara Göre Dağılımı  
            (Yüzde)  

Sorunlar 
Küçük Ölçekli 

İşletmeler 
Orta Ölçekli 
İşletmeler 

Büyük Ölçekli 
İşletmeler 

Toplam İşletmeler 

Yıllar 2012/1 2012/2 2013/1 2012/1 2012/2 2013/1 2012/1 2012/2 2013/1 2012/1 2012/2 2013/1 

Kredi Maliyeti 73,1 67,8 65,8 80,5 68,8 74,5 71,4 83,9 79,5 75,1 70 70,6 

İşletme 
Sermayesi 

53,4 44,5 52,5 44,1 48,4 57,5 55,7 74,2 74,4 54,3 49,3 57,1 

Öz Kaynak 41,5 39,7 47,5 39 37,6 39,6 17,1 41,9 28,2 36,2 39,3 42,2 

Teşviklerin 
Azalışı 

51,3 - - 58,5 - - 55,7 - - 50,9 - - 

Kredi 
Bulamamak 

13,5 32,9 25,9 11,9 20,4 17 8,6 12,9 15,4 12,1 26,3 21,5 

Kredi 
Yenileme 

3,6 12,3 12,7 9,3 7,5 8,5 5,7 12,9 10,3 5,8 10,7 10,9 

Kredi 
Kapatması 

4,1 - - 6,8 - - 4,3 - - 5 - - 

Diğer 6,2 19,9 18,4 6,8 14 18,9 4,3 9,7 10,3 6 16,7 17,5 

Kaynak: İSO, Ekonomik Durum Tespiti, 2012/1-2 ve 2013/1 verilerinden derlenmiştir 
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3.1. KOBİ’lerin Finans Sektörü İçindeki Konumları 

 
KOBİ firmalarının finans kaynaklarına erişimi açısından Türk bankacılık sektöründen 

aldığı paylar Tablo 2‘de gösterilmiştir. KOBİ kredileri diğer sektörlere verilen krediler ile 
kıyaslandığında gerek kurumsal krediler gerekse bireysel kredilerin altında kaldığı 
görülmektedir. 2010- 2014 Ekim dönemi esas alındığında KOBİ kredilerinin toplam hacmi 
2010 yılında 125 milyar TL seviyesinden Ekim 2014 tarihi itibarıyla 317 milyar TL seviyesine 
çıkmış ancak toplam kredilerden aldığı pay itibarıyla sürekli olarak en alt sırada yer almıştır.   

 
Tablo 2:  Bireysel ve Ticari Kredilerin Gelişimi ve Dağılımı (Milyar TL) 

Kredi 
Türü 
 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 
Haz. 
2014 

% 
Ekim 
2014 

% 

KOBİ 125 23,8 163 23,9 200 25,2 271 25,9 302 26,9 317 26,7 

Bireysel 173 32,9 224 32,8 266 33,5 332 31,7 337 30 347 29,2 

Ticari 228 43,3 296 43,3 329 41,4 444 42,4 484 43,1 524 44,1 

Toplam 526 100 683 100 795 100 1047 100 1123 100 1187 100 

Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 2014/Eylül verilerinden derlenmiştir.     
 

Türk finans sektöründe KOBİ kredilerinin gelişimini diğer kredi hedef grupları ile 
mukayeseli olarak inceleyecek olursak yıllık bazda toplam kredi gelişim hızlarının genellikle 
altında kaldığı görülmektedir. 2011 yılına kadar olan dönemde tek istisna 2010 yılı büyüme 
rakamıdır. Bu dönemde TÜFE’ye göre yıllık reel artışlar dikkate alındığında sektörün toplam 
kredi hacmi yüzde 25,9 oranında bir gelişim gösterirken aynı dönemde KOBİ kredi artışı 
yüzde 41,6 olarak yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Ancak bu artış son küresel krizin 
Türkiye’de etkisini arttırdığı 2009 yılında KOBİ kredilerinde meydana gelen yüzde 7,6 
oranındaki daralmadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Tablo 3). 
 
Tablo 3: Kredilerde Büyümenin Gelişimi (Yüzde) 

Yüzde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nominal Yıllık Artış        

Bireysel Krediler 37,5 23,3 10,9 32,9 29,7 18,7 24,8 

KOBİ Kredileri 28,4 10,6 -1,6 50,7 29,3 22,7 35,5 

Diğer Ticari Krediler 26,4 45,2 8,3 26,9 30,4 11,1 34,9 

TOPLAM 30,4 28,6 6,9 33,9 29,9 16,4 31,7 

TÜFE’ye göre Yıllık Reel 
Artış  

       

Bireysel Krediler 26,8 12 4,1 24,9 17,4 11,8 16,2 

KOBİ Kredileri 18,4 0,4 -7,6 41,6 17 15,6 26,1 

Diğer Ticari Krediler 16,6 31,9 1,6 19,3 18 4,65 25,6 

TOPLAM 20,3 16,9 0,3 25,9 17,6 9,64 22,6 

Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu 2012 ve Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 
2014/Eylül verilerinden derlenmiştir. 

 
Bu dönemde en düşük noktasını gören KOBİ kredilerini eski seviyesine getirme 

çabaları 2010 yılında diğer sektörlere kıyasla göreceli olarak yüksek bir artış oranına 
ulaşmasını sağlamıştır. KOBİ sektörü kredilerinin 2012 yılından itibaren gerek artış hızlarında 
gerekse toplam krediler içerisindeki paylarında tedrici bir artış görülmektedir. Bu artışları üç 
ana nedene bağlamak mümkündür. Birincisi, 2011 Haziran ayı itibarıyla BDDK karşılık ve 
sermaye yeterliliği düzenlemesi ile tüketici kredilerinin karşılık oranlarında artırım yapmıştır. 
Bu artırım bireysel segmente verilen kredilerde yavaşlamaya neden olarak KOBİ kredileri 
üzerinde dolaylı olarak olumlu etki yapmıştır. İkincisi, 2012 Temmuz ayı itibarıyla Türk 
bankacılık sektörü Basel II kriterlerini uygulamaya başlamıştır. Basel II uygulamaları 
perakende KOBİ firmalara verilen kredilerin karşılık oranlarında önemli iyileştirmeler 



Bankacılar Dergisi 

31 

getirmiştir. Bu iyileştirmelerin de KOBİ Kredileri üzerinde sınırlı da olsa olumlu etki yarattığı 
görülmüştür. Üçüncüsü ise Kasım 2012 tarihi itibarıyla KOBİ tanımları değiştirilmiş ve 
geçmişte 25 milyon TL olan yıllık ciro sınırı 40 milyon TL’ye çıkarılarak KOBİ kapsamı 
genişletilmiştir. Bu üç faktör kombinasyonunun KOBİ kredileri üzerinde tedrici bir iyileşme 
yarattığını söylemek mümkün olmakla birlikte, 2007-2013 periyodu incelendiğinde KOBİ kredi 
artışlarının sektörün gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durumu 2006 yılı baz alındığında 
sektör kredilerinde büyümeyi gösteren endeksler yardımı ile daha net görmek mümkündür 
(Tablo:4). Bu dönemde Türk finans sektörü kredi endeksi 2006 yılında 100 seviyesindeyken 
2013 yılı itibarıyla reel olarak üç misline yakın bir büyüme göstererek 280 seviyesine 
yükselmiştir. Yine aynı dönemlerde bireysel kredi endeksi 281’e yükselirken sektörde en 
büyük gelişme kurumsal ticari kredilerinde dahil olduğu diğer ticari kredilerde yaşanmıştır. Bu 
kredi türünde gelişme endeksi 289 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde KOBİ kredileri 
gelişme endeksi ise gerek sektör ortalaması gerekse diğer sektör segmentlerinin gerisinde 
kalarak 265 seviyesine ulaşabilmiştir. 

 
Sonuç olarak piyasa verilerini dikkate alarak yapılan değerlendirmede KOBİ kredilerinin 

gerek gelişim hızları açısından gerekse kredi sektöründen aldıkları pay açısından diğer 
sektör segmentlerinin gerisinde kaldığı gözlemlenmiştir. Tablo 3 dikkate alındığında göze 
çarpan en önemli noktalardan biri KOBİ kredilerinin kırılgan yapısıdır. Türkiye’de küresel kriz 
etkilerinin en çok hissedildiği 2008 ve 2009 yıllarında gerek bireysel krediler gerekse diğer 
ticari krediler göreceli olarak yavaşlasa da gelişimini sürdürürken KOBİ kredileri 2008 yılı 
itibarıyla gelişimini durdurmuş 2009 yılında ise gerilemeye başlamıştır. Bu durum bu 
konudaki akedemik litaretüre uygun olarak ekonomik daralma dönemlerinde en çok etkilenen 
kredi segmentinin KOBİ kredileri olduğunu ortaya koymaktadır.  

 
Tablo 4: TÜFE'ye Göre Kredi Büyüme Endeksi 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bireysel Krediler 100 126,8 142 148 184 216 241 281 

KOBİ Kredileri 100 118,4 118,9 109,9 155,6 182 210 265 

Diğer Ticaret Krediler 100 116,6 153,8 156,2 186 220 230 289 

Toplam 100 120,3 140,5 141 177 209 229 280 

Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu 2012 ve Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 

2014/Eylül verilerinden derlenmiştir. 

 

4. KOBİ’lerin Finans Kaynaklarına Erişiminin İyileştirilmesi Açısından Kredi ve 
Sermaye Piyasalarının Bütünleşmesi ve KOBİ Menkul Kıymetleştirmesi 
Uygulaması 

4.1. Menkul Kıymetleştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Tanımı  

 
Günümüzde menkul kıymetleştirme (securitization) piyasası gerek fonlama gerekse 

risk yönetim aracı olarak modern finansal piyasalarda çok önemli görevler üstlenmektedir. 
Menkul kıymetleştirme işlemi ile menkul kıymetleştirilen varlıklar bankaların ticari iş 
alanlarından izole edilir. Bu izolasyon işlemi, yatırımcıların varlıklarını satan bankanın ticari 
ve finansal durumu ile ilgilenmekten ziyade spesifik bir varlığı dikkate alarak yatırım kararı 
vermesine yol açtığından menkul kıymetleştirmenin finansal piyasalarda oldukça cazip hale 
gelmesini sağlamıştır. ABD’de sermaye piyasalarının düzenlenmesi öncesi 1933-1980 
dönemi boyunca bankalar ve diğer portföy satıcıları oldukça yüksek maliyetler ile 
çalışıyorlardı. Menkul kıymetleştirme daha az etkin ve yüksek maliyetli kamu sermaye 
piyasalarının yerini alarak bu piyasaların daha etkin ve verimli hale gelmesine oldukça büyük 
katkıda bulundu (Kendall, Michael J. ve Fishman, 1996, s. 2-3). ABD’de konut piyasasındaki 



Dr. Erkan Çan 

32 

patlamaların yaşandığı 1980 yılında menkul kıymetleştirme piyasası ipotekli konut 
finansmanı tabanlı olarak oldukça hızlı bir gelişme gösterdi. İlk İpotekli Konut Finansmanı 
Tabanlı Menkul Kıymet” (Mortgage-Backed Securities-MBS) Ulusal Hükümet Mortgage Birliği 
(Government National Mortgage Association-GNMA) tarafından 1970 yılı itibarı ile çıkarıldı. 
Avrupa’da ise ilk ABS’ler (Asset Backed Securities) 1987 yılında İngiltere’de ortaya çıktı.  

 
Menkul kıymetleştirmeyi, nispeten likit olmayan türdeş alacakların ve diğer finansal 

varlıkların oluşturdukları havuzun sermaye piyasalarında işlem görebilen menkul kıymetler 
haline dönüştürme işlemi olarak tanımlamak mümkündür (Norton, Spellman, Mitchell ve 
Dupler, 1995. Bu tanımlamada havuza alınan finansal varlıkların homojen olması ve likit 
olmayan varlıkların sermaye piyasalarında işlem gören likit varlıklara dönüştürülmesi işlemi 
vurgulanır. Kendall ve Fishman (1996) tarafından verilen tanımlama ise oldukça benzer 
olmasına rağmen menkul kıymetleştirme bir kredi güçlendirme aracı olarak da ele alınmıştır. 
Kendall ve Fishman menkul kıymetleştirmeyi, üçüncü taraf yatırımcılara satışları arttırmak 
amacı ile birbirinden ayrı kredileri veya diğer borç araçlarının kredi statülerini ve derecelerini 
güçlendirerek menkul kıymet veya menkul kıymetler şeklinde bir araya getirme işlemi olarak 
tanımlamışlardır. Bir varlığın menkul kıymetleştirilmesi için en azından belli bir dönemde nakit 
akışı üretmesi gerekmektedir ve nakit akışlarının garantisini sağlayan teminat değerli 
olmalıdır. Ayrıca varlık nispeten benzer karakterde olmalıdır. 

 
Varlık menkul kıymetleştirmenin temel özelliğinin bir fonlama aracı olması ve risk 

yönetim aracı olarak kullanılması olgusu bugün geniş olarak kabul gören bir görüştür. Menkul 
kıymetleştirme ile birlikte menkul kıymetleştirme işlemi yapan kuruluşlar finansal piyasalarda 
her an paraya çevrilebilen ve alım satımı yapılabilen menkul kıymet ihraç olanağına 
kavuştuklarından daha etkili fon kaynaklarına ulaşma imkanı bulmuşlardır. Varlıklarını 
menkul kıymetleştiren kuruluşlar risklerinin bir kısmını daha büyük bir yatırımcı kitlesine 
transfer ederler ve aynı zamanda tüm risklerini daha iyi değerleme ve kontrol etme olanağına 
sahip olurlar. Bu açıdan bakıldığında menkul kıymetleştirmeyi, banka varlıklarının gelecekteki 
belli bir zaman aralığında gerçekleşecek gelirlerinden sağlanan nakit akımları ile desteklenen 
ve finansal piyasalarda alım satıma konu olabilen menkul ihracı ile fon sağlama işlemi olarak 
da tanımlamak mümkündür (Sing, Seow, Fan ve Sirmans, 2004, s.236). Bu nedenle menkul 
kıymetleştirme işlemine üç değişik özelliğe sahip bir dönüştürme işlemi olarak da bakılabilir. 
Birincisi, bu işlemin amacı mevcut durumu ile likit olmayan ve sermaye piyasalarında alım 
satımı yapılamayan bir varlığı likit ve sermaye piyasalarında alım satımı yapılabilen bir 
menkul kıymet haline getirmektir. İkincisi ise, menkul kıymetleştirmenin tüm olarak ticari iş ile 
ilgili olmaması ve sadece finansal bir varlığın aktiflerden çıkarılması şeklinde izolasyonu ile 
ilgili olmasıdır. Bu özellik yatırımcılara menkul kıymetleştirme yapan kuruluşun tüm olarak 
ticari yapısı ile ilgili finansal durumuna değil de sadece spesifik bir varlığın kalitesine bağlı 
olarak yatırım kararı almasına olanak sağladığı için finansal piyasalar için oldukça cazip 
olmasını sağlar. Menkul kıymetleştirmenin üçüncü bir özelliği ise her varlığın menkul 
kıymetleştirme işlemine tabi tutulamayacağıdır. 

 
Menkul kıymetleştirme işlemine, bankaların kredi verme sürecinde risk kavramına karşı 

artan farkındalığının ve değişen risk algılamalarının bir yansıması olarak da bakmak 
mümkündür. Son yıllarda bankalar klasik olarak niteleyebileceğimiz geleneksel bir anlayış ile 
verdikleri kredileri vadesi dolana kadar bilançolarında tutmak yerine bilanço yönetimine artan 
oranda ve etkin bir şekilde daha çok önem vermeye başlamışlardır. Kendi ticari modellerine, 
sermaye veya mevduat seviyelerine bağlı olarak bankaların kredilerini sermaye piyasalarına 
aktarmalarının yine bankalar açısından çok önemli avantajları vardır. Sekuritizasyon işlemini 
düşünen bir banka müşterilerine kredi verirken sadece risk primini içeren bir getiri 
sağlamanın yanında bu kredileri vadesi gelmeden evvel bilançosundan çıkarma olanağından 
da yararlanır ve buna göre davranır. Bilançosunda riskli varlık miktarındaki artış ve Basel 
sermaye uzlaşılarının öngördüğü sermaye yeterlik oranlarında bozulma da bankaları menkul 
kıymetleştirme işlemlerine yönlendirme de itici bir rol oynayabilir.  



Bankacılar Dergisi 

33 

Türkiye’de menkul kıymetleştirme işlemlerinin tanımı 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların 
Hesaplanması Hakkında Tebliğin” üçüncü maddesinde yapılmış ve menkul kıymetleştirme 
“maruz kalınan bir riskle veya risk havuzuyla bağlantılı kredi riskinin dilimlere ayrıldığı, 
ödemelerin taşınan riskin veya risk havuzunun performansına bağlı olduğu ve kayıp 
dağılımının bu dilimlerin sıralamasıyla belirlendiği menkul kıymet ihracına yönelik işlem veya 
planı ifade eder” şeklinde açıklanmıştır.  

4.2. Menkul Kıymetleştirme Tekniği 

 
Menkul kıymetleştirme banka bilançolarının aktif tarafında yer alan bir varlık 

portföyünün sermaye piyasalarına transfer işlemidir. Menkul kıymetleştirme işlemi sonradan 
menkulleştirilecek bir varlığın yaratılması ile başlar. (Levinson, 2005, s.95) Menkul 
kıymetleştirme sürecinde likit olmayan varlık ve alacaklar sermaye piyasalarında alım ve 
satımı yapılabilen senet ve senet benzeri “varlık tabanlı menkul kıymet” (asset-backed 
securities) şekline dönüştürülürler. Sekuritizasyona konu varlıklar otomobil kredileri, ipotekli 
konut finansmanı kredileri, kredi kartı alacakları ve diğer bireysel ve KOBİ kredileri gibi 
öngörülebilen nakit akışına ve faiz getirisine sahip her türlü varlıklar olabilir. Özellikle KOBİ 
kredilerinin menkulleştirilmesi sonucu bankalar çeşitli faydalar sağlarlar. Bu faydaların en 
önemlileri banka aktifinde bulunan bir varlığa ilişkin riskin transferi ve bu transferden 
sağlanan fonlar ile KOBİ’lerin yeniden fonlanmasıdır. Bu çalışmanın amacına uygun olarak  
sadece KOBİ menkul kıymetleştirmesi ele alınacaktır.  

 
Menkul kıymetleştirme değişik vadelerde değişik finansal enstrümanlar sağlayarak 

sermaye piyasalarında derinlik yaratır. (Murali, Subbakrishna, 2010, s.219) Menkul 
kıymetleştirmede ilk aşama bankanın menkulleştireceği KOBİ’lere ilişkin genellikle çok 
sayıda küçük krediden oluşan uygun bir havuzun seçimi ile başlar. Bu sürecin ikinci 
aşamasını ise oluşturulan bu portföyün sadece bu işlem için tesis edilmiş ve orijinatör 
bankanın iflasından etkilenmeyen (insolvency remote) özel amaçlı bir şirkete4 (special 
purpose vehicle-SPV) satışı oluşturur. Genellikle bankalardan oluşan ve ilgili portföyün 
satışını gerçekleştiren kuruluşa “kaynak kuruluş” (originator) denir. Özel amaçlı şirket (ÖAŞ) 
bu satışın finansmanını gerçekleştirmek için sermaye piyasalarına varlık tabanlı menkul 
kıymet (asset backed securities-ABS) adı altında senetler ihraç eder. Varlık tabanlı menkul 
kıymetlerin (VTMK) getirileri tamamen özel amaçlı şirket tarafından satın alınan varlık 
portföyünün performansına bağlıdır ve bu kağıtları elinde bulunduran yatırımcının geliri bu 
kredi portföyünden elde edilecek nakit girişlerine bağlıdır. Bir menkul kıymetleştirme 
işleminde çıkarılan menkul kıymetler varlık havuzuna ilişkin değişik risk alanlarını yansıtacak 
şekilde yapılandırılır ve değişik seviyelerde derecelendirilir (Choudhry, 2004, s.303). Bu nakit 
girişlerinden değişik yatırımcılar arasında hangisinin öncelikle yararlanacağı da önceden tam 
olarak belirlenmiştir. Portföyden elde edilecek getirilerdeki bu öncelik “çağlayan ilkesi” 
(waterfall principle) olarak adlandırılır ve farklı risk seviyelerinde değişik dilimleri5 (tranches) 
oluşturur. Her bir dilim A sınıfı senet B sınıfı senet. şeklinde piyasaya arz edilir ve hem ilgili 
portföyün performansı hem de “sermaye yapısı” (capital structure) olarak adlandırılan ‘dilimin 
kıdemi’ (tranche’s seniority) ile belirlenen özel bir risk-getiri profili ile karakterize edilir. 
Yatırımcı bu değişik dilimlerden birini seçebilir. Bu tercih portföyün gerçek riskini belirler 
(Kiesel, Scherer, 2010, s.195). 

 

Sermaye yapısının en tepesinde “kıdemli senetler” (senior notes) olarak adlandırılan ve 
bağımsız derecelendirme kuruluşlarından AAA notu almış olan düşük risk grubuna bağlı 
kağıtlar yer alır. Bu kağıtlar satışa sunulan kredi portföyünün kalitesine bağlı olarak toplam 
portföyün yaklaşık yüzde 80 ila yüzde 90'lık bir bölümünü oluştururlar. Sermaye yapısının 
ortasında mezzanine türü kağıtlar en altında ise yüksek risk grubuna dahil kağıtlar bulunur. 
Son iki kağıt bağımsız derecelendirme kuruluşlarından “yatırım yapılamaz” notu almış olan 
kredi portföylerinden oluşur. Satış portföyünden elde edilen nakit girişleri öncelikli olarak AAA 
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notuna sahip “üst dilim”e daha sonra ise orta (mezzanine-junior tranche) son olarak da en 
düşük risk grubuna dahil dilime ödenir. Satışa konu kredi portföyünü oluşturan kredilerden 
sağlanan getirilerde bir aksaklık olursa örneğin bu kredilerden bir kısmı geri ödenmez ise 
“çağlayan ilkesi” tersine çalışır ve kayıplar öncelikle düşük risk grubuna ait ve düşük 
derecelendirme notuna sahip “alt dilim” kağıtlarından (lower-rated junior tranches) başlayarak 
en son üst dilim kağıtlara doğru giden bir doğrultuda dağıtılır (Dullien, Herr ve Kellermann, 
2011, s.43). Bu nedenle “alt dilim” (junior tranches) kağıtlar satış portföyünden gelebilecek 
kayıpları ilk üstlenecek dilim olduğundan daha üst dilimler için “kredi güçlendirme” (credit 
enhancement) olarak da adlandırılan bir koruma sağlarlar.  

 
Örneğin, eğer alt kağıtlar, menkulleştirilen kredi havuzunun yüzde 10'unu oluşturuyorsa 

havuza dahil kredilerin geri dönüşü problemlerinden kaynaklanan zararlar havuz tutarının 
yüzde 10'una ulaşıncaya kadar alt dilim tarafından karşılanır. Zararların yüzde 10'u geçmesi 
durumunda ise bu zarar sermaye yapısının ortasında yer alan orta kıdem dilimini oluşturan 
kağıtlar tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle orta kıdeme sahip dilim alt dilim tarafından 
belli bir oranda korumaya sahiptir ve zarar ancak yüzde 10'u geçtiği zaman bir kayıpla 
karşılanacaktır. Alt dilim tarafından sağlanan bu koruma daha üst diliminin daha yüksek 
derecelendirme notunu açıklar. Bu dilimleme tekniği ile portföy içerisinde yüksek dereceli 
notlar yaratmak mümkündür. AAA notu almış bir portföy çok düşük geri ödememe olasılığı ile 
oldukça güvenli bir yatırım sayılır. Yatırımcılar AAA notu almış bir dilimin yüzde 99,9 
olasılıkla bir zararla karşılaşmayacağını varsayarlar. Çünkü olası bir zarar önce alt daha 
sonra ise orta üst dilim tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle AAA notu almış bir portföy 
devlet kağıtlarına yapılan yatırım kadar güvenli sayılır ve kağıtlar üzerinde belirlenen geri 
ödemelerin gerçekleşmeme riski oldukça düşüktür. Menkul kıymetleştirme işlemi prensip 
olarak kredi portföyü amortize edildiği yani kredi havuzunda yer alan kredilerin borçluları 
tarafından geri ödendiğinde sona erer. Yapısal olarak iki tip menkul kıymetleştirmeden 
bahsetmek mümkündür. Bunlar gerçek (satış) menkul kıymetleştirme (true sale securitisation) 
ve yapay menkul kıymetleştirme (synthetic securitisation) olarak tanımlanmışlardır.  

4.3. Gerçek Menkul Kıymetleştirme 

 
Menkul kıymetleştirme işlemi gerçekleştirmek isteyen bir banka için temel yapısal 

özelliğin, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların banka kredi riskinden yasal olarak 
ayrılması işlemi olduğu düşünülür. Bu genellikle menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların 
kaynak bankanın iflasından ya da temerrüdünden etkilenmeyen özel amaçlı şirkete gerçek 
satışı ile realize edilir (Lipson, 2012, s.1240). Gerçek bir menkul kıymetleştirme (true sale 
securitisation) işleminde bankalar ve ya diğer finansal kuruluşlar tarafından satışa sunulan 
kredi portföyü özel amaçlı şirketlere (ÖAŞ) gerçekten satılır ve kaynak bankanın 
bilançosundan tamamen çıkarılır. ÖAŞ bu satışı finanse etmek için satış portföyünün 
getirilerine dayalı menkul kıymet ihraç eder. Bu tür bir işlemde kaynak banka satışa sunduğu 
kredi portföy değerinin hemen hemen tamamını tahsil ettiği için bu tür menkul kıymetleştirme 
“tam fonlanmış” (fully funded) olarak adlandırılır. Menkul kıymetleştirme sürecine özel amaçlı 
şirketin ilave edilmesinin birkaç önemli etkisi vardır (Choudhry, 2010, s.265). ÖAŞ, satış 
portföyü ile bankanın ilişiğinin kesilmesini sağlar ve portföyden sağlanan nakit akımları ile 
ilgili olarak kendisi ve yatırımcı için yeni faydalar sağlar. Kaynak banka yükümlülüklerine 
bağlı olmayan hukuki yapısı ile banka kreditörlerinin kaynak bankanın varlıkları üzerinde hak 
iddia etmeleri engellenir.6 Özel amaçlı şirketler belirli risk ve getiri özelliklerine sahip çeşitli 
borçlanma araçları çıkarma gücüne sahiptirler. Borç ihraç şartları yatırımcıyı özel amaçlı 
şirketlerin iflasına karşı otomatik koruma sağlar. Özel amaçlı şirketler herhangi bir 
özsermayeye sahip olmadıkları gibi satın alınan portföyün nakit akışlarında herhangi bir 
aksama olması halinde oluşacak zarar ihraç edilen en kıdemsiz (the most junior) kağıtlar 
tarafından karşılanacağından zarar etmeleri de mümkün olmayan kuruluşlardır. Bu nedenle  
İlk kayıp noktası (first losses point) öz sermaye olarak da adlandırılır. Uğranılan zararlar İlk 
kayıp noktasının bulunduğu dilimi aşması halinde ise bir üst dilim tarafından bu dilimi de 
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aşan kayıplar bir sonraki üst dilim tarafından karşılanacağından özel amaçlı şirketin her 
hangi bir zararı söz konusu olmayacaktır. ÖAŞ genellikle offshore alanlarında tesis edilir. 
ÖAŞ’nin oluşturulması adı geçen satış portföyünün bankaların diğer varlıklarından ayrı 
tutulmasını sağlar. 

  
4.4. Yapay Menkul Kıymetleştirme  

 
Gerçek satış işlemine bir alternatif olarak, kredi türevleri ile kombine edilen ve “yapay 

menkul kıymetleştirme (Synthetic Securitisation) olarak da adlandırılan diğer bir menkul 
kıymetleştirme çeşidi daha vardır. Bu menkul kıymetleştirme uygulamasında seçilmiş 
referans portföyün kendisi değil sadece kredi riski, risk kategorilerine göre sınıflandırılmış 
senetleri sermaye piyasalarına ihraç eden özel amaçlı şirkete transfer edilir ve referans 
portföy kaynak bankanın bilançosunda kalır (O.Ranné, 2005, s.10-11).  

 
Yapay menkul kıymetleştirme transfer edilmeyen yani henüz varlık havuzunun bir 

parçası olan bir varlığa ilişkin riskin transferi amacı ile dizayn edilmiştir. Bu yapay menkul 
kıymetleştirme genellikle kredi ödememe takasları (KÖT) veya toplam getiri takasları gibi bu 
varlıktan üretilmiş türevler yolu ile işlerlik kazanır. (Securities and Exchange Commission 
USD, 2004) Bu menkul kıymetleştirme tipinde yatırımcıların referans kredi portföyü ile ilgili 
doğrudan herhangi bir yararlanma hakkı olmamasına rağmen satın aldıkları varlık tabanlı 
menkul kıymetlerin nakit akımları referans portföyün nakit akımlarına (örneğin faiz ve ana 
para ödemelerinden) ilişkin performansından yapay olarak türetilmiştir. Banka risk 
transferinde herhangi bir fon elde etmez. Bunun yanında banka üzerindeki risk kredi koruma 
satıcısının (credit protection seller)7 üzerinde kalır. Çoğu yapay menkul kıymetleştirme 
işleminde bankaların fon elde etmesi söz konusu değilken kredi koruma satıcısının kredi 
riski, değişik yapılar kullanılarak kısmen veya tamamen elemine edilebilir. 

 
Klasik yapay menkul kıymetleştirme sürecinde, krediler bankanın bilançosunda kalır 

ancak kredi riski “kredi ödememe takası”8 (credit default swap -CDS) yolu ile süreçte aracı 
olarak hareket eden ve genellikle “kredi garanti fonları” olarak ifade edilen kuruluşlara 
aktarılır. Risk, “kredi koruma sözleşmeleri” (credit protection contracts-CPC) ve “kredi 
bağlantılı senetlerin” (credit-linked notes-CLN) kombinasyonu ile bankaya herhangi önemli 
bir risk yüklemeden transfer edilir. Özel amaçlı şirket ise performansı ve geri ödemeleri 
tamamen referans alınan kredi portföyüne dahil kredilerin performansına bağlı olan kredi 
bağlantılı senetleri satın alır. ÖAŞ bu aşamadan sonra referans alınan kredi portföyünü kredi 
değerliliğine göre dilimlere (tranch) ayırır ve her dilime uygun gelen varlık tabanlı menkul 
kıymet ihraç eder. Bu yapıda referans portföyün göreceli olarak küçük bir kısmı varlık tabanlı 
menkul kıymetler tarafından finanse edildiğinden “kısmen fonlanmış yapay menkul 
kıymetleştirme” (partially funded Synthetic securitisation) olarak ifade edilir. Bu durumda 
bankanın fonlamadan doğrudan yararı yoktur. Bankanın ana amacı kredi garanti fonlarından 
güvenilir bir koruma elde etmektir. Bununla beraber üst dilim koruması, AAA derecesine 
sahip bir OECD bankası tarafından nakit desteği olmaksızın sağlanır. Tamamı fonlanmış 
yapay menkul kıymetleştirme işlemi gerçekleştirmek mümkün olmakla beraber banka için 
yapay menkul kıymetleştirme, tamamı fonlanmış korumadan daha ucuzdur9. 

 
Yapay menkul kıymetleştirmenin belirleyici özelliği satışa konu kredi portföyünün 

kaynak bankanın bilançosunda varlık olarak kalmasıdır. Bu durumda adı geçen varlıkların 
mülkiyetinin sermaye piyasalarına transferi söz konusu değildir. Koruma, kredi türevleri 
tarafından sağlanır. Koruma temel olarak garanti verme şeklinde karşımıza çıkar. Yapay 
menkul kıymetleştirme hemen hemen her zaman kredi ödememe takasları veya kredi 
bağlantılı senetler vasıtası ile uygulanır (Anson, Fabozzi ve Choudhry, 2004, s.353). Aynen 
gerçek satışlarda olduğu gibi yapay satışlarda da risk transferi dilimler şeklinde 
gerçekleştirilir. Yani kredi riski değişik dilimler halinde üst ve alt değişik sınıflara dağıtılır.  
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Bu satış yönteminde kullanılan risk koruma araçlarından kredi ödememe takasları, finansal 
sistem ve son küresel finansal kriz üzerinde önemli etkileri olmuştur.  

 
Bugün ABD ve AB’de uygulanan menkul kıymetleştirme tekniklerini anlamak için 

öncelikle risk transferi ile ilgili uygulanabilecek değişik metotlardan bahsetmek gerekir. 
Bankalar açısından riskin üçüncü kişilere devrinin en basit yolu risk içeren varlığın satışı ile 
gerçekleşir. Bu basit örnekte banka, risk içeren herhangi bir varlığını örneğin KOBİ’lere 
kullandırdığı kredileri bir havuzda toplayarak üçüncü kişilere satar ve riskten tamamen 
kurtulur. Alıcının ise bu durumda iki çeşit riske maruz kaldığı söylenebilir; birincisi örneğin 
kredinin geri ödenmemesi ile ortaya çıkan varlığın kendisi ile ilgili risk, ikincisi ise satış işlemi 
ile ortaya çıkabilecek ve sonradan satıcının durumunu etkileyebilecek yasal riskler. İkinci tip 
risk satış işleminin doğurabileceği yasal engellerin dikkatli araştırılması ve bu konudaki yasal 
mevzuatın öncelikle incelenmesi ile ortadan kaldırılabilir veya önemli ölçüde azaltılabilir. Bu 
tür satışta kaynak banka satış bedelinin tümünü alıcıdan tahsil eder. Bu işlemin basitliğini 
dikkate alarak gerçek satış işlemi olarak adlandırmak mümkündür. Bu satışın alternatifi 
olarak bankalar risk içeren varlığı üçüncü kişilere satmak yerine varlığın içerdiği risk için 
üçüncü kişilerden bir koruma talep edebilirler. Bu durumda banka risk içeren varlığı aktifinde 
tutmaya diğer bir deyimle mülkiyetinde bulundurmaya devam eder ancak varlığın içerdiği riski 
belli bir periyodik ücret karşılığı risk koruma satıcısına10 transfer eder. Bu işlemin etkisi ve iki 
taraf arasındaki risk dağılımı ilk işlemden yani varlık satışından oldukça farklıdır. Bu tür 
işlemlerde bankalar krediler ile ilgili örneğin ana para ve faiz tahsilatları gibi tüm işlemleri 
bünyesinde gerçekleştirmeye devam ederken yeterince tanımlanması ve belgelenmesi 
koşulu ile kredi risk ve kayıplarından korunur. Bunun yanında bankalar daha değişik bir risk 
ile karşı karşıya kalırlar. Borçlunun durumunda ortaya çıkan olumsuz bir durum (credit 
event)11 karşısında bankalar kredi koruma satın alanlardan (credit protection buyer) ödeme 
talep edebilirler. Risk satış işlemlerinde bankaların nakit akışları kredi koruma sağlayıcılarına 
ödedikleri koruma ücreti kadar olumsuz etkilenir. Kredi koruma sağlayıcı şirketler koruma 
sağladıkları krediler ile ilgili olarak koruma ücreti dışında herhangi bir nakit girişi elde 
etmezler. 

 
“Kredi Bağlantılı Senet-KBS” (Credit Linked Note -CLN) yukarıda bahsedilen her iki 

işleminde özelliklerini kullanan melez bir yapıdır. Kredi bağlantılı senetler çeşitli şekillerde 
oluşturulabilirler. Ancak onların hepsinden elde edilen getiriler ile ilgili varlığın kredi- ilgili 
performansı arasında bir bağlantı vardır (Fabozzi, Choudhry, 2004, s.702). Bu tür yapıda 
kredi portföy havuzu ile ilgili nakit girişleri tamamen bankada kalır. Kredi havuzu ile ilgili faiz  
ve ana para ödemeleri gibi nakit girişlerinin vadeleri CLN kağıdının vadeleri ile uyum içindedir 
ve ancak ödemeler gerçekleşince CLN sahiplerine havale edilir. Geri ödemelerin 
gerçekleşmemesi halinde ise CLN sahipleri her hangi bir ödeme alamayacakları için “kredi 
koruma” kurumlarına olan ihtiyaç ortaya çıkaracaktır. Bankalar açısından bu yapının 
fonlanmamış normal kredi koruma sözleşmelerine12 (non-funded credit protection contract) 
kıyasla ilave iki yararı daha vardır. Bu yapıda bankalar kredi havuzuna ilişkin tüm nakit 
girişlerine sahip olurlarken kredi koruma sağlayıcısı ile ilgili tüm riskleri elemine ederler. Diğer 
taraftan CLN yapısında kredi koruma şirketlerinin krediler ile ilgili faiz ve ana para ödemeleri 
üzerinde her hangi bir hakkı olmadığından ve ilgili risklerin yanında bankalardan sadece  
koruma bedeli aldıklarından bu bedellerin ödenmemesine ilişkin riskleri de üstlenmek 
zorunda kalırlar. CLN vasıtası ile koruma satın alan, senet çıkaran bir aracı varlık yolu ile 
kredi riskini yatırımcılara aktarır (Chaplin, 2010, s.213). 

 
4.5. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Vade ve Geri Ödeme Profili 
 
Varlık tabanlı menkul kıymetleri ister satın alsın isterse de fonlanmamış kredi koruma 

sağlasın yatırımcılar riske attıkları paralarını belli bir vade sonunda geri dönmesini beklerler. 
Bu vade ve geri ödeme profili geniş ölçüde referans kredi portföyünün vade yapısı ile aynı 
karakteristikleri gösterir.  
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Bankalar, yüksek peşin maliyetlerini karşılayabilmek amacı ile yatırımcılar ve 
derecelendirme şirketlerinin maksimum seviyede tolere edebileceği şekilde menkul 
kıymetleştirme işleminden azami ölçüde yarar sağlama amacı güderler. Bu nedenle bazı 
menkul kıymetleştirme işlemlerinde bankalar önceden belirlenmiş kriterleri sağlamak amacı 
ile vadesi gelen kredilerin yerine yenilerini referans havuzuna dahil ederek “doldurma” 
(replenishment period) olarak adlandırılan işlemleri gerçekleştirirler. Menkul kıymetleştirme  
işlemlerinde vade sonu genellikle en kısa beş veya altı yıl en uzun ise örneğin ikamet amaçlı 
ipotekli konut finansmanı kredilerinde olduğu gibi yirmi beş otuz yıl arasında olması 
mümkündür. KOBİ menkul kıymetleştirme işleminde ise bu sure beş ila sekiz yıl arasında 
olması beklenir. 

 
5. KOBİ Menkul Kıymetleştirmesi 
5.1. KOBİ Menkul Kıymetleştirme Tekniği  
 
Varlık tabanlı menkul kıymetlerin (VTMK) başarısı dünya çapında yatırımcılara 

sunduğu çekici alternatif yatırım olanakları ile de açıklanabilir. Her şeyden önce VTMK'ler 
yatırımcılara portföy çeşitlendirmesine olanak veren çok daha geniş bir varlık alanından 
yararlanma imkanı sağlar. Bu açıdan bakıldığında VTMK'ler portföy çeşitlendirilmesinin 
yanında yatırım portföyü riskinin azalmasını sağlar. Özellikle KOBİ kredilerine ilişkin menkul 
kıymetleştirmenin finansal piyasalarda işlem gören geleneksel diğer varlık sınıfları ile sınırlı 
bir ilişkisi bulunduğundan portföy çeşitlendirme ve risk azaltmak isteyen yatırımcılar için daha 
caziptir. Yatırımcılar KOBİ-VTMK satın alarak büyük şirket temerrütlerinden bağımsız portföy  
çeşitlendirmesini sağlarlar. Yatırımcı için tek bir KOBİ sınıfı firmaya yatırım yapmak hem çok 
maliyetli hem de çok riskli olabilir. Ancak çok sayıda KOBİ kredilerini içeren bir portföye 
yatırım yapmak daha az bir riski içereceğinden daha mantıklı olabilir. KOBİ-VTMK'ler 
yatırımcıya bu olanağı sağlarlar. Bu menkul kıymetler, yatırımın işlem maliyetlerini 
karşılayabilecek sayı ve tutarda olmalıdır ve yatırımcıların uygun bir işlem maliyeti ile 
portföylerini yeniden düzenlemelerine ve kredi kalitesinde bir bozulma öngördüğü zaman 
elden çıkarmasına olanak sağlayacak şekilde piyasada alım satımı yapılabilmeli ve nakde 
çevrilebilmelidir (European Commission, 2007, s.11). 

 
Menkul kıymetleştirme, kredilerin yaratıldığı birincil pazarlar ile mevcut kredilerin alım 

satıma konu olduğu ikincil pazarlar arasında doğrudan bir ilişki oluşturur. VTMK pazarlarında 
son yıllarda gözlenen büyük gelişmeler banka kredileri ile sermaye piyasaları arasında 
eskiden olmadığı kadar doğrudan bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. (European  
Commission, 2007, s.12). Buna karşın özellikle KOBİ kredileri ile ilgili VTMK pazarının 
Avrupa Birliği ülkelerinde toplam KOBİ kredilerine oranının düşük olması KOBİ kredilerinin 
gelişimi için kayıp bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ABD gerekse AB ülkeleri 
bankalarının ticari görünümlerinde değişmeler ve riske duyarlı yaklaşımlar KOBİ kredilerinin 
menkul kıymetleştirmesinin birincil piyasaların yani KOBİ kredilerinin gelişmesine önemli 
katkılarda bulunacağını ortaya çıkarmıştır. KOBİ sınıfı firmaların finans kaynaklarına 
erişimindeki gelişmeler özellikle ulusal büyüme ve gelişmenin önemli itici güçlerinden biridir. 

 
Menkul kıymetleştirme, bankaların aktifinde bulunan kredilerin üçüncü kişilere satışını 

içerdiğinden bu kredilerin borçluları bu mülkiyet değişikliklerinden negatif olarak etkilenmek 
istemezler. Kredi borçluları bu satış ile kredi koşullarının değişeceğinden ve/veya 
operasyonel hizmetlerin bilinmeyen üçüncü kişilere devredileceğinden ve yatırımcıların 
şirketlerin iç işlerine karışacağından çekinirler. Bu nedenle menkul kıymetleştirmede kredi 
kullanan KOBİ‘lerin isimleri yatırımcılara verilmemesi ve yatırımcıların kredi teminatları da 
dahil olmak üzere hiçbir zaman kredilerin detayı ile ilgili bilgilere erişim olanaklarının 
bulunmaması gerekir. Yatırımcılar yalnızca özel amaçlı şirkete satılan krediler ile desteklenir 
ve bu krediler ile ilgili olarak doğrudan mülkiyet hakkına sahip olmadıkları gibi bu krediler 
üzerinde herhangi bir yetki de kullanamazlar. Kredi ile ilgili hizmet sağlama, yani kredi ana 
para ve faizlerinin tahsilatı ve diğer hizmetler vb. her hangi bir değişikliğe uğramaksızın 



Dr. Erkan Çan 

38 

kaynak bankanın bünyesinde kalır ve kredi kullanan KOBİ sınıfı firmalar bu değişiklikten 
etkilenmezler.   

 
KOBİ menkul kıymetleştirmesinde kredi müşterileri ile olan ilişkiler satış öncesi 

dönemde olduğu gibi aynen devam etmelidir. Satış portföyünde bulunan bir kredinin yeniden 
yapılandırılması halinde bu kredi portföyden çıkarılabilir. Bunun dışında bankalara, 
menkulleştirilen bir KOBİ kredisini piyasa fiyatı üzerinden özel amaçlı şirketlerden geri alım 
hakkı verilmeli ve menkulleştirilen portföyden çıkarma olanağı tanınmalıdır. Yatırımcılar 
sorunlu kredilerin dışında olası zararlarını en aza indirmek için bir kredinin uygun şartlarda 
yeniden yapılandırılması ile de ilgilidirler. Ancak bazı “özel sermaye fonlarının” (private equity 
funds) izlediği bu yaklaşımın tersine VTMK yatırımcılarının banka/kredi müşterisi ilişkileri ile 
ilgilenmedikleri gibi bu konuda herhangi bir yetkileri de yoktur. Bununla beraber kredilerin geri 
ödemelerinin zamanında yapılabilmesini sağlaması açısından banka kredi müşterisi 
ilişkilerinin düzgün işlemesini arzu ederler. Bu açıdan menkulleştirilen portföyde oluşabilecek 
ilk zararı karşılayacak olan ilk kayıp parçasının13 (first loss piece) bir kısmını banka 
bünyesinde tutabilmelidir. 

  
KOBİ kredilerinin menkul kıymetleştirmesinde ideal olan hem kredi borçlularının hem 

de bankanın krediler konusunda çalışan elemanlarının bu satış işleminden haberdar 
edilmemeleridir. KOBİ menkul kıymetleştirmesi konusundaki AB uygulamaları genel olarak 
menkul kıymetleştirmenin KOBİ kredilerine ilişkin hizmetlerin hizmet sağlayıcı dış kaynaklara 
devredilmesini (outsourcing) gerektirmediğidir. Bir kredinin kullandırımı ve geri ödemesi 
süreci ile ilgili değerler zincirinin her parçası üzerinde rekabetçi olmak zorunda olan bankalar 
için kredi hizmetlerinin (ana para ve faiz tahsilatları vb.) tamamının ve ya bir kısmının üçüncü 
firmalara devri normal şartlarda ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacı ile tüm iş kolu için 
verilebilen ticari bir karardır. Bu açıdan bakıldığında kredi hizmetlerin bu konuda hizmet 
sağlayan üçüncü bir kuruluşa devri menkul kıymetleştirme işleminden tamamen bağımsız 
olarak ele alınması gereken bir konudur.  

 
KOBİ kredilerinin satışı diğer kredi koşullarında değişiklik yaratmaz. Ancak bir değişiklik 

söz konusu olacaksa öncelikle kredi borçlularının rızası gerekebilir. Menkul kıymetleştirme 
uygulamasının yapıldığı çoğu ülkede kendi kredisinin satış portföyüne dahil edilmesine açık 
bir şekilde karşı çıkan borçlunun kredisinin menkul kıymetleştirme işlemine dahil 
edilmeyeceğine ilişkin kurallar mevcuttur. Bazı menkul kıymetleştirme işlemlerinde ise kredi 
borçluları sermaye piyasalarındaki mevcudiyetlerinin kendi yararlarına olacağını düşünerek 
isimlerinin kamuoyuna açıklanmasına razı olabilirler. 

   
5.2. Bankalar açısından Menkul Kıymetleştirmenin İtici Güçleri ve KOBİ Sektörüne 

Etkileri 
 
Menkul kıymetleştirmenin KOBİ’ler üzerindeki etkisinin her zaman olumlu olacağını 

düşünmek mümkündür ve bu etki aşağıda açıklandığı üzere değişik açılardan incelenebilir 
(European Commission, 2007, s.16-17) .  

 
5.2.1. Etkin Risk Transferi  
 
Gerek yapay gerekse gerçek satış menkul kıymetleştirme işlemlerinde, kredi portföyü 

ile ilgili riskler banka bilançolarından yatırımcılara transfer edilirler. Bu noktada menkul 
kıymetleştirme tekniği, bankaların hem ekonomik sermayelerinin hem de zorunlu 
sermayelerinin daha serbest kullanımını sağlayan ve kredi risklerinin daha iyi yönetilmesine 
olanak veren etkili bir araç olarak karşımıza çıkar. Bu durum özellikle kredi portföyleri belli 
sektörlerde veya belli coğrafi alanlarda yoğunlaşmış olan bankalar için çok daha fazla önem 
kazanır. Daha genel bir anlatımla bankaların menkul kıymetleştirme teknikleri ile sağladıkları 
en önemli faydalardan biri kredilerinden kaynaklanan riskin daha geniş ve daha çeşitli 
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yatırımcı grubuna transfer edebilme imkanına kavuşmasıdır (Blommestein, Keskinler ve 
Lucas, 2011, s.1-11). 

 
Yukarıda da belirtildiği üzere KOBİ menkul kıymetleştirmesinde en büyük risk İKN’de 

gerçekleşir. Bu varsayım banka menkul kıymetleştirme riskleri konusundaki Basel II 
Komitesinin yaklaşımının temelini teşkil eder. İKN’nin minimize edilmesi bankaların daha az 
ödememe riskine maruz kalması anlamına geleceğinden banka lehine gerçekleşen bir 
durumdur. Buna karşın İKN’nin maksimize edilmesi ise kayıpların en aza indirilmesi anlamına 
geleceğinden yatırımcı lehinedir. Herhangi bir kredi portföyünde risk sınırları iki şekilde 
belirlenebilir. Birincisi bir kredi portföyünün vadesi boyunca maruz kalacağı kümülatif risklerin 
tahminini oluşturan “beklenen kayıp”tır (Expected Loss-EL). Normal olarak banka risk 
metodolojisi bu tür kayıpların yıllık olarak gelir üzerinden karşılık olarak ayrılan rezervlerden 
karşılanmasını ve bu maliyetlerin kredi ürünlerinin fiyatlanmasında dikkate alınmasını 
öngörür. Portföyün ikinci risk sınırı ise bir portföyde en kötü senaryo varsayımı altında fiilen 
gerçekleşebilecek kayıpları belirleyen “beklenmeyen kayıp” tır (Unexpected Loss-UL). 
Beklenmeyen kayıpların bankaların öz sermayeleri tarafından karşılanması beklenir. 
Beklenen ve beklenmeyen kayıplar arasındaki risk değişimleri risk içeren bir portföyün 
“ekonomik sermaye” miktarını belirler. Menkul kıymetleştirmenin söz konusu olduğu 
durumlarda yatırımcılara transfer edilecek risk miktarı, ne kadar ekonomik sermayenin 
serbest bırakılacağı referans alınarak değerlendirilebilir. 

 
5.2.2. Ucuz ve Uzun Vadeli Fonlara Erişim 

 
Bankalar açısından ucuz ve uzun vadeli fonlara erişim, özellikle menkulleştirilen portföy 

miktarı kadar nakit elde edildiği “gerçek satış menkul kıymetleştirmesi” durumunda oldukça 
önemlidir. Portföy satışı ile banka diğer fonlama biçimlerine alternatif olarak uzun vadeli bir 
fon kaynağı elde eder ve fonlama maliyetlerinde tasarruflar sağlar. Menkul kıymetleştirmenin 
diğer fonlama araçlarından örneğin bankanın kendi adına tahvil ihracından daha ucuz bir 
kaynak olduğunu anlamak için satış portföyünün sermaye yapısına bakmakta yarar vardır. 
Yukarıda belirtildiği üzere satış portföyünün yaklaşık yüzde 80-90 oranındaki kısmı AAA 
seviyesinde değerlendirilmiş üst dilimden oluşur. Bu durumda eğer kaynak bankanın  
derecelendirme notu örneğin BBB ise kendi adına çıkaracağı tahvillerin maliyeti AAA 
derecesine sahip bir bankadan daha yüksek olacaktır. Ancak banka satış portföyünün yüzde 
80-90’lık kısmını oluşturan AAA derecesine sahip menkul kıymetleri örneğin interbank 
piyasasında teminat olarak göstererek AAA derecesi koşullarından daha ucuz borçlanma 
imkanı bulacaktır. 

 
Menkul kıymetleştirme tek başlarına sermaye piyasalarından yeteri ölçüde yararlanma 

imkanı bulamayan küçük mahalli bankalar için de sermaye kısıtlamalarına ve kredi 
politikalarına bağlı kalmaksızın fon kaynağı ve daha büyük kredi olanakları yaratmada 
kullanılabilir. Menkul kıymetleştirme yolu ile KOBİ finansmanına tahsis edilen kıt sermaye 
kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılır. Bu durumda bankacılık açısından menkul 
kıymetleştirme tekniği ile KOBİ kredilerinden elde edilecek getirinin yüksekliği bu kesime 
daha fazla kredi tahsis edilmesine yol açacaktır. 

 
5.2.3. Özsermaye Baskısının Ortadan Kalkması 

 
Bir KOBİ kredi portföyünün menkulleştirlmesi ile bankalar bu krediler için Basel kriterleri 

çerçevesinde ayırmak zorunda oldukları sermaye miktarını serbest bırakma olanağı elde 
ederler ve serbest kalan bu sermaye yeniden KOBİ kredilerinin tesis edilmesinde kullanılır. 
Bu açıdan bakıldığında bankalar aynı sermaye miktarı ile bu sermayenin çok sayıda katları 
kadar kredi verme olanağına kavuşurlarken özsermaye üzerinden elde edilen gelirlerinde 
önemli artışlar sağlarlar. Menkul kıymetleştirme uygulaması ile bankalar müşteri ilişkilerinde 
bu tür bilanço kısıtlamalarından bağımsız hareket etme imkanı bulurlar ve krediler 
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konusunda uzmanlıklarını daha yoğun bir biçimde kullanırlar. Bu şekilde daha çeşitlendirilmiş 
ve daha az risk içeren bir portföye sahip olurlar. Bunun dışında bankaların menkul 
kıymetleştirme ile elde ettikleri diğer önemli avantaj kredilerin geri ödenmemesinden 
kaynaklanabilecek risklerin VTMK yatırımcılarına transfer etmesidir. 

  
5.2.4. Fonlama Baskısının Ortadan Kalkması  

 
Menkul kıymetleştirme bir çok banka için özellikle menkulleştirilmiş portföyün AAA  

kısmının teminat olarak kullanılması dolayısı ile kendi derecelendirilmesi bu seviyenin altında 
bile olsa AAA koşullarında borçlanma imkanı bulabilir. Daha iyi derecelere sahip bankalar ise 
özellikle uzun vadeli fon kaynaklarına yönelerek fon çeşitlendirmesi yapabilirler ve kısa vadeli 
fonlara güvenen bankalara göre KOBİ kredilerinde rekabete daha dayanıklı hale gelirler. 
Fonların optimal kullanılması ile sonuçlanan bu rekabetçi ortamında KOBİ sınıfı firmalar daha 
uygun şartlarda kredi sağlama olanağına kavuşurlar. 

   
5.2.5. Her İki Etkinin Kombinasyonu 

 
Özsermaye ve fonlama baskısının ortadan kalkması halinde menkul kıymetleştirmenin 

etkisi çok daha güçlü olur. Bu etki bankaların kredi tahsilatlarını sadece menkul 
kıymetleştirme amaçlı organize ettikleri durumlarda geçerli olur. Bu durumda bankalar 
müşterilerine örneğin yüksek standartta “katılım hakları” gibi belirli finansal ürünler sunarlar. 
Banka bu katılım hakları ile ilgili portföyü oluşturur oluşturmaz bu portföyü menkulleştirerek  
riski üzerine almadan transfer etmiş olur. Bankalar bu şekilde üzerlerine herhangi bir risk 
almadan müşterilerine yeni krediler veya daha gelişmiş ve yenilik içeren finansal ürünler 
sunma olanağına kavuşurlar. 

 
5.2.6. Kısıntıların Yavaşlaması 
 
Banka kredi hacimleri özellikle de KOBİ kredileri ekonomik döngüsel hareketler ile 

paralellik gösterir. Ekonomik gerileme dönemlerinde kredi geri ödemelerinde görülen 
aksaklıklar dolayısı ile bankaların sermaye gereksinimleri önemli ölçüde artar ve fonlama 
maliyetleri yükselir. Bu duruma bankaların ilk tepkisi genel olarak kredilerinde ve özellikle 
daha büyük risk gördükleri KOBİ kredilerinde yaptıkları kısıntılar olarak karşımıza çıkar. KOBİ 
sınıfı bazı müşteri grupları ise daha yüksek faiz ödemeye razı olsalar bile hemen hemen 
kredi olanaklarından hiç yararlanamaz. Ancak KOBİ kredilerinde ‘‘al ve sat’’ stratejisi izleyen 
bankalar kredilerinden doğan riskleri yatırımcılara aktardıkları için bu tür kısıntıların 
azalmasına yardımcı olabilirler. Durgunluk zamanlarında en azından yüksek fiyata razı 
olabilecek KOBİ sınıfı işletmelere olan kredi akışının kesilmesine engel olurlar.  

 
Basel kriterlerinin öngördüğü biçimde ekonomik gerileme dönemlerinde daha sıkı bir 

sermaye denetimi ve etkin bir risk yönetimi gerekeceğinden düzenleyici otoriteler bankaların 
öz kaynak fonlarının arttırılmasını talep edebileceklerdir. Menkul kıymetleştirme stratejileri bu 
dönemlerde kredi arzında gözlenebilecek daralmaları yavaşlatıcı bir etkiye sahip olacaktır. 
   

5.2.7. Ürün Yelpazesinin Genişlemesi 
 
Bankacılar açısından etkin bir bilanço yönetimi için uzun vadeli krediler uzun vadeli 

fonlar ile finanse edilir. Daha uzun geri ödeme periyodu, kredi müşterilerinin öngörülebilir 
ödeme kapasitelerinde azalmayı da beraberinde getirir. Bu dönem zarfında bankaların 
sermaye maliyetlerini beklenmedik şekilde arttırabilecek olan özellikle KOBİ sınıfı firmaların 
kredi kalitelerinde bozulmalar ortaya çıkabilir. Menkul kıymetleştirme teknikleri ile bankalar bu 
belirsizlikleri sermaye piyasaları ile paylaşabilir ve KOBİ’lere daha uzun vadeli kredi sağlama 
olanaklarına kavuşurlar. AB ve ABD'de bazı bankalar menkul kıymetleştirme teknikleri yolu 
ile sermaye piyasalarına “teminatsız kıdemli krediler” (senior unsecured loans), “sermaye 
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benzeri borçlar” (subordinated loans) ve “katılım hakları” (participation rights) gibi çeşitli 
finansal araçlar ihraç etmeye başlamışlardır. Bu finansal araçlar, daha az teminatlandırılmış 
veya ikincilleştirilmiş (subordination) olduklarından ve şirketin iflası halinde daha büyük 
zararlar ile karşılaşması beklendiğinden daha büyük risk içerirler. Bu tür sermaye benzeri 
borçların ikincil piyasadaki fiyatları şirket performansının önemli bir göstergesidir (Shirreff, 
2004, s.79). Bu açıdan bakıldığında bankalar menkul kıymetleştirme ile bu tür riskleri 
sermaye piyasalarına aktardıklarından riskli ürünlerin arzlarını arttırabilirler. 

 
İşlevsel ikincil piyasaların varlığı halinde sınır ötesi finansal kuruluşlar da dahil  

olmak üzere KOBİ-kredi pazarına yeni rekabetçi kuruluşların girme şansı yüksektir. Örneğin 
İsviçreli bir finansal kuruluş yarattığı menkulleştirilebilir mezzanine ürünlerini bankacılık 
sistemi üzerinden çeşitli AB ülkelerinde pazarlayabilmektedir. (European Commission,  
2007, s.19) 

 
5.3. KOBİ Menkul Kıymetleştirme Piyasasında Ortaya Çıkabilecek Aksaklıklar   
 
KOBİ menkul kıymetleştirmesinin KOBİ kredileri üzerinde yarattığı bu olumlu 

gelişmelere rağmen potansiyel KOBİ menkul kıymetleştirmesi ve mevcut KOBİ menkul 
kıymetleştirme pazarı arasında önemli farklılıklar vardır. KOBİ menkul kıymetleştirmesinin 
diğer piyasa segmentlerine kıyasla niçin daha az gelişmiş olduğunu açıklayan çeşitli 
nedenler mevcuttur. (European Commission, 2007, s.16) Birincisini piyasa kusurları (Market 
imperfections) olarak ele almak mümkündür. KOBİ kredileri ipotekli konut finansmanı kredileri 
ve tüketici kredileri gibi diğer tip kredilere kıyasla çok daha farklı türdeki kredileri barındırır. 
Kurumsal firmaların çıkardığı borçlanma senetlerine ve kredilerine nazaran da daha az 
benzer kredilerden oluşur. Bu açıdan bakıldığında ipotekli konut finansmanı kredileri, tüketici 
kredileri gibi tek tip standardize olmuş krediler ve KOBİ kredilerine göre daha az çeşitlilik 
gösteren menkul kıymetleştirme piyasaları yeterli olgunluğa ulaşarak daha fazla gelişme 
olanağı bulmuşlar ve büyük miktarlardaki fonların bu piyasalara girmelerine yol açmışlardır. 
İkinci neden ise piyasa giriş maliyetleri olarak ele alınabilir. KOBİ kredilerinin temel 
sağlayıcısı olan mahalli bankaların ve daha küçük finansal kurumların KOBİ sekuritizasyon 
piyasalarına giriş maliyetleri bu pazarın gelişmesine engel olan temel etkenlerden biridir. 

 
5.3.1. Piyasa Kusurları 
 
Menkul kıymetleştirme sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcılara satılmak üzere 

menkul kıymetler yaratır. Bu yatırımcılar menkulleştirilen portföyü oluşturan kredilere ilişkin 
geri ödememe risklerini üstlenirler. Kredilerini menkulleştiren kaynak bankaya kıyasla bu 
yatırımcılar kredilerin kalitesi hakkında çok daha az bilgiye sahiptirler. Sermaye piyasalarına 
para koyan yatırımcıların kaynak bankanın kötü kredilerini satmayacağına dair ve beklenen 
kayıpları uygun bir şekilde tahmin edebilecek yeterli bilginin verildiğine dair ikna edilmesi 
gerekir. Banka ve yatırımcılar arasındaki asimetrik bilgiden kaynaklanan bu olumsuz durumu 
ortadan kaldırmak ve yatırımcı güvenini tesis etmek amacıyla menkul kıymetleştirme 
sürecine bağımsız derecelendirme kuruluşları da dahil edilir. Bağımsız denetim kuruluşları 
yüklenimleri ve hizmet uygulamalarını gözden geçirmek, ödememe ve kayıplar üzerindeki 
tarihi dataları analiz etmek ve kendi tecrübeleri ile karşılaştırma yapmak amacı ile 
değerlendirmeler yaparlar. Daha dar kapsamlı veya daha az inandırıcı bilgi ve data, bağımsız 
denetim kuruluşları için daha büyük bir güvenlik marjı ile verilebilecek bir not anlamına 
geldiğinden daha düşük bir derecelendirme notu olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıklama 
çok büyük çeşitliliğe sahip KOBİ kredilerinin menkul kıymetleştirmesinin diğer kredilerden 
niçin daha zor olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında KOBİ kredileri, hemen 
hemen hiçbir yönetim yapısı bulunmayan mikro düzeydeki firmalardan iyi organize olmuş 
orta boy firmalara kadar değişik hacimde firmaları kapsar. Değişik yasal formlara sahip 
firmaları ve gayrimenkul, ticari makine. kişisel kefalet vb. gibi çok değişik kefaletleri de içine 
alır. Spot krediler, rotatif krediler, taksitli krediler, sermaye benzeri krediler, kredili mevduat 
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hesabı vb. gibi çok değişik kredi tiplerinden oluşur. Kısa orta ve uzun vadeli kredi formlarında 
olabildiği gibi, çok çeşitli bölge ve endüstrileri kapsar (European Commission, 2007, s.18). 

 
Çok geniş bir yelpazede yer alan KOBİ kredilerinin menkul kıymetleştirmesi için 

bankaların çok kapsamlı bir veri tabanına sahip olmaları gerekmektedir. Bankalarda bu data 
çoğunlukla bulunmaz veya mevcut data havuzundan yeterli bilgileri temin etmek oldukça 
zordur. Bu açıdan bakıldığında menkul kıymetleştirme piyasasına başarılı bir şekilde girmek 
için bankaların yeterli verileri sağlayacak alt yapı yatırımlarını tamamlamaları gerekmektedir. 
Bu da başlangıç maliyetlerine katlanmak demektir. Bu yatırımlar Basel II kriterleri 
çerçevesinde “İçsel derecelendirme yaklaşımını” benimseyen bankalar için daha az problem 
yaratır. İçsel derecelendirme yaklaşımını benimseyen bankalardan çeşitli düzenlemeler ile  
veri tabanlarının sürekli geliştirilmesi istenir. Bu tür bankalar yatırımcıya bağımsız 
derecelendirme kuruluşları vasıtası ile gerekli güvenilir bilgileri daha iyi sağlarlar. 

 
Bu pazara yeni girecek olan bankalar KOBİ menkul kıymetleştirmesi ile ilgili olarak 

pazara önce girmiş bankaların geçmiş tecrübelerinden yararlanabilir. Örneğin KOBİ menkul 
kıymetleştirme portföyüne dahil firmalara verilen dereceler çok tutucu olabilir ve gerçekleşen 
kayıplar beklentilerin altında olabilir veya verilen derecelere kıyasla gerçekleşen kayıplar 
beklenen kayıpların üstünde olabilir. Bu tür sapmaların KOBİ menkul kıymetleştirme 
piyasasının olgunlaşması ile beraber en aza inmesi beklenir. Pazarın olgunlaşması ile 
beraber yatırımcı güveninin de tesis edileceği düşünüldüğünde piyasaya diğer rekabetçi 
bankaların da girmesi kaçınılmaz olacak ve bu alanda kaynakların daha optimal kullanımı 
sağlanacaktır. 

 
5.3.2. Menkul Kıymetleştirme Piyasasına Girişte Ortaya Çıkabilecek Diğer 

Maliyetler 
 
Eğer bir banka KOBİ menkul kıymetleştirmesini sürekli olarak yapmak istiyorsa ve 

Basel kriterleri doğrultusunda risk yönetimini geliştirmek ve etkin hale getirmek istiyorsa 
yukarıda bahsedilen maliyetlerin yanında menkul kıymetleştirmeyi sürekli olarak yapmayı 
mümkün kılacak kendi yeni ticari modellerini geliştirmek zorundadır. Gerekli tarihsel veri 
tabanını sağlayacak alt yapı yatırımlarının yanı sıra her yeni menkul kıymetleştirme işlemi 
yeni maliyetlere de neden olur. Hukuksal danışmanlık firmalarına, aranjörlere, 
derecelendirme kuruluşlarına ödenecek ücretler diğer maliyet kalemlerini oluşturur. Menkul 
kıymetleştirme işleminin yapısı ve derecelendirme işlemi ne kadar karmaşık ise üçüncü 
kişilere ödenecek ücretlerin de yüksek olması beklenir.       

 
Bu açıdan bakıldığında KOBİ menkul kıymetleştirme işleminin büyüklüğü işlemin 

verimliliği açısından bu tür giderleri karşılayabilecek hacimde olmalıdır. KOBİ menkul 
kıymetleştirme portföyünün büyüklüğünün yanı sıra sağlamlığının da riske duyarlı 
yatırımcıların üzerinde önemli etkileri vardır. Daha büyük bir KOBİ menkul kıymetleştirme  
portföyü genellikle daha iyi çeşitlendirilir ve bilinen bir işlem yapısı yatırımcının portföyü 
değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu zamanı ve maliyeti azaltır. Bu nedenle standardize 
edilmiş bir portföy yapısı birçok yönden bankaların lehinedir. (European Commission, 2007)  

 
KOBİ menkul kıymetleştirmesi için maliyet unsurunun önemli bir engel olduğu AMTE 

(Euro Debt Market Association) tarafından yürütülen deneysel bir çalışma ile de 

desteklenmiştir14. AMTE çalışması çoğu banka için KOBİ menkul kıymetleştirmesinin çok 
maliyetli olduğunu ve bazı bankaların sırf bu nedenle bu pazara girmediklerini göstermiştir. 
Bu maliyet bileşenleri KOBİ menkul kıymetleştirmesinin özellikle AB ülkelerinde niçin yeteri 
kadar gelişmediğini büyük ölçüde açıklamaktadır. Bununla beraber pazarın büyümesini 
sağlayabilecek bazı önlemlerin alınması mümkündür (European Commission, 2007, s.19). 
Birincisi, ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve menkul kıymetleştirmeyi uygun maliyetler ile 
gerçekleştirmek amacı ile daha küçük KOBİ kredi portföylerini birleştirmek mümkündür. 
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Ancak bu işlem birden fazla banka KOBİ kredi portföylerinin birleştirilmesi anlamına 
geleceğinden oldukça zor bir süreçtir. Bu konudaki zorluğun aşılması amacı ile aracı bir 
banka ve ya bu konuda tesis edilecek uzman bir kuruluş portföylerin toplandığı nokta olarak 
kullanılabilir. İkincisi, menkul kıymetleştirme işlemlerinin standardize edilmesidir. Bu yolla 
işlem yapıları kullanılabilir ve üçüncü şahıs maliyetlerinde tasarruflar sağlanabilir. Üçüncü bir 
önlem olarak kredilerin standardizasyonu gösterilebilir. Yüksek seviyede bir standardizasyon 
işlemin daha iyi fiyatlanmasını sağlayacağından risk transferinin maliyetlerinde azalmaya yol 
açar. KOBİ’ler standardize edilmiş kredilerden kendilerine en uygun olanı seçerek bu konuda 
azami fayda sağlarlar.  

 
5.3.3. KOBİ Kredilerinin Standardizasyonu 
 
Düşük hacimli kredilerin standardizasyonu ilk etapta yönetim maliyetlerinin azalmasına 

yol açarken küçük firmalar için bu kredilerin kullanım olanaklarının artmasını sağlar. 
Kredilerin standardizasyonu ile KOBİ’ler bir taraftan daha ucuz ve standardize edilmiş 
krediler ve müşteri ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş daha pahalı krediler arasında seçim 
yapma olanağına kavuşurlar. Ancak uzun vadede menkul kıymetleştirme olanaklarından 
yararlanmak ve maliyetleri azaltmak amacı ile bankalar küçük firmalara daha standardize 
krediler verme eğilimlerinde olmaları daha olasıdır. Gerçekten de yukarıda bahsedilen çok 
geniş bir yelpazede ve çeşitlilikte gerçekleştirilen KOBİ kredilerinin aksine standardize 
edilmiş KOBİ kredilerinde geleceğe yönelik nakit akışlarını tahmin etmek oldukça kolaydır. 
Bu, menkul kıymetleştirme işlemlerinde daha iyi bir sınıflamaya ve dolayısı ile sermaye 
piyasalarına düşük maliyet ile transferine olanak sağlar. Bu süreç nihai olarak KOBİ’lerin 
gelecekteki kredileri için daha düşük bir risk primi ödemelerine yol açar. Bu durumda  
bankaların menkulleştirebileceklerine emin olması durumunda küçük müşterilerine daha 
standardize edilmiş kredi sağlama eğiliminde olmaları kaçınılmaz olacaktır. Daha düşük risk  
ve daha düşük yönetim maliyetleri olarak etkisini gösterecek olan kredilerin standardizasyonu  
ve menkul kıymetleştirilmesi KOBİ’lere uygulanacak olan spreadlarda da gerilemelere yol 
açacaktır. Buna karşın daha esnek daha kişiye özel KOBİ kredilerinde bu azalan çifte maliyet 
etkisinden verimli bir şekilde yararlanılamayacaktır (European Commission, 2007, s.19-20). 

 
5.4. KOBİ Kredi Menkul Kıymetleştirmesi Konusunda Kamu Destekleri 

 
KOBİ kredi menkul kıymetleştirmesi konusunda gerçekleştirilebilecek kamu 

desteklerinden arzu edilen yararların sağlanması için her şeyden evvel bu desteğin pazarda 
görülebilecek aksaklıkları ortadan kaldırarak piyasa dinamiklerini olumlu yönde harekete 
geçirici bir özelliğe sahip olması gerekir. Sağlanabilecek kamu desteklerinin KOBİ menkul 
kıymetleştirmesi piyasasını olumlu yönde etkilediğini teyit eden en az iki çalışma mevcuttur 

(AMTE ve GBRW, 2004). IMF tarafından yayınlanan 2004 yılı “Küresel Finansal İstikrar 
Raporu” (Financial Stability Report 2004) kamu otoriteleri tarafından başlatılan yapısal 
girişimlerin Avrupa ülkelerinin bazılarında menkul kıymetleştirmesi pazarının gelişmesine 
yardımcı olduğu vurgulanmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, KOBİ menkul kıymetleştirme 
pazarı bu pazarın diğer segmentlerine oranla gelişimini daha yavaş sürdürmektedir. Özellikle 
ipotekli konut finansmanı kredileri, oto kredileri, tüketici kredileri, kredi kart alacakları vb. gibi 
menkul kıymetleştirmesine uygun ürün pazarları önemli bir kamu desteğine ihtiyaç 
duymadan çok hızlı bir şekilde gelişmişlerdir. KOBİ kredi menkul kıymetleştirmesi hariç 
hemen hemen tüm varlık sınıflarında gözlenen bu gelişme KOBİ menkul kıymetleştirmesi 
pazarının iyi işlemediğini ve bu alandaki aksaklıkların gelişim üzerinde olumsuz etkilerinin 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında pazarı harekete geçirecek ve gelişim 
hızını arttıracak kamu desteklerinin önemli yararları olacaktır. Bu destekler aşağıdaki 
özellikleri taşımalıdır. 

 
KOBİ kredilerinin menkul kıymetleştirmesine ilişkin kamu desteği; KOBİ’lerin bu 

destekten yarar sağlaması için bu destek, KOBİ’lere yeni ilave kredilerin tahsisi amacı ile ve 
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bu koşul ile gerçekleştirilmelidir. Bu yönde gerçekleştirilecek kamu programları menkul 
kıymetleştirme pazarının büyümesini sağlayıcı yönde ve özel sektörün katılımı ile olmalı ve 
piyasa dinamiklerinin olumsuz etkilenmesine izin vermemelidir. Kamu desteği özellikle daha 
küçük ve düşük kredi derecesine sahip KOBİ’lerin pazar payını arttırmayı hedef almalı ve bu 
konuda kullandırılacak finansal araçların çeşitlendirilmesine yardımcı olmalıdır. Özellikle 
KOBİ’lerin öz sermayelerini güçlenmesine yardımcı olduğu için mezzanine15 finans konusuna 
ayrı bir önem verilmeli ve bölgesel ve daha küçük çapta bankalar desteklenerek mahalli ve 
bölgesel menkul kıymetleştirme teşvik edilmelidir. Bu sektörün gelişmesine engel mevcut 
yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli ve KOBİ kredileri ile ilgili menkul 
kıymetleştirmenin teşviki ve geliştirilmesi amacı ile gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı  
ve piyasadaki aksaklıklar gözlenerek yasal düzeltmeler sürekli olarak yeniden 
değerlendirilmelidir. KOBİ'lere hizmet veren finansal kuruluşlar daha fazla KOBİ'ye daha 
fazla finansal destek sağlamak amacı ile menkul kıymetleştirme tekniklerinin kullanımı 
konusunda teşvik edilmelidir. Bankalar, Türkiye Bankalar Birliği gibi kuruluşların KOBİ 
organizasyonlarına menkul kıymetleştirme işlemleri ve bu işlemlerden sağlayacakları yararlar 
konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmaları ve bu konuda çabalarına hız vermeleri 
önerilmektedir. Bu pazarın tesisinde ve gelişmesinde karşılıklı diyalog ve bu konudaki açıklık 
oldukça önemlidir. Yine bankalar, Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ kuruluşları ve politika 
yapıcıların KOBİ'ler ile ilgili menkul kıymetleştirmenin KOBİ finansmanı üzerindeki etkilerinin 
ne olacağı konusunda sürekli bir fikir alış verişi içerisinde bulunmaları önerilmektedir. Menkul 
kıymetleştirme teknikleri konusunda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacı ile bankalar ve bu 
konu ile ilgili kamu otoritelerinin dahil olduğu bir uzman çalışma grubu oluşturulması uygun 
olacaktır. 

 
Türkiye’de KOBİ menkul kıymetleştirme pazarının hiç olmadığı düşünülürse 

gerçekleştirilecek kamu desteğinin öncelikle bu pazarın yaratılması yönünde olması gerekir. 
Özellikle ihraç fiyatlarının oluşturulmasına müdahale edilmemelidir. Fiyat müdahalesi ancak 
ikincil pazarda ve yatırımcıların KOBİ menkul kıymetleştirme piyasasına girmede isteksiz 
davrandığı ve risk almaktan kaçındığı durumlarda yapılmalıdır. Eğer kamu destekleri sürekli 
olmazsa KOBİ menkul kıymetleştirme pazarının yaratılması oldukça zor olacaktır. Kamu 
desteği, ancak piyasanın yeterli bir hareket gücü kazanmasından sonra adım adım geri 
çekilmelidir. Kamu desteğinin gerçek ve nihai amacı KOBİ menkul kıymetleştirme pazarının 
geliştirilmesi ile birlikte KOBİ sınıfı firmaların finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması 
ve büyüme ve istihdama katkısının arttırılması olmalıdır. KOBİ menkul kıymetleştirme 
araçlarının KOBİ kredi hacminde artış sağlamasını teminen bankalara sağlanabilecek 
destekler ancak ilave KOBİ kredileri tesis edilmesi durumunda verilmelidir. KOBİ’ler ancak bu 
durumda menkul kıymetleştirme işleminden yarar sağlayabileceklerdir. Kamu desteği ve 
kredi arzı arasındaki bağlantı yeni kredilerin hemen onaylanmasından sonra menkulleştirme  
işlemleri başlamalıdır. Bu durumda bankalar menkul kıymetleştirmeyi düşündüklerinden 
hemen yeni KOBİ kredileri tesis etmeye başlayacaklardır. Bununla beraber pazarın 
olgunlaşması ile birlikte bankalar yeni menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirmek için 
yeni KOBİ kredileri tesis etmede kendiliğinden istekli davranacaklardır 
 

Bununla beraber menkul kıymetleştirme piyasası her zaman arzu edilen şekilde 
çalışmayabilir. Serbest piyasa işleyişlerinde zaman zaman ortaya çıkabilecek aksaklıklar 
kamu desteği ile aşılabilir. Kamu desteği her zaman pazarda ortaya çıkabilecek tıkanıkların 
aşılması yönünde olmalı ve özellikle KOBİ’lere kredi akışını kolaylaştırıcı yönde 
gerçekleşmelidir. KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimine yardımcı olacak bir ticari 
ortam yaratılmasına ve geliştirilmesine yönelik kamu destekleri AB seviyesi ve ulusal 
seviyede şu anda kullanılmaktadır. Bu kamu destekleri aşağıda da belirtildiği üzere çeşitli 
şekillerde gerçekleşmesi mümkündür. 
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5.4.1. Risk Üstlenme Şeklinde Kamu Desteği  
 
Bu tür bir kamu desteği KOBİ menkul kıymetleştirmesine ilişkin belli sınıf menkul 

kıymetlerin satın alınması ve ya bu kağıtlara garanti verilmesi şeklinde olabilir. Prensip olarak 
AAA derece almış üst dilimden düşük derecelendirilmiş alt limitlere kadar sermaye yapısının 
tüm dilimlerine garanti verilebilir. Kamu garantisi eğer bir işlem özellikle anahtar piyasa 
oyuncularının kaynakları ile gerçekleştiriliyorsa daha da önem kazanacaktır. Bu durumda 
piyasada oluşabilecek talep yetersizliği fiyat ve likidite açısından önemli problemlere yol 
açacağından bu aşamada pazar fiyatları üzerinden gerçekleştirilebilecek kamu alımları KOBİ 
menkul kıymetleştirme pazarının işlemesine ve hız kazanmasına yol açacak dahası diğer 
yatırımcıların da güvenini arttırarak pazarın gelişmesine yardımcı olacaktır. 

 
Bu aşamada yapılacak kamu alımlarının diğer bir önemli olumlu etkisi de KOBİ menkul 

kıymetleştirme pazarının yatırımcılar açısından tanınmasına yol açmasıdır. KOBİ menkul 
kıymetleştirme pazarı hakkında daha çok bilgi sahibi olan yatırımcı ileri aşamalarda pazarın 
olgunlaşması ile birlikte kamu desteği olmaksızın daha düşük bir risk priminden KOBİ-VTMK 
piyasasından daha çok risk alabilecektir. Piyasa likit hale geldiğinde ise bankalar KOBİ kredi 
menkul kıymetleştirmesi konusunda daha istekli davranacaklar ve yeniden menkulleştirmek 
üzere yeni KOBİ kredileri tesis edeceklerdir. Gerçekten de sermaye piyasalarına daha düşük 
maliyet ile risk transfer eden bankalar müşterilerine daha uygun koşullar ile kredi verme 
imkanı elde ederler. Bu durum özellikle KOBİ menkul kıymetleştirmesi söz konusu olduğunda 
KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişimini kolaylaştırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.  

 
Kamu desteği kısmi garanti olarak da kullanılabilir. Garanti aracı örneğin ülke riskleri 

gibi özel risklerin söz konusu olduğu durumlarda ve KOBİ-VTMK’lerin uluslararası alanda 
pazarlanabilirliğinin sağlanması amacı hedef alındığında yararlı olacaktır. Garanti aracı genel 
olarak banka ve yatırımcılar arasındaki KOBİ kredi portföyü ile ilgili bilgi asimetrisi 
olgusundan kaynaklanan piyasa kusurlarının telafi edilmesine yönelik kullanılmalıdır.    

 
5.4.2. Ürünlerin Standardizasyonu  
 
Tekrarlanan eylemlerle veya standart platformlar oluşturmak sureti ile kamu desteği, 

işlem yapılarında belli standartların oluşmasına yardımcı olabilir. Bu standardizasyon 
bankaların piyasaya giriş maliyetlerini ve işlem maliyetlerini azaltır.  

 
5.4.3. Menkul Kıymetleştirmenin Yeni KOBİ Kredisi Kullandırım Amacı ile 

Gerçekleştirilmesi 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere, KOBİ menkul kıymetleştirmesi ile elde edilecek fonlar  

banka tarafından yeni KOBİ kredileri için yararlanılan bir araç olarak kullanılabilir. Bu 
yaklaşım KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması açısından çok önemlidir 
ve tüm kamu destek programlarında bulunması gereken bir unsurdur. 

 
Devlet kurumları AAA diliminde bulunan KOBİ-VTMK’leri piyasa fiyatından hatta bu 

fiyatın altından satın alarak bankalara yeni fonlar sağlarlar ve bu fonların önceden belirlenmiş 
bir faiz oranı ile yeni KOBİ kredilerinde kullanılmasını koşul olarak ileri sürebilirler. KOBİ’ler 
için bu işlem daha uygun koşullarda kredi sağlanması anlamına geldiğinden bu işlemlerden 
doğrudan fayda sağlarlar. Bu açıdan bakıldığında kamu kuruluşları KOBİ kredilerini teşvik 
etmek için bankaları finanse ederken menkul kıymetleştirmeyi ilave kredileri güven altına 
alan bir araç olarak kullanırlar. KOBİ menkul kıymetleştirmesi üzerinden yaratılan VTMK’leri 
satın alarak piyasanın işleyişine yardımcı olmak amacı güden kamu kuruluşları bir taraftan 
ilgili bankalara fon sağlarlarken diğer taraftan aktiflerinin azalmasına ve sermaye limitlerinin 
üzerinde yeni KOBİ kredileri tesis edilmesine yol açarlar.  
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Bunun yanında VTMK’lere verilecek devlet garantileri KOBİ kredi portföyüne ilişkin 
teminatları homojen hale getirir ve bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından portföy 
derecelendirilirken olumlu bir unsur olarak dikkate alınır. VTMK’lerin kamu otoriteleri 
tarafından gerek doğrudan satın alınması gerekse garanti verilmesi bankalar açısından bu 
işlemleri cazip hale getirirken yatırımcılar açısından da piyasaya olan güvenin artmasına 
yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında kamu garanti programları fonların mobilitesinde ve 
daha büyük risk transferlerinin desteklenmesinde etkili bir şekilde kullanılabilir. 

 
5.4.4. Menkul Kıymetleştirmenin KOBİ Çevresine Potansiyel Yararları 
 
Bankalar, KOBİ kuruluşları ve ticaret odaları KOBİ’lerin finansal ve operasyonel 

işlemleri ile ilgili olarak bankaları ile daha yakından bilgi alışverişi sağlayabilecek bir alt 
yapının oluşturulması ve bu yönde KOBİ’lerin teşvik edilmesi amacı ile bankaların içsel 
derecelendirme sistemleri hakkında detaylı bir rehber hazırlamadırlar. Bu tür rehberler ile 
KOBİ/banka arasında sağlanabilecek doğru bilgi akışı banka derecelendirme sistemlerinin de 
doğruluğuna katkıda bulunacak ve menkul kıymetleştirme işlemlerinde yardımcı bir rol 
oynayacaktır. 

 
AB Komisyonu sponsorluğunda yapılan bir çalışmada (GBWR, 2004, s.61) 

katılımcıların hemen hemen hemen hepsi menkul kıymetleştirme işlemlerinde en büyük 
engelin maliyetler olduğunu belirtirlerken sermaye piyasası uzmanlarına göre 500 milyon 
Euro’nun altında sekuritizasyon işlemlerinin tercih edilmediği ve kamu düzenleyici otoriteleri 
tarafından genellikle minumum 1 milyar Euro tutarındaki portföylerin tercih edildiğini ortaya 
koymuştur. 

 
Aynı çalışmada küçük KOBİ portföyüne sahip bankalar bu konuda sermaye 

piyasalarında yer almak için üç temel şarta ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Birincisi sermaye 
piyasası işlemlerinin kuruluş ve yasal maliyetlerini birden fazla banka arasında pay 
edilebilmesini sağlayabilecek bir mekanizmanın tesisi. İkincisi, menkulleştirilecek KOBİ 
portföyünün seçimi ve özellikle tarihi ödememe ve kayıp oranlarının tespitine yönelik 
dataların toplanması konusunda destek. Üçüncüsü ise kendi KOBİ kredi portföylerinin diğer 
banka portföyleri ile, ölçek ekonomilerinden faydalanabilecek ve toplam fonlama maliyetlerini 
düşürebilecek bir havuz oluşturabilmesini sağlayabilecek bir mekanizmanın tesisi. 

 
Tek başına menkul kıymetleştirme işlemlerini gerçekleştiremeyecek kritik büyüklüğe ve 

teknik kapasiteye ulaşamayan bir banka bu gereksinimlerin yanında portföy satın alma 
konusunda uzman kuruluşlar ile işbirliği yapma ihtiyacı duyar. Bu uzman kuruluşlar kanal 
(conduit) yapılar şeklinde adlandırılan bu aracılık hizmetleri ve dönüşüm işlemlerinde 
uzmanlaşmış ve büyük bankaların sponsorluğunda tesis edilmiş “özel amaçlı şirketler” 
benzeri kuruluşlardır. Bununla beraber kanal yapıların karşılaştığı problemlerin yönetimi ve 
çözümü güç problemler olduğu da bilinmektedir (Elmer, 1999, s.62). Bu tip bankaların diğer 
bir çıkış yolu ise tek bir çoklu menkul kıymetleştirme için diğer bankalar ile birleşmektir. 
Ancak her iki seçeneğin de bir takım zorlukları mevcuttur. Kanal yapı finansmanı nispeten 
pahalı ve gerek risk transferinde gerekse zorunlu sermaye tasarrufunda bazen yeterince 
etkili olamamaktadır. Birden fazla bankanın KOBİ portföylerini birleştirerek gerçekleştirdikleri 
çoklu menkul kıymetleştirme işlemleri de katılımcı bankalardan kaynaklanan potansiyel 
çatışma riski dolayısı ile sorunlu bir metodolojidir. Çoklu menkul kıymetleştirme işlemlerinin 
karmaşıklığı ve katılımcı bankaların bu işlemlerden eşit bir şekilde yarar sağlamalarının 
güçlüğü dolayısı ile İspanyanın belli bir dereceye kadar da İtalya’nın dışında AB ülkeler 
arasında uygulaması olmamıştır (Elmer, 1999, s.62). 
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Sonuç ve Değerlendirme  
 
Banka kredileri KOBİ’ler için en önemli finans kaynağıdır. Bu açıdan bakıldığında 

bankaların KOBİ kredi başvurularında yapacakları kredi risk değerlendirmeleri ülke 
ekonomilerinin sağlıklı işleyebilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. Basel II Sermaye 
Uzlaşısı daha az sistemik risk tehlikesi olduğu varsayımı ile KOBİ kredilerine ve bankalar 
tarafından yapılan içsel risk derecelendirme çalışmalarına özel bir önem vermiştir. Bankalar 
tarafından özellikle KOBİ müşterilerine yönelik yapılacak derecelendirme çalışmaları bu 
sektöre verilen kredileri risk kategorilerine veya risk derecelerine ayırarak ayrı risk 
portföylerinde değerlendirilmesini sağlamaya yöneliktir. Basel II Sermaye Uzlaşısı, kurumsal 
kredilere kıyasla temerrüt olasılığı ile ilgili olarak KOBİ kredilerinin daha az zorunlu sermaye 
gerektireceğine ilişkin kuralları ile bu sektör kredilerini desteklediğini göstermiştir. Bu ayrımın 
temelinde yatan düşünce KOBİ kredilerinin sistemik risklere daha az duyarlı olduğu 
yönündeki yaklaşımdır. Bu varsayımın birinci nedeni bu sektördeki temerrüt risklerinin 
kurumsal firmalara kıyasla daha çok firmanın kendine özgü koşullarından kaynaklandığı 
düşüncesidir. Bu konudaki İkinci neden ise bu sektöre verilen kredilerin kısa vadeli olacağı 
varsayımıdır. Basel Komitesi bankaların KOBİ sınıfı firmalarını bu kuruluşlara olan risklerini, 
satış hasılatlarını, ciro ve işçi sayısını dikkate alarak ‘’perakende’’ ve ‘’kurumsal’’ olarak ikiye 
ayırmış ve perakende KOBİ’ler için Basel I’den farklı olarak yüzde 100 risk ağırlığı yerine 
yüzde 75 risk ağırlığı tahsis ederek bu sektöre farklı baktığını vurgulamıştır. 

 
İstihdam, satış hasılatı, aktif toplamı ve özkaynak tutarları açısından Türkiye de faaliyet 

gösteren firmalar ile ilgili yapılan çalışmalarda firmaların yüzde 91,1 oranındaki kısmının 
500’den daha az işçi çalıştırdığını, yüzde 86,3 kısmının ise yıllık satış hasılatının 50 milyon 
Euro’nu altında olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar Türkiye’deki firmaların çok büyük bir 
bölümünün perakende KOBİ kapsamına giren firmalardan oluştuğunu göstermektedir. 
Türkiye de faaliyet gösteren firmaların büyük bir çoğunluğunun Basel II kriterleri 
doğrultusunda “perakende KOBİ” sınıfına dahil firmalar kapsamında bulunması bu sektörün 
önümüzdeki yıllarda finans kaynaklarına erişim olanaklarında kısıtlı da olsa olumlu etkileri 
olacaktır. Ancak Türkiye’de bankalar tarafından özellikle KOBİ sınıfı firmalara arzu edilen 
ölçülerde kredi sağlanacaksa bankaların yeterli ölçüde kredi olarak tahsis edebileceği fonlara 
da sahip olması gerekmektedir. Bankalarda sermaye artırımı, büyük miktarlarda kişisel 
fonların yatırılması ve riske edilmesi anlamına geleceğinden büyük ortaklar tarafından arzu 
edilen bir yöntem değildir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lere sağlanacak 
finansal desteklerin sadece kısıtlı kamu kaynakları ve banka öz sermayelerine bağlı olarak 
sürdürülmesi de mümkün değildir. Bu konuda piyasanın kendi dinamiklerinin de harekete 
geçirilmesi gerekmektedir. 

 
Basel uygulamaları ile birlikte gündeme gelen sermaye kontrol sistemleri ve asgari 

sermaye yükümlülüklerinin başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler düzenleyici otoriteleri tarafından kabul edilerek zorunluluk haline 
getirilmesi özellikle uluslararası nitelikte olan büyük bankaların başlangıçta kredi 
olanaklarının kısıtlanmasına yol açmıştır. Gerçekten yüzde 8’lik yasal sermaye oranın 
üzerine çıkan bankalar piyasa paylarını korumak ya da geliştirmek için kısa sürede sermaye 
arttırmak ya da piyasa paylarını kaybetmek pahasına kredilerini azaltmak zorundaydılar. 
Ancak bankalar asgari sermaye yükümlülükleri konusunda karşılaştıkları bu problemlerin 
aşılmasında bu iki yolun dışında bir üçüncü ve yenilikçi bir yol tercih ederek aktiflerinde 
bulunan kredileri çeşitli risk ve getiri gruplarına ayırıp karşılığında bu varlıkların getirisine 
dayalı menkul kıymet ihracı yolu ile aktiflerini azaltma ve yasal sermaye miktarlarını koruma 
yoluna gittiler. Menkul kıymetleştirme olarak da adlandırılan bu süreçte bankalar, aktiflerinde 
kayıtlı kredilerin getirisine dayalı menkul kıymet ihraç ederek zorunlu sermaye oranlarını 
korumakla kalmadılar bu süreci devamlı hale getirerek yeni verilecek krediler için sürekli bir 
fon kaynağı yarattılar. Bankalar bu süreçte yüzde 8’lik asgari sermaye yükümlülüğü 
konusunda kritik eşiğe geldiklerinde ipotekli konut finansmanı kredileri başta olmak üzere 
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aktiflerinde bulunan kredileri menkul kıymetlere dönüştürerek asgari sermaye yükümlülük 
oranlarını sermaye arttırmaya gerek kalmaksızın koruma olanağına kavuşmuşlardır. Bunun 
yanında bankalar menkul kıymetleştirme işlemi ile kredilerin geri dönüşünü beklemeden likit 
fonlara sahip olarak bu fonları tekrar satılmak üzere kredi şeklinde yeniden tahsis etme 
imkanı elde etmişlerdir. Bankaların öz sermayelerinin yüzlerce katı kredi vermelerine olanak 
sağlayan bu enstrümanlar, riskini çeşitlendirmek isteyen uluslararası büyük ve küçük 
yatırımcıların da ilgisini çekmiş ve gerek ulusal gerekse küresel ölçekte sermaye 
piyasalarının hızlı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunmuştur. 

 
Özellikle 1990’lı yıllardan başlayan ve 2000’li yılların başından itibaren hız kazanan 

al/sat biçimi bu yeni bankacılık, genel olarak riskli varlıklarını vadesi süresince aktiflerinde 
tutan klasik bankacılığın yerini almıştır. Bankacılık sisteminin uyguladığı bu yeni ticari iş 
modelinde riskli varlıklar banka aktiflerinde tutulmamakta ve sürekli bir satışa konu 
olmaktadır. Al/tut biçimi klasik bir ticari modelden al/sat biçimi bir ticari modele geçen 
bankalar daha dinamik olan bu model dolayısı ile karlarını önemli ölçüde arttırırken ihraç 
edilen çok çeşitli finansal enstrüman vasıtası ile sermaye piyasalarının da hızla gelişmesine 
yardımcı olmuştur. 

 
Türkiye’nin de dâhil olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık faaliyetleri, yukarıda 

bahsedildiği üzere menkul kıymetleştirme işlemlerinin ağırlıklı olduğu al/sat bankacılığından 
ziyade artık klasik olarak nitelendirilebilecek al/tut biçiminde bankacılığın yürütüldüğü 
faaliyetleri kapsamaktadır. Bu ülkelerdeki bankaların büyük oranda öz kaynaklara, mevduat 
fonlarına ve kısmen dış kredilere dayalı fonlama biçimleri ekonomiye aktarılan fonların sınırlı 
ölçüde kalmasına yol açmakta menkul kıymetleştirme işlemlerinin de arzu edilen seviyede 
gelişmemiş olması sermaye piyasalarının yeterince güç kazanmasını engellemektedir. Bu 
ülkelerde bankalar ellerinde bulundurdukları sınırlı miktardaki fonları reel piyasaya 
aktarırlarken oldukça dikkatli davranmak ve geri dönüşünü teminat altına almak 
zorundadırlar. Reel sektöre mevcut fonlarını kredi olarak tahsis ederken genel olarak daha 
şeffaf daha çok tanınan ve mali tabloları açıklanmış ve denetlenmiş kurumsal firmalara çok 
daha fazla öncelik tanırlar. Bu konuda KOBİ olarak da adlandırdığımız küçük ve orta boy 
işletmelerin şansı çok daha azdır. Çünkü bu firmalar gerek istihdam gerekse üretim 
açısından ekonomilerin çok büyük bir bölümünü temsil etmelerine rağmen yeterince şeffaf 
değildirler. Genellikle aile şirketleri şeklinde ve yeterli standartlara sahip olmayan 
denetlenmemiş bir mali yapıya sahiptirler. Kısaca bankacılık yönünden bilgiye erişimi kısıtlı 
ve daha çok bilinmeyen kuruluşlardır. Firmalar hakkında yeterli bilginin mevcut olmaması 
verilecek kredilerin geri dönüşünü garanti altına almak isteyen bankalar açısından en az arzu 
edilen bir fenomendir. Bu nedenle KOBİ sınıfı işletmelerin finans kaynaklarına erişimi Türkiye 
gibi gelişmekte olan piyasalarda oldukça kısıtlıdır. Genellikle kendi kaynakları ile varlıklarını 
sürdürmeye çalıştıklarından büyüme olanakları da sınırlıdır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye 
ekonomisinin çok büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin finans kaynaklarından yoksun 
kalması ya da yeterince yararlanamaması gerek üretim gerekse istihdam açısından sağlıklı 
büyümenin en önemli engellerinden birini oluşturmaktadır.  

 
Son sistemik finansal krizin önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte menkul 

kıymetleştirme finans sektörünün vazgeçemeyeceği bir finansal araçtır. Basel II kriterlerinin 
perakende KOBİ kredilerine ilişkin getirdiği yasal sermaye iyileştirilmelerinin kısıtlı fon 
imkanlarına sahip bankaların bu sektöre yönelik risk algılamalarını önemli oranda 
değiştireceğini beklememek gerekir. Bu nedenle Basel iyileştirmelerinin KOBİ’lere açılacak 
kredilerde yaratacağı olumlu etkinin sınırlı seviyede kalacağını söylemek mümkündür. Bu 
durumda hem kendi karlılıkları açısından hem sermaye piyasalarının gelişimi açısından hem 
de KOBİ’lere aktarılacak fonların kaynağı olarak KOBİ menkul kıymetleştirme seçeneği 
önemli bir alternatiftir. 
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Menkul kıymetleştirme Türk finans sektöründe ABD ve AB formatlarında uygulaması 
henüz yapılmayan alanlardan birini teşkil etmektedir. 12.09.2009 tarih ve 24347 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 38 no’lu “Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere ilişkin Esaslar Tebliği” ile 
ana hatları çizilmekle beraber denetim, derecelendirme, maliyet ve standardizasyon 
konularındaki alt yapı yetersizliği nedeni ile bankalar bu konularda henüz isteksiz 
davranmaktadırlar. Ancak bu konuların çözüme kavuşması ile birlikte önümüzdeki yıllarda 
Türk bankacılık sektörü kaçınılmaz olarak bankacılığın yeni bir ticari modeli olan al/sat biçimi 
modele dönüşümünü tamamlayacak ve aktif yönetimlerine daha fazla ağırlık vereceklerdir. 
Bu yeni ticari model ile birlikte sermaye piyasalarında önem kazanması beklenen menkul 
kıymetleştirme uygulamaları ve KOBİ menkul kıymetleştirmesi kalkınma modelleri ve kamu 
destekleri ile birlikte ele alındığında başta KOBİ’lere olmak üzere reel sektöre aktarılacak 
fonların kaynağı olarak çok önemli bir görevi üstlenecek ve Türkiye'de kredi ve sermaye 
piyasalarının gelişimine çok önemli katkıları olabilecektir.  
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Dipnotlar 
 
1
  Kredi kısıntısı- dilimize kredi tayınlaması olarak da çevrilmektedir- (Credit Rationing), kredi veren 

kuruluşların, genel olarak kredi koşullarının yanı sıra borç alanların kredi değerliliği hakkında 
yapılan değerlemeler temelinde sermaye mevcudiyetine sınır getirmek için uyguladığı bir 
yöntemdir. Örneğin arz ve talep dengesine bakılmaksızın uygulanan faizlerin piyasa faiz seviyesi 
üzerinde belirlenmesi bir ‘kredi kısıntı’ formu olarak görülür.  

 Bkz. http://www.investorwords.com/12006/credit_rationing.html#ixzz2VbzJ1HCe 
2
 Ahlaki tehlike (moral hazard), bir sözleşmede taraflardan birinin iyi niyetten yoksun davranması ile 

ortaya çıkan bir olgudur. Bu durumda iyi niyetten yoksun taraf sözleşmeden yarar sağlama amacı 
ile varlıkları, yükümlülükleri, veya kredi kullanma kapasitesi hakkında karşı tarafa yanıltıcı bilgiler 
verebilir,  

 Bkz. http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp#ixzz26j5ZQ7y6
 

3
 Ters seçim (Adverse Selection) satışa konu mal ve hizmetlerin kaliteleri hakkında satıcıların 

alıcılardan çok daha fazla bilgi sahibi olmaları halinde söz konusudur. Bu bilgi asimetrisi 
koşullarında satıcı değerini bildiği malı sahip olduğu fiyatın aşağısından satmaya razı olmayacaktır. 
Malın kalitesi ile ilgili olarak satıcı kadar bilgi sahibi olmayan alıcı ise kötü bir mal alma olasılığını 
dikkate alarak malın beklenen değerinden daha fazla ödeme yapmak istemeyecektir. Bu durum 
alım satımın zorlaşmasına neden olacaktır. Ters seçimler bilgi asimetrisi sonucu oluşan olumsuz 
bir durumdur yanlış yatırım kararlarına yol açabilir. 

4
  28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan ‘’Menkul Kıymetleştirmeye 

İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkındaki Tebliğin üçüncü maddesinde ‘’Özel amaçlı 
menkul kıymetleştirme şirketi (ÖMKŞ): Bir veya daha çok sayıda menkul kıymetleştirme işlemini 
gerçekleştirmek amacıyla kurulan; faaliyetleri sadece bu amacı gerçekleştirmekle sınırlı olan; 
yapısı itibariyle yükümlülüklerini menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın yükümlülüklerinden 
ayırmayı amaçlayan ve bu şirkete karşı hak sahibi olanların bu haklarını herhangi bir kısıtlama 
olmadan rehnetme veya takas etme hakkına sahip olduğu, banka dışındaki bir fon kuruluşu ya da 
başka bir tüzel kişiyi ifade eder’’ şeklinde açıklanmıştır. 

5
  28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Menkul Kıymetleştirmeye 

İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkındaki aynı tebliğde Dilim:‘’Bir veya daha fazla 
riskle bağlantılı olan kredi riskinin sözleşmeyle belirlenen ve ilgili kesimdeki bir pozisyonun, diğer 
kesimlerin her birinde bulunan aynı tutardaki bir pozisyondan, üçüncü taraflarca sağlanan kredi 
korumaları dikkate alınmadığında daha fazla ya da daha az bir kredi zararı riski taşıdığı kesimini’’  
ifade edeceği belirtilmiştir. 

6
  İflasa tabi olmama (bankruptcy remote) menkul kıymetleştirmenin en önemli özelliklerinden biridir. 

Bu durumda ÖAŞ kaynak bankanın iflasından veya hacze düşmesinden etkilenmez. Banka 
alacaklıları ÖAŞ ile ilgili her hangi takip yapamaz. 

7
  Koruma satıcısı:Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kısmen ya da 

tamamen üstlenen tarafı ifade eder. 
8
   Kredi ödememe takası: Koruma satıcısının, koruma alıcısının ödeyeceği belli bir bedel karşılığında 

referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini kısmen ya da tamamen üstlendiği ve ödeme şartının 
gerçekleşmesi durumunda koruma alıcısına koruma tutarını ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir. 

9
   Yapay menkul kıymetleştirme işleminde bankalar genellikle doğrudan fon elde etmezler. Bununla 

birlikte bu her zaman doğru değildir. Sınırlı bazı durumlarda “kredi bağlantılı senetlerin” (Credit 
Linked Note -CLN) kullanımı ile bankalar fon elde edebilir. Ancak yatırımcılar için bu her zaman 
tercih edilen bir durum değildir. Çünkü bankalar özel amaçlı şirketlerin aksine iflasa tabi kuruluşlar 
olduğundan referans portföyün riskine banka riskini de eklediğinden yatırımcılar açısından cazip 
değildir. Çok nadir durumlarda ancak AAA, ve AA derecesine sahip bankalar tarafından kredi 
bağlantılı senetler kullanılabilir. 

10
  Koruma satıcısı: Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kısmen ya da 

tamamen üstlenen tarafı ifade eder. 
11

   Borçlunun kredi durumunda her hangi bir negatif değişiklik ve kredi derecesinde gerileme durumu 
genel olarak credit event terimi ile açıklanır. Credit event borçlunun borcunu ödeme konusunda 
şüpheleri de beraberinde getirir ve kredi türev sözleşmelerinin ve kredi temerrüt takasları için  
(credit default swap) tetikleyici bir rol oynar. Eğer borçlu ‘credit event’ durumuna düşerse kredi 
temerrüt takas sözleşmelerini satın alanlar kayıpları karşılamak için önceden belirlenmiş bir miktarı 
satıcıya ödemek zorundadır.  

 Bkz. http://www.investopedia.com/terms/credit-event.asp   

http://www.investorwords.com/12006/credit_rationing.html#ixzz2VbzJ1HCe
http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp#ixzz26j5ZQ7y6
http://www.investopedia.com/terms/credit-event.asp
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12
  28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan ‘’Menkul Kıymetleştirmeye 

İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğin üçüncü maddesinde Fonlanmamış 
kredi koruması, ‘’Karşı tarafın temerrüde düşmesi ya da karşı tarafla ilgili önceden belirlenmiş 
başka ödeme güçlüğünün belirlenmesi durumunda; üçüncü bir tarafın belirli bir tutarı ödemeyi 
taahhüt etmesinden kaynaklanan kredi riski azaltım tekniğini’’ gösterir şeklinde açıklanmıştır. 

13
  Menkul kıymetleştirmeye konu KOBİ kredi portföyünde oluşabilecek olan zararı ilk karşılayacak 

kısımdır. Örneğin 1.000.0000.000 TL tutarında ve 1000 KOBİ kredisinden oluşan bir portföy 
yüzde10 AAA birinci sınıf, yüzde80 A+ ikinci sınıf yüzde7 B+ üçüncü sınıf ve yüzde3 
derecelendirilmemiş dördüncü sınıflardan oluşuyor ise pörtföyün yüzde 2 oranında bir zararla 
karşılaşması durumunda bu zararın tamamını ilk kayıp parçası olan dördüncü sınıf VTMK sahipleri 
karşılayacaktır. Zararın yüzde3,5 olması durumunda ise yüzde3’lük kısım dördüncü sınıf 
yüzde0.5’lik kısım ise üçüncü sınıf VTMK sahibi yatırımcılar tarafından karşılanacaktır. 

14
  AMTE (Euro Debt Market Association) tarafından yürütülen çalışmalarda KOBİ menkul 

kıymetleştirmesinin düşük hacmine büyük ölçüde maliyetlerin neden olduğu teyit edilmiştir. 
Çalışmada bankaların yüzde57 oranındaki kısmı maliyetlerin çok yüksek olduğunu, yüzde16’lık 
kısmı ise maliyet unsurunun ikinci planda olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ayrıca beş bankanın 
dördü eğer maliyetler açısından verimli bir risk transferi gerçekleştirebilirlerse kredilerini 
arttırabileceklerini belirtmişlerdir. 

15 
 Mevcut bir firmanın büyümesinin fonlamasında kullanılan borç ve sermaye karışımı tipik bir 
finanslama biçimidir. Mezzanine finans, borcun zamanında ve tam olarak geri ödenmemesi 
durumunda fon sağlayıcısına şirket ile ilgili olarak mülkiyet ya da hisseye dönüştürme hakkı veren 
bir borç sermayesidir. Mezanine finans genellikle bankalar ve risk sermayesi şirketleri tarafından 
sağlanan kıdemli borçların altında yer alır.  

 Bkz. http://www.investopedia.com/terms/m/mezzaninefinancing.asp. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı altın piyasasında öngörülecek VAR değerleri için uygun dağılımın ve 
modelin belirlenmesidir. Çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013 dönemlerine ait BİST ve Londra altın 
piyasasına ilişkin günlük getiri serileri kullanılmıştır. VAR değerleri, normal ve student-t dağılımlarına 
dayanan simetrik ve asimetrik GARCH modelli Varyans-Kovaryans yöntemi ile hesaplanmıştır. Analiz 
sonuçları, kalın kuyruklu ve aşırı basık dağılım gösteren altın getiri serileri için yüzde 99 güven 
düzeyinde student-t dağılımına dayanan modellerin daha doğru VAR öngörülerinde bulunduğunu 
göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Piyasa Riski, Riske Maruz Değer, Varyans-Kovaryans Yöntemi, Altın Piyasası. 
JEL Sınıflaması: G32. 

 
Measuring Market Risk In Gold Market: An Application of Value At Risk (VAR) Method 

Abstract: 

Aim of this study is to determine the appropriate distribution and model for VAR in the gold 
market. Daily return data of BIST and London gold markets are used for the period January 2003-
November 2013. VAR is calculated by the Variance-Covariance method with the symmetric and 
asymmetric GARCH models based on normal and student-t distributions. Analysis results suggest that 
at 99 percent confidence level, the models based on student-t distribution have more accurate 
predictions of VAR for gold returns that exhibit leptokurtic and fat-tailed features. 

Keywords: Market Risk, Value at Risk, Variance- Covariance Approach, Gold Market. 
JEL Classification: G32. 

 
1. Giriş 

Gerek değişim aracı gerekse değer saklama aracı olarak finansal işlemlerde özel bir 
yeri olan altın; kolay şekil alabilmesi, ısıya dayanıklı olması, paslanmaması, iletkenliğinin 
yüksek olması gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle endüstriyel alanda da yaygın bir 
kullanım alanına sahiptir. Altın, kuyumculuk, elektronik ve sağlık sektörlerinde hammadde 
olarak kullanılırken, ülke merkez bankaları tarafından da rezerv olarak tutulmaktadır. 2005–
2012 yıllarına ait ortalama rakamlara göre altın yüzde 49 oranında kuyumculuk sektöründe 
kullanılırken, yüzde 11 oranında endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Merkez bankaları 
tarafından yüzde 4 oranında satın alınan altın, yüzde 36 oranında yatırım amaçlı talep 
edilmektedir (World Gold Council, 2012).  

Geniş bir kullanım alanı bulan altının fiyatındaki volatilite bir çok sektörü ve emtia 
yatırımcısını olumsuz etkilemektedir. Uzun dönemde arz ve talep koşulları tarafından 
belirlenen altın fiyatları, kısa dönemde altın arzının kısıtlı olması nedeniyle talebe bağlı olarak 
değişim göstermektedir. Diğer finansal varlıkların değer kayıplarına karşı riskten korunma 
aracı olarak kullanılması, altın talebinin ve dolayısıyla altın fiyatının alüminyum, gümüş, bakır 
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gibi metallerin aksine sektörel gelişmelerden ziyade finansal ve parasal gelişmelere duyarlı 
olmasına neden olmaktadır (Roberts, 2008, s. 116). Altın fiyatları özellikle ABD 
ekonomisindeki gelişmelerin etkisi altındadır. Altın fiyatlarının ABD doları cinsinden 
belirlenmesi ve ABD dolarının uluslararası piyasalarda likiditenin büyük bir kısmını 
oluşturması bu etkiyi arttırmaktadır (Koutsoyiannis, 1983, s. 570; Tully ve Lucey, 2007; 
Kiohos ve Sariannidis, 2010). ABD doları ile altın fiyatları arasında negatif bir ilişki 
bulunmaktadır. ABD doları değer kazandıkça altın fiyatları düşmekte, değer kaybettikçe altın 
fiyatları yükselmektedir. Bunun yanı sıra ABD faiz oranlarındaki yükseliş, altın yatırımcısının 
fırsat maliyetini arttırarak, altın yatırımlarının ABD dolarına yönelmesine neden olmakta ve 
altın fiyatları düşmektedir (Koutsoyiannis, 1983, s. 570). Altın fiyatları ile enflasyon oranı 
arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (Abken, 1980; Kolluri, 1987). Hatta bu 
ilişkinin ABD fiyat düzeyi ile birebir olduğu, ABD fiyat düzeyindeki yüzde1 oranında artışın 
altın fiyatlarında da aynı oranda artışa neden olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Bu 
durum, uzun dönemde altının enflasyonun alım gücünde neden olduğu azalmaya karşı değer 
saklama aracı olarak talep görmesini sağlamaktadır (Levin & Wright, 2006, s. 6). Bunun yanı 
sıra altın fiyatları ile diğer yatırım araçları ve özellikle hisse senetlerinin getirileri arasında 
ikame etkisinden dolayı güçlü bir ilişki varken (Arouri, Lahiani ve Nguyen, 2015; Morley, 
2013); petrol fiyatları ile enflasyonist etkiden dolayı pozitif yönlü bir ilişki vardır (Starr & Tran, 
2008, s. 432; Kiohos ve Sariannidis, 2010, Javed, Nawaz ve Gondal, 2014). Ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri de altın talebi dolayısıyla altın fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde altın talebi ve gelir düzeyi ile birlikte artarken, altın ziynet eşyası olarak 
değerlendirilmektedir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkeler de gelir düştüğü ya da 
dalgalanma gösterdiği zaman altın talebi artmakta, fakat gelir düzeyi ile birlikte sistematik 
şekilde artmamaktadır (Starr & Tran, 2008, s. 432). 

Parasal, finansal ve makro ekonomik değişkenlere bağlı olarak oynaklık gösteren altın 
fiyatları, yatırımcısının piyasa riskinin artmasına neden olmaktadır. Altın yatırımcısının piyasa 
riskini yönetebilmeleri, uygun risk yönetim tekniğini belirleyebilmeleri, uygun yatırım kararını 
verebilmeleri ve maruz kalınan risk nedeniyle gereksinim duyulan sermaye miktarını 
belirleyebilmeleri için piyasa riskini tutar olarak bilmeleri gerekmektedir. Riske Maruz Değer 
(Value at Risk, VAR) yöntemi, piyasa riskinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan bir 
yöntem olup; yatırımcının belli bir süre elinde tuttuğu portföyün ya da Varlığın değerinde 
piyasadaki hareketler nedeniyle belli bir güven düzeyinde meydana gelebilecek azami değer 
kaybını ölçmektedir (Candan ve Özün, 2009, s. 62). VAR değeri parametrik (Varyans-
Kovaryans Yöntemi) ve parametrik olmayan (Tarihi Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyon) 
yöntemler ile hesaplanmaktadır. VAR değerinin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan 
Varyans-Kovaryans yöntemi, varlık getirilerine ait varyans-kovaryans matrisinin tahminine 
dayanır (Simons, 1996, s. 7). Varyans-kovaryans matrisinin tahmininde geçmiş döneme ait 
verilerden hesaplanan ortalamalar ve standart sapmalar kullanılmakta, buna ek olarak 
porföyde yer alan varlıklar (risk faktörleri) arasındaki korelasyonlar dikkate alınmaktadır. Bu 
yöntemin en önemli varsayımına göre varlık getirileri normal dağılıma sahiptir (Akan, Oktay 
ve Tüzün, 2003, s. 31). Tarihi simülasyon yöntemi, varlık ya da portföy getirilerinin dağılımı 
hakkında herhangi bir varsayım ileri sürmemekte; volatilite, korelasyon ya da başka 
parametrelerin hesaplanması gerekmemektedir. Bu nedenle parametrik olmayan yöntem 
olarak da bilinmektedir (Gürsakal, 2007, s. 66). Yöntem geçmiş piyasa verilerinden 
senaryolar yaratma prensibine dayanmaktadır (Uçkun ve Kandemir, 2008, s. 127). Monte 
Carlo simülasyon yöntemi parametrik olmayan diğer bir VaR yöntemidir. Yöntem tarihi 
simülasyon yöntemine benzemekle birlikte, portföyün varsayımsal kazanç ve kayıplarının 
belirlenmesinde esas alınan değerler açısından farklılık göstermektedir. Tarihi simülasyon 
yönteminde, portföyün varsayımsal kazanç ve kayıplarının hesaplanmasında portföyde yer 
alan risk faktörlerinin geçmiş dönem değişimleri kullanılırken; Monte Carlo simülasyon 
yönteminde rastgele oluşturulan sayılar kullanılmaktadır (Bacon, 2012, s. 126). Bu çalışmada 
uygulamasının kolay ve açıklanabilirliğinin yüksek olması, literatürde ve uygulamada yaygın 
olarak kullanılması nedeniyle Varyans-Kovaryans yöntemi kullanılmıştır. 
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 Varyans-Kovaryans yöntemine getirilen en önemli eleştiri, standart sapma 
tahminlerinde kullanılan getiri serilerinin normal dağıldığı varsayımıyla ilgilidir. Normal 
dağılım fiyat değişimlerinin birbirinden bağımsız olmasını ifade etmektedir. Fakat 
uygulamalarda emtia getirilerinin normal dağılım göstermediği gözlenmekte ve kalın kuyruk 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Kalın kuyrukta, normal dağılımdan farklı olarak dağılımın kuyruk 
bölgesi daha şişman ve uzun olmaktadır (Best, 1998, s. 58). Bu durum, sert fiyat 
hareketlerinden dolayı özellikle metal ve enerji ürünlerinde görülmekte ve basıklık katsayısı 
oldukça yüksek çıkmaktadır (Fan, Zhang, Tsai ve Wei, 2008, s. 265). Ayrıca bu durum VAR 
değerinin düşük hesaplanmasına yol açmaktadır (Bohdalová, 2007, s. 3). Çalışmada 
Varyans-Kovaryans yönteminin bu dezavantajını gidermek ve öngörülen VAR değerleri 
üzerinde model kalıntılarının dağılımına tepkilerini ölçmek için normal dağılım varsayımına 
dayanan modellerin yanı sıra, altın getiri serilerindeki aşırı basıklığı ve kalın kuyruğu dikkate 
alan student-t dağılımı varsayımı altında modeller oluşturulmuştur (Hung, Le ve Liu, 2008).  

Varyans-Kovaryans yöntemi ile piyasa riskinin hesaplanmasında en önemli aşama 
getiri serilerindeki volatilitenin ölçüsü olan standart sapmanın tahminidir. VaR değeri 
hesaplanmasında standart sapmanın zamandan bağımsız olduğu başka bir ifadeyle durağan 
olduğu kabul edilmektedir. Piyasa fiyatlarına ilişkin tarihsel veriler incelendiğinde ise 
değişimlerin standart sapmasının zaman içinde değiştiği gözlenmektedir (Akan, Oktay ve 
Tüzün, 2003, s. 32). Özellikle finansal zaman serilerinde görülen aşırı basıklık, volatilite 
kümelenmesi (finansal varlıkların fiyatlarındaki büyük miktarlı değişimleri büyük miktarlı, 
küçük miktarlı değişimleri de yine küçük miktarlı değişimlerin takip etmesi) ve kaldıraç etkisi 
(negatif şokların oynaklığı, pozitif şoklardan daha fazla arttırması) varyansın sabit olma 
varsayımını ortadan kaldırmaktadır (Özden, 2008, s. 340). Bu bağlamda varyansın sabit 
olduğu varsayımı ile yapılacak VaR hesaplamaları gerçek piyasa riskini yansıtmada başarılı 
olmayacağından, koşullu varyanstaki zamana bağlı değişimleri dikkate alan modellerin 
kullanılması daha doğru olacaktır. Bu nedenle çalışmada altın getiri serilerine ilişkin koşullu 
varyansı modellemek için Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) 
modeli tercih edilmiştir. GARCH modeli, olumlu (pozitif şoklar) ve olumsuz haberlerin (negatif 
şoklar) volatilite üzerinde yarattığı etkiyi simetrik şekilde ele almaktadır. Fakat olumlu ve 
olumsuz haberlerin volatilite üzerinde asimetrik etkisi olabilir. Genel olarak olumsuz haberler 
finansal piyasalara ulaştığında varlık fiyatlarının dalgalanma gösterdiği ve volatilitenin hızla 
arttığı gözlenirken; olumlu haberlerde volatilitenin daha yavaş olduğu gözlenmektedir (Hill, 
Griffiths ve Lim, 2010, s. 527). Çalışmada volatiliteyi modellemek için simetrik GARCH 
modelinin yanı sıra asimetrik GARCH modelleri (EGARCH, GJR-GARCH) de kullanılmıştır. 

Bu çalışma ile normal dağılım varsayımına dayanan modellerin yanı sıra student-t 
dağılımına dayanan modeller kullanılarak, piyasa riskinin ölçülmesinde kullanılan Varyans-
Kovaryans yöntemi ile öngörülecek VAR değerleri için uygun dağılımın ve modellerin 
belirlenmesi ve bu modellerin piyasa riskini tahmin etme başarısının geriye dönük testler ile 
ortaya konması amaçlanmıştır. Literatürde altın piyasasını konu alan çalışmalar bulunmakla 
birlikte, çalışmada Borsa İstanbul (BİST) kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında 
işlem gören altın serisine ilişkin piyasa riskinin farklı dağılıma dayalı varsayımlar altında 
hesaplanması ve bilgimize göre BİST altın serilerine ilişkin VaR yöntemi ile piyasa riskini 
konu alan başka çalışma bulunmaması çalışmayı diğer çalışmalardan ayırmaktadır. 
Çalışmanın izleyen bölümlerinde ilk olarak literatürde yer alan benzer çalışmalar özetlenmiş, 
ardından çalışmaya konu olan veri seti ve kullanılan yöntem açıklanmıştır. Diğer bölümlerde 
ise bulgular değerlendirilerek, sonuç kısmına yer verilmiştir.  

2. Literatür 

Varyans-Kovaryans yönteminde VAR değeri, getirilerin standart sapması üzerine 
kurulu olduğu için normal dağılım varsayımına dayanmaktadır (Damodaran, 2007, s. 218). 
Fakat emtia getiri serilerine ilişkin model kalıntıları normal dağılım göstermemekte, çarpık ve 
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kalın kuyruklu bir dağılım sergilemektedir. Bu nedenle normal dağılım varsayımı altında 
yapılan VAR öngörüleri gerçeği yansıtmamaktadır (Cheng ve Hung, 2011, s. 161). 
Literatürde VAR yöntemi ile piyasa riskinin ölçülmesini konu alan çalışmalar yöntemin bu 
zayıf yönünü gidermeye yoğunlaşmakta ve bu bağlamda emtialara ilişkin VAR değerinin 
doğru öngörülebilmesi için farklı modeller ve dağılımlar önermektedirler. Khindanova ve 
Atakhanova (2002), enerji ürünlerini konu alan çalışmalarında VAR değerinin 
hesaplanmasında kullanılan normal dağılım varsayımına dayanan geleneksel yöntemlerin, 
enerji ürünlerine ilişkin getiri serilerindeki asimetri ve kalın kuyruk problemini çözmede 
yetersiz olduğu belirtilmiş ve pareto durağan dağılımının bu sorunu çözmede daha başarılı 
olduğu ve daha güvenilir VaR tahminlerinde bulunduğu ifade edilmiştir. Enerji ürünlerine 
ilişkin VAR öngörüleri için en uygun dağılımın belirlenmesini konu alan diğer bir çalışma 
Hung, Lee ve Liu (2008) tarafından yapılmıştır. Ham petrol, kalorifer yakıtı, propan ve benzin 
verilerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında, enerji ürünlerinde kalın kuyruk sorununun 
bulunduğunu ve kalın kuyruk dağılımına sahip GARCH (GARCH-HT) modelini esas alan 
VaR tahminlerinin, düşük ve yüksek güven düzeylerinde normal ve student-t dağılımına 
dayanan GARCH modellerine göre daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Fan, Zhang, 
Tsai ve Wei (2008), ham petrol spot fiyatları kullanarak Varyans-Kovaryans yöntemi ile VaR 
değerini hesapladıkları çalışmalarında; normal dağılım ile getiri serilerindeki kalın kuyruk 
dağılımını dikkate alan genelleştirilmiş hata dağılımına (GED) dayalı GARCH modelleri 
kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda GED-GARCH modelinin, yaygın olarak kullanılan 
normal dağılıma dayalı VaR modeline göre daha gerçekçi olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 
Giot ve Laurent (2004) tarafından yapılan çalışmada; endüstriyel metaller, ham petrol ve 
kakao fiyatları kullanılarak, kısa ve uzun pozisyon alan yatırımcı açısından Varyans-
Kovaryans yöntemi ile VaR öngörüleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, kalın kuyruk dağılımına 
sahip getirilerin volatilitesini tahmin etmede zayıf kalmakla birlikte uygulamacılar tarafından 
yaygın şekilde kullanıldığı için RiskMetrics modeline yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kalın 
kuyruk dağılımlarını dikkate alan student APARCH, çarpık student APARCH ve çarpık 
student ARCH modelleri kullanılarak da VaR değerleri öngörülmüştür. Çalışmadan elde 
edilen bulgular, çarpık student APARCH modelinin piyasa riskinin ölçülmesinde tüm emtialar 
için daha başarılı sonuç verdiğini ortaya koymuştur. Füss, Adams ve Kaiser (2008), 1991–
2006 dönemini kapsayan çalışmalarında; tarım, enerji, endüstriyel metal, canlı hayvan ve 
kıymetli metallere ilişkin S&P GSCI emtia endekslerinin günlük verileri kullanarak çeşitli 
dinamik VaR yöntemleri ile geleneksel VaR yöntemlerinin performansını incelemişlerdir. 
Çalışmada, kullanılan emtia serilerinin normal dağılım göstermediği belirtilerek; geleneksel 
VaR yöntemin riski daha düşük tahmin edeceği ifade edilmiştir. Bu nedenle normal dağılım 
sergilemeyen getiri serileri için VaR değerini tahmin etmeye olanak sağlayan CF-VaR 
(Cornish-Fisher expansion VaR) yöntemi çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca çalışmada 
RiskMetrics ve GARCH modellerine dayalı VaR değerleri de hesaplanmıştır. Dinamik VAR 
modelleri olarak belirtilen CAViaR ve GARCH modeline dayanan VAR yöntemlerinin 
geleneksel yöntemlere göre daha iyi performans gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Literatürde kıymetli ve endüstriyel metal piyasasında VaR yöntemi ile piyasa riskinin 
ölçülmesini konu alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Üstelik bu çalışmalar arasında altını 
içeren çalışma sayısı daha da sınırlı kalmaktadır. Cheng, Su ve Tzou (2009) tarafından 
yapılan çalışmada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak altın 
piyasasında VaR değeri incelenmiştir. Çalışmada altın ile petrol fiyatlarındaki volatilite 
arasındaki ilişki power GARCH (PGARCH) ve GARCH modelleri kullanılarak ortaya 
konulmuştur. Bu bağlamda altın fiyatlarındaki volatilitenin tahmini için BHK-PGARCH, BHK-
PGARCH-HV, BHK-PGARCH-HV-A, BHK-GARCH, BHK-GARCH-HV ve BHK-GARCH-HV-A 
modelleri; petrol fiyatlarındaki volatilite için ise BHK-PGARCH-HV modeli oluşturulmuştur. 
Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre PGARCH modelleri GARCH modellerine göre 
daha iyi performans gösterirken, PGARCH-HV modeli yüksek volatilitelerde esnek bir yapıya 
sahip olmasından dolayı VAR değerinin tahmininde ve ölçülmesinde en iyi model olmaktadır. 
Hammoudeha, Malikb ve McAleerc (2011) tarafından yapılan çalışmada ise altın, gümüş, 
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platinyum ve paladyum kıymetli metallerine ilişkin VAR değerlerini hesaplamak amacıyla 
volatilite tahmininde RiskMetrics, GARCH(1,1), t dağılımına sahip GARCH (t-GARCH), yarı 
parametrik filtrelenmiş tarihi simülasyon (GARCH-FHS) yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen bulgular, dört metal içinde t-GARCH modelinin en doğru ve en sağlam VaR 
tahminlerini verdiğini göstermiştir. Altını konu alan bir diğer çalışma Cheng ve Hung (2011) 
tarafından yapılmıştır. Çalışmada altın, gümüş ve bakırdan oluşan metallerin yanı sıra petrol 
ürünlerinin spot ve vadeli işlem getirilerinden hareketle Varyans-Kovaryans yöntemi ve Filtreli 
Tarihi Simülasyon yöntemi ile VaR değerleri tahmin edilmiştir. Metal ve petrol ürünlerine 
ilişkin getiri serileri normal dağılıma göre daha geniş ve kalın kuyruklu dağılım gösterdiği için 
bu emtiaların getiri dağılımlarını modellemek amacıyla farklı düzeylerde basıklık ve çarpıklık 
katsayılarına sahip dağılımlar için uygun olan çarpık genelleştirilmiş t dağılımı (skewed 
generalized t distribution, SGT) kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada normal dağılım ve GED 
dağılımına dayanan modeller kullanılarak VaR öngörüleri yapılmıştır. Getirilerin volatilitelerini 
modellemek için ise GARCH(1,1) modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar SGT 
dağılımını esas alan VAR modellerinin normal ve GED dağılımını esas alan modellere göre 
daha güvenilir tahminler yaptığını göstermiştir. Johanson ve Sova (2013) tarafından yapılan 
çalışmada, altın ve diğer emtialar ile hisse senetleri ve döviz kurları için normal ve student-t 
dağılımı varsayımları altında VaR değerinin tahminine ilişkin ARCH(1,1), GARCH (1,1) ve 
EGARCH (1,1) modelleri arasından en iyi modelin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen 
bulgular altın serileri için normal dağılımlı ARCH (1,1) modeli ile normal ve student-t dağılımlı 
EGARCH (1,1) modelinin daha doğru VAR öngörülerinde bulunduğunu, fakat normal ve 
student-t dağılımlı GARCH (1,1) modelinin yeterli olmadığını ortaya koymuştur. 

3. Araştırma Yöntemi ve Veriler 

Çalışmada 02.01.2003–27.11.2013 tarihleri arasındaki Borsa İstanbul (BİST) kıymetli 
madenler ve kıymetli taşlar piyasasında işlem gören USD/Ons altın fiyatlarının günlük 
kapanış değerleri ile The London Bullion piyasasında öğleden sonra yapılan altın fiyat 
sabitleme seansında oluşan USD/Ons altın fiyatlarının günlük öğleden sonra değerleri 
kullanılmıştır. BİST altın için 02.01.2003–27.11.2013 tarihlerini kapsayan örneklem dönemi 
ikiye ayrılarak, 02.01.2003–13.11.2012 tarihleri arasındaki dönem örneklem içi olarak ifade 
edilmiş ve volatilitenin hesaplanmasında kullanılacak modellerin tahmini için kullanılmıştır. 
Örneklem dışı olarak ifade edilen 14.11.2012–27.11.2013 tarihleri arasındaki 250 iş 
gününden oluşan dönem ise VAR değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Londra altın için 
ise 02.01.2003–13.12.2012 tarihleri arasındaki dönem örneklem içi, 14.12.2012–27.11.2013 
tarihleri arasındaki 250 iş gününden oluşan dönem ise örneklem dışı olarak ifade edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik veri dağıtım sistemi ile Dünya Altın 
Konseyi (World Gold Council) internet sitesinden (http://www.gold.org/) sağlanan veri setinin 
logaritmik günlük getirileri aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır: 

Yt = In(pt pt−1⁄ )                                                                                                        (1) 

Yt: altının t günündeki logaritmik getirisi 

pt: altının t günündeki kapanış fiyatı 

pt-1: altının t-1 günündeki kapanış fiyatı 

BİST ve Londra altın getiri serilerine ilişkin volatilitenin modellenmesinde simetrik 
GARCH ve asimetrik GARCH modelleri (EGARCH, GJR-GARCH) kullanılmıştır. 

Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH modeli, hata terimi varyansının zamana 
bağlı olarak değiştiği varsayımına dayanmaktadır. GARCH (p,q) modeline ilişkin koşullu 
ortalama ve varyans denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Bollerslev 1986, s.309): 
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Yt = 𝑎 + b′Xt + εt       , 𝜀𝑡⎢Ψt−1~N(0, ht)                                                                   (2) 

ht = α0 + ∑ αi
q
i=1 εt−i

2 + ∑ βj
p
j=1 ht−j                                                                          (3) 

(2) ve (3) nolu eşitlikte Ψ, bilgi setini; t, zaman indeksini; Yt ve ht sırasıyla, koşullu 
ortalama ve varyansı; εt, sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı hata terimini; q, hata karelerinin 
gecikme uzunluğunu; p, koşullu varyansın gecikme uzunluğunu; Xt bağımsız değişken 
vektörünü; b, parametre vektörünü; αi ve βj sırasıyla koşullu varyans üzerindeki ARCH ve 
GARCH etkilerini; α ve α0 katsayıları ise koşullu varyans denkleminin sabit değerlerini 
simgelemektedir. 

Simetrik GARCH modeli, olumlu (pozitif şoklar, εt-1>0 olması durumu) ve olumsuz 
haberlerin (negatif şoklar, εt-1<0 olması durumu) volatilite üzerinde yarattığı etkiyi simetrik 
şekilde ele almaktadır. Başka bir ifadeyle olumlu ve olumsuz haberlerin volatilite üzerindeki 
etkisi aynı olmaktadır. Fakat olumlu ve olumsuz haberlerin volatilite üzerinde asimetrik etkisi 
olabilir. Genel olarak olumsuz haberler finansal piyasalara ulaştığında varlık fiyatlarının 
dalgalanma gösterdiği ve volatilitenin hızla arttığı gözlenirken, olumlu haberlerde volatilitenin 
daha yavaş olduğu gözlenmektedir. Böyle durumlarda simetrik GARCH modelleri yetersiz 
kalmaktadır (Carter, William ve Guay, 2010, s. 527). Bu nedenle simetrik GARCH 
modellerinin, şokların neden olduğu asimetrik tepkiye izin vermemesi ve koşullu varyansın 
her zaman pozitif olması için parametre kısıtlarını sağlama zorunluluğu gibi 
dezavantajlarından dolayı asimetrik GARCH modelleri geliştirilmiştir (Cont, 2010, s. 809). 

Nelson (1991) tarafından geliştirilen EGARCH modeli asimetrik bir GARCH modeli 
olup, aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

     log(ht) = α0 + ∑ αi
q
i=1

|εt−i|

√ht−i
+ ∑ γi

q
i=1

εt−i

√ht−i
+ ∑ βjlo g(ht−j) ,  𝜀𝑡|Ψt−1~ 𝑁(0, ℎ𝑡) 

p
j=1         (4) 

 
(4) nolu eşitlikte γ parametresi asimetrik etkiyi yani kaldıraç etkisini göstermektedir. γ 

parametresinin anlamlı ve negatif olması olumsuz haberlerin olumlu haberlere göre daha 
fazla volatilite yarattığını göstermektedir. Parametre 0 değerini aldığında asimetrik etki 
ortadan kalkmakta ve model simetrik olmaktadır (Asteriou ve Hall, 2007, s. 269). Ayrıca 
EGARCH modelinde, değişen varyans logaritmik doğrusal formda modellendiği için 
parametreler negatif değerlere sahip olsa da değişen varyans hiçbir zaman negatif 
olmamaktadır (Enders, 2009, s. 156). 

Pozitif ve negatif şokların volatilite üzerinde aynı etkiye sahip olmadığını varsayan diğer 
model ise GJR-GARCH modelidir. Glosten, Jaganathan, Runkle (1993) ve Zakoian (1994) 
tarafından geliştirilen model aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

ht = α0 + ∑ αi
q
i=1 εt−i

2 + ∑ γiDt−i
q
i=1 εt−i

2 + ∑ βj
p
j=1 ht−j  𝜀𝑡|Ψt−1~ 𝑁(0, ℎ𝑡)                 (5) 

              Dt−i = {
1    εt−1 < 0 𝑖𝑠𝑒 (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟)
0 εt−1 > 0 𝑖𝑠𝑒 (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟)

 

(5) nolu eşitlikte görüldüğü üzere GJR-GARCH modeli, negatif şokların volatilite 
üzerinde pozitif şoklardan daha fazla etki yaratmasına olanak sağlayacak şekilde simetrik 
GARCH modelinin genişletilmesiyle elde edilmektedir (Alexander, 2008, s. 150). Dt-i 

değişkeni hata teriminin sıfırdan küçük olması durumunda 1 değerini alırken, sıfırdan büyük 
ya da eşit olması durumunda 0 değerini almaktadır. Böylece olumlu (pozitif şokların) ya da 
olumsuz haberlerin (negatif şokların) volatilite üzerinde farklı etki yaratması sağlanmış 
olmaktadır. Negatif şokların volatilite üzerinde pozitif şoklardan daha fazla etki yaratabilmesi 
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için γi parametresinin istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif olması gerekmektedir (Carter ve 
diğerleri, 2010, s. 528). 

Simetrik ve asimetrik GARCH modellerinin geçerliliği için denklemde yer alan sabit 
parametresinin sıfırdan büyük (α0>0),  αi ve βj parametrelerinin sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük 
(αi≥0 ve βj≥0), p değerinin sıfırdan büyük ve q değerinin ise sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük 
olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra simetrik GARCH modelin durağanlığı için αi ve βj 
parametreleri toplamının birden küçük olması zorunludur (Bollerslev, 1986: s. 309). EGARCH 
modelin durağan olabilmesi için βj toplamının birden küçük olması, GJR-GARCH modeli için 
ise αi+βj+0,5γi toplamının birden küçük olması gerekmektedir (Wang ve Wu, 2012, s. 2173). 

Normal dağılıma sahip GARCH modelleri, piyasalarda dalgalanmaların arttığı 
dönemlerde finansal getirilerdeki volatiliteyi tam olarak modelleyememektedir. Özellikle 
günlük ya da yüksek frekanslı veri setinin kullanıldığı durumlarda, piyasa getirileri çarpık ve 
aşırı basık bir dağılım sergilemekte ve normal bir dağılım göstermemektedir (Alexander, 
2008, s. 158). Van den Goorbergh ve Vlaar (1999) ve Giot (2000) gibi VaR yöntemi üzerine 
yapılan çoğu çalışma normal dağılımlı modellerin kalın kuyruk ve sivri dağılımları dikkate 
almadığını göstermiştir (Hung, Lee ve Liu, 2008, s. 1175). Bu kapsamda Bollerslev (1986) 
tarafından student-t dağılımlı GARCH modeli önerilmiştir (Alexander, 2008, s. 158). Student-t 
dağılımı normal dağılım gibi simetrik, fakat daha sivri ve daha kalın kuyruğa sahip bir 
dağılımdır. Bu nedenle getiri serilerinin modellenmesinde normal dağılımdan daha uygun 
düşmektedir (Güner, Mitov ve Racheva-Yotova, 2013, s. 734). Student-t dağılımı varsayımı 
altında koşullu varyans ve ortalama eşitliği GARCH modellerinde belirtildiği gibidir. Log-
olabilirlik fonksiyonu ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Hung, Lee ve Liu, 2008, s. 1177): 

                                         (6) 

(6) nolu eşitlikte Θ, α, α0, αi, βj ve υ parametrelerinden oluşan t-GARCH modelinin 
parametre vektörünü; υ, serbestlik derecesini ve Γ(.), gama fonksiyonunu ifade etmektedir. υ, 
parametresi dağılımın kuyruk kalınlığını kontrol etmekte ve pozitif değer almaktadır. 
Parametre küçüldükçe kuyruk kalınlaşmakta, parametre katsayısının 30’u geçmesi halinde 
ise dağılım normal dağılıma yaklaşmaktadır (Güner ve diğerleri, 2013,  s. 734). 

Çalışmada normal ve student-t dağılımı varsayımı altında, yüzde 99 güven aralığında, 
bir günlük elde tutma süresi dikkate alınarak Varyans-Kovaryans yöntemi ile VaR değerleri 
hesaplanmıştır. VaR değerinin hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır (Cheng ve 
Hung, 2011, s.162): 

                                                                                                                                (7) 

(7) nolu eşitlikte VaRt, t dönemine ait normal ve student-t dağılımı varsayımı altında 

öngörülen VaR değerini; μ, koşullu ortalamayı; , t dönemine ait normal ve student-t 
dağılımı varsayımı altında GARCH modelleri kullanılarak tahmin edilen koşullu standart 

sapmayı;  ise normal ve student-t dağılımın sol tarafındaki α yüzdelik dilimine karşılık 
gelen tablo değerini ifade etmektedir. 

VaR eşitliğinde yer alan μ koşullu ortalama ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Hung, 
Lee ve Liu, 2008, s. 1176; Cheng ve Hung, 2011, s. 162):   

Yt = μt + εt , εt~(0, ht)                                                   (8) 
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Yt, emtianın t dönemindeki getiri oranını; μ ise emtianın t dönemindeki koşullu 
ortalamasını ifade etmektedir. Çalışmada öngörülen VAR değerlerinin doğruluğunu test 
etmek için Kupiec (1995) ve Christoffersen (1998) geriye dönük testleri kullanılmıştır. 

Kupiec (1995) tarafından geliştirilen koşulsuz kapsama testi, VaR modellerinin gerçek 
riski yeterince tahminleyip tahminlemediğini belirlemek amacıyla yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 1 serbestlik derecesinde dağılıma sahip Kupiec (1995) testinde olabilirlik 
oranı test istatistiği (LRuc) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:   

LRuc = 2In[(1 − f)T−Nf N] − 2In[(1 − α)T−NαN],    LR~χ2(1)                               (9) 

(9) nolu eşitlikte T, örneklem büyüklüğünü; N, aşım sayısını; f, aşım oranını yani aşım 
sayısının örneklem büyüklüğüne oranını ve 1-α güven aralığını göstermektedir. Kupiec 
(1995) testinde boş hipotez f=α şeklinde ifade edilmekte ve LRuc istatistiği, yüzde99 güven 
düzeyinde 6,64 kritik tablo değerini aşması halinde boş hipotez reddedilmektedir. Bu durum 
VaR modelinin yeterli olmadığını göstermektedir (Fan, Zhang, Tsai ve Wei, 2008, s. 3160). 

Kupiec testi sadece aşım sayısı üzerine odaklanmakta fakat aşımların rastsal dağılıp 
dağılmadığını incelememektedir. Christoffersen (1998) tarafından geliştirilen koşullu 
kapsama testi, hem toplam aşım sayısının beklenen sayısına eşit olup olmadığını hem de 
aşımların bağımsız şekilde dağılıp dağılmadığını incelemektedir (Hung, Le ve Liu, 2008, s. 
1179). Bu kapsamda 2 serbestlik derecesinde dağılıma sahip Christoffersen (1998) testinde 
olabilirlik oranı test istatistiği (LRcc) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

LRcc = −2log
(1−α)n0αn1

(1−π̂01)n00π̂01
n01(1−π̂11)n10π̂11

n11 ~χ2(2)                              (10) 

(10) nolu eşitlikte n0, örneklem büyüklüğü ile aşım sayısı arasındaki farkı (T-N); n1, 
aşım sayısını ni,j, j değerini izleyen i değerinin gözlem sayısını (i,j:0,1); π01= n01/(n00+n01) ve 
π11= n11/(n10+n11) ifade etmektedir. Christoffersen (1998) testinde boş hipotez aşımlarının 
bağımsız olduğunu ve beklenen aşım oranının α anlamlılık düzeyine eşit olduğunu ifade 
etmektedir (Cheng ve Hung, 2011, s. 164). Bu bağlamda LRcc istatistiği, yüzde 99 güven 
düzeyinde 9,21 kritik tablo değerini aşması durumunda boş hipotez reddedilmektedir (Hung, 
Le ve Liu, 2008, s. 1185). 

4. Araştırma Bulguları 

Çalışmada kullanılan altın serilerinin logaritmik getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 1’de yer almaktadır. 

           Tablo 1. Altın Getiri Serilerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  BİST ALTIN LONDRA ALTIN 

Ortalama 0,000335 0,000452 

Medyan 0,000694 0,000398 

Maksimum 0,068918 0,068414 

Minimum -0,05934 -0,095962 

Standart Sapma 0,011902 0,012331 

Çarpıklık -0,2934 -0,441814 

Basıklık 6,021308 7,747823 

Jarque-Bera 

(Prob) 
1038,83    
(0,0000) 

2764,70  

(0,0000) 
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Tablo 1 incelendiğinde Londra altının ortalama getirisinin ve standart sapmasının BİST 
altına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Londra altın için ortalama getiri 0,000452 iken 
BİST altın için 0,000335’dir. Londra ve BİST altın için standart sapma ise sırasıyla 0,012331 
ve 0,011902’dir.  

Grafik1. BİST ve Londra Altın Getiri Serilerine İlişkin Histogram 

             

Çalışmada serilerin normal dağılım özelliği taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde 
basıklık ve çarpıklık katsayıları ile Jarque-Bera test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Normal 
dağılıma sahip getiri serilerinde basıklık katsayısı 3, çarpıklık katsayısı 0 olmaktadır. BİST ve 
Londra altın getiri serilerine ilişkin basıklık katsayısı sırasıyla 6,021308 ve 7,747823, çarpıklık 
katsayısı sırasıyla -0,2934 ve -0,441814 değerlerini almaktadır. Basıklık katsayısının üçten 
büyük olması dağılımın normal dağılıma göre daha basık olduğunu, çarpıklık katsayısının 
sıfırdan küçük olması ise dağılımın sola çarpık olduğunu ifade etmektedir. Grafik 1’de 
görüldüğü üzere altın getiri serilerinde kalın kuyruk sorunu gözlemlenmekte ve seri kendi 
ortalaması etrafında simetrik olmayıp, sola çarpık bir dağılım sergilemektedir. Bu durum altın 
getiri serilerinin aşırı basık ve sola çarpık bir dağılıma sahip olduğunu ve normal dağılım 
göstermediğini ifade etmektedir. Ayrıca Jarque-Bera test istatistiğine ilişkin olasılık değeri 
yüzde1 anlamlılık düzeyinden küçük çıkmakta ve serilerin normal dağıldığını ifade eden boş 
hipotez reddedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, Jarque-Bera test sonuçları serilerin normal 
dağılım göstermediğini doğrulamaktadır. 

BİST ve Londra altın piyasası serilerinin logaritmik getirilerine ait zaman yolu grafikleri 
aşağıda yer almaktadır. Grafik 2 incelendiğinde serilerin yaklaşık sıfır ortalama etrafında 
dağılım gösterdiği ve volatilite kümelenmesinin olduğu yani getirilerdeki büyük ve küçük 
değişimleri sırasıyla büyük ve küçük değişimlerin takip ettiği gözlemlenmektedir. Bu durum 
serinin durağan olabileceği ve getiri serilerindeki volatilitenin zaman içinde değişim gösterdiği 
hakkında ipucu vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

BİST Altın Londra Altın 
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Grafik 2. BİST ve Londra Altın Getiri Serilerine İlişkin Zaman Yolu Grafikleri 

 

Getiri serilerine ilişkin volatilitenin tahmininde kullanılacak uygun koşullu ortalama ve 
değişen varyans modelinin belirlenebilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. Bu 
kapsamda altın getiri serilerinin durağanlığını incelemek için literatürde yaygın olarak 
kullanılan ve birbirlerini tamamlayan ADF (Augemented Dickey Fuller) ve PP (Phillips Peron) 
birim kök testleri uygulanmıştır. Her iki birim kök testinde hesaplanan test istatistiklerinin 
mutlak değeri, çeşitli anlamlılık düzeylerinde MacKinnon kritik değerlerinin mutlak değerinden 
büyük olması durumunda serinin birim köke sahip olduğunu ifade eden boş hipotez 
reddedilmekte ve böylece serinin durağan olduğu kabul edilmektedir. ADF ve PP birim kök 
testleri sabit terim, sabit terim ve trend içeren modeller kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 
sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

 Tablo 2. Altın Serilerine İlişkin Birim Kök Test Sonuçları 

  ADF PP 

Getiri Serileri Sabit Terimli Sabit Terimli ve Trendli Sabit Terimli Sabit Terimli ve Trendli 

BİST Altın -49,0352* -49,0249* -49,0419* -49,0314* 

Londra Altın -50,5578* -50,5481* -50,5962* -50,5859* 

Gecikme sayısının belirlenmesinde SIC bilgi kriteri kullanılmıştır. 
 * İlgili katsayılar yüzde1 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 2’de sunulan ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre tüm katsayılar yüzde 1 
düzeyinde anlamlıdır. Bu durumda çalışmaya konu olan getiri serilerinin birim kök içermediği 
ve serilerin durağan olduğu kabul edilir.  

Çalışmada altın getirilerine ilişkin değişen varyansı modellemek için normal ve student-t 
dağılımına dayanan GARCH(p,q), EGARCH(p,q) ve GJR-GARCH(p,q) modelleri kullanılmıştır. 
Fakat GARCH tipi modellerle değişen varyansı tahmin etmeden önce ARCH etkisinin 
varlığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Engle (1982) tarafından geliştirilen ARCH-
LM testi uygulanmıştır. 

Tablo 3’te örneklem içi döneme ait altın getiri serilerine ilişkin farklı gecikme 
düzeylerinde uygulanan ARCH-LM test sonuçları yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre 

bütün gecikmelerde LM test istatistiği yüzde1 anlamlılık düzeyinde Χ2 tablo değerinden daha 

yüksek çıkmış ve altın getiri serilerine ait hata terimlerinde ARCH etkisinin olduğunu savunan 
alternatif hipotez kabul edilmiştir. Bu kapsamda altın getiri serilerine ilişkin değişen varyans 
GARCH modelleri dikkate alınarak tahmin edilebilecektir. 

 

BİST Altın Londra Altın 
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      Tablo 3. Altın Getiri Serilerine İlişkin ARCH-LM Test Sonuçları 

 BİST ALTIN LONDRA ALTIN 

LM(1) 
T*R

2
 52,88312* 25,49252* 

X
2
 6,634 6,634 

LM(5) 
T*R

2
 142,1812* 174,9051* 

X
2
 15,086 15,086 

LM(10) 
T*R

2
 192,8312* 216,5389* 

X
2
 23,209 23,209 

LM(15) 
T*R

2
 260,5132* 271,3258* 

X
2
 30,578 30,578 

LM(20) 
T*R

2
 289,9178* 304,6623* 

X
2
 37,566 37,566 

* İlgili katsayılar yüzde1 düzeyinde anlamlıdır, 

Literatürde volatilitenin öngörülmesinde GARCH (1,1) modelinin uygun bir model 
olduğu belirtilmekle birlikte (Hung, Lee ve Liu, (2008); Sadorsky (2006); Sadeghi ve 
Shavvalpour (2006); Enders (2009)) çalışmada altın getiri serilerine ilişkin normal ve student-
t dağılımları varsayımı altında 3 gecikmeye kadar GARCH(p,q), EGARCH(p,q) ve GJR-
GARCH(p,q) değişen varyans modelleri oluşturulmuştur. Bu modeller arasında en uygun 
olanları, parametrelerin anlamlı olması, model parametrelerinin pozitif olması (α0>0, αi≥0, 
βi≥0), model durağanlık koşulunun sağlanması, AIC ve SIC bilgi kriterlerinin küçük olması 
dikkate alınarak belirlenmiştir. 

BİST altın için normal ve student-t dağılımları varsayımı altında 3 gecikmeye kadar 
oluşturulan simetrik ve asimetrik GARCH değişen varyans modelleri arasında en uygun  
modeller GARCH(1,1), EGARCH(1,1,1), GJR-GARCH(1,1,1), t-GARCH(1,1), t-EGARCH(1,1,1)  
ve t- GJR-GARCH(1,1,1) olarak belirlenmiştir. Londra altın için ise GARCH(1,1), 
EGARCH(1,3,3), GJR-GARCH(1,1,1), t-GARCH(1,1), t-EGARCH(1,2,2) ve t- GJR-
GARCH(1,1,1) modellerinin en uygun modeller oldukları ve volatilite kümelenmesini 
yakalamakta başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. BİST altın ve Londra altın için belirlenen 
değişen varyans modellerine ilişkin parametre tahminleri Tablo 4 ve Tablo 5’de yer 
almaktadır. 

Tablo 4. BİST Altın Getiri Serilerine İlişkin Koşullu Değişen Varyans Modelleri 

 

GARCH(1,1) EGARCH(1,1,1) 
GJR-

GARCH(1,1,1) 
t-

GARCH(1,1) 
t-

EGARCH(1,1,1) 
t-GJR-

GARCH(1,1,1) 

μ 0,000596* 0,000768* 0,000701* 0,000801* 0,000871* 0,000843* 

α0 1,21E-06* -0,130745* 8,55E-078* 1,24E-06** -0,132011* 9,39E-07** 

α1 0,050311* 0,100357* 0,062518* 0,047317* 0,098058* 0,059093* 

γ1   0,026027* -0,029950*   0,025674* -0,025784* 

β1 0,941030* 0,993945* 0,947537* 0,944237* 0,993517* 0,948730* 

AIC -6,17977 -6,18041 -6,18204 -6,20972 -6,2095 -6,21036 

SIC -6,170061 -6,168273 -6,16991 -6,19759 -6,194938 -6,1958 

*, **, *** İlgili katsayılar sırasıyla yüzde 1, yüzde 5, yüzde 10 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4 ve Tablo 5’de yer alan modellere ilişkin parametre tahminleri incelendiğinde, 
modellerin durağanlık koşulunu sağladıkları ve parametre toplamlarının 1’e çok yakın, fakat 
1’den küçük oldukları görülmektedir. Model parametreleri toplamının 1’e çok yakın olması 
volatilite kalıcılığının yüksek olduğunu ve geçmiş dönemdeki şokların cari dönemdeki 
volatilite üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 5. Londra Altın Getiri Serilerine İlişkin Koşullu Değişen Varyans Modelleri 

 

GARCH(1,1) EGARCH(1,3,3) 
GJR-

GARCH(1,1,1) 
t-

GARCH(1,1) 
t-

EGARCH(1,2,2) 
t-GJR-

GARCH(1,1,1) 

μ 0,000576* 0,000792* 0,000701* 0,000900* 0,000921* 0,000932* 

α0 8,69E-07* -0,121684* 5,71E-07** 1,16E-06* -0,133471* 9,69E-07** 

α1 0,043148* -0,098833* 0,049361* 0,041275* -0,148583* 0,054752* 

α2   -0,09377**     0,244065*   

α3   0,085255*         

γ1   -0,123155* -0,034391*   -0,161427* -0,026008** 

γ2   0,113146*     0,195470*   

γ3   0,048864**         

β1 0,951067* 0,994825*** 0,955534*** 0,951610* 0,992920* 0,953742* 

AIC -6,1669 -6,1891 -6,1716 -6,2077 -6,2228 -6,2086 

SIC -6,1579 -6,1688 -6,1604 -6,1964 -6,2048 -6,1951 

*, **, *** İlgili katsayılar sırasıyla yüzde 1, yüzde 5, yüzde 10 düzeyinde anlamlıdır. 

Asimetrik etkiyi dikkate alan modeller incelendiğinde her iki altın getiri serilerinde γ 
parametresi, EGARCH ve GJR-GARCH modellerinde sırasıyla pozitif ve negatif çıkmıştır. Bu 
durum asimetrik etkinin varlığını ve altın getiri serilerine ilişkin volatilite üzerinde olumlu 
haberlerin olumsuz haberlere göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Hisse senedi 
piyasalarında, getirilerdeki negatif yönlü büyük bir değişim pozitif yönlü değişime göre daha 
fazla oynaklığa neden olurken; emtia piyasasında ise tam tersi bir asimetri söz konusu 
olmakta, emtia fiyatlarındaki yükseliş tüketici için kötü bir haber olarak algılanarak, istikrar 
bozucu bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle emtia piyasasında getirilerdeki pozitif yönlü büyük 
bir değişim negatif yönlü değişimden daha fazla oynaklığa neden olmaktadır (Alexander, 
2008, s. 148). Bu durum altın piyasasında da ortaya çıkmış, olumlu haberler volatilite 
üzerinde daha fazla etkili olmuştur.  

Altın getiri serileri için normal ve student-t dağılımları varsayımı altında uygun 
modellerin parametreleri tahmin edildikten sonra model kalıntılarında ARCH etkisinin olup 
olmadığı farklı gecikme uzunluklarına göre ARCH-LM testi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 
6 ve Tablo 7’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar ARCH etkisinin ortadan kalktığını ve değişen 
varyans sorunun görülmediğini ortaya koymaktadır. 

Tablo 6: BİST Altın Getiri Serilerine İlişkin ARCH-LM Test Sonuçları 

ARCH-LM GARCH(1,1) EGARCH(1,1,1) GJR-GARCH(1,1,1) 

LM(1) 
T*R

2
 0,224 1,979 0,718 

X
2
 6,634 6,634 6,634 

LM(5) 
T*R

2
 2,112 3,351 3,000 

X
2
 15,086 15,086 15,086 

LM(10) 
T*R

2
 3,740 4,780 3,711 

X
2
 23,209 23,209 23,209 

LM(15) 
T*R

2
 9,153 11,733 8,978 

X
2
 30,578 30,578 30,578 

LM(20) 
T*R

2
 24,561 26,994 24,605 

X
2
 37,566 37,566 37,566 

ARCH-LM t-GARCH(1,1) t-EGARCH(1,1,1) t-GJR-GARCH(1,1,1) 

LM(1) 
T*R

2
 0,462 2,142 0,854 

X
2
 6,634 6,634 6,634 

LM(5) 
T*R

2
 1,768 3,325 2,690 

X
2
 15,086 15,086 15,086 

LM(10) 
T*R

2
 3,997 4,973 3,701 

X
2
 23,209 23,209 23,209 

LM(15) 
T*R

2
 10,239 12,421 9,493 

X
2
 30,578 30,578 30,578 

LM(20) 
T*R

2
 26,336 28,251 25,667 

X
2
 37,566 37,566 37,566 
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Tablo 7: Londra Altın Getiri Serilerine İlişkin ARCH-LM Test Sonuçları 

ARCH-LM 
 

GARCH(1,1) EGARCH(1,3,3) GJR-GARCH(1,1,1) 

LM(1) 
T*R

2
 3,709 0,448 3,717 

X
2
 6,634 6,634 6,634 

LM(5) 
T*R

2
 6,623 1,360 5,833 

X
2
 15,086 15,086 15,086 

LM(10) 
T*R

2
 11,758 8,132 11,439 

X
2
 23,209 23,209 23,209 

LM(15) 
T*R

2
 16,168 10,138 14,054 

X
2
 30,578 30,578 30,578 

LM(20) 
T*R

2
 18,174 16,748 17,119 

X
2
 37,566 37,566 37,566 

ARCH-LM t-GARCH(1,1) t-EGARCH(1,2,2) t-GJR-GARCH(1,1,1) 

LM(1) 
T*R

2
 2,582 1,493 2,917 

X
2
 6,634 6,634 6,634 

LM(5) 
T*R

2
 5,720 4,698 5,205 

X
2
 15,086 15,086 15,086 

LM(10) 
T*R

2
 11,031 10,572 10,729 

X
2
 23,209 23,209 23,209 

LM(15) 
T*R

2
 16,134 13,653 14,307 

X
2
 30,578 30,578 30,578 

LM(20) 
T*R

2
 18,288 24,491 17,337 

X
2
 37,566 37,566 37,566 

BİST altın için 02.01.2003–13.11.2012, Londra altın için ise 02.01.2003–13.12.2012 
tarihlerini kapsayan örneklem içi döneme ilişkin veriler kullanılarak normal ve student-t 
dağılımları varsayımı altında uygun koşullu ortalama ve koşullu varyans modellerinin 
parametreleri tahmin edilmiştir. Bu tahminlerden hareketle BİST altın için 14.11.2012–
27.11.2013, Londra altın için ise 14.12.2012–27.11.2013 dönemine ait 250 gözleme ilişkin 
değişen varyans hesaplanmıştır. Hesaplanan varyans değerlerinden hareketle Varyans-
Kovaryans yöntemi ile normal ve student-t dağılımları varsayımı altında bir günlük VAR 
öngörülerinde bulunulmuştur. Örneklem dışı dönemde yer alan her bir iş günü için öngörülen 
VAR değerleri aynı günde gerçekleşen kazanç ve kayıplarla karşılaştırılarak aşım sayısı ve 
oranı belirlenmiştir. Aşım oranının belirlenen anlamlılık düzeyinden büyük olması ya da 
gerçekleşen aşım sayısının beklenen aşım sayısından büyük olması (250 x anlamlılık 
düzeyi) modelin piyasa riskini düşük tahmin ettiğini, küçük olması ise piyasa riskinin 
olduğundan daha yüksek tahmin ettiğini ifade etmektedir. Gerçekleşen aşım sayısı ve 
oranının, beklenen aşım sayısı ve belirlenen anlamlılık düzeyine yakın olması modelin 
güvenilirliğini ve tahmin gücünü artırmaktadır.  

Çalışmada yüzde 99 güven düzeyinde öngörülen VAR değerlerinin doğruluğunu ve 
modellerin performansını test etmek amacıyla aşım sayıları ve oranları değerlendirilmiş, 
Kupiec (1995) koşulsuz kapsama testi ve Christoffersen (1998) koşullu kapsama testleri 
uygulanmıştır. BİST ve Londra altın getiri serilerine ilişkin normal ve student-t dağılımları 
varsayımı altında öngörülen VAR değerlerine ilişkin özet bulgular sırasıyla Tablo 8 ve Tablo 
9’da verilmiştir. 
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Tablo 8. BİST Altına İlişkin Öngörülen VAR Değerleri için Temel İstatistikler ve Geriye 
Dönük Test Sonuçları 

Dağılım Modeller 
Ortalama 

VaR 
Aşım 
Sayısı  

Aşım 
Oranı 

%99 Güven Düzeyi 

LRuc LRcc 

Normal  

GARCH(1,1) -0,025 4 0,016 0,769 0,912 

EGARCH(1,1,1) -0,024 7 0,028 5,387 7,379 

GJR-GARCH(1,1,1) -0,024 7 0,028 5,387 7,379 

Student-t 

t-GARCH(1,1) -0,033 3 0,012 0,099 0,172 

t-EGARCH(1,1,1) -0,024 7 0,028 5,387 7,379 

t-GJR-GARCH(1,1,1) -0,031 3 0,012 0,099 0,172 

BİST altın serileri için Tablo 8’de yer alan LRuc ve LRcc test istatistiklerine göre normal 
ve student-t dağılımlarına dayanan GARCH (1,1), EGARCH (1,1,1) ve GJR-GARCH (1,1,1) 
modellerinin performanslarının yeterli olduğu ifade edilebilir. Her iki dağılıma ilişkin 
modellerin VAR öngörüleri doğru olmakla birlikte, t-GARCH (1,1) ve t-GJR-GARCH (1,1,1) 
modellerinde LRuc ve LRcc test istatistikleri normal dağılıma göre daha düşük ve aşım oranı 
yüzde1 anlamlılık düzeyine daha yakındır. Bu nedenle student-t dağılımının normal dağılıma 
göre performansının daha iyi olduğu belirtilebilir. Bu modeller arasında da en düşük ortalama 
piyasa riski asimetrik model olan t-GJR-GARCH (1,1,1) modeli tarafından öngörülmektedir. 

   Tablo 9. Londra Altına İlişkin Öngörülen VAR Değerleri İçin Temel İstatistikler  
    ve Geriye Dönük Test Sonuçları 
 

Dağılım Modeller 
Ortalama 

VAR 
Aşım 
Sayısı  

Aşım 
Oranı 

Yüzde 99 Güven 
Düzeyi 

LRuc LRcc 

Normal  

GARCH(1,1) -0,029 5 0,020 1,957 5,131 

EGARCH(1,3,3) -0,024 12 0,048 19,016* 19,378* 

GJR-GARCH(1,1,1) -0,027 8 0,032 7,733* 9,160 

Student-t 

t-GARCH(1,1) -0,041 2 0,008 0,108 0,137 

t-EGARCH(1,2,2) -0,034 2 0,008 0,108 0,137 

t-GJR-GARCH(1,1,1) -0,039 2 0,008 0,108 0,137 

Londra altın serilerine ilişkin Tablo 9’da yer alan LRuc ve LRcc test istatistiklerine göre 
normal dağılıma dayalı EGARCH (1,3,3) ve GJR-GARCH (1,1,1) modelleri dışında tüm 
modellerin performanslarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Fakat EGARCH (1,3,3) modeli 
hem LRuc hem de LRcc testlerini geçemezken, GJR-GARCH (1,1,1) modeli yalnızca LRuc 
testini geçememiştir. Bu bağlamda GJR-GARCH (1,1,1) modeli VAR öngörüleri güvenilir 
değilken, modellere ilişkin aşımlar bağımsızdır. Normal dağılım varsayımına dayalı GARCH 
(1,1) modelinin VAR öngörüleri doğru olmakla birlikte, t-GARCH (1,1), t-EGARCH (1,2,2) ve 
t-GJR-GARCH (1,1,1) modellerinde LRuc ve LRcc test istatistikleri daha düşük ve aşım oranı 
yüzde1 anlamlılık düzeyine daha yakındır. Bu nedenle student-t dağılımının normal dağılıma 
göre performansının daha iyi olduğu belirtilebilir. Bu modeller arasında da t-EGARCH (1,2,2) 
modeli en düşük ortalama piyasa riskini öngörmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, BİST altın serilerinde ortalama piyasa riski Londra 
altın serilerine göre daha düşüktür. Bu bağlamda BİST altın yatırımcısı daha düşük piyasa 
riskine maruz kaldığı için risk nedeniyle elde tutulması gereken minimum sermaye miktarı 
daha düşük olacaktır. Normal dağılım varsayımı altında yapılan VAR öngörülerine ilişkin 
aşım sayısı ve oranlarının beklenen düzeyin oldukça üzerinde olması, altın piyasasında 
normal dağılım varsayımı altında yapılan VAR öngörülerinin gerçeği yansıtmadığını ve 
piyasa riskini olduğundan daha düşük öngördüğünü ortaya koymaktadır.  
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5. Sonuç 

Riske Maruz Değer (Value at Risk, VAR) yöntemi, belli bir dönemde, belli bir olasılıkla 
bir varlığın ya da portföyün değerindeki maksimum kaybı göstermekte ve piyasa riskinin 
ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. VAR yöntemi ile piyasa riskinin ölçülmesinde 
getiri serilerinin normal dağıldığı varsayılmaktadır. Fakat uygulamalarda getiri serilerinin 
normal dağılmadığı gözlenmektedir. Bu durumda normal dağılım varsayımı altında yapılan 
VAR öngörüleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum yatırımcının maruz kaldığı piyasa riski 
nedeniyle gereksinim duyacağı sermaye miktarının yanlış belirlenmesine ve uygun olmayan 
yatırım kararlarının verilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, normal dağılımın yanı sıra 
getiri serilerindeki kalın kuyruk özelliğini dikkate alan student-t dağılımı varsayımı altında 
simetrik ve asimetrik GARCH modelleri kullanılarak, Varyans-Kovaryans yöntemi ile altın 
serileri için öngörülecek VaR değerlerine yönelik uygun dağılımın ve modellerin belirlenmesi 
ve bu modellerin piyasa riskini tahmin etme başarısının geriye dönük testler ile ortaya 
konulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada altın serilerine ilişkin Borsa İstanbul Usd/Ons altın fiyatlarının günlük 
kapanış değerleri ile The London Bullion piyasasında öğleden sonra yapılan altın fiyat 
sabitleme seansında oluşan Usd/Ons altın fiyatlarının günlük öğleden sonra değerleri 
kullanılmıştır. 02.01.2003–27.11.2013 tarihlerini kapsayan örneklem dönemi, örneklem içi ve 
örneklem dışı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Örneklem içi dönem altın serilerine ilişkin 
volatilitenin hesaplanmasında esas alınan uygun modellerin belirlenmesi amacıyla 
kullanılmıştır. Örneklem içi döneme ilişkin veriler kullanılarak her bir dağılım için belirlenen 
koşullu ortalama ve koşullu varyans modellerinin parametreleri tahmin edildikten sonra 250 
gözlemden oluşan örneklem dışı döneme ilişkin değişen varyans hesaplanmıştır. Bu 
değerlerden hareketle Varyans-Kovaryans yöntemi ile normal ve student-t dağılımları 
varsayımı altında yüzde 99 güven düzeyinde 1 günlük VAR öngörülerinde bulunulmuştur. 
Öngörülen VaR değerlerinin doğruluğunu ve modellerin performansını test etmek amacıyla 
aşım sayısı ve aşım oranı ile Kupiec (1995) ve Christoffersen (1998) geriye dönük testleri 
kullanılmıştır.  

BİST ve Londra altın piyasası serilerinde yüzde 99 güven düzeyinde geriye dönük test 
sonuçları, student-t dağılımına dayanan modellerin performansının daha iyi olduğunu ve 
getiri serilerinde görülen kalın kuyruk sorununu yakalamada daha başarılı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Elde edilen sonuçlar Hammoudeha, Malikb ve McAleerc (2011) ile Johanson ve 
Sova (2013) çalışmaları ile benzerdir. Altın ve gümüş ürünlerinin de yer aldığı kıymetli 
metalleri kapsayan çalışmalarında Hammoudeha, Malikb ve McAleerc (2011), t dağılımlı 
GARCH modelinin kıymetli metaller için en doğru ve en güvenilir VAR tahminlerini verdiği 
bulgusuna ulaşmışlardır. Johanson ve Sova (2013) ise çalışmalarında külçe altın için 
student-t dağılımının daha başarılı sonuç verdiğini göstermişlerdir. Student-t dağılımına 
dayanan modeller arasında da asimetrik etkiyi dikkate alan modellerin simetrik modellere 
göre piyasa riskini daha düşük öngörmesi, piyasa riskinin öngörülmesinde olumlu ve olumsuz 
haberlerin volatilite üzerindeki etkisinin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Altın getiri 
serilerine ilişkin volatilite üzerinde olumlu haberler olumsuz haberlere göre daha etkili 
olmaktadır. Bunun yanı sıra altın piyasasında volatilite kalıcılığının yüksek olduğu, geçmiş 
dönemde yaşanan şokların cari dönemde etkisinin hemen ortadan kalkmadığı gözlenmiştir. 
Ayrıca elde edilen sonuçlar yüzde 99 güven düzeyinde normal dağılım varsayımı altında 
oluşturulan GARCH modellerinin VAR değerini olduğundan daha düşük tahmin etme 
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu durum yatırımcının piyasa riski nedeniyle gereksinim 
duyacağı sermaye miktarının yanlış hesaplanmasına neden olacaktır. 

Bu çalışma, altın yatırımcısının maruz kaldığı piyasa riskini hesaplarken göz önünde 
bulundurulması gereken detaylara dikkat çekmektedir. Bu yönü ile çalışma altın piyasasında 
volatilitenin öngörülmesi için uygun modelin ve dağılımın belirlenmesine olanak sağlamakta, 



Dr. Samet Evci – Doç. Dr. Serkan Yılmaz Kandır 

68 

asimetrik etkiyi dikkate alan değişen varyans modelleri kullanılarak altın piyasasında oluşan 
haberlerin volatilite üzerindeki etkisini ortaya koyarak, piyasa riskinin doğru tahmin 
edilmesine yardımcı olmaktadır. Elde edilen sonuçlar piyasa riski öngörülürken uygun 
dağılım ve modelinin seçilmesine ve böylece piyasa riski nedeniyle sermaye 
gereksinimlerinin doğru belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çalışmada 
asimetrik etkiyi dikkate alan modeller kullanılarak olumlu ve olumsuz haberlerin altın fiyatları 
üzerindeki etkileri de belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle yatırımcı piyasaya ulaşan 
haberlerin volatilite üzerinde yaratacağı etkinin gücünü tahmin ederek, piyasaya yatırım 
yapacağı uygun zamana karar verebilecektir. 

Çalışmada piyasa riskinin ölçülmesinde literatürde yaygın olarak kullanılan ve halen 
gerek Basel ve gerekse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından piyasa 
riskinin ölçülmesinde kullanılması istenen VAR yöntemi tercih edilmiştir. Fakat yaşanan 2008 
küresel krizinin ardından Basel III düzenleme sürecinde VAR yönteminin eksikliklerine 
değinilmiş ve “Beklenen Kayıp” (Expected Shortfall) yöntemine geçileceğine yönelik 
düzenlemeler getirilmiştir. Bu çerçevede, konuyla ilgili yeni çalışmalarda özellikle BİST altın 
piyasası için “Beklenen Kayıp” yöntemi ile student-t dışındaki farklı dağılımlar ve çok 
değişkenli GARCH modellerden yararlanılabilir.  
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Öz 

Çalışmada ülke risklerinin göstergesi olarak kullanılan eurobond fiyatları ve kredi temerrüt 
takası primlerinden oluşan bağımlı değişken kümesi ile bazı temel göstergelerden oluşan bağımsız 
değişken kümesi arasındaki çok boyutlu ilişkiler incelenmiştir. İlişkilerin incelenmesinde çok değişkenli 
analiz yöntemlerinden doğrusal kanonik korelasyon analizi ve çok değişkenli regresyon analizi 
kullanılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Her iki risk göstergesinin de Borsa İstanbul 100 
endeksi ve Dow Jones endeksinden etkilendiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası, Eurobond, Kanonik Korelasyon Analizi, Çok Değişkenli 
Regresyon Analizi. 
JEL Sınıflaması: C46, E44, G15. 

 

Multivariate Analysis Approach to Risk Indicators: A Case Study of Turkey 

Abstract 

In this study, multidimensional relationships between dependent variable cluster which consist 
of eurobond prices and credit default swaps are used as country risk indicator and independent 
variable cluster which consist of some basic indicators are examined. To investigate the correlations, 
linear canonic correlation analysis and multivariate regression analysis which are multivariate analysis 
techniques are applied and results are interpreted. It is shown that both risk indicators are affected by 
İstanbul Stock Exchange 100 index and Dow Jones index. 

Keywords: Credit Default Swap, Eurobond, Canonic Correlation Analysis, Multivariate Regression 
Analysis. 
JEL Classification: C46, E44, G15. 

1. Giriş 

Dünya’da ekonomik kalkınma ve gelişimin rotasını belirleyen serbest girişimin ve bunun 
sonucu olarak ortaya çıkan serbest piyasa ekonomisinin önünü açan en büyük etken, risk 
almaya yönelik eğilimdir. Zamanla risk almak, gelişmenin adeta birincil nedeni haline 
gelmiştir. Riski etkin bir şekilde yönetmek için risk yönetimi disiplini ise son derece önem 
kazanmıştır. Yine bu bağlamda, günümüzde hızla etki alanı genişleyen türev piyasaları, 
finans çevrelerinin ilgi odağı olmuştur. Piyasalarda, özellikle son yıllarda artan bir ivme ile 
kredi türevleri adı altında, kredi riskinin çeşitli risk aktarım enstrümanları vasıtasıyla risk 
almak isteyenlere aktarılmasına olanak sağlayan yeni yöntemler geliştirilmektedir. Kredi 
türevlerinin finansal piyasalarda en yaygın olarak işlem gören enstrümanı ise kredi temerrüt 
takasıdır (Credit Default Swap-CDS). Kredi temerrüt takası (KTT); bir alacaklının, üçüncü bir 
kişiye belirli bir ücret ödeyerek, alacağını garantilemesini sağlayan sözleşmelerdir. Yani 
alacaklının, borçlunun iflas riskinden kurtulmasıdır. Bu riski, KTT satıcısı belirli bir ücret 
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karşılığı üstlenir. Bu ücrete CDS primi denir. KTT sözleşmelerinde en önemli nokta, 
ödenecek primlerin ne kadar olacağıdır. Primlerin miktarını borçlu olan ülkenin ya da şirketin 
iflas etme olasılığı belirler. İflas etme olasılığı arttıkça ödenecek primler de doğru orantılı 
olarak artar (Tatlıdil ve Bursa, 2011, s.60).  

Bir ülkenin farklı para birimleri üzerinden borçlandığı bonolarına ise eurobond adı 
verilmektedir. Her ne kadar isminde euro kelimesi geçse de eurobondlar Amerikan Doları, 
Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi farklı para birimleri cinsinden ifade edilebilirler. 
Türkiye’nin şu an büyük bir kısmı Amerikan Doları’nda olmak üzere, Euro ile birlikte iki para 
biriminde de eurobondları bulunmaktadır. Söz konusu eurobondlar, farklı vadelerde ve farklı 
kupon ödemeleriyle ihraç edilmişlerdir (Bursa, 2013, s.16). Bir yatırımcı eurobond aldığında 
kredi riski, faiz riski ve likidite riskiyle karşı karşıya kalır ve kredi riskini alıp satmak için KTT 
sözleşmelerini kullanır (Das, 2000, s.312). 

Bir ülkenin çeşitli sebeplerle dış borçlarını ödeyememesi ya da ödemek istememesi 
sonucu ülke riski ortaya çıkmaktadır. Ülke riski, bir ülkedeki kredi yükümlüleri ya da o ülkeye 
yatırım yapan yatırımcılar açısından önemli etkiler yaratabilecek, ülkenin ekonomik, siyasi ve 
sosyal koşullarıyla bağlantılı tüm risklerini içermektedir (Uçak, 2006 s.3; Yapraklı, 2007 
s.200). Finansal piyasalarda, ülkelerin risk primi göstergesi olarak KTT primlerinin 
kullanılması son zamanlarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Ülke KTT’lerinin primi, 
eurobond ihraç eden ülkenin temerrüde düşmesi durumunda söz konusu varlığı elinde 
tutanların önceden belirlenmiş bir miktarda tazminlerini sağlamak amacıyla, KTT satıcılarına 
ödedikleri, yükümlülük tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan yıllık primlerdir. Bu 
haliyle KTT primleri, ülkeler için temerrüt riskinin doğrudan bir ölçütü olmaktadır (Özyurt, 
2003, s.36). 

KTT primleri, ülke riski arttığında artmakta ve ülke riski azaldığında ise azalmaktadır. 
Bir anlamda bu primler, uluslararası piyasalarda o ülkenin borçlarını ödeyebilme kabiliyetine 
olan güveni göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler, finansman ihtiyaçlarının büyük bir 
bölümünü dış kaynaklardan borçlanarak gerçekleştirdiklerinden, dış dünyanın özellikle bu 
ülkelere nasıl baktığı büyük bir önem taşımaktadır. Başka bir deyişle bu primler, yabancıların 
bu ülkelerin ekonomisini ve piyasalarını nasıl değerlendirdiğini gösteren oranlardır (Bomfim, 
2005 s.67). Türkiye açısından genellikle 15 Ocak 2030 vadeli eurobond, KTT sözleşmelerine 
konu edilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarda KTT’lerin 
yapılış amacı eurobondlarda olduğu gibi, faiz gelirine benzer bir prim üretmek ve değer 
değişimi sonucu alım-satım kazancı elde etmektir (Çevik, 2007, s.37). 

Uzmanların birçoğu KTT primlerinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için erken uyarı 
göstergesi olarak kullanılmasını ısrarla savunmaktadır. Çünkü KTT’ler, eurobondlardaki prim 
hareketlerini yakından izlemekte ve bunları ülke riskindeki uzun vadeli değişimlere kolaylıkla 
yansıtabilmektedirler (Liao, Chen ve Chou, 2005 s.4). Şekil 1’de de özetlendiği gibi, bir 
ülkenin riski 1990’lı yılların ortalarına kadar ağırlıklı olarak kredi derecelendirme şirketlerinin 
verdiği kredi notları ve eurobond fiyatları kullanılarak ifade edilmekte iken 1996 yılından 
sonra KTT piyasasının gelişimiyle alternatif bir kredi risk göstergesi oluşmuştur. 

Gün geçtikçe hacim olarak ciddi boyutta gelişim gösteren KTT’lerin bu yükselişinde, 
ülke riskinin bir göstergesi olarak kullanılmalarının ve diğer risk göstergelerine göre daha 
doğru sonuçlar sunmalarının payı büyüktür (Bursa, 2013, s.16). Literatürde son yıllarda, KTT 
piyasasında yaşanan hızlı gelişime bağlı olarak risk primlerini etkileyen makroekonomik ve 
finansal değişkenlerin incelenmesine yönelik çalışmaların sayısında artış görülmüştür. Bu 
çalışmalardan öne çıkan bazıları aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 1: Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Göstergeler 

 

Longstaff, Pan, Pedersen ve Singleton (2007), devlet tahvillerinin risk görünümlerini; 
ulusal piyasadaki getiri, döviz kuru, rezervler toplamı, hisse senedi piyasası, Standard and 
Poor’s 500 (S&P 500) endeksi ve Volatilite (VIX) endeksi ile incelemiştir. Aktuğ, Vasconcellos 
ve Bae (2008), gelişmekte olan 30 ülkenin KTT ve eurobond piyasaları arasındaki dinamik 
ilişkiyi ortaya çıkarmış ve ikisi arasındaki ilişkinin gün geçtikçe güçlendiğini ortaya 
koymuşlardır. Chan, Fung ve Zhang (2009), Asya ülkeleri için KTT primleriyle borsa 
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Fontana ve Scheicher (2010), Avrupa Birliği’ne üye olan 
10 ülkenin eurobondlarıyla KTT primleri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve hem eurobond 
piyasasını hem de KTT piyasasını etkileyen değişkenleri; risksiz faiz oranı, dış borç ve VIX 
endeksi olarak belirlemişlerdir. 

Liu ve Morley (2012), çalışmalarında gerçekleştirdikleri Granger nedensellik testiyle 
Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın KTT primlerinde, döviz kurlarının faiz oranlarından 
daha etkili olduklarını göstermişlerdir. Eyssell, Fung ve Zhang (2013), Çin KTT priminin 
belirleyicilerini Çin borsa endeksi, reel faiz oranı, VIX endeksi, S&P 500 endeksi gibi hem 
ulusal hem de küresel değişkenlerle VAR analizini kullanarak belirlemeye çalışmışlardır. 
Benzer çalışmalarda da ülkelerin risk göstergelerini etkileyen faktörler belirlenirken yerel ve 
küresel piyasanın durumunu yansıtan değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Literatürde 
yaygın olarak kullanılan bu değişkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Dış borç, brüt borç 
stoku, cari denge, hükümet gelirleri, reel döviz kuru, temerrüt geçmişi, faiz oranları, ihracat, 
ithalat, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar (Sand, 2012, s.17). 

Bu çalışmada ise, sınırlı bir dönemde (2012 ve 2014 yılları arasında) yatırımcılar 
tarafından ülke risklerinin göstergesi olarak kullanılan eurobond fiyatları ve KTT primleri ile 
bu değişkenleri etkilemesi muhtemel çeşitli yurt içi ve yurt dışı finansal göstergeler arasındaki 
ilişkilerin Türkiye açısından ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla hisse denedi 
piyasasındaki dalgalanmaları belirtmek için BİST100 endeksi, Dow Jones endeksi, 
piyasalardaki stresi belirtmek için VIX endeksi, dış ticaret açığını belirtmek için ihracatın 
ithalata oranı, gelirler ile giderler arasındaki farkın değişimlerini belirtmek için genel bütçe 
dengesi ve finansmanındaki değişimler, ulusal paranın diğer para birimleri karşısındaki 
değerini belirtmek için döviz sepeti ve son olarak da referans bir faiz oranı belirtmek için Libor 
faiz oranı, değişken olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın izleyen ikinci bölümünde 
sayısal verilerin analizinde kullanılacak olan doğrusal kanonik korelasyon analizi ve çok 
değişkenli regresyon analizi genel hatlarıyla incelenmiştir. Uygulama kısmını oluşturan 
üçüncü bölümde, bağımlı değişkenler kümesi olarak adlandırılan risk göstergesi değişkenleri 
ile Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı finansal riskini temsil edecek değişkenlerden oluşan 
bağımsız değişkenler kümesi arasındaki çok boyutlu ilişkiler, doğrusal kanonik korelasyon 
analizi ve çok değişkenli regresyon analizi ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın 
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dördüncü ve son bölümünde ise elde edilen bulgular hakkında genel bir değerlendirme 
yapılmıştır. 

2. Yöntem 

Çok değişkenli analiz tekniklerinden olan doğrusal kanonik korelasyon analizi ve çok 
değişkenli regresyon analizi ile birden fazla bağımsız değişken yardımıyla aynı anda birden 
fazla bağımlı değişken açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca değişken grupları arasındaki ilişki 
yapısı ortaya çıkarılmaktadır. 

2.1. Doğrusal Kanonik Korelasyon Analizi 

İstatistikte bilinen en basit ilişki X ve Y ile gösterilen iki raslantı değişkeni arasındaki 

basit ilişki olarak adlandırılan ilişkidir. Değişken sayısı ikiden çok olduğunda yani ,X  Y  ve 

Z  gibi değişkenlerin bulunduğu durumlarda Z  değişkeni sabit tutularak X  ve Y  
değişkenleri arasındaki ilişki, kısmi ilişki katsayısı yardımıyla bulunmaktadır. Değişken 
sayısının p+1 tane olduğu durumda değişkenlerden biri ile geriye kalan p tanesi arasındaki 
ilişki aranırken, çoklu ilişki kullanılmaktadır (Tatlıdil, 2002, s.216). Hotelling (1935) tarafından 
geliştirilen en genel ve en karmaşık ilişki analizi olan kanonik korelasyon analizinde ise çok 
boyutlu kitleden çekilmiş iki veya daha fazla değişken kümesi arasındaki ilişkilerle 
ilgilenilmektedir. 

Eğitim, sağlık, biyoloji, ekonomi, psikoloji gibi pek çok alanda kullanılan kanonik 
korelasyon analizi (KKA) ile, 

 Aynı gözlemden elde edilen iki değişken kümesinin istatistiksel olarak birbirinden 
bağımsız olup olmadığının test edilmesi, 

 Kümeler arası korelasyona en fazla katkıda bulunan her iki değişken kümesindeki 
değişkenlerin belirlenmesi, 

 Bağımsız ve bağımlı değişken kümelerine ait değişkenler arasındaki korelasyonu 
maksimum yapan doğrusal kombinasyonların belirlenmesi sağlanmaktadır (Çankaya, 
2005, s.26-34). 

KKA’da, bir kümedeki değişkenlerin doğrusal birleşimleri ile diğer kümedeki 
değişkenlerin doğrusal birleşimleri arasındaki korelasyonlarla ilgilenilir. Doğrusal birleşimler 
kanonik değişkenler olarak adlandırılır. 

'

1 2, ,..., pY Y Y Y     ve '

1 2, ,...,XqX X X     (p )q  değişken kümeleri olmak üzere bu 

değişken kümelerine ait ortalama ve kovaryans matrisleri Eşitlik 1’deki gibi gösterilsin.  

                                                  =
Y YY YX

X XY XX






    
        

                                                    (1)      

Buna göre birinci değişken kümesi Y  için U  doğrusal birleşimleri, ikinci değişken kümesi X  

için ise V  doğrusal birleşimleri oluşturulur. min( , )p p q  olmak üzere p adet 

1 1 2 2( , ),( , ),...,( , )p pu v u v u v  kanonik değişken çifti hesaplanır. 

1 11 1 12 2 1 1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2 2 21 1 12 2 2

...                         v ...

...                        v ...

                                                        

p p q q

p p q q

u a y a y a y b x b x b x

u a y a y a y b x b x b x

       

       

1 1 2 2 1 1 12 2

            

...                       v ...p p p pp p p p pq qu a y a y a y b x b x b x       

                     (2)            
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Yukarıda yer alan doğrusal birleşimleri yani kanonik değişkenleri, matris notasyonu ile 
Eşitlik 3’teki gibi de göstermek mümkündür (Giray, 2011, s.98-102). 

                                                             

'

'

U aY

V b X




                                                            

(3) 

U  ve V  kanonik değişkenleri arasındaki korelasyon, kanonik korelasyon olarak 

adlandırılmaktadır. Kanonik korelasyon, Eşitlik 4 yardımıyla hesaplanmaktadır. 

                    

  

'

' '

( , )
( , )

( ) ( )

YX

XX YY

a bKov U V
Kor U V

Var U Var V a a b b


 

 
                          

(4) 

a  ve b  değerleri; U  ve V  kanonik değişkenleri birim varyanslı ve aralarındaki 

korelasyon maksimum olacak şekilde lagranj çarpanlarından yararlanılarak belirlenmektedir 
(Saraçlı ve Saraçlı, 2006 s.30). 

KKA’nın genel işleyişinde ilk olarak en büyük korelasyona sahip birim varyanslı kanonik 
değişken çifti belirlenir. Daha sonra başlangıçta seçilen çiftten bağımsız, en büyük 
korelasyona sahip birim varyanslı kanonik değişken çifti belirlenir (Johnson ve Wichern, 
2007). Elde edilen kanonik değişken çiftlerinden birincisi maksimum korelasyona, ikincisi ise 
ikinci en yüksek korelasyona sahip olacaktır. Bu durum, bağımsızlık kısıtı altında değişken 
sayısı küçük olan veri kümesindeki değişken sayısına ulaşıncaya kadar devam eder 
(Özçomak, Gündüz, Demirci ve Yakut, 2012, s.114).  

Kanonik korelasyonların önem kontrolü için ise öncelikle kanonik korelasyon 
katsayılarının hepsinin anlamsız olduğuna dair yokluk hipotezi kurulur. 

0 1 2

1

: ...

:  az biri farklıdır.

pH

H En

    
 

 Hipotezin testi için Eşitlik 5’te yer alan, Wilks tarafından önerilen   katsayısının 
kullanıldığı Bartlett testinden yararlanılır.  

                   2 (n 1) (p q 1) / 2 ln( )                                                                     (5) 

Elde edilen 
2  test istatistik değeri, *p q  serbestlik dereceli 

2  tablo değeri ile 

karşılaştırılmaktadır. Yokluk hipotezinin reddedilmesi durumunda, birinci kanonik korelasyon 

katsayısının önemli bulunduğu sonucuna ulaşılır. Ardından hipotezler 1 ’i içermeyecek 

şekilde yeniden kurularak test edilir. Yokluk hipotezi reddedilemeyinceye kadar test tekrar 
tekrar uygulanır (Giray, 2011 s.108). Kanonik korelasyonların önem kontrolleri için ise Bartlett 
testinin yanı sıra Roy’un en büyük karakteristik kökler yöntemi ya da Heck grafiklerinden de 
yararlanılabilmektedir (Tatlıdil, 2002, s.233).  

2.2. Çok Değişkenli Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bağımlı değişken/değişkenler ile bağımsız değişken/değişkenler 
arasındaki bağıntıyı incelemeye yönelik bir yöntemdir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 
birer tane olduğu regresyon modeline tek değişkenli veya basit regresyon modeli, bağımlı 
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değişkenin tek, bağımsız değişkenin birden fazla olduğu regresyon modeline de çoklu 
regresyon modeli denilmektedir. Birden çok bağımlı değişkeni ve bir veya birden fazla 
bağımsız değişkeni bulunan modellere ise çok değişkenli regresyon modeli denmektedir 
(Özdamar, 2004, s.189). 
 

Çok değişkenli regresyon modeli; Y , nxp  boyutlu gözlenmiş p  tane bağımlı 

değişkene ilişkin n  tane bireyin değerlerinden oluşan matris, X , nxq  boyutlu bilinen 

katsayılar matrisi,  , qxp  boyutlu bilinmeyen regresyon parametreleri matrisi,  ; nxp  

boyutlu ortalaması sıfır ( p  elemanlı vektör), ortak kovaryansı  ( pxp  boyutlu matris) olan ve 

X  ile ilişkisiz gözlenemeyen rasgele hatalar matrisi olmak üzere,  
 

                     Y X                                                                                               (6) 

Eşitlik 6’daki gibi tanımlanmaktadır. Eşitlikte Y  matrisi bağımlı değişkenleri 

göstermekte ve bu değişkenler X matrisinin sütunlarında yer alan bağımsız değişkenler 

tarafından açıklanmaktadır. Örneğin, ( )ij ijE Y X   eşitliğinden de anlaşılacağı gibi, i ’inci 

gözlemin, j ’inci bağımlı değişkeninin bağımlı değeri X ’in i ’inci satırına ve regresyon 

katsayıları matrisinin j ’inci sütununa bağlıdır. Bu nedenle çok değişkenli regresyon modeli 

1p   olması durumunda çoklu regresyon modeline dönüşmektedir (Tatlıdil, 2002, s.382). 

Zaten çok değişkenli doğrusal regresyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizinin bağımlı 
değişken sayısının iki ve daha fazla olduğu durumlar için genelleştirilmiş halidir. Çok 
değişkenli tanımlamasında bağımlı değişkenin sayısı önemlidir ve birden fazla olmalıdır 
(Özdamar, 2004, s.190). 

̂  ve ̂ ’nın kestirim değerleri, en çok olabilirlik fonksiyonunun kullanımı ile Eşitlik 7 ve 
8’deki gibi bulunurlar. 

                                   
' 1 'ˆ (X X) X Y                                                                                    (7) 

                            '1ˆ ˆ ˆ( ) ( )Y XB Y XB
n

                                                                                (8) 

̂  kestirimlerinin kullanılması ile Ŷ  değerleri ve ̂  artıkları ise Eşitlik 9 ve 10’daki gibi 
ifade edilirler. 

                              
' 1 'ˆ ( )Y X X X X Y                                                                                    (9) 

                                      ˆ ˆE Y Y                                                                                         (10) 

Elde edilen kestirimler aşağıda sıralanan özelliklere sahiptirler: 

 ˆ ,   ’nin yansız bir kestiricisidir. 

 ( ) 0E     

 ̂  ve ̂  çok değişkenli normal dağılmaktadır. 

 ̂ , ̂ ’dan dolayı ̂ ’dan istatistiksel olarak bağımsızdır. 

 
' 1(X X)G   iken ( , )ij kl jl ikKov r g   ’dır. 

 ˆn ,   ve n q  ile Wishard dağılımına sahiptir. 
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Çoklu regresyonda olduğu gibi çok değişkenli regresyon analizi için de varyans analiz 
tablosu oluşturulabilmektedir. Tablo 1’deki varyans analiz tablosunda yer alacak terimleri 
çoklu regresyonda olduğu gibi tek bir eşitlikle ifade etmek mümkündür. 

Tablo 1: Çok Değişkenli Regresyon Analizinde Varyans Analizi Tablosu 

Varyasyon Kaynağı Kareler ve Çarpımlar 
Toplamı 

Serbestlik Derecesi 

Regresyon ' 'ˆ ˆH Y Y nyy   
q  

Hata ' ' 'ˆ ˆ ˆ ˆE E Y Y Y Y   1n q   

Genel ' 'T Y Y nyy   1n  

Çok değişkenli regresyon analizinde kestirilen katsayıların test edilmesi için λi                              

(
' 1ˆ ˆ( )E E H

matrisinden elde edilen özdeğerler olmak üzere) özdeğerleri yardımıyla 

1

1

(1 )
p

i

i

 



   ile bulunan   değeri kullanılarak Bartlett tarafından geliştirilen test istatistiği 

Eşitlik 11’deki gibi oluşturulmaktadır. Test istatistiği için Ki-kare tablo değerleri kritik değerler 
olarak kullanılmaktadır.   

                                           21
1 1 log

2
pqn q p q 

 
        

                                       (11) 

Test istatistiği sonucu hesaplanan değerin Ki-kare tablo değerini aşması durumunda   
parametrelerinin önemli olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilir (Mardia, 1989 s.203; 
Tatlıdil, 2002, s.391). Çoklu regresyon analizinde olduğu gibi çok değişkenli regresyon 
analizinde de en bağlayıcı varsayım, hata matrisinin sıfır ortalama ve sabit kovaryans matrisi 
ile çok değişkenli normal dağıma sahip olduğudur. Bu varsayımın sağlanıp sağlanmadığının 
kontrolünde grafiksel yöntemlerden yararlanılmaktadır (Tatlıdil, 2002 s.397). 

3. Uygulama 

Bu çalışma, ülkemizdeki finansal hareketliliğe bir genelleme getirmekten ziyade, sınırlı 
bir dönem için bağımlı ve bağımsız değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 
yöneliktir. Bu amaçla Eylül 2012 – Eylül 2014 tarihleri arasındaki iki farklı değişken kümesine 
ilişkin 24 aylık değerler; Bloomberg finansal veri sağlayıcı platformu, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanlarından temin edilmiştir. Bazı 
değişken değerleri günlük olarak kaydedildiğinden dolayı, bu değerler aylık değerlere 
dönüştürülerek analizlere dahil edilmiştir. Kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin tanımları 
Tablo 2’den görülebilmektedir. 
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Tablo 2: Analizde Kullanılan Değişkenler 
Değişken Adının 
Kısaltması 

Açıklama 

KTT 1( )y  Türkiye’ nin 5 yıl vadeli KTT primi: 

Türkiye’ nin 5 yıl boyunca temerrüde düşme olasılığına karşı 
alınan sigortanın piyasadaki primidir. 

Eurobond 2( )y  Türkiye’ nin 2030 vadeli gösterge Eurobond’ unun fiyatı: 

Türkiye’ nin yurt dışından kaynak temini için ABD Doları 
cinsinden ihraç ettiği borçlanma senedinin fiyatıdır. 

Dji 1(x )  Dow Jones endeksi: 

New York Borsası’nda işlem gören en büyük 30 sanayi 
şirketinin hisse senetlerinin fiyatlarının ağırlıklandırılmasıyla 
oluşturulan endekstir. 

Libor 2(x )  Libor faiz oranı: 

Londra bankalar arası para piyasasında kredibilitesi yüksek 
60’dan fazla ülke bankasının birbirine ABD doları üzerinden borç 
verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır. 

Bist 3(x )  Borsa İstanbul 100 endeksi: 

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden piyasa 
değeri en büyük ilk 100 şirketin fiyatlarının ağırlıklandırılmasıyla elde 
edilen endekstir. 

Döviz 4(x )  USD/TL ve EUR/TL kurlarının eşit oranda 
ağırlıklandırılmasıyla Türk Lirası’na etki eden döviz kurlarından 
oluşturulmuş bir döviz sepetini temsil etmektedir. 

VIX 5(x )  Volatilite endeksi: 

Chicago Opsiyon borsası tarafından, S&P 500 hisse opsiyon 
fiyatları kullanılarak piyasanın beklenen volatilitesini ölçen endekstir. 

Bütçe 6(x )  Genel bütçe dengesi ve finansmanındaki aylık değişimlerdir. 

İhracat 7(x )  İhracatın ithalatı karşılama oranıdır. 

 
3.1. Doğrusal Kanonik Korelasyon Analizi 

Doğrusal kanonik korelasyon analizi için ilk aşamada bağımlı değişkenler arasındaki 
korelasyonlar bulunarak Tablo 3’te verilmiştir. İkinci aşamada ise bağımsız değişkenler 
arasındaki korelasyonlar Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 3’teki korelasyon değerleri 
incelendiğinde KTT primleri ile Eurobond fiyatları arasında beklenenin aksine negatif yönlü 
yaklaşık yüzde57’lik orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Buna göre, bu değişkenlerden biri 
artarken diğerinin azaldığı ya da biri azalırken diğerinin arttığı söylenebilir. Tablo 4 
incelendiğinde ise en yüksek ilişki yaklaşık yüzde 73’lük bir oranla Dow Jones Endeksi ve 
ihracatın ithalatı karşılama oranı değişkenleri arasında bulunmuştur.  

 

 

 

 Bağımlı 

      ( )Y   

 Bağımsız 

      ( )X   
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Tablo 3: Bağımlı Değişkenlerin Kendi Aralarındaki Korelasyonları 
  KTT  

( 1y ) 

   Eurobond 

 ( 2y ) 

KTT ( 1y ) 1,0000 -0,5733 

Eurobond ( 2y ) -0,5733 1,0000 

 

Tablo 4: Bağımsız Değişkenlerin Kendi Aralarındaki Korelasyonları 

 
Dji 

( 1x ) 

Libor 

( 2x ) 

Bist 

( 3x ) 

Döviz 

( 4x ) 

Bütçe 

( 5x ) 

İhracat 

( 6x ) 

Vix 

( 7x ) 

Dji ( 1x ) 1,0000 0,1784 0,5433 -0,0752 -0,0101 0,7316 -0,4541 

Libor ( 2x ) 0,1784 1,0000 -0,5825 0,5723 -0,0117 0,4560 0,1396 

Bist ( 3x ) 0,5433 -0,5825 1,0000 -0,5079 -0,0401 0,2535 -0,3873 

Döviz ( 4x ) -0,0752 0,5723 -0,5079 1,0000 -0,1044 0,3237 0,2562 

Bütçe ( 5x ) -0,0101 -0,0117 -0,0401 -0,1044 1,0000 0,1314 -0,5524 

İhracat ( 6x ) 0,7316 0,4560 0,2535 0,3237 0,1314 1,0000 -0,4252 

Vix ( 7x ) -0,4541 0,1396 -0,3873 0,2562 -0,5524 -0,4252 1,0000 

Bu sonuçların ardından uygulanan KKA sonucunda bağımlı değişkenler ile bağımsız 
değişkenler arasındaki korelasyonlar Tablo 5’teki gibi elde edilmiştir.  

 

Tablo 5: Bağımlı Değişkenler ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 
Dji 

( 1x ) 

Libor 

( 2x ) 

Bist 

( 3x ) 

Döviz 

( 4x ) 

Bütçe 

( 5x ) 

İhracat 

( 6x ) 

Vix 

( 7x ) 

KTT ( 1y ) -0,3449 0,7782 -0,9104 0,6923 0,0010 -0,0004 0,4174 

Eurobond ( 2y ) 0,6170 -0,2181 0,7494 0,0517 -0,0300 0,5844 -0,3080 

Tablo 5’e göre KTT primleri ve BİST100 endeksi arasında negatif yönlü yüzde 91’lik 
çok yüksek bir ilişki, eurobond fiyatları ve BİST100 endeksi arasında ise pozitif yönlü yüzde 
75’lik yüksek bir ilişki bulunmuştur. Buna göre KTT primlerinin eurobonda göre BİST100 
endeksinden daha fazla etkilendikleri sonucuna varılabilir. Her iki bağımlı değişkenin en az 
ilişkili olduğu bağımsız değişken ise genel bütçe dengesi ve finansmanındaki aylık değişimler 
olmuştur. KKA’da değişken sayısı az olan küme temel alındığı için analiz sonucu iki adet 
kanonik korelasyon katsayısı ve iki adet kanonik değişken çifti elde edilmiştir. KKA ile elde 
edilen kanonik korelasyon katsayılarına ilişkin sonuçlar ise Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6’ya göre 1u ve 1v kanonik değişkenleri arasında yüzde 98’lik, 2u  ve 2v  kanonik 

değişkenleri arasında ise yüzde 90’lık bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bağımlı 
değişkenler kümesi ile bağımsız değişkenler kümesinin birinci doğrusal birleşimlerinin 
arasında yüzde 98’lik, ikinci doğrusal birleşimlerinin arasında ise yüzde90’lık bir ilişki 
mevcuttur. 
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Tablo 6: Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılıkları 

Kanonik 
Korelasyon 

Wilks’in Lambda 
Değeri 

Ki-Kare Değeri 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

0,981 0,007 89,374 14 0,000 

0,903 0,184 30,486 6 0,000 

 
Elde edilen iki kanonik korelasyona ilişkin “sıfıra eşittir” yokluk hipotezi, p  değerleri   

anlamlılık düzeyi 0,05’ten küçük çıktığı için reddedilmiştir. Elde edilen her iki kanonik 
korelasyon katsayısının da yüzde 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu katsayılar kullanılarak elde edilen (u1,v1) ve (u2,v2) kanonik 
değişken çiftlerine ilişkin katsayılar aşağıda Tablo 7 ve 8’de verilmiştir. 

 
Tablo 7: Bağımlı Değişken Kümesi İçin Kanonik Katsayılar 

 1u  2u  

KTT ( 1y ) 1,077 0,573 

Eurobond ( 2y ) 0,148 1,212 

                   Tablo 8: Bağımsız Değişken Kümesi İçin Kanonik Katsayılar 

 1v  2v  

Dji ( 1x ) -0,015 -0,090 

Libor ( 2x ) 0,379 0,022 

Bist ( 3x ) -0,439 0,773 

Döviz ( 4x ) 0,298 0,737 

Bütçe ( 5x ) 0,104 0,153 

İhracat ( 6x ) -0,005 0,353 

Vix ( 7x ) 0,162 0,235 

Tablo 7’de bağımlı değişken kümesindeki doğrusal kanonik korelasyon değişkenler ve 
bu değişkenlerin oluşumunda bağımlı değişken kümesinin orijinal değişkenlerinin, Tablo 8’de 
ise bağımsız değişken kümesindeki doğrusal kanonik değişkenler ve bu değişkenlerin 
oluşumunda bağımsız değişken kümesinin orijinal değişkenlerinin katkıları görülmektedir. 
Her iki tablo incelendiğinde bağımlı değişken ve bağımsız değişken kümesi için kanonik 
değişkenler Eşitlik 12 ve 13’teki gibi yazılabilir. 

                                          
1 1 2

2 1 2

1,077 0,148

0,573 1,212

u y y

u y y

 

 
                                                     (12) 

 
1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

0,015 0,379 0,439 0,298 0,104 0,005 0,162

0,090 0,022 0,773 0,737 0,153 0,353 0,235

v x x x x x x x

v x x x x x x x

       

       
           (13) 

Eşitlik 12’ye göre, 1u  kanonik değişkeninin oluşumunda KTT primleri değişkeninin etki 

miktarı pozitif yönde 1,077 ve eurobond fiyatları değişkeninin etki miktarı pozitif yönde 0,148 
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olmuştur. 2u kanonik değişkeninin oluşumunda ise KTT primleri değişkenin etki miktarı pozitif 

yönde 0,573 ve eurobond fiyatları değişkeninin etki miktarı pozitif yönde 1,212’dir. Buna göre 
her iki kanonik değişkenin oluşmasında risk göstergelerinin pozitif etkisi olduğu söylenebilir. 

Eşitlik 13’te ise miktarları görülmek üzere, 1v  kanonik değişkeninin oluşumunda bağımsız 

değişken kümesindeki Dow Jones endeksi, BİST100 endeksi ve ihracatın ithalatı karşılama 
oranının negatif yönde etkisi olurken diğer bağımsız değişkenlerin pozitif yönde bir etkisi 

olmuştur. 2v  kanonik değişkeninin oluşmasında ise Dow Jones endeksi hariç diğer bütün 

bağımsız değişkenlerin pozitif etkileri söz konusudur. 

Tablo 9: Bağımlı Değişken Kümesi İçin Kanonik ve Çapraz Yükler 

 Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

 
1u  2u  1v  2v  

KTT ( 1y ) 0,993 -0,121 0,974 -0,109 

Eurobond ( 2y ) -0,470  0,883 -0,461   0,797 

 
Tablo 9’da bağımlı değişken kümesine ait kanonik ve çapraz yük değerleri 

görülmektedir. Yük değerleri, orijinal değişkenler ile bu değişkenlerden oluşan kanonik 

değişkenler arasındaki ilişki miktarını vermektedir. Buna göre, 1u ve 1v  kanonik değişkenleri, 

KTT primleri değişkeni ile pozitif yönlü çok güçlü bir ilişkiye (yüzde 99,3 ve yüzde 97,4) 
sahipken, eurobond fiyatları değişkeni ile negatif yönlü zayıf bir ilişkiye (yüzde 47,0 ve yüzde 

46,1) sahiptir. 2u  ve 2v  kanonik değişkenleri ile eurobond fiyatları değişkeni arasında ise 

pozitif yönlü yüksek bir ilişki (yüzde 88,3 ve yüzde 79,7), KTT primleri değişkeni arasında 
negatif yönlü çok zayıf bir ilişki (yüzde 12,1 ve yüzde 10,9) bulunmaktadır. 

 
Aynı şekilde bağımsız değişkenler kümesi için elde edilen kanonik ve çapraz yük 

değerlerinin yer aldığı Tablo 10 da benzer biçimde yorumlanabilir. Buna göre 1v  ve 1u  

değişkenlerinin en yüksek ilişkiye sahip olduğu bağımsız değişkenler Libor faiz oranı (pozitif 
yönde yüzde 82,2 ve yüzde 80,6), BİST100 endeksi (negatif yönde yüzde 88,7 ve yüzde 

80,6) ve döviz sepeti (pozitif yönde yüzde 76,8 ve yüzde 75,3) değişkenleridir. 2v  ve 2u  

değişkenlerinin en yüksek ilişkiye sahip olduğu bağımsız değişken ihracatın ithalatı karşılama 
oranıdır (pozitif yönde yüzde 78,3 ve yüzde 70,8). Değişken kümelerinden herhangi birisinin 
diğerinin varyansını hangi düzeyde açıkladığını belirleyen ölçüte gereksizlik ölçütü 
(redundancy measure, RM) denmektedir. RM ölçüsü her bir kanonik değişken için 
hesaplanabilmektedir.  

Tablo 11’e göre bağımlı değişken kümesine ait elde edilen toplam varyans açıklama 
oranı %100 (0,603+0,397=1,000) ve gereksizlik katsayısı da 0,904 (0,580+0,324=0,904) ’tür. 
Bağımsız değişken kümesine ait elde edilen toplam varyans açıklama oranı ise %54,3 
(0,330+0,213=0,543) ve gereksizlik katsayısı da 0,492 (0,318+0,174=0,492) olarak 
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre bağımlı değişken kümesindeki varyansın 
%90,4’ü bağımsız değişkenler kümesi ile açıklanabilirken, bağımsız değişkenler kümesindeki 
varyansın ise %49,2’si bağımlı değişken kümesi ile açıklanabilmektedir. 
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Tablo 10: Bağımsız Değişken Kümesi İçin Kanonik ve Çapraz Yükler 

 Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

 1v  2v  1u  2u  

Dji ( 1x ) -0,286 0,608 -0,280 0,550 

Libor ( 2x ) 0,822 0,201 0,806 0,182 

Bist ( 3x ) -0,887 0,427 -0,806 0,182 

Döviz ( 4x ) 0,768 0,509 0,753 0,460 

Bütçe ( 5x ) -0,003 -0,040 -0,003 -0,036 

İhracat ( 6x ) 0,088 0,783 0,086 0,708 

Vix ( 7x ) 0,412 -0,148 0,404 -0,134 

Tablo 11: Bağımlı ve Bağımsız Değişken Kümeleri İçin Elde Edilen Varyans Açıklama 
Oranları 

Y  X  

Kanonik 
Değişken 

Varyans 
Açıklama Oranı 

Kanonik 
Değişken  

Varyans 
Açıklama Oranı 

1u
 

0,603 1v  0,330 

2u
 

0,397 2v  0,213 

1v
 

0,580 1u  0,318 

2v
 

0,324 2u  0,174 

 

3.2. Çok Değişkenli Regresyon Analizi 

Aynı 24 aylık veri kümesine çok değişkenli regresyon analizi uygulandığında ise ilk 
olarak Tablo 12’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Analiz sonucunda bağımlı değişkenler için 
oluşturulan modellerin her ikisinin de p değerleri   anlamlılık düzeyi 0,05’ten küçük çıktığı 

için istatistiksel olarak anlamlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen modeller ile 
bağımlı değişkenlerden KTT primlerinin yaklaşık yüzde 96’sı, eurobond fiyatlarının ise 
yaklaşık yüzde 85’i Dow Jones endeksi, Libor faiz oranı, BİST100 endeksi, döviz sepeti, 
genel bütçe dengesi ve finansmanındaki aylık değişimler, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve 
volatilite endeksi değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. 

Tablo 12: Modellerin Açıklayıcılık Güçleri ve Anlamlılıkları 

Eşitlik Gözlem 
Sayısı 

Parametre 
Sayısı 

Ortalama Hata 
Kareler Kare Kökü 

R
2 

F Değeri p 
Değeri 

KTT ( 1y ) 24 8 12,81643 0,9599 54,73144 0,0000 

Eurobond ( 2y ) 24 8 5,027964 0,8484 12,78858 0,0000 
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Tablo 13’te yer alan katsayılar kullanılarak KTT primleri ve eurobond fiyatları için elde 
edilen modeller Eşitlik 14'teki gibi yazılabilir. Elde edilen modellerden ilkinde Libor faiz oranı, 
BİST100 endeksi ve döviz sepeti değişkenleri anlamlı bulunurken diğer bağımsız değişkenler 
anlamsız bulunmuştur. Eurobond fiyatları için elde edilen modelde ise sadece BİST100 
endeksi ve döviz sepeti değişkenleri anlamlı bulunmuştur. KTT primlerine, anlamlı 
değişkenlerden BİST100 endeksi negatif yönde, Libor faiz oranı ve döviz sepeti değişkenleri 
pozitif yönde etki ederken, eurobond fiyatlarına ise anlamlı değişkenlerden BİST100 
endeksinin negatif yönde, döviz sepeti değişkeninin ise pozitif yönde etkileri bulunmaktadır. 

1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7

201,225 0,002 198,439 0,004 114,425 20,020x 43,890 1,593

68,291 0,001 17,175 0,001 49,561 3,507x 58,007 0,274

y x x x x x x

y x x x x x x

       

        
  (14) 

Tablo 13: Değişken Katsayıları ve Anlamlılıkları 

  Katsayı Standart Hata t Değeri p Değeri 

 Dji ( 1x ) -0,0020 0,0084 -0,24 0,812 

 Libor ( 2x ) 198,4387 59,6761 3,33 0,004 

 Bist ( 3x ) -0,0045 0,0011 -4,27 0,001 

KTT ( 1y ) Döviz ( 4x ) 114,4255 41,5720 2,75 0,014 

 Bütçe ( 5x ) 20,0201 15,6368 1,28 0,219 

 İhracat ( 6x ) -43,8902 113,8034 -0,39 0,705 

 Vix ( 7x ) 1,5928 0,9662 1,65 0,119 

 Sabit Terim  201,2254 115,0616 1,75 0,099 

 Dji ( 1x ) -0,0013 0,0033 0,41 0,691 

 Libor ( 2x ) -17,1746 23,4113 -0,73 0,474 

 Bist ( 3x ) -0,0015 0,004 3,51 0,003 

Eurobond ( 2y ) Döviz ( 4x ) 49,5615 16,3090 3,04 0,008 

 Bütçe ( 5x ) 3,5074 6,1344 0,57 0,575 

 İhracat ( 6x ) 58,0072 44,6457 1,30 0,212 

 Vix ( 7x ) 0,2744 0,3790 0,72 0,480 

 Sabit Terim  -68,2913 45,1394 -1,51 0,150 

Çok değişkenli regresyon analizi ile modellerin belirlenmesinin ardından elde edilen 
modellerin uygunluğunun değerlendirilmesi için hatalara dair çeşitli grafik çizimleri yapılmıştır. 

İlk olarak normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için hata değerleriyle 
kestirilmiş bağımlı değişkenlerin grafiği çizilmiştir. Elde edilen Şekil 2’ye göre hem KTT 
primlerinin hem de eurobond fiyatlarının hata değerleri, 0e   doğrusu altında ve üstünde 
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yaklaşık aynı uzaklıkta paralel iki doğru arasında kalacak biçimde rasgele saçılmış bir 
görüntüye sahip olduğu için normallik varsayımını sağladıkları söylenebilir. Ayrıca hata 
terimleri ile bağımsız değişkenler arasında sistematik bir trend olmaması aralarında bir 
bağımlılık olmadığının, önemli bütün açıklayıcı değişkenlerin modele dahil edildiğinin 
göstergesidir. Bunların yanı sıra hata değerlerinin sağa megafon ya da sola megafon 
şeklinde bir dağılım göstermemesi de varyanslarının sabit olduğunu göstermektedir. 

Şekil 2: Hataların Bağımlı Değişkenlere Göre Çizimi

 

Bağımlı değişkenlerden KTT primleri ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki yapısını 
incelemek için Şekil 3 ve yine bağımlı değişkenlerden eurobond fiyatlarının bağımsız 
değişkenler ile olan ilişkisini incelemek için Şekil 4 çizilmiştir. Her iki grafiğe göre de 
modellerde doğrusal terimlerin bulunması yeterlidir. 

Son olarak ise gözlemlerin rasgele olup olmadığının tespiti için Şekil 5 çizilmiştir. Aylar 
boyunca gözlemler rasgele dağıldığından dolayı, zaman ve gözlemler arasında bir ilişki 
bulunmadığı söylenebilir. 
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Şekil 3: KTT Primleri Bağımlı Değişkeninin Kestirim Hatalarının Bağımsız Değişkenlere 
Göre Çizimi 

 

 

Şekil 4: Eurobond Fiyatları Bağımlı Değişkeninin Kestirim Hatalarının Bağımsız 
Değişkenlere Göre Çizimi 
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Şekil 5: Hataların Aylara Göre Çizimi 

 

Grafiksel yolla çok değişkenli regresyon analizinin söz konusu varsayımlarının 
sağlandığı ve elde edilen modelin uygunluğu gösterilmiştir. Bu nedenle, varsayımların 
sağlanmadığı ya da aykırı değerlerin bulunduğu durumlar için alternatif bir yol olan güçlü 
kestirim yöntemlerine ihtiyaç duyulmamıştır. 

4. Bulgular ve Sonuç 

Yatırımcılar tarafından ülkelerin risk göstergesi olarak kullanılan eurobond fiyatları ve 
KTT primleri ile ulusal ve küresel finansal göstergeler arasındaki ilişkilerin Türkiye açısından 
ortaya konması bu çalışmanın asıl amacıdır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye eurobond 
fiyatları ile KTT primleri bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır. Bağımlı değişkenleri 
etkilemesi muhtemel bağımsız değişkenler için literatür doğrultusunda yurtiçi (BİST100 
endeksi, döviz sepeti, genel bütçe dengesi ve finansmanındaki aylık değişimler, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı) ve yurt dışı (Dow Jones endeksi, Libor faiz oranı, VIX endeksi) çeşitli 
göstergeler belirlenmiştir. Değişkenlerin aylık değerleri analizlerde kullanılmıştır.  

İlk aşamada doğrusal kanonik korelasyon analizi Türkiye verilerine uygulanmıştır. 
Yapılan analiz sonucu elde edilen iki adet kanonik değişken çiftleri arasındaki ilişkiler 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durumda, bağımlı ve bağımsız değişken 
kümelerinin her biri iki farklı doğrusal birleşim ile ifade edilmiştir. Kanonik değişkenlerin 

katsayıları incelenirken 1u  ve 1v  kanonik değişkenleri birlikte düşünüldüğünde Dow Jones 

endeksinin, BİST100 endeksinin ve ihracatın ithalata oranının KTT primlerini negatif yönde 
etkilediği, geri kalan bağımsız değişkenlerin ise pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.  

Tüm dünya ekonomisi gibi Türkiye ekonomisi de Dow Jones endeksindeki yükselişi 
küresel piyasalarda iyiye gidiş olarak, düşüşü ise kötüye gidiş olarak algılayarak çoğu zaman 
Dow Jones endeksine paralel bir davranış sergilemektedir. Benzer şekilde ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ve BİST100 endeksindeki yükseliş ve düşüşler de Türkiye ekonomisinin iyiye 
veya kötüye gittiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu açıdan, bu bağımsız değişkenlerin 
değerlerinin yükselmesi yatırımcılar tarafından ülkenin ekonomik riskinin düştüğü şeklinde 
yorumlanacak ve haliyle KTT primlerinin de düşmesine neden olacaktır. Tersi durumda ise 
KTT primleri yükselecektir. Bu yüzden konu edilen değişkenler ile KTT primleri arasında 
negatif bir ilişki bulunması beklentilere uymaktadır. Döviz kurunun yükselmesi (düşmesi) 
ulusal paranın diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği (kazandığı), bankalar arası 
ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uygulanan ortalama faiz oranı olan Libor’un 
yükselmesi (düşmesi) de küresel piyasalarda kötüye (iyiye) gidiş, korku endeksi olarak 
bilinen VIX endeksinin yükselmesi (düşmesi) ise piyasalardaki oynaklığın arttığı (azaldığı) 



Bankacılar Dergisi 

87 

şeklinde yatırımcılar tarafından yorumlanır ve bu durumlarda KTT primleri yükselir (azalır). 
Araştırma sonucu KTT primleri ile bu değişkenler arasında pozitif bir ilişki bulunması da 
beklentilere uymaktadır. 

2u  ve 2v  kanonik değişkenleri beraber düşünüldüğünde ise sadece Dow Jones endeksi 

değişkeninin eurobond fiyatlarını negatif yönde etkilediği, diğer bağımsız değişkenlerin ise 
pozitif yönde etkiledikleri görülmüştür. KTT primlerini etkileyen değişkenlerin eurobond 
fiyatlarını da etkilemesi beklenirken beklentilerin aksine araştırma sonucunda eurobond 
fiyatlarının KTT primlerine göre daha az değişkenden etkilendiği ve yurtiçi değişkenlerin 
eurobond fiyatlarını etkilemediğini görülmüştür. Ayrıca KKA sonucu seçilen bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenleri açıklama oranının yüzde 90.4 olduğu görülmüştür. İkinci 
aşamada ise aynı verilere çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu 
istatistiksel olarak anlamlı ve uygun modeller elde edilmiştir. Elde edilen bu modellerle de 
KTT primlerinin yaklaşık yüzde 96’sı, eurobond fiyatlarının ise yaklaşık %85’i bağımsız 
değişkenlerce açıklanmıştır. Burada ise beklentilere uygun bir şekilde KTT primlerine etki 
eden anlamlı değişkenlerden BİST100 endeksinin negatif yönde, Libor faiz oranı ve döviz 
sepeti değişkenlerinin pozitif yönde etki ettiği; eurobond fiyatları üzerinde önemli ölçüde etkisi 
bulunan değişkenlerden BİST100 endeksinin negatif ve döviz sepetinin pozitif yönde 
etkilediği görülmüştür.  

Sonuç olarak çalışmada KTT primleri ve eurobond fiyatları ile çeşitli finansal 
göstergeler arasındaki çok boyutlu ilişkiler ayrıntılı bir biçimde kanonik korelasyon analizi ve 
çok değişkenli regresyon analizi ile ortaya konmuştur. Böylece bu risk göstergeleriyle birlikte 
yakından takip edilmesi gereken değişkenler belirlenerek yatırımcılara daha doğru kararlar 
almaları yönünde yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Uygulanan doğrusal kanonik korelasyon 
analizi ile bağımsız değişkenlerden özellikle BİST100 endeksinin, çok değişkenli regresyon 
analizi ile de bağımsız değişkenlerden özellikle Dow Jones endeksinin hareketlerinin Türkiye 
için risk göstergesi olarak kullanılan her iki değişkeni (KTT ve Eurobond) de önemli ölçüde 
etkilediği görülmüştür.  
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Finansal İstikrarı Korumak
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Garry J. Schinasi  

 
Önsöz  
 
Finansal piyasalar, son otuz yıl içinde, deregülasyon, libarelleşme, küreselleşme, bilgi 

ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi altında büyük bir dönüşüm geçirmiş ve hızlı 
bir genişleme dönemine girmiştir. Sınır ötesi sermaye akışları yükselişe geçmiş, yeni finansal 
araçlar geliştirilmiş, finansal işlemlerin hızı ve kolaylığı daha önceki dönemlerle 
kıyaslanamayacak ölçüde artmıştır.  

 
Bu değişiklikler, sermayenin daha etkili bir şekilde dağıtımını sağlayarak genel olarak 

olumlu sonuçlar doğurmuştur; ancak, beraberinde piyasaların hazırlıklı olmadığı ve krizlerle 
sonuçlanan finansal kırılganlıkları da getirmiştir– Örneğin 1987 ve 1997’de ABD hisse senedi 
piyasalarında ani fiyat hareketleri (Kara Pazartesi), 1994’de G-10 ülkelerinde ve 1996’da 
ABD’de tahvil piyasalarındaki dalgalanmalar; Meksika’da (1994-95), Asya’da (1997) ve 
Rusya’da (1998) kur krizleri, 1998’de finansal riskten korunma fonu (hedge fon). Uzun-Vadeli 
Sermaye Yönetiminin çökmesi, 1990’lı yıllarda kur dalgalanmaları, 2000 ve 2001 yıllarında 
küresel hisse senedi piyasalarındaki oynaklıklar. Yaşanan bu olaylardan bazıları yalnızca 
ulusal ve bölgesel ekonomileri değil aynı zamanda küresel ekonomiyi de tehdit eder bir hale 
gelmiş, bu nedenle de piyasa istikrarı kendi başına bir iktisadi politika hedefi olarak görülmesi 
gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu olaylar, aynı zamanda, küreselleşen 
finansın yol açabileceği yanlış fiyatlandırma ve yanlış sermaye dağıtımının piyasalar 
üzerindeki olumsuz etkilerinin tüm boyutlarıyla anlaşılamadığı ve dolayısıyla 
öngörülemediğini de göstermiştir.  

 
Günümüzde uluslararası finansal sistem öylesine karmaşık bir hal almıştır ki, bu yapıyı 

anlamak, riskleri görmek ve değerlendirmek politika yapıcılar için başlı başına bir iş –hem de 
oldukça maliyetli bir iş- haline gelmiştir. İşte bu yüzden, sistemin zayıflıklarını erkenden ve 
net bir şekilde gösterecek bir çerçeveye ihtiyacımız bulunmaktadır. Ekonomik Sorunlar 
serisinin bu sayısında yapmaya çalıştığımız böyle bir çerçeve oluşturabilmek için ilk adımları 
atmak ve böylece daha ileri çalışmalar ve daha geniş tartışmalar için bir başlangıç noktası 
oluşturmaktadır.  

 
Ekonomik Sorunlar serisinin 36’sı olan bu yazı Charles Gardner ve Asimina Caminis 

tarafından hazırlanmış ve daha önce IMF Working Papers bünyesinde yayınlanmış şu 
makaleleri kaynak olarak almıştır: WP/04/187, “Defining Financial Stability (Mali İstikrarı 
Tanımlamak)” ve WP/04/120, “Private Finance and Public Policy (Ozel Finansman ve Kamu 
Politikası)” (Garry J. Schinasi); ve WP/04/101, “Toward a Framework for Safeguarding 
Financial Stability (Finansal İstikrarı Güvence Altına Almak için Bir Çerçeveye Doğru)” (Aerdt 
Houben, Jan Kakes, ve Garry J. Schinasi). IMF’nin www.imf.org/pubs. sitesinden bu 
makalelere ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Schinasi’nin “Safeguarding Financial 
Stability: Theory and Practice (Finansal İstikrarı Güvence Altına Almak: Teori ve Pratik)” adli 
kitabı da 2005 Aralıkta IMF tarafından basılacaktır. 

  
 

                                                                                                                                                         
*  Uluslararası Para Fonu (IMF)’den alınan izinle çevirisi özel bir çeviri bürosuna TBB tarafından 

yaptırılmış ve yayına hazırlanmıştır. “Preserving Financial Stability” başlıklı çalışmanın orijinaline 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues36/ei36.pdf adresinden erişilebilmektedir.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues36/ei36.pdf
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Finansal İstikrarı Korumak 
 
Parasal ve makroekonomik istikrar ile karşılaştırıldığında finansal istikrara dair 

anlayışımız daha yeni yeni gelişmektedir. Finansal istikrarın ne olduğunu anlamaya çalışan 
herkesin karşılaştığı ortak sorun, onu değerlendirebilmek ve ölçebilmek için temel kavramlar 
üzerinde uzlaşıya varılmış bir model ya da analitik çerçevenin henüz oluşmamış olmasıdır. 
Politika yapıcılar için gerçek dünyada yaşanabilecek problemlere dair finansal göstergeler 
yeni yeni geliştirilmeye başlanmıştır. 

 
Uluslararası finansal istikrara dair - özel piyasa istikrarı ve ulusal ölçekli gözetim 

ilkelerine dayalı-mevcut modeller, finansal piyasalardaki hızlı küreselleşme ve modernleşme 
karşısında ona ayak uydurabilecek dinamizmi sağlayamadı. Bunun birden fazla nedeni 
vardır: İlk olarak, finansal sistem reel ekonomilerin dengeli bir şekilde cevap verebilmesine 
imkan vermeyecek derecede hızlı bir genişleme gösterdi. Şu an, gelişmiş ekonomilerde, 
toplam finansal aktifler yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı (GSYIH) bir kaç kat aşar hale gelmiştir. 
İkinci olarak finansal aktiflerin kompozisyonu değişmiştir; parasal olmayan aktiflerin ağırlığı 
artmış ve bu nedenle parasal taban daha kaldıraçlı bir yapı kazanmıştır.  

 
Üçüncü olarak, sektörler arası ve sınırlar ötesi bütünleşmeden dolayı finansal 

sistemlerdeki karşılıklı bağımlılık artmış ve bu da olası risklere karşı aktörleri daha 
korunaksız hale getirmiştir. Dördüncü olarak, finansal sistem, gerek finansal araçlardaki 
incelik, gerek çeşitlenip yayılan kolları ve gerekse taşıdığı risk unsurları bakımından giderek 
yüksek uzmanlık gerektiren kompleks bir alana dönüşmüştür. Değindiğimiz bu gelişmeler 
iktisadi verimliliğin artması ve finansal sistemlerin daha esnek bir yapıya kavuşması 
bakımından pozitif bir tablo sergilese de, finansal istikrar açısından baktığımızda finansal 
risklerin doğasını değiştirerek ekonomileri kontrol etmekte zorlandıkları dengesizliklerle karşı 
karşıya bırakmıştır.  

 
Finansal İstikrar Nedir?  
 
Finansal istikrarı güvence altına alma sorunu, son on yılda ekonomi politikalarının ana 

gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Bir düzineden fazla merkez bankası ve bazı 
finansal kuruluşlar (Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Ödemeler 
Bankası da bunların içindedir) periyodik finansal istikrar raporları çıkartmaktadırlar ve finansal 
istikrara yönelik takip ve çalışmaları rutin faaliyetleri arasına almışlardır. 

  
Finansal istikrar yalnızca krizlerin yaşanmamasına indirgenebilecek bir olgu değildi. Bir 

finansal sistem (1) iktisadi kaynakların coğrafi olarak ve zaman içinde etkin ve verimli bir 
şekilde dağılımını, aynı zamanda diğer finansal ve ekonomik süreçlerin işleyişini (örneğin, 
tasarruf ve yatırımlar, ödünç verme ve borç alma, likidite yaratma ve dağıtma, aktif 
fiyatlandırması ve nihai olarak, servet birikimi ve üretim artışı) kolaylaştırması (2) finansal 
riskleri görebilmesi, fiyatlandırması, dağıtması ve yönetebilmesi (3) bu temel işlevlerini bir 
dengesizlik oluştuğunda ya da dış şoklarla karşılaşıldığında da yerine getirebilmesi halinde 
istikrarlı kabul edilir. 

 
Finansal sistem birbirinden farklı ama birbirine bağlı ögelerden –altyapı (hukuk, 

ödemeler, takas ve muhasebe sistemleri), kurumlar (bankalar, menkul kıymet şirketleri, 
kurumsal yatırımcılar) ve piyasalar (hisse senedi, tahvil, para ve türev araçları) - oluşan bir 
yapı arz ettiğinden, bir alandaki bozulma diğer alanlara da bulaşarak sistemin bütünü için 
istikrar bozucu bir tehdit unsuru haline gelebilmektedir. Ancak, sistem yeterince iyi çalışıyor 
ve temel işlevlerini yerine getiriyorsa kırılganlık etkisini yitirebilir. Bunun için, finansal sistemin 
ögelerinin en üst performans seviyelerinde olmasına da gerek yoktur. Finansal sistemin 
sağlıklı ve istikrarlı olduğunun göstergesi, ekonominin bünyesindeki dengesizlikleri 
kendiliğinden teşhis edebilme ve onları bir krize dönüşmeden kontrol altına alıp, çözebilme 
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becerisidir. Finansal istikrar, parasal istikrarı da beraberinde getirerek, ülkenin para biriminin 
bir değişim aracı, hesap birimi ve değer saklama aracı olarak işlevlerini sağlıklı bir şekilde 
yerine getirmesini de sağlanmış olur. 

 
Son olarak, ilk bakışta bozulma ya da dalgalanma olarak görülen bir durum aslında 

ekonominin sağlıklı işleyişinin bir yansıması olabilir ve finansal sistemin bu görünüşteki 
bozulmalara katlanabilme becerisi de onun istikrarlı olduğunun bir başka göstergesidir. 
Örneğin, bir finansal kurumun kapanması, oynaklığın artması ya da finansal piyasalarda 
önemli düzeltmelere gidilmesi, aslında artan rekabetin ve yeni bilgi akışının dolayısıyla da 
ekonominin sağlıklı işleyişinin bir sonucu olabilir.  

 
Finansal istikrardan sıkı sıkıya tanımlanmış ve tek, sabit bir durum anlaşılmamalıdır. 

Mali sistem sürekli bir hareket ve değişim süreci içinde olduğundan, mali istikrar daha çok bu 
sürecin ilerleyişi ile ilgilidir. Bu ilerleyiş çok boyutlu olup, gözlemlenebilen ve ölçebilen bir dizi 
değişken vasıtasıyla sunulmaktadır. Bu değişkenler bir mali sistemin faydalı işlevlerini yerine 
getirip getirmediğini niceliksel olarak (kısıtlı da olsa) anlamaya imkan verir. Mali istikrarın bu 
çok boyutlu karakterinden dolayı, tek bir niceliksel göstergeye bakıp bir değişikliğin gelmekte 
olup olmadığını öngörmek mümkün değildir; buna bir de dış etkilere açık olmak ve mali 
sistemin karmaşıklaşmış yapısı eklenince bir krizin ne zaman patlak vereceğini öngörmek 
iyice güçleşir. Bu nedenle, mali sistemin istikrarlılığını değerlendirebilmek için küresel bir 
perspektife ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 

 
Aynı zamanda, olası krizleri önleme çabaları, finansal istikrarla ilgili gelişmeleri kontrol 

edebilme gücüne dair gerçekçi bir yaklaşım gerektirir. Finansal istikrarı korumak için şu an 
kullanılmakta olan çoğu aracın aslında daha öncelikli başka işlevleri vardır; örneğin mevduat 
sahiplerinin menfaatlerini korumak (ihtiyatlı araçlar), fiyat istikrarını sağlamak (para politikası), 
ya da finansal işlemlerin hızla gerçekleşmesini sağlamak (ödemeler ve sistemlerine ilişkin 
politikalar) gibi. Bu nedenle, bu araçların finansal istikrar üzerindeki etkileri daha çok 
dolaylıdır ve genellikle bir süre sonra anlaşılır. Hatta, finansal istikrarı sağlama hedefi bu 
araçların öncelikli işlevleriyle çelişkili bir hale gelebilir.  

 
Finans Sisteminin Riskleri 
 
Finansal piyasaların giderek daha karmaşık bir hale gelmesinde, yeterince oturmamış 

ve tam anlaşılamamış yeni araçlar ve teknolojik gelişmelerin payı olduğu kadar, küreselleşme 
ve menkul kıymetleştirmenin de payı vardır. Şeffaflık ve bilgilendirme, piyasa dinamikleri, 
ahlaki risk ve sistemik risk olarak dört başlık altında toplanabilecek sorunlar büyük ölçüde bu 
son iki gelişmenin sonucudur. 

 
Azalan Şeffaflık 
 
Hong Kong’da bulunan ve bir Çin şirketinden sermaye hisseleri satın alan bir banka 

düşünelim. Bu banka, nakit akışlarını, yatırımın sermaye kazancını ve karşı taraf riskini 
birbirinden ayırıp bunları farklı ülkelerdeki yatırımcılara ayrı ayrı satışa çıkarmış olsun. Böyle 
bir işlem, fon yaratma, yatırım yapma ve riskleri dağıtma imkanlarını artıracaktır. Ancak, bu 
faaliyetlerin pek çoğu bilanço dışında yer aldığı için, yatırımcıların ve bankacılık denetleme 
otoritelerinin bunlara ilişkin bilgilere erişim olanağı olamayacak ve süreçlerin denetlenmesi 
daha zor bir hale gelecektir. 

 
Piyasa Dinamikleri 
 
Finans piyasalarının küreselleşmesi ve pek çok firmanın fon bulmak için bankalardan 

ziyade menkul kıymet piyasalarına yönelmeleri, piyasa dinamiklerini önemli oranda 
değiştirmiştir. Bu piyasalarda artık işlem masrafları asgari düzeylere indirilmiş olup, çok 
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sayıda işlem kısa bir süre içerisinde yapılabilmektedir. Sürü davranışı olarak adlandırılan 
kitlesel ve devamlı alım satım işlemleri fiyat hareketlerini de ateşleyebilmektedir. Sürü 
davranışı, yatırımcılar – doğru ya da yanlış– ikisi arasında benzerlikleri algılarlarsa, 
problemlerin bir sorunlu piyasadan henüz sorunlu olmayan bir piyasaya bulaşmasına da 
sebep olabilir.  

 
Ahlâki Risk 
 
Piyasa dinamiklerinde mevcut olan yeni belirsizlikler, özel piyasa katılımcılarının kendi 

ticari faaliyetleri, net gelirleri ve bilançolarını keskin fiyat hareketlerinin ve piyasa likiditesi 
değişikliklerinin yarattığı risklerden korumaları için de teşvik edici bir faktör olmalıdır. Fakat 
ulusal ve uluslararası ödemeler sistemlerinde çok önemli bir yere sahip kurumların iflas 
etmelerine izin vermenin finans sistemin bütünü için daha vahim sonuçları olabilir. Bu riske 
karşı korunmak için, politika yapıcılar, mevduat sahipleri (mevduat sigortası), finans 
kuruluşları (nihai borç veren mercii imkanları) ve piyasalar (devletin likidite enjeksiyonları) için 
çeşitli farklı finansal emniyet ağları koymuşlardır. Bununla birlikte, kamu sektörünün krizi 
etkisiz hale getirmek için mutlaka müdahale edeceği varsayımı, piyasa disiplinini zayıflatarak 
ahlaki risk yaratır Bir başka deyişle, piyasa katılımcılarının ihtiyatlı hareket etmelerine yönelik 
mekanizmayı zayıflatır. 

 
Sistemik Risk 
 
Sistemik risk, bankacılık sektöründen sermaye ve türev araçlar piyasalarına doğru 

yönelmiş olup, özel ödeme sistemlerini ve yarı-özel takas odalarını etkilemektedir. 
Düzenleyici otoriteler ile düzenlenenler arasındaki teknolojik ve bilgi boşluklarının 
genişlemesi dikkate alındığında, resmi denetleme otoritelerinin bu riski tanımaları daha güç 
olabilir. Finansal hizmetlerde teknolojik gelişmeler, özel teşvik yapıları ve artan rekabet 
birlikte, özel finans firmaların, yapısal değişikliklere, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 
daha hızlı bir biçimde uyum sağlamalarına yol açmaktadır.  

 
Şekil 1’de gösterildiği gibi, hem finans sistemi içerisinde içeriden hem de dışarıdan bir 

takım riskler örneğin reel ekonomi gibi kırılganlıklar ortaya çıkabilir. Farklı tiplerde riskler, 
farklı politika eylemleri gerektirir. İçerden kaynaklı dengesizlikler, finans otoritelerinin gene 
içeriden yapabilecekleri düzenleme, gözetim ve kriz yönetimi aracılığıyla denetim altına 
alınabilir. Ama dışarıdan gelebilecek ters etkilere karşı istikrarı korumak daha zordur ve 
ancak sağlam makroekonomik politikalarla mümkün olabilir. Söz konusu politikaların etkisini 
göstermesi ise, uzun, hatta belirsiz bir zaman içinde olacaktır. Bu nedenle, dışsal bir etkiyle 
karşılaşıldığında izlenecek politikanın kapsamı, genellikle, o olayın anlık etkisini azaltıcı 
tedbirlerle sınırlı olacaktır; örneğin durumu iyi değerlendirip yaşanabilecek şoka hakim olmak 
ve yedekleme sistemlerini harekete geçirip hayati önemdeki bilgileri korumak gibi. Amerika 
Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırısının hemen ardından bu tür politikaları uygulamaya 
koyarak finans piyasalarının fazla hasar almadan faaliyetlerine devam etmelerini 
sağlayabilmiştir.  
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Şekil 1: Finans Sisteminin Performansını Etkileyen Faktörlerin Şematik 
Görünümü  

 
 

İçsel) riskler, finans sisteminin üç ana unsurundan – kurumlar, piyasalar ve altyapı 
(Tablo 1’e bakınız) – herhangi birisinde ortaya çıkabilirler. 
 

 Sorunlar bir finans kuruluşunda başlayarak finans sisteminin diğer kuruluşlarını 
etkileyebilir ya da benzer risklerin gerçekleşme ihtimali olduğu için birkaç kurum aynı 
anda etkilenebilir.  

 

 Piyasalar karşı taraf riskine, aktif fiyatı düzensizliklerine, kurum hücumlarına (runs) 
ve bulaşma riskine maruz kalmaktadırlar. 

 
 Finans kuruluşlarında ortaya çıkan sorunlar (örneğin, operasyonel başarısızlıklar, 

konsantrasyon riski ve domino etkileri) finansal altyapı – örneğin takas ve ödeme sistemleri – 
içerisinde finans sistemi için daha geniş yansımaları olan bir takım problemlere yol açabilir. 
Veya altyapının zayıf olmasından kaynaklanan – örneğin hukuk ve muhasebe sistemlerinde 
–zayıflıklar ticari iflaslara (ABD şirketi Enron’un iflası muhasebe sistemindeki zayıflıklarla 
bağlantılıydı) yol açabilir.  

 
Dışsal riskler, finans sisteminin dışından kaynaklanan risklerdir. Finansal istikrar, dış 

şoklara – örneğin doğal afetler, ülkenin ticaret koşullarındaki değişiklikler, siyasi ola”ylar, 
petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, teknolojik yenilikler, piyasa duyarlılığında keskin 
dalgalanmalar ya da bir komşu ülkenin temerrüde düşmesi – duyarlıdır. Büyük bir şirketin 
iflası gibi mikroekonomik olaylar da piyasa güvenini zayıflatabilir ve tüm finans sistemini 
etkileyen dengesizlikler yaratabilir. 

 
Finansal İstikrar Analizi 
 
Finansal istikrar analizinin, risklerin ve kırılganlıkların yukarıda sayılan kaynaklarının 

tümünü kapsaması gerekir. Bu, finans sisteminin ve reel ekonominin münferit birimlerinin 
(hanehalkı, firmalar, kamu sektörü) sistematik olarak izlenmesini gerektirir. Analizde, 
sektörler arası ve sınır ötesi bağlantılar da hesaba katılmalıdır Çünkü dengesizliklere 
genellikle farklı kaynaklardan doğan zayıflıklar birlikte sebep olmaktadır. 

 
Ayrıca, politika yapıcıların kırılganlıkların ilk etapta içeriğini ve bunların bir bütün olarak 

finans sistemi üzerindeki potansiyel etkisini dikkate almaları gerekir. Finansal stres mikro 
seviyede oluşabilir – örneğin, bir banka iflası ya da finans-dışı büyük bir şirketin iflası gibi – 
ve bu finansal stres belki de bankalar arası kredi risklerinin gerçekleşme ihtimali veya güven 
etkileri yoluyla finans sisteminin bütününe yayılabilir ya da sistemik bir çöküş örneğinde 
olduğu gibi olumsuz gelişmeler ekonominin büyük bir kısmını derhal etkisi altına alabilir.  
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Tablo 1: Finansal İstikrarın Olası Kaynakları 
  

İçsel Dışsal 

Kurum-Bazlı 
Finansal riskler 

 Kredi 

 Piyasa 

 Likidite 

 Faiz oranı 

 Kur 
Operasyonel risk 
Bilgi teknolojisi zayıflıkları 
Hukuki / Bütünlük riski 
İtibar riski 
İş stratejisi riski 
Riskin yoğunlaşması 
Sermaye yeterliliği riski 
 

Piyasa-bazlı 
Karşı taraf riski 
Aktif fiyatı düzensizliği 
Piyasalarda kaçaklar 

 Kredi 

 Likidite 
Bulaşma 
 

Altyapı-bazlı 
Takas, ödemeler ve ödeme sistemleri 
riski 
Altyapı kırılganlıkları 

 Hukuki 

 Düzenleyici 

 Muhasebe 

 Denetleme 
Kurumlara hücuma (runs) yol açan güven 
kaybı 
Domino etkisi 
 

Makroekonomik Rahatsızlıklar 
Ekonomik ortam riski 
Politika dengesizlikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaylar 
Doğal afetler 
Politik gelişmeler 
Büyük şirket iflasları 
 
 

 
Sistemik riskin niteliği değişmiş bulunduğundan dolayı, daha geniş ve daha kapsamlı 

bir göstergeler setine ihtiyaç vardır. Spesifik olarak, risk, geçmişte olduğundan daha az 
yoğunlaşmış olabilir. Birincisi, finans kuruluşlarının piyasa faaliyetlerini artırmaları piyasa 
risklerini de yükseltmiş, diğer yandan finans-dışı şirketler ve hanehalkının piyasalara katılım 
düzeyleri artmıştır. İkincisi, – riskten korunma, kredi riski transferleri ve banka kredilerinin 
menkul kıymetleştirilmesi gibi faaliyetler yoluyla -riski çeşitlendirmek için kullanılabilecek 
araçlar çoğalmıştır. Bu gelişmeler, münferit banka iflasları riskini ve geleneksel domino 
etkisini azaltmıştır. Bununla birlikte, artan risk paylaşımının getirdiği faydalar, sistemsel 
boyuttaki şoklara olan kırılganlığın artmasıyla dengelenebilir, çünkü finansal pazarlardaki 
toplam risklerin gerçekleşme ihtimali yükselmiştir. Bu durum da, söz konusu pazarlarda aşırı 
zıt olayların (extreme adverse events) eşzamanlı etkilerinin potansiyel olarak daha büyük 
olması sonucunu yaratmaktadır.  

 
Finansal istikrar analizi, bir dereceye kadar, geleneksel makro ihtiyati analize karşılık 

gelmektedir. Bu analiz, sektör (hanehalkı ve kurumsal sektörler) finansal pozisyonlarını 
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yansıtan bilanço verileri, net borçlar ve gelirler arasındaki rasyolar, karşı taraf riski (kredi 
marjları gibi), likidite ve aktif kalitesi (takipteki krediler gibi) göstergeleri, açık döviz 
pozisyonları ve sektör başına risklerin gerçekleşme ihtimali gibi standart göstergelere 
dayanmakta olup, konsantrasyon oranlarına özel önem verilmektedir. Bunlar, makro seviyeye 
yükseltilmiş çoğunlukla mikro ihtiyati göstergelerdir. Bu nedenle, söz konusu büyüklükler 
içerisindeki dağılımlara bakmak gerekmektedir. Finans sisteminin istikrarını değerlendirmek 
için, bankalar arası para, repo, tahvil, hisse senedi ve türev araçlar pazarları da dahil önemli 
pazarlardaki koşulların izlenmesine dayanan göstergelerden oluşan daha geniş bir veri 
setine ihtiyaç vardır. İlgili göstergeler arasında piyasa likiditesi (alım-satım fiyatları farkı gibi), 
piyasa belirsizliği ve riski (tarihsel ve varsayılan aktif fiyatı oynaklığında yansıtıldığı gibi) ve 
aktif fiyatı sürdürülebilirliği (hem piyasa derinliği ve genişliğinin, hem de aktif-fiyatlandırma 
modelleri, “denge” fiyatlarının temeller-bazlı modelleri veya fiyat-kâr rasyolarında sapmaların 
gösterdiği gibi) ölçütleri sayılabilir.  

 
IMF Temel ve Teşvik Edilen Finansal Sağlamlık Göstergeleri Setinde (Tablo 2’ye 

bakınız) bu değişkenlerin temel bir derlemesi sunulmaktadır. Finansal altyapının işlevselliği 
için bir takım tamamlayıcı göstergeler de türetilebilir. Bu tamamlayıcı göstergeler arasında, 
olaylar (donanım, yazılım veya bağlantı problemlerinden kaynaklanan başarısızlıklar), iş 
yavaşlatma durumları ve ödememe durumları için ödemeler sistemi rakamları sayılabilir. 
Finansal altyapı, finansal gerilime bir reaksiyon olarak hukuki, düzenleyici, muhasebe veya 
denetleme sistemlerinde olabilecek gelişmelerden de etkilenebilir. Son olarak, ekonomik 
büyüme, yatırımlar, enflasyon, ödemeler dengesi ve finans-dışı aktiflerin fiyatları gibi 
makroekonomik değişkenler de bir dengesizliğin inşa edilmesine yol açabilirler. 

 
Tablo 2: Finansal Sağlamlık Göstergeleri  
 

Temel Göstergeler  
 
Mevduat toplayan kurumlar  
 
Sermaye yeterliliği  
 
 
 
Aktif kalitesi 
 
 
Gelirler ve kârlılık  
 
 
 
 
Likidite 
 
 
Piyasa riskine duyarlılık 
 
Desteklenen Göstergeler  
Mevduat toplayan kurumlar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yasal sermaye / risk ağırlıklı aktifler rasyosu  
Yasal ana sermaye / risk ağırlıklı aktifler 
rasyosu  
 
Takipteki Alacaklar (net) / sermaye rasyosu  
Takipteki alacaklar / toplam krediler rasyosu  
Kredilerin sektörel dağılımı / toplam krediler 
rasyosu  
 
Aktif kârlılığı 
Özkaynak kârlılığı  
Faiz marjı / brüt gelir rasyosu  
Faiz-dışı giderler / brüt gelir rasyosu  
 
Likit aktiftler/ toplam aktifler rasyosu  
Likit aktifiler/ kısa vadeli yükümlülükler 
rasyosu 
 
Net döviz açık pozisyonu/sermaye rasyosu 
 
Sermaye / aktifler rasyosu  
Büyük riskler / sermaye rasyosu  
Kredilerin coğrafi dağılımı / toplam krediler 
rasyosu  
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Diğer finans kuruluşları 
 
 
Finans-dışı kuruluşlar  
 
 
 
 
 
 
Hanehalkı  
 
 
Piyasa likiditesi  
 
 
 
Emlak piyasaları  
 

Tablo 2: Finansal Sağlamlık Göstergeleri 
(Devamı) 

 
Finansal türevlerde brüt aktif pozisyonu / 
sermaye rasyosu  
Finansal türevlerde brüt borç pozisyonu / 
sermaye rasyosu  
Alım satım geliri / toplam gelir rasyosu  
Personel giderleri / faiz-dışı giderler rasyosu  
Referans kredi faiz oranları ile mevduat faiz 
oranları arasındaki fark  
En yüksek ve en düşük bankalar arası piyasa 
faiz oranları arasındaki fark  
Müşteri mevduatları / toplam (bankalar arası 
piyasa hariç) krediler rasyosu 
Döviz kredileri / toplam krediler rasyosu 
Döviz borçları / toplam borçlar rasyosu  
Hisse senetlerinde net açık pozisyon / 
sermaye rasyosu  
 
Aktifler / toplam finansal sistem aktifleri 
rasyosu  
Aktifler / GSYİH rasyosu  
 
Toplam borçlar / özsermaye rasyosu  
Özkaynak kârlılığı 
Kâr / faiz ve anapara giderleri rasyosu  
Net döviz riski / özsermaye rasyosu  
Alacaklılardan korunma için yapılan 
başvuruların sayısı  
 
Hanehalkı borçları / GSYİH rasyosu  
Hanehalkı borç geri ödemeleri ve anapara 
ödemeleri / gelirler rasyosu 
 
Menkul kıymetler pazarında ortalama alım 
satım fiyatları farkı1 
Menkul kıymetler pazarında ortalama günlük 
işlem hacmi1  
 
Emlak fiyatları  
Konut gayrimenkul kredileri / toplam krediler 
rasyosu  
Ticari gayrimenkul kredileri / toplam krediler 
rasyosu  

1
 ya da banka likiditesi açısından en önemli olan döviz piyasaları gibi başka pazarlarda. 

 
Erken uyarı sistemleri, finansal istikrarın farklı göstergelerinin öneminin tartılmasında 

ve finansal stresin tahmin edilmesinde bir rol oynayabilirler. Çeşitli değişkenlerin finansal 
gerginliğin önemli göstergeleri oldukları kanıtlanmıştır: Örneğin, faiz oranı yükselişleri sıklıkla 
aktif fiyatlarında güçlü uyarlamalar olacağını gösterir. Çeşitli çalışmalarda, özellikle bir yatırım 
patlamasıyla birlikte, kredilerin GSYİH’ye rasyosunda meydana gelen bir artışın aktif 
balonları ve finansal krizlerin önde gelen bir göstergesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
finansal piyasa göstergeleri, piyasaların kendilerinin ötesindeki gelişmeleri kapsayan önemli 
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bilgiler sağlarlar, çünkü ekonomideki çeşitli potansiyel riskler, tahvil kâr marjları ve hisse 
senedi fiyatları gibi değişkenlere derhal yansıyabilirler.  

 
Son olarak, finansal istikrar analizinde, sadece potansiyel rahatsızlıklar değil, aynı 

zamanda bu potansiyel rahatsızlıkların finans sistemi tarafından ne oranda emil de dikkate 
alınmalıdır. Özellikle, bir şoku azaltacak veya kontrol altına alabilecek farklı faktörlerin dikkate 
alınması gerekir. Bu faktörler arasında sermaye tamponlarının boyutları, (re)asürans 
sistemlerinin güvenilirliği ve güvenlik duvarları, emniyet ağları ve yedekleme sistemlerinin 
yeterliliği sayılabilir. 

 
Ayrıca, finansal istikrar analizi, hem düzensizliklerle hem de istisnai, fakat öngörülebilir 

olaylara odaklanma gereğiyle karmaşık bir hale gelmesi nedeniyle, değişkenlerin 
dağılımlarını değerlendirmek ve eşzamanlı olarak riskler ortaya çıkarsa ne olacağını analiz 
etmek sıklıkla gerekli olmaktadır. Bu bağlamda, uç koşullar altında ekonominin değişik 
parçalarının esnekliğini ölçmek için stres testleri faydalı bir araçtır. Fakat münferit finans 
kuruluşları, belki de bankacılık sisteminin tamamı ve hatta belirli sektörler için stres testi 
yapılabilecek olmasına karşın, stres testlerinin bir bütün olarak finans sistemi için kullanımı, 
kısmen gereken verilerin ve ampirik modellerin bulunmamasından ötürü, özellikle 
bankacılığın ve piyasa-odaklı finansın bir karmasından oluşan sistemler için hayli sınırlıdır. 
Buradaki sorun, hem finans sektörü ara bağlantılarını hem de finans kuruluşlarının birbirleri 
ve reel ekonomi üzerindeki dolaylı etkilerini dikkate alan sistem çapında stres testleri 
geliştirmektedir. 

  
Bir Çerçeve Geliştirmek 
 
Finansal istikrarı sağlama ve sürdürme çabası, bir ölçüde, ekonomik sistemin yapısına 

ve olgunluğuna bağlıdır. Aşağıda tanımlanan çerçevenin daha olgun finans sistemleri 
gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu çerçeve, finansal istikrarın analitik ve politika unsurlarını 
bütünleştirir ve politika yapıcıların finansal istikrarı makroekonomik, parasal, finansal piyasa, 
denetleme ve düzenleyici girdiler temelinde değerlendirmelerine olanak sağlar. Buradaki 
amaç, 

 
1. Potansiyel kırılganlıkların pazarlarda aşağı yönlü düzeltmelere, kurumlar içerisinde 

problemlere ya da finansal altyapıda aksamalara yol açmadan önce erken tespit 
edilmesini imkan sağlamak;  

 

2. Finansal istikrarsızlıktan kaçınmak amacına yönelik önleyici ve zamanında uygulanan 
telafi politikalarını teşvik etmek ve  

 

3. Önleyici ve düzeltici önlemler başarısız olduğunda sistemi istikrara geri getirmek 
amaçlarıyla, finansal istikrar sorunlarının analizi için uyumlu bir yapı sağlamaktır. Bu 
çerçeve, pek çok mevcut politika çerçevesinin temelini oluşturan geleneksel “şok iletme” 
yaklaşımının ötesine geçmeye çalışır.  

 
Politika yapıcıların nihai hedefi, ekonominin büyümeyi sürdürme veya diğer işlevlerini 

yerine getirme kabiliyetini ortadan kaldırmadan, finansal sorunların sistemik hale 
dönüşmesini veya finans sisteminin ve reel ekonominin istikrarını tehdit etmesini engellemek 
amacıyla tasarlanmış mekanizmaları uygulamaya koymak olmalıdır. Buradaki hedefin amacı 
mutlaka tüm finansal problemleri engellemek olması gerekmez. Birincisi, dinamik ve etkili bir 
finans sisteminde piyasalarda hiç dalgalanma veya türbülans olmayacağını ya da tüm finans 
kuruluşlarının finans hizmetlerini sunmak ve paydaşların aktiflerinin değerini – artırmak 
olmasa bile – sürdürmek konusunda karşılaştıkları tüm belirsizlikleri ve riskleri daima 
mükemmel yönetebileceklerini beklemek gerçekçi değildir. İkincisi, piyasanın istikrarını aşırı 
koruyan ve herhangi bir risk almaktan caydırıcı etki yapan mekanizmaların oluşturulması da 
istenmemektedir.  
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Bir kesintisiz süreç içerisinde bir finansal istikrar koridoru çerçevesiyle yola çıkıldığında, 
çerçeveyi tanımlamak ve operasyonel hale getirmek için doğal başlangıç noktası, finans 
sistemindeki potansiyel riskler ve kırılganlıklar hakkında kesintisiz ve kapsamlı bir analiz 
yapmak olacaktır. Bunu, bu kırılganlıkların finansal istikrarı ne ölçüde tehdit ettiğine dair bir 
değerlendirme ve daha sonra, finans sisteminin içinde bulunduğu duruma göre belirlenecek 
uygun politika eylemlerinin benimsenmesi izleyecektir. Sistem rahat bir finansal istikrar 
içerisinde ve öngörülebilir gelecekte de finansal istikrar içinde kalacağı anlaşılıyorsa, uygun 
politika, piyasa disiplinine, resmi denetim ve gözetime dayanarak istikrarı korumayı 
hedefleyen önleyici bir politika olacaktır. İkincisi, finans sistemi bir istikrar koridoru içinde 
olabilir, fakat örneğin sistemde dengesizliklerin oluşmaya başlamasından ya da finans 
sistemi dışındaki değişikliklerden dolayı sınıra doğru gidiyor da olabilir. Sistemin istikrarını 
korumak, -örneğin, merkez bankasının yaptığı, ticari bankaların kredi politikalarını etkileyen 
açıklama ve telkinler ve yoğunlaştırılmış denetleme gibi – telafi önlemleri alınmasını 
gerektirebilir. Üçüncüsü, finans sistemi, istikrarsız yani finansal istikrar koridorunun dışında 
olabilir ve bu nedenle, işlevlerini yeterince yerine getiremeyecek durumda bulunabilir. Bu 
durumda, politikalar reaktif olmalı ve istikrarı geri getirmeyi hedeflemelidir. Politikalar krizin 
giderilmesi ve çözülmesini de içerebilir. Bu finansal istikrar çerçevesinin ana unsurları Şekil 
2’de özetlenmektedir. Finansal istikrarın çok yönlü niteliğinden ötürü, politika kategorileri 
arasındaki ayrımın nadiren belirgindir.   

 
Potansiyel problemler, aşağıdaki geniş kategorilerden birine girebilir: 
 

 Bankacılık veya finans sistemi için sistem bütününde etkili sonuçları olmayabilecek 
nitelikte, tek bir kurum veya tek bir pazar içindeki güçlükler;  

 

 Birkaç önemli kurumu kapsayan ve diğer kurumlara veya pazarlara sirayet etme ihtimali 
bulunan güçlükler; 

 

 Vadeli işlemler, bankalar arası ve hisse senedi piyasaları gibi, birbiriyle ilişkisiz pazarlar 
arasında farklı tiplerde önemli sayıda finans kuruluşuna sirayet etme ihtimali bulunan 
güçlükler.  

 
Bu kategorilerin her biri – hiçbir şey yapmamaktan belirli bir kurum veya pazar 

üzerindeki denetimi veya gözetimi yoğunlaştırmaya ve gerginlikleri dağıtmak için pazarlara 
likidite enjekte etmekten belirli kurumlara müdahale etmeye kadar – birbirinden farklı tanı 
araçları ve politika cevapları gerektirir.  

 
   Şekil 2: Finansal Sistemin İstikrarını Korumak İçin Çerçeve  
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Önleyici Önlemler 
 
Politika yapıcılar, istikrarlı bir finans sistemiyle, aynen doktorların sağlıklı hastalara 

davrandıkları gibi uğraşacaklardır. Sağlıklı hastalara yönelik tıbbi bakım süreci problemlerin 
önlenmesi ve potansiyel problemlerin herhangi bir hasara yol açmadan önce tespit edilmesi 
üzerinde odaklanır. Söz konusu süreç aşı yapma, düzenli kontroller ve benzeri önlemlerden 
oluşur.  

 
Sağlıklı bir finans sisteminde, bir krizi tetikleyebilecek potansiyel sorun ve 

dengesizliklerin oluşmasını önlemek amacına yönelik ana araçlar, piyasa disiplini, 
düzenleme, denetleme, gözetim ve iletişim ve sağlam makroekonomik politikalardır. Hem 
kırılganlıkları değerlendirme yönteminde hem de finans sistemini etkileyebilen değişiklikler 
oldukça politika araçlarının tasarımı ve uygulamasında zamanında ayarlamalar yapmak 
gerekebilir.  

 
Telafi Edici Önlemler 
 
Tıbbi benzetmemizi sürdürürsek, bir kişi henüz hasta değilse, fakat potansiyel 

problemlerin belirtilerini – örneğin kilo artışı veya kaybı, nefes darlığı, yüksek kan basıncı – 
gösteriyorsa, bir takım önleyici tedbirler almak gerekebilir. Doktor, bazı ek testler isteyebilir ve 
daha sık kontroller ve yaşam tarzında değişiklikler önerebilir veya ilaç tedavisi başlatabilir.  

 
Bu durum, bir finans sisteminin istikrar koridorunun sınırına yaklaştığı aşamaya çok 

benzer. Örneğin, bankacılık sisteminin özkaynaklarında bir azalmayla ve aktif fiyatlarında 
artış ile birlikte hızlı kredi büyümesinden dolayı bir takım dengesizlikler meydana gelmiş 
olabilir. Derhal önlem alınması gereken riskler bulunmasa bile, giderilmedikleri takdirde 
problemler büyüyebilir. Diğer risk faktörleri arasında dahili veya harici ortamda beklenmedik 
değişikliklerden söz edilebilir.  

 
Pratikte, bu ikinci ara aşama, üç aşama içinde en belirsiz olanıdır. Henüz kendilerini 

göstermemiş bulunan kırılganlıkların değerlendirilmesi doğal olarak güçtür ve belirgin bir 
finansal istikrarsızlığın bulunmadığı bir ortamda uygun telafi edici araçlarını belirlemek veya 
uygulamak ve katılımcıları daha ihtiyatlı olmaya motive etmek daha zordur. Fakat politika 
yapıcılar, bu aşamada, merkez bankasının yaptığı, ticari bankaların kredi politikalarını 
etkileyen açıklama, telkinler ve yoğunlaştırılmış denetleme gibi önlemleri uygulayarak 
gelişmeleri etkilemeye veya düzeltmeye çalışmalıdırlar. Politika yapıcıların, banka iflaslarını 
önlemek ve sorunların bankalara sirayet etmesini engellemek amacıyla emniyet ağlarını 
güçlendirmeleri ya da makroekonomik politikalarda ayarlamalar yapmaları gerekebilir.  

 
Çözüme Yönelik Önlemler 
 
Bütün bu çabalara rağmen hastalık oluşursa, ciddi müdahaleler (yoğun izleme ve 

cerrahi müdahale) yapmak gerekebilir. Yani, finans sistemi finansal istikrar koridorunun 
sınırına doğru gittikçe ya da bu sınırı geçtikçe finans otoritelerinin politikalarla bu sürece 
müdahale etmeleri gerekir.  

 
Bu aşamada, bankalar kârlı projeleri finanse etmek istemeyebilir veya finanse 

edemeyebilirler; aktiflerin fiyatı aktiflerin gerçek değerini artık yansıtmıyor olabilir ya da 
ödemeler zamanında yapılamayabilir ya da bunların hiç biri olmayabilir. Olağanüstü 
durumlarda, finansal istikrarsızlık finansal kuruluşlarda bir kaçışa yol açabilir ya da 
hiperenflasyona, kur krizine veya hisse senedi piyasalarının iflasına sebep olabilir. İstikrarı 
geri getirmeyi ve gerekirse krizi çözümlemeyi ve gidermeyi hedefleyen daha güçlü politikalar 
bu aşamada uygun olacaktır. Denetim ve gözetim daha da yoğunlaştırılır. Sistemin doğal 
kapasitesini eski haline getirmek ve güveni tekrar tesis etmek için daha aktif politikalara 
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ihtiyaç duyulabilir. Normalde, önceden belirlenmesi olanaksız olan ihtiyari önlemleri almak 
gerekecektir. Bazen bunlar stratejik sebeplerle açıklanamazlar. Örneğin, politika yapıcılar, 
piyasa katılımcılarını aşırı riskler almaya teşvik etmemek için “yapıcı bir belirsizliği” 
sürdürmeyi uygun görebilirler. Bir başka deyişle, borçluya ek süre verileceği ya da finansal 
emniyet ağlarının harekete geçirileceği ya da münferit kurumlara veya daha geniş finans 
sistemine likidite enjekte edileceğine dair erken güvenceler verilmeyebilir. Buna ek olarak, 
resmi iletişim politikaları ve makroekonomik politikalar da finansal piyasa dalgalanmalarının 
kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.  

 
Finansal İstikrar Neden Kamu Malıdır? 
 
Modern finans, sıklıkla, faydaları tek başına ve münhasıran olmasa bile esas olarak 

özel bireyler ve kurumlar tarafından toplanan, tamamen özel nitelikte bir faaliyet olarak 
görülür. Bununla birlikte, bir ülkenin finans piyasaları, yasal itibari para birimi ve reel 
ekonomisi arasında yaşamsal önemi haiz bağlar bulunur.  

 
Tüketimi ertelemek isteyen tasarruf sahipleri ile üretken ve verimli faaliyetlere yatırmak 

için sermaye arayan yatırımcıları bir araya getirerek, finans, yasal itibari para için zaman 
içinde değiştirilebilecek ikameler yaratır. Bu yolla, reel ekonomi kaynaklarının farklı faaliyetler 
ve yerler arasında ve özellikle zaman içerisinde daha etkili ve daha verimli tahsis edilmesini 
mümkün kılarak yasal itibari paranın faydalarını büyütür ve geliştirir. Doğası gereği, finans bir 
takım riskler içerir, fakat aynı zamanda risklerin fiyatlandırılmasına ve giderek artan bir 
şekilde, bunları üstlenebilecek pozisyonda bulunan finansal piyasa katılımcılarına ayrıca 
satılmasına da olanak verir. Bu özellikleri sayesinde, finans, yasal itibari paranın tek başına 
destek olabileceğinden çok daha fazla ve büyük miktarda ekonomik faaliyeti mümkün hale 
getirir. 

 
Bununla birlikte, finans, mevcut yasal itibari para arzının hayli üzerinde saf likiditeye 

yönelik potansiyel taleplerin hacmini de artırır. Bu kaldıraç etkisinin yaratabileceği doğal risk, 
finansal sözleşmelerin gereğinin yapılacağı konusunda çok az güvene dayanan çok fazla 
finansın ortaya çıkmasıdır. Yasal itibari paraya yönelik meşru taleplerin zamanında 
karşılanmaması ya da işlemlerin ödenmemesi ve tasfiye edilmemesi gibi riskler artar. Bu 
sorunlara bağlı ekonomik zararlar çok şiddetli ve yoğun olabilir.  

 
Modern finans, öncelikle, büyük sayıda münferit özel finansal sözleşmenin oluşturduğu 

dinamik bir ağ olmasına rağmen, bu özel faydaları fiilen elde etme ve kullanma beklentisi, 
kamusal yaptırımlara bağlanmış belirli düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. Örneğin, özel 
finansal sözleşmeler normalde kanuni yaptırımlara bağlanmış bir hesap biriminde yazılırlar 
ve kanuni yaptırımlara bağlanmış muhasebe kurallarına göre ölçülürler; işlemin tasfiye ve 
ödemeleri ise yasal itibari parayla yapılır. Ayrıca, sözleşmenin ifa edilmemesi halinde kanuni 
hakların kullanılacağı varsayımı vardır. Diğer kamu politikası özellikleri ise, tedbirli ve akla 
uygun mikro ve makroekonomik politikalar da dahil özel finansın etkinliği ve verimliliğinin 
temelini oluşturur.  

 
Ayrıca, finansın tamamen piyasa güçlerine bırakıldığı takdirde otomatik olarak etkin ve 

etkili sonuçlara yol açamayabileceğini gösteren çok sayıda ampirik kanıt vardır. Bir kere, 
finans kamunun menfaatine ve yararına olan bir süreç olarak görülmelidir ve bu haliyle, eksik 
veya fazla üretilebilir. Eksik veya asimetrik bilgi, yanlış fiyatlandırmaya ve yanlış seçimlere 
kapıyı açar. Ve karşı taraflar hakkında bilgi toplamanın ve bu bilgiyi analiz etmenin maliyeti, 
özel şahıslar için engelleyici ve caydırıcı olabilir. Dolayısıyla, finans kuruluşlarının kamu 
sektörü tarafından kontrolü ve denetlenmesi ölçek ekonomisi yaratır. Finans piyasaları 
mükemmel değildir; belirli likidite riskleri sigortalanamaz ve rekabet tam ve mükemmel 
değildir. 1929 Krizi döneminde olduğu gibi, para ve finansın kötü yönetilmesinden dolayı 
finansal istikrar kaybı reel ekonomiyi yakıp yıkabilir. Tam aksine, sağlıklı bir finans sistemi ise 
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bireyler, işletmeler ve hükümetlerin servet biriktirmesini teşvik eder – ki bu da, toplumun 
gelişip büyümesi ve olumsuz olayları ve etkileri bertaraf etmesi için temel bir gerekliliktir.  

 
Tabii ki, kamu politikalarını tasarlarken, - örneğin ahlâki tehlikelerden ve düzenleme 

maliyetinden dolayı – özel piyasa reaksiyonlarıyla ve kamu politikaları ayarlamalarıyla 
bağlantılı olası gelecek maliyetlerin de hesaba katılması gerekir. Politika yapıcılar, kısa-vadeli 
istikrar için müdahale ile sağlıksız kuruluşların batmasına izin vermekle sağlanabilecek daha 
uzun-vadeli istikrar arasında potansiyel dengeler bulunduğunu kavramalı ve kabul 
etmelidirler. Politika yapıcılar, piyasaların hem dinamik ve etkili hem de esnek olmalarını 
sağlamak için gereken hassas dengeyi de kurmalıdırlar. Risk almayı caydırmadan finansal 
istikrarı korumayı amaçlayan politikalar tasarlanmalıdır. Aşırı dikkatli olmak, finansın dinamik 
gelişmesini engelleyebilir; sanayileşmiş ülkelerde büyümeyi geriletebilir ve gelişmekte olan 
piyasa ekonomilerinde gelişmeyi rayından çıkartabilir. Münferit ülkeler, kendi refahlarını ve 
mutluluklarını en iyi sağlayan dengeleri seçmelidirler.  

 
İleriye Bakmak 
 
1990 yılından beri arka arkaya gelen oynaklık, türbülans ve krizler, gelecekte de 

finansal piyasalardan neyin beklenmesi gerektiğini mi göstermekte, yoksa sadece daha sakin 
günlerin önümüzde olduğu geçici bir durumu mu simgelemektedir? İyimser olmak için 
sebepler vardır. Büyük küresel finans kuruluşları, 1990’lı yılların krizlerinden önemli dersler 
çıkarmış ve bu dersleri yeni risk yönetim ve kontrol sistemlerine yansıtmış ve finansal 
portföylerini ve ticari faaliyetlerini daha fazla çeşitlendirmiş gibi görünmektedirler. Ulusal 
otoriteler de – ki pek çoğu krizler patlak verdiğinde şaşkınlığa kapılmışlardı –bankacılık 
düzenleme ve denetleme çerçevelerinde gerekli reformları yapmaya başladılar; uluslararası 
toplum ise sınır ötesi finansal mimariyi güçlendirmek amacına yönelik inisiyatiflere girişti. 

 
Söz konusu kamu ve özel sektör reformları meyvelerini vermiş görünmektedir. 

Sanayileşmiş ekonomiler, 1999–2000 döneminde internet balonunun patlaması ve son on yıl 
içerisinde rekor seviyelerde kurumsal tahvil ödeme temerrütleri ve 11 Eylül 2001 terörist 
saldırılarının yol açtığı finansal etkiler karşısında esnekliklerini korumuşlardır. Bu da, 
sanayileşmiş ekonomilerin özel riskleri ve ulusal risklerini finansal zararları yönetilebilir bir 
seviyeye indirmek için yeterli bir düzeyde çeşitlendirme kabiliyetlerini geliştirdiklerini 
göstermektedir. Ancak yine de, finansal faaliyetler daha karmaşık ve daha az saydam hale 
gelmeye devam etmiştir. Bu durum, finansal fazlalıkları, oynaklığa ve türbülansa sebep 
olabilecek kadar büyümeden önce kontrol altına almayı daha da güç hale getirmiştir.  

 
Bunun aksine, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin çoğu, aynı korunma ve esneklik 

düzeyini kazanmış görünmemektedirler. Küresel finans kaynaklarına erişim olanağına sahip 
olsalar bile, doğal risklerini henüz yönetememektedirler. Özellikle saydam, etkin ve verimli 
hukuk sistemleri kurmak; sözleşmelerin ifasını ve temerrüt halinde teminatların tahsilini 
garanti altına almak; iyi tasarlanmış, takip edilen ve hayata geçirilen emniyet ağları, 
düzenleme ve denetleme sistemleri de dahil finansal altyapıyı kurmak veya kurumsal 
yönetişim standartlarını yükseltmek başta olmak üzere gereken yapısal değişiklikleri 
yapamamışlar, kendilerini modern finans dünyası için yeterince hazırlayamamışlardır. Sürekli 
büyüme ve gelişme gösteren yüksek performanslı ülkelerde bile kritik alanlarda boşluklar 
göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerin çoğu için, finansın küreselleşmesi iki ucu 
sivri bir kılıçtır. İyi zamanlarda, bu ülkelerin finansal ve ekonomik gelişmesi sağlıklı sermaye 
akışlarından büyük faydalar sağlar, fakat bu akışlar tersine döndüğünde, gerekli reformları 
zamanında yapmamışlarsa, bu ülkeler yıkıcı potansiyele sahip finansal ve ekonomik krizlerle 
karşı karşıya kalırlar. 
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Geleceğe Yönelik Strateji 
 
Her şeyi bir bütün olarak göz önünde tuttuğumuzda, daha büyük, daha entegre, 

kaldıraçlı, karmaşık ve piyasa-bazlı bir finans sistemine geçiş süreci muhtemelen finansal 
riskin niteliğini değiştirmeye devam edecektir. Hem sanayileşmiş ülkeler hem de gelişmekte 
olan piyasa ekonomileri, uluslararası finans sistemi yirmi yıl öncesine kıyasla bugün daha 
etkin ve daha esnek olmasına rağmen, küresel ekonomiyi riske sokabilecek keskin aktif fiyatı 
ve sermaye hareketlerini, piyasa türbülansını ve krizleri yaşama ihtimalinin de daha fazla 
olduğunu haklı olarak öngörebilirler.  

 
İhtiyatlılık, üç yönlü bir strateji öngörür: ulusal denetleme ve düzenleme çerçevelerini 

güçlendirmek; hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda piyasa disiplinini takviye etmek ve 
küresel bir perspektif benimsemek.  

 
Ulusal Çerçeveleri Güçlendirmek 
 
1990’lı yıllarda finansal piyasaları olumsuz etkileyen türbülans, finans şirketlerinin risk 

yönetimi, kontrol sistemleri, üst yönetimin bu sistemleri kullanımı ve kurumsal yönetişim 
mekanizmalarındaki zaafların denetim otoritesi tarafından daha yakından izlenmesi ve 
denetlenmesiyle bertaraf edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bir yandan finansal 
verimliliği artırırken, bir yandan da finansal istikrarı korumanın başka bir yolu da, Basel II 
olarak bilinen sermaye yeterliliği çerçevesinin gerektirdiği sermayeden daha fazla sermaye 
bulundurmaları için hatalı kuruluşları zorlayarak cezalandırmak olabilir. Bu, münferit finansal 
kuruluşları ve yatırımcıları kolektif risk alma için sorumluluklarını içselleştirmeye teşvik eden 
bir teşvik yapısı oluşturmanın ve kurmanın ilk adımı olacaktır. Tüm kuruluşlar uluslararası 
kılavuzlara, normlara ve en iyi uygulamalara uymaya teşvik edildikleri takdirde finansal 
istikrar da güçlendirilmiş olacaktır.  

 
Piyasa Disiplinini Takviye Etmek 
 
Stratejinin ikinci ayağı, piyasa disiplininden daha iyi istifade etmektir. Kuvvetli ve 

mümkünse sorunlara karşı emniyetli altyapılara – özellikle gerçek zamanlı brüt ödeme 
sistemlerine – sahip olmanın önemli bir getirisi de, ulusal ödemeler sistemlerinin istikrarını ve 
hatta etkinliğini tehlikeye sokmadan, finans kuruluşlarının –hatta büyük olanların bile– iflas 
etmelerine izin verilebilmesi ve bunların tasfiye edilebilmesidir.  

 
Dolayısıyla, saydamlığı artırmanın, düzenleyici otoritelere ve kamusal otoritelere 

yönelik raporlama kurallarını geliştirmenin sağladığı fayda, hem piyasa katılımcılarının hem 
de denetleyici otoritelerin, hatalı yatırım stratejileri veya finansal problemleri bunlar zarar 
vermeden önce görebilmeleridir. Saydamlığın artırılması ve raporlama kurallarının 
geliştirilmesi, denetleyici otoritelerin, politika yapıcıların, bir kuruluşun iflas etmesine izin 
verildiği takdirde bundan dolayı diğer kuruluşların veya piyasaların maruz kalabileceği 
potansiyel zararlar hakkında somut bilgiye dayanan daha iyi kararlar verebilmelerine imkan 
sağlar. Saydamlık ve raporlama, etkin ve verimli denetim ve piyasa disiplininden oluşan bir 
kombinasyon, ulusal finans sistemlerini koruma, dolayısıyla, uluslararası finans sisteminin 
etkinliğini ve düzgün işlevselliğini sağlama yönünde önemli bir rol oynar. İstikrarı finansal 
altyapının geliştirilmesi veya özyönetim gibi araçlarla artırmak amacına yönelik başka özel 
sektör inisiyatifleri için de kamu desteği gerekli olabilir. Bunun son örneklerinden biri, döviz ve 
kambiyo işlemleriyle bağlantılı riskleri önemli oranda düşürmüş bulunan CLS’nin (Continuous 
Linked Settlement Bank) kurulmasıdır. 
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Küresel Bir Perspektif Benimsemek 
 
Stratejinin üçüncü ayağı, tüm ülkeler için, finansın küreselleşmesinin, uluslararası 

finansal istikrarı, ulusal amaçların ve çıkarların ötesine geçen bir küresel kamu yararı 
meselesi haline getirdiğini kavramak ve bu prensip temelinde hareket etmektir. Tüm ülkeler 
kendi ulusal finansal istikrarlarını sağlayarak ve sürdürerek uluslararası finansal istikrara 
katkıda bulunabilirler, fakat sadece ulusal amaçlara ulaşmak hedefiyle tasarlanmış finansal 
politikalar diğer ülkelerde ya da uluslararası finansal pazarlarda problemlere yol açabilirler.  

 
Aynen özel finansal hizmetler sunan uluslararası şirketlerin riski kontrol etmek ve 

yönetmek için bir küresel yönelime ihtiyaç duymaları gibi, politika yapıcıların da finansal 
faaliyetler üzerinde etkin bir izleme, yönetim ve denetleme mekanizması uygulayabilmek için 
uluslararası bir yaklaşım benimsemeleri gerekir. Gerçekten de, finansın küreselleşmesinin 
kilit önemi haiz bir sonucu da, ulusal odaklı finans sistemlerinin, tam olarak tanınmış ve 
operasyonel olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası koordinasyon mekanizmaları olmadan, 
uluslararası finansal istikrarı sağlamak için gereken küresel yönelimli bir yaklaşım 
sağlayamamalarıdır. Bankaların ve sigorta firmalarının denetimi, ödemeler sistemleri için 
uluslararası standartların ve normların belirlenmesi gibi alanlarda sınır ötesi işbirliği gereğine 
yeterince dikkat çekilmeli ve vurgu yapılmalıdır. Uluslararası standartlar ve normlar – Basel 
Bankacılık Denetim Komitesi’nin geliştirdiği Basel Temel Prensipleri gibi normlar – piyasada 
gereken eşit rekabet koşullarını oluşturmak, verimliliği, etkinliği artırmak ve bu yolla, sektörler 
arası ve sınır ötesi entegrasyon gayesiyle istikrarı korumak için kullanılabilir.  

 
Bu bağlamda, Şekil 2’de özetlendiği gibi önerilen çerçeve, değişiklikleri yorumlamak ve 

bunları politikaya dönüştürmek için esnek bir araç olarak görülebilir. Büyük bir sorun da, 
finansal istikrarın farklı boyutlarının birbirleriyle ve reel ekonomiyle nasıl etkileşim içine 
girdikleri hakkında ve politika eylemlerinin bu etkileşimleri nasıl etkiledikleri hakkında daha 
derin bir anlayış geliştirilmesi sorunudur. Daha somut olarak ifade edersek, çabalar mevcut 
veri ve bilgilerin genişletilmesi, ampirik araçların geliştirilmesi, politika yapıcıların potansiyel 
problemleri daha iyi kestirebilmesi için gerekli göstergelerin geliştirilmesi ve bu göstergelerin 
spesifik politika araçlarına bağlanması üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Bu, oldukça ağır bir 
gündemdir. Hiç kuşku yok ki, pratik deneyimler yolumuzu aydınlatacaktır.  
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Yazım Kuralları 

 
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial 

yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk 
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.  

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, 
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır.  

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama 
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle 
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan 
sonra paragraf başı yapılmalıdır. 

5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık 
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası 
verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı 
altında toplanmalıdır. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.  
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. 

Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.    

 
Kaynakça ve Gönderme Örnekleri 

 
Bir ve Birden Fazla Yazarlı Kitaplar 
Arıcan, E., Yücememiş, B.T, Karabay, M.E. ve Işıl, Gökhan (2011). Türk Bankacılık Sektöründe    

Ölçek Ekonomileri ve Rekabet Gücü Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Bir 
Uygulama. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği. 

İlk Gönderme    (Arıcan, Yücememiş, Karabay ve Işıl, 2011, s. 78) 
İkinci ve Sonraki Göndermeler (Arıcan ve diğerleri, 2011, s.80) 
 
Tüzel Kuruluş Tarafından Yayınlananlar 
Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Türkiye istatistik yıllığı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. 
İlk Gönderme     (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2009, s.27) 
İkinci ve Sonraki Göndermeler  (TÜİK, 2009, s.38) 
 
Çeviri Kitaplar 
Sicilia, D.B ve Cruikshank, J.L. (2000). Greenspan Etkisi: Dünya Piyasalarını Harekete Geçiren 

Sözler (E. Salman, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık (Orijinali 2000 yılında yayımlanmıştır). 
Gönderme (Sicilia ve Cruikshank, 2000, s.78) 
 
Kitaptan Bir Bölüm  
Esen, H. (2009) Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri. T.Ö. Kiraz (Yay. Haz.).  5464 Sayılı 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan 
Sorunlar içinde (ss.21-47). İstanbul: Akademi.  

  
Makaleler 
Birgili, E., Tuna, G. ve Tuna V.E. (2011). Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin    

Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? Finans 
Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(558), 23-35. 

 
Internet adresleri 
Tuna, K. (2005), “Bankacılık Kanununda Kurumsal Yönetim”, 20 Mayıs 2006 tarihinde 

http://bsy.marmara.edu.tr/TR/konferanslar/2005/2005tebligleri/9.doc   adresinden erişildi. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2011) “İnteraktif Aylık Bülten Ağustos 2011”  

20 Ekim 2011 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx adresinden erişildi. 



TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok Kat: 13
Etiler 34340 İstanbul
Tel: 0212 282 09 73 Faks: 0212 282 09 46
e-posta: tbb@tbb.org.tr
www.tbb.org.tr


	00_Dergi 92 İçerik
	01a_Hakemler Listesi 2014-17022015
	01b_Makale-Sendikasyon Kredisi
	02_Makale-KOBİ
	03_Makale -Altın Piyasası
	04_Makale-Risk Göstergeleri
	05_Finansal Istikrari Korumak-24022015

