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Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde  
Piyasa Risklerinin Hesaplanması:  
Parametrik Olmayan Yaklaşım 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer∗ 
Aycan Hepsağ∗∗ 

 
 
  Bu çalışmada, 05/01/2000–31/05/2007 arası günlük getiriler kullanılarak finansal varlıkların risk ve 
beklenen getirileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve teorik olarak parametrik regresyon yöntemleri kullanılarak 
açıklanan Finansal Varlık Fiyatlama Modellerinden hareketle tahmin edilen piyasa (sistematik) risklerinin 
ekonometrik ve istatistiksel olarak gerekli varsayımları yerine getirip getirmediği araştırılmıştır. Alternatif olarak 
söz konusu piyasa riskleri parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Ampirik 
bulgular Finansal Varlık Fiyatlama Modellerinin teorik olarak ortaya konan varsayımları yerine getirmediğini, 
tahmin edilen piyasa riski katsayılarının eğilimli ve tutarsız tahminler olması sebebiyle itibar edilemeyecek tah-
minler olduğu ortaya koymuştur. Söz konusu sorunların varlığında piyasa risklerinin tahmini alternatif bir yakla-
şımla parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Piyasa Riski, Düzgünleştirme, Kernel, Yerel Doğrusal En Küçük Kareler  
JEL Sınıflaması: G120, C010, C140, C500 

 
  1. Giriş 
 
  Bireyler ve firmalar yatırımlarına yön vermek adına kendilerine göre en düşük risk 
seviyesine sahip ve bu düşük risk karşısında en yüksek getiriyi sağlayacak argümanları tercih 
etme eğilimindedirler. Risk ve beklenen getiri arasındaki değiş tokuş ilişkisini ölçme finansal 
ekonominin en önemli sorunlarından biridir(Campbell vd., 1997, s.181). 1960’lı yıllarla bir-
likte Markowitz tarafından ortaya konan Portföy Teorisi Sharpe, Lintner ve Tobin tarafından 
geliştirilmiş ve finansal bir varlığın riski ile beklenen getirisi arasındaki ilişkilerin daha kap-
samlı olarak bilimsel tabana oturtulması sağlanmıştır. Bu teori finans literatüründe “Finansal 
Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model-CAPM)” olarak adlandırılmaktadır. 
Adı geçen modeller sayesinde finansal varlıklara ait piyasa riskleri hesaplanabilmekte, böyle-
ce yatırımcılar yapacakları finansal yatırımlarda bu sayede belirledikleri risk seviyelerine göre 
piyasa içerisinde hareket edebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında finansal yatırımlarda yatı-
rımcıların piyasa içerisinde davranışlarını belirlemelerinde risk katsayılarının doğru şekilde 
hesaplanması büyük önem arz etmektedir.  
 
  Her bir finansal varlığa ait piyasa katsayılarının hesaplanması yatırımcıların oluştura-
cakları portföylerde yer alacak finansal varlıkların belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 
Finansal varlık fiyatlama modelleri ekonometrik olarak parametrik regresyon modelleri ile 
açıklanan modellerdir. Bu modellerden hareketle elde edilen parametre tahminlerinin, yatı-
rımcılar açısından büyük önem arz eden piyasa riski katsayılarının, doğru şekilde tahmin e-

 
∗ Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, e-mail: kutluk@istanbul.edu.tr 
∗∗Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, e-mail: 
hepsag@istanbul.edu.tr 
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dilmesi gerekmekte, kurulan parametrik regresyon modellerinin ve parametre tahminlerinin 
ekonometrik ve istatistiksel açıdan gerekli varsayımları yerine getirmesi beklenmektedir. 
Çünkü söz konusu varsayımlar yerine gelmediği takdirde finansal varlıklara ait tahmin edilen 
piyasa riski katsayılarının geçerliliği tartışmalı olacaktır.  
 
  Finansal varlık fiyatlama modellerinin teorik olarak parametrik regresyon modelleri 
ile açıklanan modeller olması nedeniyle bu modellerden hareketle hesaplanan piyasa riski 
katsayılarının tahminlerinin gerçekleştirilerek bu katsayıların dikkate alınması tek başına ye-
terli değildir. Piyasa risklerinin tahmini gerçekleştirilirken teori gereği kurulan parametrik 
regresyon modellerine ait varsayımların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığın-
da bu varsayımların yerine gelip gelmediğinin sınanması yapılan çalışmalarda dikkate alınma-
sı gereken bir unsur olmalıdır.  
 
  Çalışmada, piyasa risklerinin hesaplanması ve finansal varlık fiyatlama modelleri ile 
ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak parametrik regresyon modelleri ile açıklanan bu 
modellerde salt piyasa risklerinin hesaplanması üzerinde durulmamış, bu modeller için gerekli 
varsayımların sağlanıp sağlanmadığı üzerinde durulmuştur. Parametrik regresyon modelleri 
ile ilgili varsayımlara bağlı olarak finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasında doğru-
sal ilişki olduğu varsayımı, hata terimlerine ait normal dağılım varsayımı ve diğer varsayımlar 
sınanmıştır. Çünkü tahmin edilen piyasa riski katsayılarının yatırımcılar tarafından dikkate 
alınarak piyasa içerisinde hareket edilebilmesi adı geçen modellerin söz konusu varsayımları-
nın yerine gelmesi şartıyla mümkün olabilmektedir. 
 

 Bu çalışmanın amacı, finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasında doğrusal i-
lişki olduğu varsayımından hareket eden, finansal varlık getirilerini piyasa getirileri ile açık-
lamaya çalışan finansal varlık fiyatlama modellerinden hareketle piyasa risklerinin hesaplan-
ması amacıyla kurulan parametrik regresyon modellerinin gerekli varsayımları yerine getir-
mediğini, dolayısıyla hesaplanan bu piyasa risklerinin yatırımcılar tarafından kullanılmasının 
mümkün olamayacağını ortaya koymak ve finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasın-
da ilişkiden hareketle finansal varlıklara ait piyasa risklerinin alternatif olarak parametrik ol-
mayan regresyon yöntemleri kullanarak tahmin etmektir. 

 
  Finansal varlık fiyatlama modellerinden hareketle parametrik olmayan regresyon yön-
temleri kullanılarak piyasa risklerinin tahmini, fonksiyonel formun önceden belirlenmeyip 
tamamen söz konusu değişkenler için sahip olunan gözlemler dikkate alınarak belirlenmeye 
çalışılması ile iktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin tam olarak belirlenmesini sağlayan, 
kısıtlayıcı varsayımların olmadığı bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında 
finansal varlık fiyatlama modelleri ile tahmin edilen piyasa riski katsayılarının hesaplanma-
sında bu konu ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak alter-
natif bir yaklaşım geliştirilmeye, piyasa risklerinin hesaplanmasında parametrik olmayan 
regresyon yöntemlerinin kullanılmasıyla finansal varlık fiyatlama modelleri ile ilgili literatüre 
katkı ve farklı bir yaklaşım kazandırılmaya çalışılmıştır.     
 
  Çalışmanın ikinci kısmında finansal varlık fiyatlama modellerine ait teorik alt yapıya 
yer verilmiş, üçüncü kısımda piyasa risklerinin hesaplamasında alternatif olarak kullanılan 
parametrik olmayan regresyon yöntemleri ile metodolojinin yanı sıra analizde kullanılan veri 
anlatılmıştır. Dördüncü kısımda ise gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen ampirik bul-
gular beşinci kısımda da yapılan analizlerin sonuçları tartışılmıştır. 
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  2. Finansal Varlık Fiyatlama Modellerinin Teorik Yapısı 
 
  Finansal varlık fiyatlama modelleri, Sharpe (1964) ve Lintner (1965b) tarafından 
Markowitz’in modern portföy teorisi temel alınarak ortaya konmuştur. Bu modellerde modern 
portföy teorisinden farklı olarak risksiz finansal varlıklara da yatırım yapmak mümkündür. 
Hem etkin, hem de etkin olmayan varlıkların fiyatlandırılması, bu varlıklar için uygun risk 
ölçüsünün belirlenmesi ve risk-getiri oranı ilişkisinin ortaya konulması "Finansal Varlıkları 
Fiyatlama Modeli" (FVFM) ile olanaklı olmaktadır(Altay, 2001, s.70). Sharpe ve Lintner, 
finansal varlık fiyatlama modelleri için risksiz faiz oranının varlığı durumunda borç alıp ver-
menin mümkün olduğunu varsaymışlardır(Campbell vd., 1997, s.182). 
   
  Bu durumda herhangi bir i. finansal varlığa ait beklenen getiri: 
 
  [ ] [ ]( )i f im m fE R R E R Rβ= + −            (1) 
 

  [ ],
( )

i m
im

m

Kov R R
Var R

β =              (2) 

şeklinde elde edilmektedir. Söz konusu denklemde mR , pazarın getirisini, fR  ise risksiz 
finansal varlığın getirisini göstermektedir. Finansal varlık fiyatlama modeline ait önemli un-
surlardan biri de imβ  parametresidir. Söz konusu parametre “piyasa riskini” ifade etmektedir. 
Bu parametre aynı zamanda finansal varlıkların piyasaya olan duyarlılığını göstermektedir. 

Modern portföy teorisindeki risksiz finansal varlık getirisinin eksikliğini dikkate alan 
Black (1972) finansal varlık fiyatlama modeline ait daha genel bir model geliştirmiştir. 
Sharpe ve Lintner tarafından geliştirilen finansal varlık fiyatlama modellerine alternatif bir 
model olarak Black’in yaklaşımında, gerçekleşmiş pazar ve finansal varlık getirileri dikkate 
alınarak finansal varlık fiyatlama modeli bir adım daha ileri götürülmüştür. Finansal varlık 
fiyatlama modellerine ait Black yaklaşımı olarak ifade edilen model şu şekildedir: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]( )i om im m omE R E R E R E Rβ= + −           (3) 
 
(3) no’lu denklemde omR , sıfır-beta (zero-beta) olarak ifade edilen piyasa riskinden 

bağımsız (piyasa riskinden etkilenmeyen) getiriyi belirtmektedir. Söz konusu getiri, piyasa 
tarafından belirlenmeyen, piyasa ile ilişkisiz olan tüm getiriler arasından en küçük varyansa 
sahip olan getiridir(Campbell vd., 1997, s.32). Burada da piyasa riski imβ , piyasa getiri ile 
finansal varlık getirisini birlikte değişiminin (kovaryansının), piyasa getirisinin değişimine 
(varyansına) oranlanması ile elde edilmektedir: 

 [ ],
( )

i m
im

m

Kov R R
Var R

β =                         (4) 

 
 Black yaklaşımına ait ekonometrik analizlerde omR , gözlenemeyen bir büyüklük olma-
sı sebebiyle söz konusu analiz Sharpe-Lintner yaklaşımına göre daha karmaşık hale gelmek-
tedir ve Black yaklaşımından hareketle gerçek getirileri dikkate alarak finansal varlık 
fiyatlama modeli aşağıdaki şekilde inşa edilebilmektedir: 
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 [ ] [ ]i im mE R E Rα β= +             (5) 
 

Gerek Sharpe-Lintner gerekse Black tarafından geliştirilen finansal varlık fiyatlama 
modellerinin, zaman unsurunu içerisinde bulundurmamaları sebebiyle, ekonometrik analizler-
de kullanılmaları mümkün olmamaktır. Modelin ekonometrik analizi için getirilerin zaman 
serisi davranışları modele bir varsayım olarak dahil edilerek model tahmin edilebilmektedir. 
Söz konusu varsayım dikkate alınarak Sharpe-Lintner yaklaşımı ve Black yaklaşımı için 
finansal varlık fiyatlama modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 
 
 it im im mt itR R uα β= + +                         (6) 
 

(6) no’lu regresyon denklemi, finansal varlık getirisinin, piyasa getirisiyle açıklanabi-
leceğini gösteren tek endeksli finansal varlık fiyatlama modelidir. Bu modelde bağımsız de-
ğişken olarak piyasa getirisi kabul edilmekte ve tüm riskli finansal varlıkların getirileri piyasa 
getirileri ile açıklanmaktadır.  

 
Finansal varlık fiyatlama modeli, bir varlığın riski ile beklenen getirisi arasındaki iliş-

kiyi ortaya koyarken bu ilişki iki önemli görevi yerine getirmektedir. İlk olarak, bir yatırımın 
belirli bir risk seviyesinde “gerçek” getirisinin ne olması gerektiğine cevap vermektedir. Böy-
lece yatırımın gerçekleşen getirisi ile teorik olarak olması gereken getirisini karşılaştırma im-
kânı da ortaya çıkmaktadır. İkincisi, henüz piyasada fiyatı olmayan bir varlığın fiyatının tah-
minine imkân verir(Kılıç, 2002, s.49–50). 

 
Tek endeksli modelin parametrik bir regresyon modeli olması dolayısı ile parametrik 

regresyon modelleri ile ilgili varsayımları da yerine getirme şartı aranmaktadır. Modele ait 
hata terimleri ilgili varsayımların yerine gelmesi beklenir. Buna göre, hata terimlerinin normal 
dağılıma uygunluk göstermesi 2~ (0, )itu N σ , hata terimleri arasında ilişki bulunmaması 

1( , ) 0it itKov u u − =  ve hata terimleri ile bağımsız değişken arasında ilişki bulunmaması 
( , ) 0it mtKov u R =  gerekmektedir. Finansal varlık fiyatlama modellerinin yukarıda sayılan teo-

rik varsayımlarını yerine getirmediği takdirde bu modellerden hareketle tahmin edilen 
finansal varlıklara ait piyasa riski katsayıları da geçersiz tahminler olacaktır. Diğer taraftan 
finansal varlık fiyatlama modellerinde gerek finansal varlık getirileri gerekse piyasaya ait 
getirilerinin i.i.d. (independently and identically distributed) özelliklerini taşımaları ve söz 
konusu getirilerin birbirlerine normal dağılımla bağlanmaları gerekmektedir(Campbell vd., 
1997, s.183).  

 
Miller ve Scholes Yaklaşımı: 
 
Miller ve Scholes (1972) tarafından yapılan çalışmada, finansal varlık fiyatlama mo-

dellerinin varsayımlarının yerine gelip gelmediği sınanmıştır. Söz konusu çalışmada yüksek 
beta katsayısına sahip hisse senetlerinin piyasa tarafından açıklanamayan getirilerinin beta 
katsayısı küçük olan hisse senetlerine göre daha büyük varyans değerlerine sahip olduklarını 
bulgulamışlardır. Söz konusu varyans değişkenliği parametrik regresyon modellerinin varsa-

Finansal varlık fiyatlama modelleri ile ilgili literatürde farklı dönemlerde yapılan farklı 
testler bulunmaktadır. Söz konusu testler, finansal varlık fiyatlama modellerine farklı yakla-
şımlar geliştirmiştir. Bu testler Miller ve Scholes (1972), Black, Jensen ve Scholes (1972), 
Fama ve MacBeth (1973), Gibbons (1982) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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yımlarından olan “sabit varyans” varsayımının yerine gelmemesi durumudur. Dolayısıyla 
Miller ve Scholas’a göre hata terimleri normal dağılmamaktadır, hata terimlerinin dağılımı, 
değişen varyans sorunu sebebiyle 2~ (0, )itu N σ β  şeklinde dağılmaktadır.  Diğer taraftan bu-
lunan ampirik bulgular, tahmin edilen beta parametrelerinin eğilimli olduğunu göstermekte-
dir.  

 
Black, Jensen ve Scholes Yaklaşımı: 
 
Black, Jensen ve Scholes (1972) yaptıkları çalışmalarında Black (1972) tarafından ge-

liştirilen finansal varlık fiyatlama modelini sınamışlardır. Söz konusu çalışmalarında New 
York borsasında işlem gören hisse senetlerine ait getirileri kullanmışlardır. Çalışmada araştırı-
lan diğer bir nokta ise imα  parametresinin dağılımıdır. imα  parametresinin dağılımı, hata te-
rimlerinin birbirileriyle ilişkili olmasından etkilenmektedir. Söz konusu modelin sınaması ile 
ilgili bulunan diğer bir sonuç; beta katsayılarının pozitif olması gerektiği halde hem pozitif 
hem de negatif değerler almış olmasıdır.  

 
Fama ve Macbeth Yaklaşımı: 
 
Finansal varlık fiyatlama modelleri için yapılan testlerden biri de Fama ve MacBeth 

(1973) tarafından yapılan çalışmadır. Fama ve MacBeth tarafından yapılan çalışmada da New 
York borsasında işlem gören hisse senetlerine ait getiriler kullanılmıştır. Ancak Fama ve 
MacBeth diğer testlerden farklı olarak beta katsayılarını “kesit regresyon” denklemleri ile 
tahmin ederek finansal varlık fiyatlama modelinin geçerliliğini sınamışlardır. Ayrıca beta kat-
sayısının karesinin değeri kullanılarak finansal varlık fiyatlama modelinin doğrusallığının 
testi gerçekleştirilmiştir. Doğrusallık sınaması için kullanılan beta parametresinin karesi de 
anlamsız bir değişken olarak bulunmuş ve söz konusu modelin doğrusal olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
 

Gibbons Yaklaşımı: 
 
Gibbons (1982) çok değişkenli testler ile finansal varlık fiyatlama modellerini sınamış-

tır. Gibbons çalışmasında finansal varlık fiyatlama modellerinin doğrusal olarak ifade edile-
meyeceği üzerinde durmuş ve doğrusal olmayan çoklu regresyon modelleri kullanılarak alter-
natif bir yöntem geliştirmiştir.  

 
Adı geçen çalışmasında Gibbons, finansal varlık fiyatlama modeline karşı kısıtlı mo-

del olarak ifade ettiği bir model kurmuştur. Doğrusal olmayan çokluregresyon modelini kısıtlı 
model olarak kabul edip finansal varlık fiyatlama modelini de kısıtsız model kabul ederek bu 
iki modeli birbiriyle karşılaştırmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre finansal varlık 
fiyatlama modeli reddedilmiştir. 

 
 Adı geçen çalışmaların dışında literatürde birçok yaklaşım geliştirilmiş ve farklı so-
nuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalar; Fama ve French (1992), Chan ve Lakonishok (1993), 
Black (1993) tarafından yapılan çalışmalardır. Söz konusu çalışmaların ortak yönü finansal 
varlık fiyatlama modelini test etmektir. 
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 3. Veri ve Metodoloji 
 

 
Çalışmanın bu aşamasında ilk olarak finansal varlık fiyatlama modelinin, İMKB Ulu-

sal 30 endeksi içerisinde işlem gören hisse senetleri kullanılarak geçerliliği sınanmıştır. Hisse 
senetlerine ait piyasa riskinin diğer bir ifadeyle sistematik riskin hesaplanmasında kullanılan 
tek endeksli modellerin istatistiki ve ekonometrik açıdan gerekli varsayımları yerine getirip 
getirmediği araştırılmıştır. İkinci olarak analizde kullanılan hisse senetleri ile kurulan finansal 
varlık fiyatlama modellerinin doğrusallık koşulunu yerine getirip getirmediği araştırılmış, son 
aşamada ise söz konusu hisse senetlerine ait piyasa riski parametrik olmayan regresyon yön-
temi ile tahmin edilmiştir.  

 
 Analiz için İMKB Ulusal 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin seçilmesinin 
nedeni, söz konusu hisse senetlerinin piyasada en çok işlem gören, yatırımcılarca en fazla 
ilgilenilen senetler olmasıdır. Çalışmada 2000 ve 2007 yılları arasındaki dönemlerde sürekli 
olarak İMKB Ulusal 30 endeksinde işlem gören 15 adet hisse senedi belirlenmiştir.1 Bu hisse 
senetleri; H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 hisse senet-
leri olarak ifade edilmiştir.2 Çalışmada kullanılan tüm hisse senetleri için veri aralığı 
05.01.2000–31.05.2007 arası günlük değerler olup her bir hisse senedi için gözlem sayısı 
1799 olarak belirlenmiştir. 
 
 Söz konusu 15 hisse senedinin gerçekleşmiş günlük fiyatlarına ait kapanış değerlerin-
den hareketle hisse senetlerine ait günlük getiri oranları aşağıda gösterilen formül yardımıyla 
hesaplanmıştır: 

Tablo 1: Analizde kullanılan 15 hisse senedi ve İMKB endeksleri getirilerine ait tanımlayıcı istatistikler 

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

Ortalama 0.00135 0.00130 0.00081 0.00164 0.00140 0.00173 0.00085 0.00088 0.00092 

Medyan 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

En Büyük 0.19996 0.2439 0.20251 0.21277 0.22445 0.19181 0.2055 0.20003 0.21538 

En Küçük -0.22807 -0.17862 -0.52640 -0.20252 -0.42617 -0.21677 -0.30769 -0.17544 -0.18184 

Std.Sapma 0.03366 0.03586 0.04354 0.04332 0.03512 0.03780 0.03636 0.03381 0.03104 

Çarpıklık 0.32284 0.46726 -0.6533 0.42682 -0.65175 0.31097 0.01501 0.34656 0.59393 

Basıklık 7.50851 6.76722 17.02734 5.50130 18.70392 6.64760 8.74246 6.29507 8.56735 

Jarque-
Bera 1554.91 1129.27 14877.25 523.6 18613.08 1026.31 2471.88 849.87 2429.13 

Olasılık 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

  H10 H11 H12 H13 H14 H15 İMKB–30 

 

İMKB-TÜM 

Ortalama 0.00083 0.00116 0.00170 0.00102 0.00041 0.00065 0.00093 0.00092 

Medyan 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00084 0.00127 

En Büyük 0.20002 0.21432 0.25536 0.21687 0.18824 0.20000 0.19299 0.19335 

En Küçük -0.32161 -0.21177 -0.20240 -0.17000 -0.19752 -0.62169 -0.18182 -0.17872 

Std.Sapma 0.03321 0.03445 0.03636 0.03245 0.03354 0.04346 0.02809 0.02623 

Çarpıklık 0.05631 0.35202 0.40797 0.48260 0.32871 -1.46407 0.35377 0.27287 

Basıklık 11.12447 6.81814 7.65907 7.09313 7.76576 28.61138 8.41636 9.37567 

 Jarque-
Bera 4948.73 1129.91 1677.02 1325.66 1734.88 49811.07 2236.57 3069.32 

Olasılık 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
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−

−

−
=               (7) 

  
Burada ,i tR ,  i. hisse senedinin t zamanındaki getiri oranını, ,i tP , i. hisse senedinin t 

zamanındaki kapanış fiyatını, , 1i tP − , i. hisse senedinin t–1 zamanındaki, bir önceki dönemdeki, 
kapanış fiyatını göstermektedir. 
 
 Analizde piyasa getirileri olarak iki farklı endeksle modellemeler yapılmıştır. Bu piya-
sa getirileri İMKB Ulusal 30 ve İMKB Ulusal tüm endeksleridir.  

 
Gözlem sayısı n adet olan veri ile elde edilen }{ 1

,
n

i i i
x y

=
 (i=1,……….,n) gözlemlerine 

ait genel regresyon ilişkisi şu şekilde tanımlanmaktadır: 
 
 ( )i i iy m x u= +                          (8) 
 

(8) no’lu denklemde ( )im x  ana kütleye ait bilinmeyen fonksiyondur ve ekonometrik 
modellemenin amacı ana kütleye ait en yakın tahmin değerlerini elde etmektir. Bu nedenle, 

( )im x  ana kütle regresyon fonksiyonuna uygun bir fonksiyonel forma ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bundan dolayı; gözlemler itibariyle elde edilecek regresyon doğrusu ya da daha genel ifadey-
le regresyon eğrisi ( )im x ’e ait spesifikasyon (matematiksel kalıp) büyük önem taşımaktadır. 
Doğru matematiksel kalıp, gerçeğe daha yakın tahmin değerlerini de beraberinde getirecektir.  
 
 ( )i im x xα β= +              (9) 

 
( )im x  bilinmeyen regresyon fonksiyonuna ait spesifikasyon (9) no’lu denklemde ol-

duğu gibi parametrik regresyon modeli olarak doğru şekilde tanımlanmışsa ana kütle paramet-
relerine ait tahminler, uygulamada en sık kullanılan yöntem olan En Küçük Kareler Yöntemi 
(EKKY) ile elde edilebilmektedir.  
  

 ( ) ( )2 22

1 1 1
( ) ( )

n n n

i i i i i
i i i

u y m x y xα β
= = =

= − = − +∑ ∑ ∑                   (10) 

 
( ) 1ˆ X X X yβ −′ ′=            (11) 

 
 Bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlere ait regresyon ilişkisine ait parametrik mo-
deller kullanılarak tanımlanan fonksiyonel form doğru şekilde belirlenmemiş ise bu durumda 
EKKY ile tahmin edilen parametreler α̂  ve β̂  ile ˆˆˆ ( )i im x xα β= +  eğilimli ve tutarsız tahmin-
ler olmakta dolayısıyla elde edilen sonuçlar yanıltıcı olmaktadır 
 
 Parametrik olmayan regresyon yöntemleri ise, parametrik modellerin aksine modele 
ait herhangi bir fonksiyonel formu dikkate almadan bağımlı ve bağımsız değişkenler arasın-
daki ilişkiyi belirlemeye çalışan yöntemlerdir. Bilinmeyen ( )m x  regresyon fonksiyonunun 
tahmini için alternatif bir yaklaşım olarak tutarlı bir parametrik olmayan tahmin yöntemi olan 
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yerel doğrusal en küçük kareler (local linear least squares) yöntemi kullanılmaktadır(Mahmud 
vd., 2004, s.232):   
 
 ( ) ( ) ( ) ( )i i i i i iy m x u m x x x m x v′= + = + − +  
     ( ) ( ) ( )i i i ix x x v X x vα β δ= + + = +          (12) 
 
 Söz konusu denklemden hareketle aşağıda gösterilen ifadenin minimizasyonu ile yerel 
doğrusal en küçük kareler tahmincisi elde edilmektedir: 
  

2 2

1 1
( ( ))

n n
i i

i i i
i i

x x x xv K y X x K
h h

δ
= =

− −   = −   
   

∑ ∑        (13) 

 
 1( ) ( ( ) ) ( )x X K x X X K x yδ −′ ′=%          (14) 
 
 (14) no’lu denklemden hareketle ( )xα , ( )xβ  ve ( )m x ’in tahminleri 

[ ]( ) 1 0 ( )x xα δ= %% , [ ]( ) 0 1 ( )x xβ δ=% %  ve ( ) ( ) ( )m x x x xα β= + %%%  şeklinde hesaplanmaktadır. 

( )xδ%  ve ( )m x%  tahmincilerine aynı zamanda parametrik olmayan Kernel tahminciler adı da 
verilmektedir. Kernel 1 değerine entegre olan simetrik, sınırlı ve sürekli bir K reel fonksiyo-
nudur(Hardle, 1990, s.20). Burada h  bant aralığı da olarak bilinen düzgünleştirme parametre-
sidir. Düzgünleştirme parametresi, x  değerine ait olasılık yoğunluk fonksiyonun hesaplanma-
sı için bu x  değerinin sağındaki ve solundaki uzaklığı dikkate alarak x  değerine en yakın 
olan gözlemlere ait komşuluğun ölçüsünü belirler(Dinardo ve Tobias, 2001, s.16). 
 
 Herhangi bir regresyon eğrisinin (ya da doğrusunun) yerel tahmini, regresyon fonksi-
yonunun yerel doğrusal özelliğinin ele alınması, regresyon fonksiyonunun birinci mertebeden 
türevinin daha iyi tahminler üretmesi anlamına gelmektedir(Hagmann, 2003, s.30). Yerel en 
küçük kareler tahmincileri parametrik olmayan regresyon modelleri için esneklik özelliği do-
layısıyla son yıllarda uygulamalı çalışmalarda kabul edilir, uygun bir yöntem sayılmakta-
dır(Pagan ve Ullah, 1999, s.106).  
 

Analizde parametrik olmayan tahmin yöntemlerinden olan yerel doğrusal en küçük ka-
reler yöntemi (yerel doğrusal tahminciler) kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının nedeni 
adı geçen yöntemin hisse senetlerine ait piyasa riski değerlerinin doğrudan tahmin edilmesine 
imkân vermesidir. Yöntemin uygulanması sırasında Kernel fonksiyonu olarak, yapılan çalış-
malar dikkate alındığında diğer Kernel fonksiyonlarına göre daha etkin sonuçlar vermesi se-
bebiyle Epanechnikov Kernel fonksiyonu seçilmiştir. Düzgünleştirme parametresi ise 
Silverman (1986) tarafından önerilen 1/50.9 min( , /1.34)h kn Rσ−=  denkleminden hareketle 
hesaplanmıştır. Burada n ; gözlem sayısını, σ ; seriye ait standart sapmayı, R ; serinin 
1/ 4 ’ünü, k  ise Kernel fonksiyonların türüne göre farklılık gösteren kanonik düzgünleştirme 
dönüştürmesine ait değeri ifade etmektedir. 
 

Yerel doğrusal en küçük kareler yöntemi ile elde edilen katsayılara ait anlamlılık test-
leri için kullanılan hipotez ve test istatistiği aşağıda gösterildiği şekildedir: 

 
0

1

: ( )
: ( )

H R x r
H R x r

β
β

=
≠
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Burada R  sabitler matrisini, ( )xβ  ana kütle parametrelerini, r  ise test için kullanılan 
kısıtı ifade etmektedir. Anlamlılık testinde kullanılan Wald test istatistiği ise(Pagan ve Ullah, 
1999, s.176): 

 
1' 'ˆ ˆ ˆ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) )W x R x r RV x R R x rβ β β
−

 = − −                               (15) 

 
şeklindedir. (15) no’lu denklemde ˆ( )V xβ ; ˆ( )xβ ’in asimtotik varyans kovaryans matrisidir. 

ˆ( ( ) )R x rβ − , asimtotik normal özellik göstermekte ve W  değeri 2χ  dağılımına uygunluk 
göstermektedir. 

 
Herhangi bir j. değişkenin anlamlılığının testinde, 0 : ( ) 0jH xβ =  hipotezi 

0 : ( )H R x rβ =  ifadesinin özel bir durumu olup, bu hipotezi test etmek için (15) no’lu denk-

lemde gösterilen test istatistiği ya da ˆ ˆ( ) / ( )~N(0,1)j jx V xβ β , (n )→∞  şeklinde hesaplanan 
test istatistiği kullanılabilmektedir(Pagan ve Ullah, 1999, s.176). Çalışmada anlamlılık testle-

rinin uygulanmasında ˆ ˆ( ) / ( )j jx V xβ β  test istatistiği kullanılmıştır.  
 
Parametrik regresyon modelleri olarak kurulan finansal varlık fiyatlama modellerinin 

teorik olarak finansal varlık getirileri ile piyasa getirilerinin doğrusal ilişkiye sahip olduğu 
varsayımı ise Brock Dechert Scheinkman (BDS) Testi ile sınanmıştır. BDS testi, Brock, 
Dechert ve Scheinkman (1987) tarafından geliştirilmiştir. Söz konusu test daha ziyade doğru-
sal olmayan bağımlılığı test etmeye yöneliktir. Bu testte sıfır hipotezi olarak serinin i.i.d. 
(white noise) olup olmadığı araştırılmaktadır. BDS testi doğrusal olarak kurulan modellerin 
hata terimlerine uygulanan bir testtir.  

 
0

1

: ( . . .) .
: ( . . .) .

H Hata terimleri bağımsız benzer dağılıma i i d sahiptir
H Hata terimleri bağımsız benzer dağılıma i i d sahip değildir

 

 
BDS testi en çok kullanılan doğrusallık testidir ve korelasyon integralini kullanarak 

yorum yapar. Farklı boyutlarda korelasyon integralinin hesaplanması ile elde edilen test ista-
tistiğidir. Korelasyon integralinin her türlü doğrusallığa karşı duyarlı olması bu testi güçlü 
kılmaktadır(Çinko, 2006). Korelasyon integraline bağlı olarak BDS test istatistiği aşağıdaki 
şekilde hesaplanmaktadır: 

 
[ ]( , ) ( ) ( ) m

m tS m C Cε ε ε= −           (16) 
 
Merkezi limit teoremine göre örnek sayısı yeterince büyükse ( , )S m ε , asimtotik olarak 

normal dağılmaktadır.( ( , ) ~ (0, )S m N qε ) BDS test istatistiği, m  (gömülü boyut, embedding 
dimension), ε  ve toplam gözlem sayısına bağlı olarak değişmektedir. BDS testinin uygulana-
bilmesi için gerekli koşul analizde kullanılan serilerin durağan olmasıdır.3 500 gözlemden 
fazla olan veri setlerinde m  değerinin 6’dan küçük olması ve ε  değerinin ise veri setinin 
standart sapmasının 0.5 ile 2 katı arasında seçilmesi sonuçların doğruluğu açısından önemlidir 
(Brock vd., 1993). 
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BDS testinin uygulanabilmesi için durağanlık koşulunun sağlanıp sağlanmadığını sı-
namak amacıyla analizde kullanılan tüm serilere Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 
Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır.  

 
4. Ampirik Bulgular 

 
 Analize konu olan hisse senetleri getirileri ve İMKB Ulusal 30 endeksi getirileri ile 
kurulan finansal varlık fiyatlama modellerine ait tahmin sonuçları ve varsayımlara ait test 
sonuçları tablo 2’de gösterildiği gibidir.  
 

Tablo 2: Hisse senedi getirileri ve İMKB–30 endeksi getirileri ile parametrik regresyon yöntemi  
kullanılarak kurulan Finansal Varlık Fiyatlama Modellerine ait tahmin ve test sonuçları 

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

α 0.00039 0.00039 -0.00033 0.00059 0.00053 0.00068 -0.00018 -0.00006 

β 1.03282* 0.98408* 1.23208* 1.13722* 0.94599* 1.12969* 1.11479* 1.00986* 

R2 0.74307 0.59431 0.6323 0.54379 0.57224 0.70539 0.74149 0.70384 

Jarque Bera Normallik 
Testi 6728.42* 1004.88* 365131.6* 1537.81* 355154.8* 11478.55* 107700.2* 850.56* 

White Heteroskedasite 
Testi 10.34525* 21.03543* 2.37783 34.26682* 0.18398 52.91951* 1.46855 0.46342 

Serial Korelasyon LM 
Testi(28) 16.60691 39.44159 37.87032 50.78332* 44.07931* 55.35939* 23.12953 55.21369* 

  H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

α 0.00017 -0.00009 0.00023 0.00078 0.00021 -0.00047 -0.00045 

β 0.80823* 0.99755* 1.00016* 0.99526* 0.86923* 0.94433* 1.1831* 

R2 0.53488 0.71241 0.66496 0.59097 0.56655 0.62532 0.5847 

Jarque Bera Normallik 
Testi 1165.91* 309472.7* 3228.96* 1874.79* 1996.86* 3776.74* 1048180* 

White Heteroskedasite 
Testi 68.88558* 1.72274 12.89789* 17.34868* 28.14781* 22.97625* 0.94369 

Serial Korelasyon LM 
Testi(28) 30.65751 26.9475 39.76914 20.63166 52.83495* 42.30039* 35.85289 

* % 5 anlamlılık seviyesine göre ilgili testlere ait alternatif hipotezlerin (Parametrelerin anlamlılık testlerinde anlamlılık hipotezinin, Jarque 
Bera Normallik Testinde hata terimlerinin normal dağılıma uygunluk göstermediği hipotezinin, White Heteroskedasite Testinde değişen 
varyans hipotezinin, Serial Korelasyon LM Testinde ise otokorelasyonun bulunduğu hipotezin) kabul edildiğini göstermektedir. 
 

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 hisse senetleri 
getirilerinin bağımlı değişken, İMKB Ulusal 30 piyasası getirilerinin ise bağımsız değişken 
olduğu parametrik regresyon denklemleri şeklinde kurulan finansal varlık fiyatlama modelle-
rine ait tahmin sonuçları incelendiğinde, alfa (α ) katsayıları olarak bilinen katsayıların yüzde 
5 anlamlılık seviyesine göre tüm modellerde anlamsız parametreler olduğu görülmüştür.  

 
Hisse senetlerinin piyasa riskleri olarak ifade edilen beta ( β ) katsayıları ise tüm mo-

dellerde anlamlı parametreler olarak bulunmuştur. Piyasa riski katsayıları, H1 için 1.03282, 
H2 için 0.98408, H3 için 1.23208, H4 için 1.13722, H5 için 0.94599, H6 için 1.12969, H7 
için 1.11479, H8 için 1.00986, H9 için 0.80823, H10 için 0.99755, H11 için 1.00016, H12 
için 0.99526, H13 için 0.86923, H14 için 0.94433 ve H15 için 1.18310 olarak tahmin edilmiş-
tir. Tahmin edilen piyasa risklerine bakıldığında sistematik riski en fazla olan hisse senedi H3 
hisse senedi, en düşük piyasa riskine sahip hisse senedi ise H9 hisse senedidir. Buna göre 
İMKB Ulusal 30 endeksinde meydana gelen yüzde 1’lik bir artış/azalış, H3 hisse senedinde 
yüzde 1.23208’lik, H9 hisse senedinde yüzde 0.80823’lük bir artışa/azalışa neden olmaktadır.  
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Çalışmada tahmin edilen finansal varlık fiyatlama modellerinin ekonometrik varsa-
yımları yerine getirip getirmediği incelendiğinde ise; H4, H6, H13 ve H14 hisse senetlerine 
ait modellerde hem serial korelasyon hem de heteroskedasite (değişen varyans) sorunları ile 
karşılaşılmıştır. Heteroskedasitenin tespiti için kullanılan White testi sonucunda hesaplanan 
değerin, yüzde 5 anlamlılık seviyesi 2 serbestlik dereceli 2χ  tablo değeri olan 5.99 ile karşı-
laştırıldığında adı geçen 4 adet hisse senedine ait modellerde değişen varyans sorununun var-
lığı belirlenmiştir. Serial korelasyonun tespiti için kullanılan LM testine göre ise yine hesap-
lanan değerlerin yüzde 5 anlamlılık seviyesi 28 serbestlik dereceli 2χ  tablo değeri olan 41.34 
ile karşılaştırılması sonucunda söz konusu modellerde hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. 

 
H1, H2, H9, H11 ve H12 hisse senetlerinin getirilerine ait modellerde ise sadece 

heteroskedasite sorununa rastlanmış, serial korelasyon sorununa rastlanmamıştır. Diğer taraf-
tan H5 ve H8 hisse senetlerinin getirilerine ait modellerde ise serial korelasyon sorunu belir-
lenmiş, heteroskedasite sorununa ise rastlanmamıştır.  
 

H3, H7, H10 ve H15 hisse senetlerinin getirilerine ait modellerde ise heteroskedasite 
ve serial korelasyon sorunlarının ikisine de rastlanmamıştır.  

 
Parametrik regresyon modellerinin en önemli varsayımlarından biri olan hata terimle-

rinin normal dağılması koşulu 15 adet hisse senedi için kurulan modellerin tümü için yerine 
gelmemiştir. Hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını sınayan Jarque Bera normallik 
testi sonucunda hesaplanan değerler tüm modellerde yüzde 5 anlamlılık seviyesi 2 serbestlik 
dereceli 2χ  tablo değeri olan 5.99 ile karşılaştırıldığında bu modellere ait hata terimlerinin 
normal dağılmadığı belirlenmiştir.  

 
Hisse senetleri getirileri ile İMKB Ulusal tüm endeksi getirileri kullanılarak kurulan 

finansal varlık fiyatlama modellerine ait sonuçlar tablo 3’te gösterilmiştir.  
 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 hisse senetleri-

nin getirilerinin bağımlı değişken, İMKB Ulusal tüm piyasası getirilerinin ise bağımsız değiş-
ken olduğu parametrik regresyon denklemleri şeklinde kurulan finansal varlık fiyatlama mo-
dellerine ait tahmin sonuçları incelendiğinde, alfa (α ) katsayıları olarak bilinen katsayıların 
yüzde 5 anlamlılık seviyesine göre, tüm hisse senedi getirileri için, bağımsız değişkeni 
İMKB–30 getirileri olan parametrik modellerde olduğu gibi anlamsız parametreler olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Hisse senetlerinin piyasa riskleri olarak ifade edilen beta ( β ) katsayıları ise söz konu-

su modellerin tümünde anlamlı parametreler olarak bulunmuştur. Piyasa riski katsayıları, H1 
için 1.09175, H2 için 1.06434, H3 için 1.32256, H4 için 1.22601, H5 için 1.01519, H6 için 
1.20159, H7 için 1.17340, H8 için 1.08371, H9 için 0.87123, H10 için 1.06184, H11 için 
1.08563, H12 için 1.07934, H13 için 0.93115, H14 için 1.01811 ve H15 için 1.25203 olarak 
tahmin edilmiştir. 

 
Tahmin edilen piyasa risklerine bakıldığında sistematik riski en fazla olan hisse senedi 

H3 hisse senedi, en düşük piyasa riskine sahip hisse senedi ise H9 hisse senedidir. Buna göre 
İMKB Ulusal tüm endeksinde meydana gelen yüzde 1’lik bir artış/azalış, H3 hisse senedinde 
yüzde 1.32256’lik, H9 hisse senedinde yüzde 0.87123’lük bir artışa/azalışa neden olmaktadır.  
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Tablo 3: Hisse senedi getirileri ve İMKB-tüm endeksi getirileri ile parametrik regresyon yöntemi  

kullanılarak kurulan Finansal Varlık Fiyatlama Modellerine ait tahmin ve test sonuçları 
  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

α 0.00035 0.00033 -0.0004 0.00052 0.00047 0.00063 -0.00022 -0.00012 

β 1.09175* 1.06434* 1.32256* 1.22601* 1.01519* 1.20159* 1.1734* 1.08371* 

 R2 0.72415 0.60639 0.63545 0.55124 0.57478 0.69604 0.7165 0.70695 

Jarque Bera Normallik 
Testi 5835.129* 1119.227* 400199.5* 1419.684* 381846.6* 9653.336* 87244.43* 606.7265* 

White Heteroskedasite 
Testi 13.32985* 14.99198* 2.31725 37.20542* 0.24049 61.10493* 2.06966 6.77367* 

Serial Korelasyon LM 
Testi(28)  14.51259 38.6463 36.20653 50.06108* 46.47181* 56.05125* 25.17393 45.50788* 

  H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

α 0.00012 -0.00014 0.00016 0.00071 0.00016 -0.00053 -0.0005 

β 0.87123* 1.06184* 1.08563* 1.07934* 0.93115* 1.01811* 1.25203* 

 R2 0.54207 0.70403 0.68333 0.60619 0.56704 0.63395 0.57112 

Jarque Bera Normallik 
Testi 1269.112* 285704.9* 2226.175* 1856.05* 2257.529* 3425.404* 949239.6* 

White Heteroskedasite 
Testi 55.42031* 2.26825 4.88677 10.0396* 23.84628* 32.55474* 1.24222 

Serial Korelasyon LM 
Testi(28)  32.44722 28.77941 45.11055* 22.5869 52.68565* 39.36418 37.0505 

* % 5 anlamlılık seviyesine göre ilgili testlere ait alternatif hipotezlerin (Parametrelerin anlamlılık testlerinde anlamlılık hipotezinin, Jarque 
Bera Normallik Testinde hata terimlerinin normal dağılıma uygunluk göstermediği hipotezinin, White Heteroskedasite Testinde değişen 
varyans hipotezinin, Serial Korelasyon LM Testinde ise otokorelasyonun bulunduğu hipotezin) kabul edildiğini göstermektedir. 

 
İMKB Ulusal tüm endeksi getirileri kullanılarak tahmin edilen finansal varlık 

fiyatlama modellerinin ekonometrik varsayımları yerine getirip getirmediği incelendiğinde 
ise; H4, H6, H8 ve H13 hisse senetlerine ait modellerde hem serial korelasyon hem de 
heteroskedasite (değişen varyans) sorunları ile karşılaşılmıştır. Heteroskedasitenin tespiti için 
kullanılan White testi sonucunda hesaplanan değerin, yüzde 5 anlamlılık seviyesi 2 serbestlik 
dereceli 2χ  tablo değeri olan 5.99 ile karşılaştırıldığında adı geçen 4 adet hisse senedine ait 
modellerde değişen varyans sorununun varlığı belirlenmiştir. Serial korelasyonun tespiti için 
kullanılan LM testine göre ise yine hesaplanan değerlerin yüzde 5 anlamlılık seviyesi 28 ser-
bestlik dereceli 2χ  tablo değeri olan 41.34 ile karşılaştırılması sonucunda söz konusu model-
lerde hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
 

H1, H2, H9, H12 ve H14 hisse senetlerinin getirilerine ait modellerde ise sadece 
heteroskedasite sorununa rastlanmış, serial korelasyon sorununa rastlanmamıştır. Diğer taraf-
tan H5 ve H11 hisse senetlerinin getirilerine ait modellerde ise serial korelasyon sorunu belir-
lenmiş, heteroskedasite sorununa ise rastlanmamıştır. H3, H7, H10 ve H15 hisse senetlerinin 
getirilerine ait modellerde ise heteroskedasite ve serial korelasyon sorunlarından ikisine de 
rastlanmamıştır.  

 
İMKB Ulusal tüm endeksi getirilerinin bağımsız değişken olarak kullanıldığı finansal 

varlık fiyatlama modellerine ait hata terimlerinin normal dağıldığı varsayımı sınanmış ve 
yüzde 5 anlamlılık seviyesi 2 serbestlik dereceli 2χ  tablo değeri olan 5.99 ile karşılaştırıldı-
ğında bu modellere ait hata terimlerinin normal dağılmadığı belirlenmiştir.  
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Hisse senetleri getirileri,  İMKB Ulusal 30 ve İMKB Ulusal tüm endeksleri getiri seri-

lerinin düzey değerlerinde durağan oldukları belirlendikten sonra parametrik regresyon yön-
temi kullanılarak tahmin edilen finansal varlık fiyatlama modellerinden elde edilen hata terim-
lerine uygulanan BDS testi sonuçları tablo 5, tablo 6, tablo 7 ve tablo 8’de gösterilmiştir.  
 

İMKB 30 endeksi ile H1, H3, H4, H7, H9, H11, H12 ve H14 hisse senetleri ile kurulan 
varlık fiyatlama modellerine ait BDS testi sonuçlarına göre tüm ε  değerlerinde ve m  boyut-
larında hesaplanan değerlerin yüzde5 anlamlılık seviyesinde 1.96 değeri ile karşılaştırılması 
sonucunda hata terimlerinin “benzer dağılıma sahip olmadığı” hipotezi kabul edilmiştir. Bu 
sonuçlara göre söz konusu modellerin doğrusal olmayan bir yapı gösterdiği kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan H2, H5, H6, H8, H10, H13 ve H15 hisse senetlerine ait modellerde ise bazı m  
boyutlarında sıfır hipotezi olan hata terimlerinin “benzer dağılıma sahip olduğu” hipotezi ka-
bul edilse de söz konusu modellerin, bütünüyle doğrusal bir yapı göstermediği belirlenmiştir. 
Bu açıdan bakıldığında BDS testi sonuçlarına göre çalışmada kurulan finansal varlık 
fiyatlama modelleri için doğrusal yapının etkin ve geçerli bir yapı olmadığı anlaşılmıştır. 

Tablo 4: Analizde kullanılan getiri serilerinin düzey değerlerine uygulanan birim kök testi sonuçları 
 

Birim Kök 
Testleri H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

ADF Testi -42.44377 -41.43575 -42.88188 -40.79214 -44.27015 -40.16853 -43.49394 -42.41352 -42.14761 

1% -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 

5% -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 

10% -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 

PP Testi -42.79829 -41.42805 -42.88037 -40.79144 -44.27170 -40.15710 -43.51160 -42.41434 -42.42277 

1% -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 

5% -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 

10% -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 
 

Birim Kök 
Testleri H10 H11 H12 H13 H14 H15  İMKB-30 

 
 

İMKB-TÜM 

ADF Testi -44.47919 -42.55291 -42.99064 -45.42493 -42.15283 -39.82603 -42.40513 -42.23014 

1% -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 

5% -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 

10% -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 

PP Testi -44.46220 -42.56602 -42.98716 -45.68694 -42.15222 -39.78266 -42.42735 -42.23265 

1% -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -2.56625 -3.43379 -2.56625 -2.56625 

5% -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -1.94100 -2.86294 -1.94100 -1.94100 

10% -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -1.61658 -2.56756 -1.61658 -1.61658 

Parametrik regresyon modelleri olarak kurulan finansal varlık fiyatlama modellerinin 
teorik olarak finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasında doğrusal ilişki olduğu var-
sayımı ise Brock Dechert Scheinkman (BDS) Testi ile sınanmıştır. BDS testinin uygulanabil-
mesi için durağanlık koşulunun sağlanıp sağlanmadığını sınamak amacıyla analizde kullanı-
lan tüm serilerin düzey değerlerine uygulanan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-
Perron (PP) birim kök testlerine ait sonuçlar tablo 4’te gösterilmektedir. Genişletilmiş 
Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinden elde edilen sonuçlara 
göre hisse senetleri getirileri ve İMKB Ulusal 30 ve İMKB Ulusal tüm endeksleri getirileri 
için hesaplanan değerlerin mutlak değerce yüzde1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık seviyesine 
göre hesaplanan kritik değerlerden büyük olması nedeniyle analizde kullanılan tüm getiri seri-
lerinin düzey değerlerinde durağan olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 5: Hisse senedi getirileri ile İMKB–30 endeksi getirileri ile kurulan Finansal Varlık 

Fiyatlama Modellerine ait hata terimlerine uygulanan BDS testi sonuçları 
  H1-İMKB 30 ENDEKSİ H2-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 8.57789* 27.74287* 14.57478* 8.73656* 0.67869 31.72928* 17.10706* 10.50315* 

1 3.84395* 17.85389* 19.82115* 12.48325* 3.46342* 7.50130* 20.81429* 13.27578* 

1.5 4.12857* 6.66085* 22.1208* 14.19367* 1.51825 1.61635 39.4517* 14.51670* 

2 4.80463* 20.63078* 23.8282* 15.44514* 5.93366* 0.58939 2.86077* 14.98196* 

  H3-İMKB 30 ENDEKSİ H4-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 5.35567* 27.36442* 15.01857* 9.39055* 12.90304* 2.74815* 14.84902* 9.29729* 

1 11.68081* 16.44514* 17.85840* 11.47368* 5.58563* 6.78410* 16.71514* 10.7159* 

1.5 10.57660* 20.04594* 36.93245* 12.28415* 6.09925* 9.15539* 28.11752* 11.57159* 

2 8.62899* 16.49643* 27.67480* 12.70450* 6.66736* 7.48793* 11.77076* 11.95608* 

  H5-İMKB 30 ENDEKSİ H6-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 7.82971* 27.81466* 15.79154* 9.80794* 6.20905* 21.57548* 14.60372* 8.97128* 

1 10.49151* 1.15662 111.5368* 11.9760* 8.28169* 3.79967* 18.53728* 11.85565* 

1.5 7.66969* 13.78050* 7.53270* 12.88960* 10.44137* 1.83336 19.96600* 12.94185* 

2 9.46464* 13.41003* 6.36349* 13.41912* 12.39680* 8.30096* 20.61008* 13.45184* 

  H7-İMKB 30 ENDEKSİ H8-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 18.32864* 26.91684* 14.39180* 8.75307* 2.39281* 43.48884* 13.57898* 8.24665* 

1 8.29419* 18.22658* 18.85879* 12.00979* 10.52933* 11.93569* 16.83033* 10.67795* 

1.5 7.41629* 3.81207* 20.21634* 13.07088* 7.93435* 1.09064 18.33018* 11.81652* 

2 7.10887* 5.06794* 11.84959* 13.80920* 7.99441* 6.21599* 19.13212* 12.42815* 

    * % 5 anlamlılık seviyesine göre alternatif hipotez olan hata terimlerinin benzer dağılıma sahip olmadığını ifade eden hipotezin kabul  
    edildiğini ifade etmektedir.  
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% 5 anlamlılık seviyesine göre alternatif hipotez olan hata terimlerinin benzer dağılıma sahip olmadığını ifade eden hipotezin kabul  
edildiğini ifade etmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6: Hisse senedi getirileri ile İMKB–30 endeksi getirileri ile kurulan Finansal Varlık 
Fiyatlama Modellerine ait hata terimlerine uygulanan BDS testi sonuçları 

  H9-İMKB 30 ENDEKSİ H10-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 
0.5 3.75681* 22.56482* 16.21230* 10.01808* 5.66403* 27.06555* 14.35839* 8.72948* 
1 5.95383* 11.63052* 289.6803* 12.53438* 3.81731* 13.32853* 18.2142* 11.56094* 

1.5 5.32087* 9.70840* 112.5267* 13.58065* 0.93966 8.29241* 20.08785* 12.94839* 
2 4.89718* 7.06426* 65.71528* 14.10988* 1.94689 1.81713 9.99240* 13.62826* 

  H11-İMKB 30 ENDEKSİ H12-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 
0.5 4.63014* 86.96024* 14.72921* 8.98960* 5.20687* 25.99415* 14.00835* 8.65678* 
1 3.18451* 15.95987* 18.64814* 11.84838* 5.01272* 2.15244* 16.68518* 10.68119* 

1.5 7.23447* 8.50128* 20.18566* 12.99605* 7.73412* 4.75824* 51.53842* 11.60405* 
2 5.71154* 5.69118* 5.07651* 13.36743* 8.43726* 5.58472* 15.92771* 12.20721* 

  H13-İMKB 30 ENDEKSİ H14-İMKB 30 ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 
0.5 6.30973* 29.08914* 15.71131* 9.70953* 7.32456* 95.97051* 13.89320* 8.50580* 
1 3.84086* 3.56476* 19.26811* 12.38604* 9.42570* 11.81121* 17.43208* 11.09809* 

1.5 5.24070* 0.11694 44.74952* 13.53364* 8.71071* 10.33274* 18.71027* 12.05521* 
2 6.75659* 2.91420* 21.80887* 14.41608* 8.74973* 8.84560* 2.58551* 12.62932* 

  H15-İMKB 30 ENDEKSİ     
  m     

ε 2 3 4 5     
0.5 1.23139 19.97810* 16.81191* 10.64013*     
1 9.68753* 1.69760 18.52926* 11.99004*     

1.5 9.66120* 11.11894* 7.43284* 12.96926*     
2 7.72255* 9.44720* 12.77597* 45.77172*     

*
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Tablo 7: Hisse senedi getirileri ile İMKB tüm endeksi getirileri ile kurulan Finansal Varlık 
Fiyatlama Modellerine ait hata terimlerine uygulanan BDS testi sonuçları 

  H1-İMKB  TÜM ENDEKSİ K-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 -9.41265* -28.49074* -15.06185* -9.06086* -15.00987* -30.07509* -16.19852* -9.95679* 

1 -0.93471* -4.31830* -20.15232* -12.73781* 2.98875* 8.61688* -20.61828* -13.16086* 

1.5 4.09714* -3.16925* -21.82252* -14.02161* 2.92183* 3.36381* -22.77791* -14.73531* 

2 5.51989* 1.99776* -23.13647* -15.0012* 2.49422* 5.93814* 17.82173* 448.72200* 

  H3-İMKB TÜM ENDEKSİ H4-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 23.89902* 59.31207* -16.10990* -10.09878* 6.95214* 3.26484* -14.29388* -8.90928* 

1 11.89684* 30.69746* 93.99227* -11.80105* 7.12796* 5.45962* 38.62025* -10.43142* 

1.5 9.78017* 18.94215* 39.55890* -12.85251* 7.59670* 8.53319* -5.42947* -10.99406* 

2 9.52597* 15.58280* 22.61952* -13.14588* 8.89553* 12.43977* 19.65312* -11.33991* 

  H5-İMKB TÜM ENDEKSİ H6-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 -0.72395 -1.04950 -15.58707* -9.64824* 6.03129* 18.7979* -14.54307* -8.93959* 

1 6.97179* -1.73491 -18.36261* -11.75750* 6.01003* 23.87566* -18.53780* -11.86030* 

1.5 6.96776* 14.34067* 6.22138* -12.66166* 7.64563* 9.44321* -19.69519* -12.76799* 

2 6.74457* 10.77721* 13.25910* -13.23490* 7.55429* 8.43455* -1.14572 -13.40304* 

  H7-İMKB TÜM ENDEKSİ H8-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 -7.93701* -27.67255* -14.84555* -9.08078* 17.93838* 46.44598* -13.23349* -8.02344* 

1 1.84582 -6.68421* -19.06034* -12.17403* 11.46991* -18.79418* -15.96908* -10.11461* 

1.5 7.57300* 7.02611* -20.36524* -13.18935* 9.12884* -2.30291* -17.62255* -11.34018* 

2 9.53433* 11.17796* 5.50183* -13.66157* 6.31111* -5.50883* -18.64603* -12.10299* 

% 5 anlamlılık seviyesine göre alternatif hipotez olan hata terimlerinin benzer dağılıma sahip olmadığını ifade eden hipotezin kabul 
 edildiğini ifade etmektedir.  

*
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Tablo 8: Hisse senedi getirileri ile İMKB tüm endeksi getirileri ile kurulan Finansal Varlık 

Fiyatlama Modellerine ait hata terimlerine uygulanan BDS testi sonuçları 
  H9-İMKB TÜM ENDEKSİ H10-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 19.71295* 25.69005* -15.35059* -9.45070* -2.90583* 41.88264* -15.90342* -9.71817* 

1 10.19518* 13.76291* -19.39151* -12.43710* 2.87872* -25.92584* -20.40199* -13.00633* 

1.5 14.46127* 6.51348* 48.48921* -13.42031* 5.30461* -12.17918* -22.27556* -14.41567* 

2 11.16693* 4.79046* 23.28505* -14.03705* 9.81320* 7.85557* 41.44685* -14.78313* 

  H11-İMKB TÜM ENDEKSİ H12-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 3.11109* -25.27697* -13.41929* -8.13186* 7.61197* -26.38665* -14.19750* -8.75881* 

1 3.88151* -13.04963* -16.82802* -10.65152* 6.71560* 20.61576* -16.89782* -10.81491* 

1.5 8.18245* 14.37454* -18.50256* -11.89021* 6.36846* 23.5423* 22.19313* -11.95383* 

2 10.96473* 8.73086* 7.58955* -12.46000* 6.73406* 16.36966* 47.14614* 268.0663* 

  H13-İMKB TÜM ENDEKSİ H14-İMKB TÜM ENDEKSİ 

  m m 

ε 2 3 4 5 2 3 4 5 

0.5 -1.44638 22.11940* -15.82161* -9.79037* -5.31199* -28.40085* -15.27553* -9.39254* 

1 1.55520 27.72592* -19.61470* -12.61507* 7.08742* 14.29312* -18.06473* -11.51098* 

1.5 3.39690* 7.49749* -21.17205* -13.80201* 7.96146* 9.56996* 34.75636* -12.19437* 

2 7.57606* 5.56144* 65.33909* -14.42104* 9.13984* 6.00005* 16.10720* -12.73785* 

  H15-İMKB TÜM ENDEKSİ     

  m     

ε 2 3 4 5     

0.5 4.86655* -29.64080* -16.38998* -10.36835*     

1 8.50276* 5.46577* 42.13032* -12.17678*     

1.5 6.08311* 5.79928* 5.22443* -12.69510*     

2 7.84537* 9.95853* 19.38657* -12.97529*     

     *% 5 anlamlılık seviyesine göre alternatif hipotez olan hata terimlerinin benzer dağılıma sahip olmadığını ifade eden hipotezin kabul   
      edildiğini ifade etmektedir.  
 

İMKB tüm endeksi ile H2, H3, H4, H8, H9, H10, H11, H13, H14 ve H15 hisse senet-
leri ile kurulan varlık fiyatlama modellerine ait hata terimlerine uygulanan BDS testi sonuçla-
rına göre tüm ε  değerlerinde ve m  boyutlarında hesaplanan değerlerin, yüzde5 anlamlılık 
seviyesinde 1.96 değeri ile karşılaştırılması sonucunda hata terimlerinin “benzer dağılıma 
sahip olmadığı” hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre söz konusu modellerin doğrusal 
olmayan bir yapı gösterdiği kabul edilmiştir. 

 
H1, H5, H6, H7, H12 hisse senetlerine ait modellerde ise bazı m  boyutlarında sıfır hi-

potezi olan hata terimlerinin “benzer dağılıma sahip olduğu” hipotezi kabul edilse de söz ko-
nusu modellerin, bütünüyle doğrusal bir yapı göstermediği belirlenmiştir. Buna göre İMKB 
30 endeksi ile kurulan modellerde olduğu gibi, İMKB tüm endeksi ile kurulan modellerde de 
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BDS testi sonuçlarından hareketle, teorinin aksine, finansal varlık fiyatlama modelleri için 
doğrusal yapının etkin ve geçerli bir yapı olmadığı anlaşılmıştır. 

 
Çalışmada kullanılan 15 hisse senedi için kurulan finansal varlık fiyatlama modelleri-

ne ait yapılan sınamalarda finansal varlık fiyatlama modellerinin teorik olarak sunduğu birta-
kım yapıların yerine gelmediği görülmüştür. Kurulan tüm modellere ait hata terimlerinin 
normal dağılıma uygunluk göstermemesi nedeniyle her bir hisse senedi için tahmin edilen 
piyasa riski katsayıları da eğilimli ve tutarsız tahminler olarak elde edilmiştir. Yatırımcılar en 
uygun risk-beklenen getiri düzeylerini belirlerken söz konusu modellerden hareketle piyasa 
riski seviyelerini dikkate aldıklarında tahmin edilen piyasa riski katsayılarının eğilimli ve tu-
tarsız tahminler olması sebebiyle yanıltıcı durumlarla karşılaşabilecek ve yatırımlarına yanlış 
yön verebileceklerdir.  
 

Diğer taraftan kurulan finansal varlık fiyatlama modellerinde hisse senedi getirileri ile 
İMKB Ulusal 30 ve İMKB Ulusal tüm endeksi getirileri arasında parametrik regresyon mo-
delleri olarak ifade edilen modeller teoride olduğu gibi doğrusal olarak kurulmuşlardır. Ancak 
yapılan BDS doğrusallık testi sonuçlarına göre hisse senedi getirileriyle piyasa getirileri ara-
sında doğrusal modeller şeklinde kurulan modellerin doğrusal yapı göstermedikleri anlaşıl-
mıştır. Buna göre hisse senetleri getirileri ile piyasa getirileri arasında doğrusal ilişkinin oldu-
ğu varsayımı ile kurulan finansal varlık fiyatlama modelleri aslında doğrusal modellerle ifade 
edilememektedir.  

 
Piyasa getirisi değişkenleri olarak kullanılan İMKB–30 ve İMKB tüm endeksleri ile 

parametrik regresyon modelleri yardımıyla açıklanan finansal varlık fiyatlama modelleri, çı-
kan sonuçlar itibariyle karşılaştırıldığında her iki endeks ile kurulan modellerin teorik olarak 
gerekli varsayımları yerine getirmediği görülmüştür. Bunun dışında İMKB–30 ve İMKB-tüm 
endekslerinin kullanıldığı modellerde piyasa riski açısından en riskli hisse senedi H3’e ait 
hisse senedi olarak belirlenmişken, en düşük piyasa riskini sahip hisse senedi ise H9’a ait his-
se senedi olarak belirlemiştir. Ayrıca finansal varlık fiyatlama modellerinin teorik olarak sun-
duğu finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasında ilişki olduğu varsayımı, tahmin edi-
len piyasa risklerinin gerekli varsayımların yerine gelmemesinden dolayı eğilimli ve tutarsız 
tahminler olmasına karşın anlamlı katsayılar olması nedeniyle doğrulanmıştır.  
 

Sonuç olarak gerek finansal varlık fiyatlama modellerinden hareketle elde edilen hata 
terimlerinin normal dağılıma uygunluk göstermemesi gerekse söz konusu modellerin 
parametrik regresyon modelleri ile doğrusal olarak ifade edilememesi, Sharpe, Lintner, Black 
ve Scholes tarafından ortaya konulan finansal varlık fiyatlama modellerinden hesaplanan pi-
yasa riski için yapılan tahminlerin geçerli tahminler olmadığını göstermektedir. 
 

Finansal varlık fiyatlama modelleri için belirlenen sorunlar nedeniyle çalışmanın bu 
aşamasında finansal varlık fiyatlama modellerine alternatif olarak hisse senetlerine ait piyasa 
riskleri parametrik olmayan yöntemlerle hesaplanmıştır. Söz konusu yöntemler, bağımlı ve 
bağımsız değişken arasındaki regresyon ilişkilerini belirlemede herhangi bir fonksiyonel for-
ma ihtiyaç duymadan modelleme olanağı sunması nedeniyle tercih edilmiştir. Diğer taraftan 
parametrik olmayan yöntemler kullanılarak her bir hisse senedinin getirisi ile piyasa getirisi 
arasındaki ilişkinin modellenmesinde iki değişkene ait veri setini dikkate alan regresyon eğri-
lerinin tahmin edilmesi ile de her bir hisse senedinin piyasa riski için farklı regresyon eğrileri-
nin kullanılması analize gerçekçi bir yaklaşım katmaktadır.  
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Hisse senetleri getirileri ve İMKB Ulusal 30 endeksi getirileriyle Epanechnikov 
Kernel fonksiyonu kullanılarak tahmin edilen parametre değerleri tablo 9’da sunulmuştur. 

 
Tablo 9: Hisse senedi getirileri ile İMKB–30 endeksi getirileri ile kurulan parametrik olmayan regresyon 

yöntemleri kullanılarak tahmin edilen Finansal Varlık Fiyatlama Modellerine ait tahmin sonuçları 
  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

α 0.02045* 0.02631* 0.17266* 0.00117* 0.11039* 0.01862* 0.05872* 0.00665* 

β 1.14575* 1.13381* 1.91820* 1.12697* 1.70604* 1.10010* 1.36592* 1.00950* 

  H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

α 0.01085* 0.06850* 0.00509* 0.01964* 0.01764* 0.01041* 0.22284* 

β 1.05948* 1.38004* 1.13977* 1.22400* 1.03718* 1.03280* 2.14769* 
* % 5 anlamlılık seviyesine göre anlamlı bulunan parametreleri ifade etmektedir. 
 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda α  (alfa) parametreleri, parametrik regresyon mo-
delleri kullanılarak tahmin edilen α  (alfa) parametrelerinden farklı olarak yüzde5 anlamlılık 
seviyesine göre kurulan tüm modeller için anlamlı parametreler olarak bulunmuştur. Hisse 
senetlerine ait piyasa riskleri, H1 için 1.14575, H2 için 1.13381, H3 için 1.91820, H4 için 
1.12697, H5 için 1.70604, H6 için 1.10010, H7 için 1.36592, H8 için 1.00950, H9 için 
1.05948, H10 için 1.38004,  H11 için 1.13977, H12 için 1.22400, H13 için 1.03718, H14 için 
1.03280 ve H15 için 2.14769 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen tüm piyasa riski katsa-
yıları yüzde 5 anlamlılık seviyesine göre anlamlı katsayılar olarak bulunmuştur. Buna göre 
piyasa riski en düşük olan hisse senedi H8 hisse senedi, en yüksek piyasa riskine sahip hisse 
senedi ise H15 hisse senedidir. 
 

Hisse senetleri getirileri ve İMKB Ulusal tüm endeksi getirileriyle Epanechnikov 
Kernel fonksiyonu kullanılarak tahmin edilen parametre değerleri ise tablo 10’da görülmekte-
dir. 

 
Tablo 10: Hisse senedi getirileri ile İMKB tüm endeksi getirileri ile kurulan parametrik olmayan regresyon 

yöntemleri kullanılarak tahmin edilen Finansal Varlık Fiyatlama Modellerine ait tahmin sonuçları 
  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

α -0.02253* 0.02426* -0.17613* -0.00321* -0.11348* -0.02062* -0.06120* 0.00483* 

β 1.15875* 1.14668* 1.93997* 1.13976* 1.7254* 1.11258* 1.38142* 1.02095* 

  H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

α 0.00894* -0.07100* -0.00715* 0.01743* 0.01576* -0.01228* -0.22673* 

β 1.07150* 1.39570* 1.15271* 1.23790* 1.04896* 1.04452* 2.17205* 
* % 5 anlamlılık seviyesine göre anlamlı bulunan parametreleri ifade etmektedir. 

 
Elde edilen sonuçlara göre α  (alfa) parametreleri, parametrik regresyon modelleri 

kullanılarak tahmin edilen α  (alfa) parametrelerinden farklı olarak yüzde5 anlamlılık seviye-
sine göre kurulan tüm modeller için anlamlı parametreler olarak bulunmuştur. Hisse senetleri 
getirileri ve İMKB Ulusal tüm endeksi getirileri kullanılarak tahmin edilen piyasa riskleri ise, 
H1 için 1.15875, H2 için 1.14668, H3 için 1.93997, H4 için 1.13976, H5 için 1.72540, H6 
için 1.11258, H7 için 1.38142, H8 için 1.02095, H9 için 1.07150, H10 için 1.39570,  H11 için 
1.15271, H12 için 1.23790, H13 için 1.04896, H14 için 1.04452 ve H15 için 2.17205 olarak 
gerçekleşmiştir. Tahmin edilen tüm piyasa riski katsayıları yüzde5 anlamlılık seviyesine göre 
anlamlı katsayılar olarak bulunmuştur. İMKB Ulusal tüm endeksi getirileri kullanılarak tah-
min edilen piyasa riskleri dikkate alındığında piyasa riski en düşük olan hisse senedi H8, en 
yüksek piyasa riskine sahip hisse senedi ise H15 hisse senedidir. 
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 Parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak tahmin edilen finansal varlık 
fiyatlama modellerinde piyasa getirisi değişkenleri olarak belirlenen İMKB–30 ve İMKB-tüm 
endekslerine ait elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, teorik olarak sunulan finansal varlık 
getirileri ile piyasa getirileri arasında ilişki olduğu varsayımı, bu yöntemle yapılan sınamada 
da doğrulanmıştır. Hisse senetlerine ait piyasa risklerinin parametrik olmayan yöntemler kul-
lanılarak tahmin edilmesinde diğer Kernel fonksiyonları da kullanılmış ve piyasa riski katsa-
yılarının birbirine çok yakın değerler aldığı görülmüştür. 
 
 5. Sonuç 
  

Finansal varlıklara yapılan yatırımlarda beklenen getiri düzeyi karşısında göze alınan 
risk düzeyinin belirlenebilmesi büyük önem taşımaktadır. Yatırımcıların finansal varlıklara 
yaptıkları yatırımlardaki risk düzeyi ile bu risk düzeyi karşısında sahip olacakları getiri düzeyi 
arasındaki ilişkinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Zira risk ve beklenen getiri arasındaki 
değiş tokuş ilişkisini ölçme finansal ekonominin en önemli sorunlarından biridir. 
 
 Risk ve beklenen getiri arasındaki değiş tokuş ilişkisini ölçme ekonometrik olarak 
“Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri” ile mümkün olmaktadır. Finansal varlık fiyatlama mo-
delleri, hisse senedi getirileri ile piyasa getirileri arasındaki ilişkiyi parametrik regresyon mo-
delleri ile ifade eden modellerdir ve bu şekilde kurulan modellerin parametrik regresyon mo-
dellerinin gerektirdiği birtakım varsayımları yerine getirmesi beklenmektedir.  
 
 Çalışmada İMKB Ulusal 30 endeksinde işlem gören 15 hisse senedi seçilmiş ve bu his-
se senetlerine ait piyasa riskleri öncelikle finansal varlık fiyatlama modellerinin teorik olarak 
sunduğu şekilde parametrik regresyon modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Ancak her bir 
hisse senedine ait piyasa riskinin hesaplanması amacıyla kurulan parametrik regresyon model-
lerine ait hata terimlerinin normal dağılıma uygunluk göstermesi gerektiği varsayımının yeri-
ne gelmediği görülmüştür. Finansal varlık fiyatlama modellerinin parametrik regresyon mo-
delleri ile açıklandığı bu durumda elde edilen piyasa risklerinin geçerliliğinin ortadan kalktığı 
ve piyasa risklerinin eğilimli ve tutarsız tahminler olduğu görülmüştür. Ayrıca teorik olarak 
hisse senedi getirileri ile piyasa getirileri arasında ilişkinin doğrusal olarak ifade edildiği bu 
modellerde bu ilişkilerin doğrusal olmadığı da yapılan testler sonucunda anlaşılmıştır. 

 
Finansal varlık fiyatlama modellerinin parametrik regresyon modelleri ile açıklanama-

yacağının anlaşılmasıyla yatırımcıların finansal varlıklara yapacakları yatırımlar için büyük 
önem taşıyan risk düzeylerinin belirlenmesi parametrik olmayan bir yöntem olan “yerel doğ-
rusal en küçük kareler yöntemi” ile tahmin edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar dikkate 
alındığında piyasa riskleri, ilk kez bu çalışmada söz konusu tahmin yöntemi kullanılarak tah-
min edilmiştir. Parametrik olmayan yöntemlerin bir avantajı kullanılarak hisse senedi 
getirileri ile piyasa getirileri arasındaki ilişkinin açıklanmasında herhangi bir matematiksel 
kalıba ihtiyaç duyulmadan modelleme yapılmıştır. Çünkü iktisadi değişkenler arasında, fonk-
siyonel formun önceden belirlenmeyip tamamen söz konusu değişkenler için sahip olunan 
gözlemler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılması, iktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin 
tam olarak belirlenmesini sağlamaktadır.  
 
 Parametrik regresyon modelleri ile yapılan tahminler dikkate alındığında İMKB Ulu-
sal 30 endeksi getirileri ile kurulan modellerden elde edilen piyasa risklerine bakıldığında 
kullanılan 15 hisse senedi içerisinde piyasaya duyarlılığı en fazla olan diğer bir ifadeyle piya-
sa riski en yüksek olan hisse senedi H3 olarak belirlenmişken, parametrik olmayan yöntemle 
tahmin edilen piyasa risklerine bakıldığında piyasa riski en yüksek olan hisse senedi H15 ola-
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rak belirlenmiştir. Ayrıca analizde parametrik olmayan yöntemlerde kullanılan farklı Kernel 
fonksiyonları kullanılarak tahminler yapılmış ve tüm fonksiyonlarla birbirine çok yakın piya-
sa riskleri tahmin edilmiştir. Bu da parametrik olmayan yöntemle hesaplanan piyasa riskleri-
nin tutarlılığını göstermektedir.  
 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında finansal varlık fiyatlama modelle-
rinin iktisadi olarak teorik yapısını oluşturan finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri ara-
sında ilişki olduğu varsayımı parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak yapılan 
analizde hesaplanan piyasa risklerinin anlamlı parametreler olması nedeniyle doğrulanmış, 
finansal varlık fiyatlama modelleri çerçevesinde finansal varlık getirilerinin piyasa getirileri 
ile açıklanabileceği anlaşılmıştır. 
 
 Sonuç olarak; yatırımcılar, parametrik regresyon modelleri ile tahmin edilen piyasa 
risklerini dikkate alarak hisse senetlerine yapacakları yatırımlarda söz konusu piyasa riski 
katsayılarının eğilimli ve tutarsız tahminler olması nedeniyle kendileri için olumsuz durumlar-
la karşılaşabileceklerdir. Alternatif olarak parametrik olmayan yöntemlerle hesaplanan piyasa 
risklerinin tutarlı tahminler olmasından hareketle yatırımcılar piyasa içerisinde pozisyonlarını 
daha rasyonel biçimde alabileceklerdir.  
 
Dipnotlar 
 
1Belirlenen ve isimleri yazarlarca gizlenen 15 adet hisse senedinin hangi hisse senetleri olduğu yazarlarda mev-
cut olup bu 15 hisse senedinin, veri aralığı olarak belirlenen 2000–2007 yılları arasında İMKB–30 endeksi içeri-
sinde yer aldıklarını gösteren tablolara “http://www.imkb.gov.tr/endeksler/endeks_sirketler.htm” adresinden 
ulaşılabilmektedir.  
 
2 Bu hisse senetlerinin tamamı İMKB’de işlem gören ve İMKB–30 endeksi içerisinde bulunan gerçek hisse se-
netleridir. Çalışma hisse senetlerinin piyasa risklerini içermesi sebebiyle, hakem kontrolünden geçtikten sonra 
yayın aşamasında söz konusu hisse senetlerinin isimleri gizlenmiştir.  
 
3 Durağanlık koşulu tüm analiz içerisinde sadece BDS testinin uygulanması için araştırılmıştır. 
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Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi:  
Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama  

 
Atilla Çifter* - Dr. Alper Özün**  - Sait Yılmazer***   

 
 

Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin öngörü performanslarının tespitine yönelik olarak 
kullanılan alternatif geriye dönük testler incelenmiştir. 02.01.2002-15.02.2007 tarihleri arasındaki günlük ABD 
doları/Türk lirası döviz kurları için; Riskmetrics, normal dağılımlı GARCH, çarpık dağılımlı GARCH, 
Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, Filtreli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı 
yöntemleriyle riske maruz değer öngörüsünde bulunulmuş; söz konusu modellerin öngörü performansları ise 
aşım sayısı, RMSE, Kupiec testi (Kupiec, 1995), Lopez testi (Lopez, 1999a, 1999b), Christoffersen Testi 
(Christoffersen, 1998), Berkowitz testi (Berkowitz, 2001), Hansen SPA testi (Hansen, 2005a, 2005b), İleriye 
Dönük Aşım Sayısı ve RMSE geriye dönük testleri ile karşılaştırılmıştır. Diğer taraftan, geriye dönük testlerin 
performansları için ise Ericsson (1992) testi,  Diebold ve Mariano (1995) testi, Harvey, Leybourne ve Newbold 
(1997) testi, Clark ve Mcracken (2001) testi tamamlayıcı testler olarak kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre 
Kupiec, Lopez , Christoffersen ve Berkowitz testleri aynı modeli seçmesine rağmen  Hansen SPA, İleriye Dönük 
Aşım Sayısı ve RMSE testlerinin farklı modelleri seçmektedir. Bu bulgular, RMD model performanslarının 
Basel düzenlemelerinde önerilen  aşım sayısı kadar diğer geriye yönelik testlerle de analiz edilmesi gerektiğini 
göstermektedir.   

   
Anahtar Kelimeler: Geriye dönük testler, riske maruz değer modelleri, döviz kurları  

 
 
1. Motivasyon ve Literatür Taraması  
 
Finansal zaman serileri kullanılarak risk ve getirilerin tahminine yönelik olarak 

modellerin öngörü performansları, modellerin güvenilirliği açısından önem taşımaktadır. 
Riske maruz değer hesaplamalarında ve öngörülerinde bulunurken alınan en büyük risklerden 
biri de model riskidir. Daha açık bir ifadeyle, kullanılan riske maruz değer modelinin, piyasa 
ve portföy karakterini yansıtımama riski, portföy ve risk yöneticileri açısından üzerinde en 
çok durulması gereken unsurlardan biridir. Kullanılan modelin ölçtüğü ve neticede hesaplanan 
sermaye miktarının düzenleyici sermaye (regulatory capital) tahsisinde belirlenen aralıklarda 
gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik performans testleri bu noktada önem kazanmaktadır. 
Modelin öngörü performansının tespiti geriye dönük testler aracılığıyla yapılmaktadır. Burada 
vurgulanması gereken unsur, geriye dönük testlerin de esasen birer metodoloji olmaları 
nedeniyle, bunların da model riski içerebileceğidir. Bu testlerin etkinliği ise tamamlayıcı 
testler olarak adlandırılan metodlarla incelenmektedir.  

 
Riske maruz değer öngörüsü konusunda yukarıda aktarılan değerlendirmeler 

çerçevesinde, piyasa riski yönetiminde aşağıda yer verilen sürecin izlenmesi model riskinin 
minimize edilmesine yardımcı olacaktır. 

 
* Marmara Üniversitesi, Ekonometri A.B.D., Doktora Öğrencisi, atillacifter@ekonometri.org  
** Türkiye İş Bankası A.Ş., Risk Yönetimi Müdürlüğü, Müfettiş, alper.ozun@isbank.com.tr 
*** TBank A.Ş., Risk Yönetimi Merkezi, Yetkili, sait.yilmazer@tbank.com.tr  
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i) Riske maruz değer modelinin öngörü performansı için geriye dönük testler 
yapılması, 

 
ii) Geriye dönük tetslerin performansının ölçümüne yönelik tamamlayıcı testlerin 

yapılması,  
 

iii) Test sonuçları neticesinde öngörü performansı en iyi olan modelin/modellerin 
seçilerek, bu doğrultuda ekonomik sermaye tahsisinde bulunulması suretiyle 
sermayenin etkin kullanımı. 

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 03.11.2006 tarih ve 26335 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren “Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa 
Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” 
kapsamında, “bankalar, kullandıkları risk ölçüm modellerinin doğruluğunu ve performansını 
ölçmek amacıyla, risk unsurlarında meydana gelebilecek değişmelerden dolayı geçmiş 250 
işgünü içerisinde portföy değerlerinde gerçekleşen komisyonlar ve faiz gelirleri hariç olmak 
üzere günlük kazanç ve kayıplarını, risk ölçüm modelleri ile tahmin ettikleri günlük riske 
maruz değer rakamlarıyla karşılaştırmak suretiyle sapma sayısını tespit etmek zorundadırlar. 
Geriye dönük test amacıyla riske maruz değer hesaplanırken, bir günlük elde tutma süresi 
dikkate alınır” şeklindeki 10. madde 1. fıkra paralelinde, düzenleyici otorite sapma sayısı 
bazlı geriye yönelik testin zorunluluğunu ortaya koymaktadır.  

 
Ancak, çalışmanın genel bulgularında da görüleceği üzere, yalnız sapma sayısı bazlı 

geriye yönelik test model riskini arttırarak finansal kurumlarda yanlış modelin seçilmesine 
neden olabilmektedir. Sapma sayısı bazlı geriye yönelik test sapma büyüklüğünü göz ardı 
etmekte, sapma sayısına göre modellerin karşılaştırması ise yanlış model seçimine neden 
olabilmektedir. Bir model tek bir sapma sayısına sahip olabilir ancak sapma büyüklüğü diğer 
modellere göre çok yüksek olabilir. Bu durumda sapma sayısına göre belirlenen model kriz 
durumunda oluşabilecek aşırı oynaklığı tespit edememektedir.1  

 
Yapılan bu çalışmada günlük ABD doları/Türk lirası döviz kuru verileri kullanılarak 

alternatif riske maruz değer modelleri ile risk öngörülerinde bulunulmuş, daha sonra farklı 
geriye dönük testler aracılığıyla bu modellerin öngörü performansları karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca, tamamlayıcı testler aracılığıyla geriye dönük testlerin performansları konusunda bir 
değerlendirmeye varılmıştır. Çalışmanın ampirik sonuçları, risk öngörüsünün, riske maruz 
değere göre değiştiği gibi kullanılan geriye dönük testlere bağlı olarak performanslarının 
farklılaştığını ortaya koymaktadır. 

 
Yazarların bilgisi dahilinde bu çalışmanın Türkiye finansal verileri kullanılarak 

muhtelif geriye dönük test yöntemlerinin karşılaştırmasını yapan ilk Türkçe çalışma olduğu 
değerlendirilmektedir. Geriye dönük tetsler, genel olarak riske maruz değer modellerinin 
öngörü performansında bir veya bir kaçı ile yapılmıştır. Yabancı finans ve ekonomi 
piyasalarında ise genel olarak incelendiğinde, geriye dönük testlere yönelik akademik 
çalışmaların son iki-üç yıl içerisinde yaygınlık kazanıldığı görülmektedir. Bu konuda öncü 
çalışmalardan bir tanesi “Tarihsel Simülasyonda Gizli Tehlikeler” başlıklı makaledir Pritsker 
(2005). Çalışma, alternatif geriye dönük testler uygulanmadan kullanılan söz konusu metodun 
sakıncalarına değinmesi açısından önem taşımaktadır. 
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Aragones v.d. (2004) ise geriye dönük testler üzerine hazırladıkları çalışmada, testlerin 
kantitatif unsurların yanı sıra, kalitatif uzman görüşleri ile desteklenmesi gerektiğini 
savunmaktadırlar.  

 
Özellikle portföyün yapısı, yatırımcının risk algılaması ve risk iştahı gibi konuların da 

geriye dönük test seçiminde önemi vurgulanmaktadır. Benzer şekilde Campbell (2005) geriye 
dönük test süreçlerine istatistiksel olarak yaklaşmanın yanı sıra risk yönetimi perspektifinden 
bakmanın gereğini vurgulamıştır.  

  
Berkowitz ve O’Brien (2002) ticari bankalarda riske maruz değer modellerinin uygun 

seçimine ilişkin çalışmalarında, bankalar için model seçimindeki riskin, piyasa riskine yakın 
derecede özellik arzettiğini ve bu riskin seçilen geriye dönük testler aracılığıyla kontrol 
altında tutulabileceğini vurgulamaktadırlar.  

 
Yasal risk raporlamalarında geriye dönük testlerin seçimine ilişkin Kerkhof ve 

Bertrand (2004) tarafından yapılan ampirik çalışma alternatif geriye dönük testler hakkında 
detaylı bilgi içermektedir. Doğrudan geriye dönük testlerin performansını konu almasa dahi, 
riske maruz değer modellerinin öngörü performanslarını karşılaştırmak üzere aynı çalışma 
içerisinde farklı geriye dönük testlerin kullanılması da son dönemlerde literatürde yaygın bir 
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, Angelidis ve Degiannakis (2007) 
beklenen kuyruk kaybı ile riske maruz değer hesaplanmasında, Giovanni vd. (2002) türev 
ürünlere yönelik riske maruz değerin Filtreli tarihsel simülasyon yöntemiyle öngörüsünde, 
farklı geriye dönük metodolojiler kullanmanın önemini vurgulamaktadırlar.    

 
Geriye dönük testleri esas olarak kullanılan riske maruz değer modellerinin 

geçerliliğinin onaylanması (model validation) sürecinde değerlendirmek gerekmektedir. Riske 
maruz değer modellerinin geçerliliğinin onaylanması, gerek yasal olarak (Basel II 
düzenlemeleri) gerekse içsel olarak geriye dönük testler aracılığıyla yerine getirilmektedir. 
Dowd (2007) söz konusu bu süreçte geriye dönük testlere ilişkin model riskine vurgu 
yapmaktadır. Ülkemiz uygulamasında genel olarak değerlendirildiğinde, kullanılan riske 
maruz değer modelinin performansı, yasal düzenlemeler paralelinde, aşım sayısı ile 
ölçülmektedir. Gerçekleşen risk değerinin ölçülen riske maruz değer sınırları dışına taşması 
olarak tanımlanacak aşım sayısının yanı sıra istatistiksel dağılımları ve bağımlılıkları dikkate 
alan gelişmiş geriye dönük testlerin kullanımı ekonomik sermayenin etkin kullanımına 
katkıda bulunacaktır. Makalede yer alan geriye dönük testlere yönelik literatür ve 
algoritmalara metodoloji bölümünde yer verilmiştir.  

 
2. Veri ve Metodoloji 
 
2.1. Veri 
 
Çalışmada, 16/01/2002-15/02/2007 arasındaki günlük 1281 USD/YTL döviz kuru ve-

risi kullanılmıştır (n=1281). USD/YTL kur verisi www.tcmb.gov.tr web sitesinden alınmıştır. 
Seri logaritmik fark olarak oluşturulmuş olup, Grafik 1’de negatif değişimleri Grafik 2’de 
gösterilmiştir. Çift kuyruk ile çalışan GARCH modelleri ve Riskmetrics pozitif ve negatif 
değişimlerin simetrik olduğunu varsaydığından negatif değişimler üzerinden aşırı uç değer 
teoremi uygulanmıştır.  

 
Logaritmik fark serinin temel istatistik özellikleri ve birim kök testi sonuçları Tablo 

1’de verilmiştir. Birim kök Augmented Dickey-Fuller testine göre belirlenmiştir. ADF birim 
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kök testi sonucuna göre USD/YTL döviz kuru değişimi logaritmik fark serilerinin düzeyde 
durağan(I∼(1)) olduğu tespit edilmiştir. Seçilen örneklemde USD/YTL döviz kuru serisinin 
basıklık ve çarpıklık değerleri normal dağılıma yakındır. Normallik testi ve asimtotik 
testi(büyük örneklem normallik testi) sonuçlarına göre de USD/YTL döviz kuru serisi normal 
dağılıma sahiptir.  

 
Tablo 1. Temel İstatistik Özellikleri ve Birim Kök Testi 

 USD/YTL Kur  USD/YTL Kur 
Ortalama 9,8974e-006 Maksimum 0.047744 
Standart Sapma 0,0081481 Asimtotik Testi 823.84 [0.000]** 
Basıklık 3.4959 Normallik Testi 164.16 [0.000]** 
Çarpıklık 0.89802 ADF Testi  -34.32 
Minimum -0.027750   

 
Grafik 1.  USD/YTL Döviz Kuru Logaritmik Fark Serisi 
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Grafik 2.  USD/YTL Döviz Kuru Negatif Değişimler  
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2.2. Metodoloji  
 
Çalışmada kullanılan metotları üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, 

 
i) Riske Maruz Değer Modelleri, 
ii) Geriye Dönük Testler, 
iii) Tamamlayıcı Testler.  

 
Bu bölümde, kullanılan tüm metodolojiler yukarıda ifade edilen ana başlıklar altında 

incelenecektir. 
 
2.2.1. Riske Maruz Değer Modelleri  
 
Riske maruz değer, t zaman aralığında ve belirli bir güven aralığında finansal bir 

varlığın veya portöyün piyasa fiyatındaki değişimdir. P portföyünün ∆t zaman süresinde 
piyasa değerindeki fark π olasılıkla aşağıdaki eşitlikle ölçülebilir (Dowd, 2005). 

 
[ ] α=≤∆ ∆ RMDPP t                                                                                                      (1)  

 
Portföy değerindeki değişimin fonksiyon dağılımı F (∆P∆)’ye karşılık geldiği için riske 

maruz değeri (RMD), F-1 (π) şeklinde tanımlamak mkündür. F-1, dağılım fonksiyonunun tersi 
olup öngörülen RMD, F fonksiyonunun dağılımına bağlıdır. 1 günlük risk, RMD ((1- π)%) 
riske maruz değer ölçümüne karşılık gelmektedir. T zamanı için risk ise TD- RMD ((1- 
π)%)’ye denktir. Farklı getiri dağılımı varsayımı altında alternatif yöntemlerle riske maruz 
değer öngörüsünde bulunmak mümkündür. Bu çalışmada kullanılan yöntemlere ilişkin 
metodolojik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.  

 
2.2.1.1. RiskMetricsTM  
 
JP Morgan tarafından oluşturularak 1994 yılında web siteleri üzerinden ücretsiz olarak 

paylaşılan RiskMetricsTM metodolojisi, riske maruz değerin (RMD) aşağıda yer verilen 
formül aracılığıyla hesaplanmasını öngörmektedir.  

 
tt hzPDRMD ** α=                                                                                                     (2)                        

 
Formülde, PD, riski hesaplanan finansal varlığın t zamanındaki piyasa değerini; zα, 

RMD öngörüsünün yapıldığı güven seviyesinin normal dağılım kesitini, ht, finansal varlık için 
t zamanındaki şartlı varyansı, t ise RMD öngörüsünün kapsadığı zaman dilimini ifade 
etmektedir.    

 
Şartlı varyansı hesaplamak için Riskmetrics Üstsel Ağırlıklandırılmış Hareketli Orta-

lama (EWMA-Exponentially Weighted Moving Average) algoritmasını kullanmaktadır. Şartlı 
varyans, 3 numaralı formül yardımıyla hesaplanabilir.  

 
2

1 1(1 )t t th hλ λ σ− −= + −                                                                                                    (3) 
                                                                                                               

Formülde σ , zamana göre değişkenlik gösteren şartlı varyansı ifade etmektedir. λ 
(lambda) ise 0 ile 1 arasında sabit bir indirgeme sayısıdır. λ, öngörülen varyansın geçmiş 
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getirilere duyarlılığını yansıtmaktadır. Düşük bir λ değeri, varyans hesaplamasında bir önceki 
güne ait getiriye büyük bir değer atanmasını sağlar. Riskmetrics’in standart uygulamasında λ, 
0.94 olarak atanmaktadır. EWMA formülasyonu, varlıkların günlük getirilerinin ortancasının 
sıfıra eşit olduğu hipotezini kabul etmektedir.  

 
2.2.1.2. Normal Dağılımlı GARCH (p,q) Modeli  
  
GARCH (Genelleştirilmiş ARCH) modeli, Engle (1982) tarafından oluşturulan ARCH 

modelinin şartlı varyans tahmininde kullanımını öngören Bollerslev (1986) tarafından 
oluşturulmuştur.  GARCH modeli, sonsuz ARCH sürecinin ve parametreler üzerinde doğrusal 
olmayan kısıtların olduğu varsayımları altında oluşturulmuştur. Bu nedenle, öncelikle ARCH 
modelinin açıklanmasında fayda görülmektedir. ARCH modeli, bağımlı değişkenin 
varyansını, bu değişkenin geçmiş değerlerinin bir fonksiyonu olarak kabul etmektedir. Bu 
bakış açısıyla, ARCH modeli, 6 numaralı eşitlikte yer verilen statik doğrusal bir ilişki için 
hata terimini ( iε ), finansal ifadeyle getirilerdeki beklenmeyen değişimi, 4 numaralı denklem-
de belirtilen şekilde sabit varyanslı ve normal dağılımlı rastsal değişken olarak dikkate 
almaktadır.  
 
            iiiy εβχα ++=                                                                                                         (4)                           
 
            222 )()0( εσεε ==− ii EE                                                                                       (5)                           
 

Yukarıdaki varsayımları kullanarak Engle (1982), ARCH modelini zaman değişken 
varyansı dikkate alarak aşağıdaki eşitlik aracılığıyla oluşturmuştur. 
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6 numaralı eşitlikte, iσ , tε ’nin zamana göre değişkenlik gösteren şartlı varyansını i-

fade etmektedir. ARCH modeli, iα ’nın sıfırdan büyük olması iα  ile α ’nin toplamının 1 
olması şartını taşımasını zorunlu kılmaktadır.   

 
Bu varsayımsal kısıtlamanın aşılması amacıyla, teknik bir ifadeyle, negatif varyansın 

öngörülmesinin sağlanması amacıyla, Bollerslev (1986) Genelleştirilmiş ARCH (GARCH) 
modelini kurmuştur. GARCH modeli, 7 numaralı denklemde görüleceği şekliyle doğrusal 
varyans ve şartlı varyansın geçmiş değerinin etkisini dikkate almaktadır. 
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kσ  değişkenin geçmiş dönem varyansı ifade etmektedir.  

 
Normal dağılımlı GARCH (1,1) modelinin en belirgin varsayımı, varyansın normal 

dağılıma sahip olduğudur. Normal dağılım varsayımında basıklık ve çarpıklık sırasıyla 0 ve 3 
değerlerine sahiptir. 8 numaralı eşitlik, normal dağılıma sahip varyansın öngörüsüne ilişkin 
log-olabilirlik fonksiyonunu göstermektedir (Peters, 2001).  
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2.2.1.3. Çarpık Student-t Dağılımlı GARCH (p,q) Modeli  
 
Fernandez ve Steel (1998) riske maruz değer öngörüsünde çarpık dağılımlı GARCH 

modelini kullanmıştır. Bu yöntem, hem asimetrik dağılımı hem de kalın kuyruk özelliklerini 
yansıtması açısından önem taşımaktadır. Γ (.)’nin gama fonksiyonu olarak adlandırıldığı 
modeli, aşağıdaki formülle tanımlamak mümkündür(Peters, 2001).  
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2.2.1.4. Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı  
 
Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı kullanılarak, yukarıdaki parametrik modellerde yer 

verilen önceden tanımlı ξ ve β için,  
 

               ,[ / ] ( )uF P X u y X u GPD yξ β= − ≤ − =                                                                                   (10) 
 
olacaktır.        

 
    Negatif değerler için (kayıplar) x = u+y eşitliği varsayımıyla kuyruk kestirimi  

 
               1( ) 1 ( / )((1 ( ) / )uF x N n X u ξξ β −= − + −                                                                                           (11) 
 
eşitliğiyle elde edilir. Formülde, n toplam örneklem setini, Nu ise u üzerindeki aşım sayısını 
gösterir. Tanımlı q> F(u) dağılımı için 1 günlük riske maruz değer, RMD (q%); 
 
                 ( / ) (( / )(1 )) 1uRMD u n N q ξβ ξ  = + − −                                                              (12)       
 
denklemi aracılığıyla hesaplanır.  

 
2.2.1.5. Filtreli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı  
 
12 numaralı eşitlikte, u terimi sabit veya değişken eşik şeklinde atanarak, sabit eşikli 

GPD veya değişken eşikli GPD’e elde edilebilir. Bu çalışmada, örneklem setinde değişken 
eşik oluşturulurken 20 verilik bir eşik üzerinden u değeri elde edilmiştir. 1. gözlem 20. 
gözlemle, 2. gözlem 21. gözlemle eşik oluşturacak şekilde düzenlemede bulunulmuştur. 
Türkiye piyasalarındaki yüksek volatilite ve serbest kur rejimi nedeniyle değişken eşikli 
modelin, döviz kuru getirilerindeki uç değişimleri yakalamada daha başarılı olması 
beklenmektedir.    
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2.2.1.6. Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı  
 
Artzner v.d. (1999) tarafından geliştirilen beklenen kuyruk kaybı yönteminde, 

getirinin beklenen değeri, riske maruz değer tutarı aşıldığı zaman ölçülmektedir. Beklenen 
kuyruk kaybı aşağıdaki eşitlik aracılığıyla oluşturulur (Gilli ve Kellezi, 2000).  
 
             /p pES E X x RMD = >                                                                                            (13) 

 
   Denklemin sağındaki ikinci terim, RMDp eşiği üzerindeki FRMDp(y) aşım dağılımının 

ortalamasıdır. GPD için ξ < 1 parametreli ortalama aşım fonksiyonunun aşağıdaki şekilde 
ifade edilebileceği dikkate alındığında,  
 
               ( ) ( / ) ( ) /(1 );e u E X u x u uσ ξ ξ= − > = + −                                                                               (14) 
               0uσ ξ+ >  
                  
beklenen kuyruk kaybı; 
 
                 (( )( )) /(1 )p p pBKK RMD RMD uσ ξ ξ= + + − −                                                         (15) 
 

 (1 ) (( ) /1pRMD uξ σ ξ ξ= − + − −                         (16) 

            
olacaktır. Eğer X, GPD ise; tüm r < 1/ξ  tamsayıları için (r), r’inci ilk moment mevcuttur.   
 

2.2.2. Geriye Dönük Testler 
 
Riske maruz değer analizlerinde en önemli aşamalardan biri, ölçülen risk büyüklükle-

rinin geriye dönük testler aracılığıyla incelenmesi ve bu konuda aşım meydana gelmiş ise bu 
sapmaların nedenleri, aşımların yüksek volatilitenin gözlemlendiği dönemlere denk gelip 
gelmediği ve sapmaların sayısıdır. Eğer aşımlar yüksek volatilitenin gözlemlendiği döneme 
denk geliyorsa, riske maruz değer ölçüm yöntemleri gözden geçirilmeli ve uygunlukları 
incelenmelidir. Geriye dönük testler, yasal sermaye yeterliliği hesaplanmasının yanı sıra 
ekonomik sermayenin hesaplanmasında da büyük önem taşımaktadır. Aşım sayısı daha 
önceden yasal olarak belirlenmiş sayıyı aşan bankaların daha yüksek yasal sermaye tutması 
ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada kullanılan geriye dönük testlerin metodolojilerine 
aşağıda yer verilmiştir.  

 
2.2.2.1. Aşım Sayısı ve RMSE 
 
Aşım sayısı ve hata karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE) simetrik hata istatis-

tikleridir. Bu yöntemler, öngörülen değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın işaretine ve 
büyüklüğüne bakmadan karşılaştırılma yapmaktadır.  

 
Aşım sayısı, RiskMetrics (1994)1 metodolojisinin bir parçası olarak bilinmektedir. 

Yöntem, gerçekleşen kayıp/getiri ile ölçülen riskin basit bir karşılaştırmasını içermekte, 
belirlenen güven aralığına çıkan bir aşım varsa modelin öngörüsünün zayıf olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.  

 
Hata karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE) ise 17 no.lu formülde açıklanmıştır.                   
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            2
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T h

f x r t
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σ σ
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= −∑                                                                                    (17)  

 
Formülde,  f= T+T1, T+2,....,T+h şeklindeki gözlemlenen ve öngörülen volatilite sıra-

sıyla xf ,σ̂  ve tr ,σ ; t analiz tarihi, h ise öngörü sayısına karşılık gelmektedir. Modellerin 
karşılaştırmasında en düşük RMSE’ye sahip modelin en başarışı olduğu sonucuna varılmak-
tadır.  

 
2.2.2.2. Kupiec Testi (1995) 
 
Kupiec (1995) testinde, Ki-kare dağılımına sahip olan olabilirlik oranı (likelihood 

ratio) (LR) hesaplanmasına 18 numaralı eşitlikte yer verilmiştir (Kupiec, 1995).  
 

             [ ]{ [ ]}xTxxTx ffLR −− −−−= )1(log)1(log2 αα                                                           (18) 

Eşitlikte, RMD(x) değerini aşan gözlemlerin toplam gözlemlere (T) oranı  f ile, önce-
den tanımlı RMD değeri ise α  ile gösterilmiştir (Tang ve Shieh, 2006).  

 
2.2.2.3. Christoffersen Testi (1998) 
 
Christoffersen (1998) testi, aşım oranının hesaplanmasınından çok, aşımın ortaya 

çıkma olasılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Test, öngörünün, geçmişten bağımsız bir şekilde 
belirli bir olasılıkla aşımına yönelik olarak kullanılmaktadır (Berkowitz, 2001).  

Christoffersen testi, esas itibariyle, pvr tt =< )Pr( hipotezinin geçerliliğini irdelenmektedir 

(Sarma v.d. 2001). ))(Pr( αα
tt VaRyp <=  eşitliğini, αα =pH :0  ; αα ≠pH :1  hipotezini 

test etmek amacıyla kurduğumuzu; ayrıca, { })((1 αVaRyt < ’nin 
10 )()1()( nn pppL ααα −= benzeri bir binom olasılık dağılımına sahip olduğunu varsayalım. 

Varsayımlarda VaR, riske maruz değeri ifade etmektedir.  Bu bakış açısıyla, yukarıdaki 

eşitliklerde, ∑ =
>=

T

Rt tt VaRyn ))((10 α
 ve ∑ =

<=
T

Rt tt VaRyn ))((11 α
 olacağı varsayımla-

rından hareketle 
10)1()( nnL ααα −= eşitliğine ulaşılacaktır (Saltoğlu, 2003).  

 
Christoffersen testi için Likelihood oranı (LR) hesaplaması 19 numaralı formülde göste-

rilmiştir.  

           )1())(/))((2
^

χα →−= dpLLInLR                                                                         (19) 
 
2.2.2.4. Lopez Testi (1999a,1999b) 
 
Lopez (1999a, 1999b) riske maruz değer tahmini için geriye dönük test sürecini üç a-

şamada oluşturmuştur (Campbell, 2005). İlk aşamada, kayıp ve kazanç verisi için uygun 
dağılım ile istatistik modeli oluşturulur. Daha sonra, elde edilen modelden, tarihsel kayıp ile 
kazanç kullanılarak ilgili RMD ve RMDt(α) oluşturularak ortalama kayıp değerine ( iL̂ ) 
ulaşılır. Üçüncü aşamada ise yukarıda aktarılan süreç defalarca, örneğin 10.000 defa, tekrar 
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edilir ve ortalama kayıp dağılımı tahminine ( [ ] 000.10

1
ˆ =

=

i

iiL ) ulaşılır. Simüle edilmiş ortalama 
kayıpların dağılımı, standart test hipotezi çerçevesinde, riske maruz değer öngörüsünün 
uygunluğuna yönelik karar için zemin oluşturur.    

 
Lopez (1999a, 1999b), gözlemlenen riske maruz değer ile öngörü arasındaki farkı, 

başka bir ifadeyle aşımı ölçen fonksiyonu, Li(x,t,t+1, RMDt()), 20 no.lu denklemle ifade 
etmektedir. Xt,t+1 günlük kayıp/kazanç farkını temsil ederken RMDt() seçilen güven 
aralığında riske maruz değere göre risk seviyesini temsil etmektedir.  
 
             )(1,

2
)(1, ..............).........)(1( αα tttttt RMDxegerRMDx >−+ ++                  (20) 

             )(1,........................................................0( αttt RMDxeger ≤+  
 
              Lopez kuyruk kaybı toplamı, “T” test/gözlem sayısı olmak üzere, 21 no.lu denklemle 
ifade edilir.  
 

              ),(1ˆ
1,)(∑ +=

T

t
ttxRMDL

T
L α                      (21) 

 
2.2.2.5. Berkowitz Testi (2001) 
 
Berkowitz (2001) testi, Dowd (2002) tarafından basit bir şekilde aşağıda açıklanmıştır. 

Test bir küme kayıp/kazanç göstergesinin, xt, oluşturulmasıyla başlar. Her gösterge, tahmin 
edilen ilgili olasılık yoğunluk fonksiyonu üzerindeki yüzde ile, pt, eşleştirilir. Eşleştirişmenin 
ardından bu seriler birbirinden bağımsız ve eşlenik olarak, U (0,1), modelin geçerli olduğu 
temel sıfır hipotezi altında dağıtılmalıdır.  

 
Modelin yeterliliğine kara vermek için, pt ‘nin  öngörüldüğü gibi tektip olup olmadı 

test edilir. Bununla birlikte, testi doğrudan gerçekleştirmek yerine Berkowitz (2001), veriyi 
sıfırın altında standart normal dağılıma kavuşturmak için ilave bir dönüşüm (zt = Φ–1(pt)) 
önermiştir. Zt’nin normal dağılıp dağılmadığının test edilmesi için 22 no.lu eşitlik olabilirlilik 
oranı için ise 23. no.lu eşitlik tahmin edilmelidir (Berkowitz, 2001).  
 
            ttt ZpZ εµµ +−=− − )( 1                                                                                            (22) 
 
            1,0 === σµP                                                                                                  (23) 
 

   Formülde σ, εt’nin standart dağılımıdır.  
 
2.2.2.6. Hansen SPA Testi (Hansen(2005), Hansen ve Lunde(2005)) 
 
Hata teriminin,µ, sıfıra eşit veya sıfırdan küçük olduğunu ifade eden H0  hipotezinin 

testi için White (2000) tarafından RC testi (reality check) geliştirilmiştir. Test istatistiği 
aşağıdaki gibidir:  
 
              ),......,max( 2/1

1
2/1

mn dndnT ≡                                        (24) 
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Eşitlikte asimtotik kabul edilen dağılımı ),0(2/1 Ω≈ mNdn yakınsamasına göre belir-

lenmektedir. Eşitlikte ∑ =
−≡

n

t tdnd
1

1 (ortalama relatif performans vektörü) ve 

))(var( 2/1 µ−≡Ω dna (asimtotik kovaryans matriksi) olmak üzere Ω , Ω ’nın uygun 
belirleyicisidir. RC testi 0=kµ eşitliğini varsayan asimtotik kabul edilen dağılıma göre 
belirlenmektedir. )( ,tkk dE=µ  k modelinin beklenen aşırı performansıdır(De Jong(1997), 
Hansen (2005)).  

 
Verilen bu teorik çerçevede Hansen (2005) RC testinin “ilgisiz alternatif modeller” 

kullanılarak kullanılamaz hale getirileceğini göstermiştir. Burada ilgisiz alternatif model 
olarak adlandırılan, en iyi karşılaştırılabilir modele göre zayıf olan bir modeldir. Modeller ne 
kadar çok ilgisiz olursa, RC testinin performansı o derece zayıflatılacaktır. Örneğin, Hansen 
ve Lunde (2005) ARCH (1,1) modeline zayıf bir modelin ilave edilmesi RC testinin gücünü 
tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu problemi çözmek için Hansen (2005) SPA testini 
geliştirmiştir. Hansen (2005) sıfır hipotezinin doğru olduğu zaman en az bir tahminin hata 
teriminin sıfıra eşit olacağını göstermiştir. SPA testindeki kritik değerin 25 numaralı denk-
lemde sağladığını varsaydığımızda, Hansen (2005) tarafından geliştirilen test istatistiği 26 
numaralı denklemle ifade edilir.  
 
               )0),(max()(~

0101 αα qq ≡               (25) 

               { }{ }0
2/1

01 1))ˆ,ˆ(((maxinf)(~ αµα −≥≤Ω≡ qnNPqq m
c           (26) 

 
  Tn değerinin eşitlikte bulunan değerden büyük olması durumunda sıfır hipotezi red-

dedilecek ve en az bir modelin en iyi karşılaştırma modelinden (benchmark) daha üstün 
performans gösterdiği sonucuna varılacaktır.   

 
2.2.2.7. İleriye Dönük Aşım Sayısı ve RMSE  
 
Hata karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE), öngörüde ölçeğe dayalı bir karşılaş-

tırma algoritmasıdır. Test değeri, bir değişkenin h-adım öte tahmininden, E(yt+h), gözlemlenen 
yt+h değerinden sapmasına karşılık gelmektedir. E(yt+h)’nin RMSE’si aşağıdaki fonksiyonun 
karesine denk gelmektedir. 
 

1
2

2 1
1

1/( 1) ( ( ) )
T

t h t h
t T h

T T h E y y+ +
= +

− − + −∑                        (27) 

                                                                    
 Fonksiyonda, T1+h örneklem testinin başlangıcını, T2 ise sonunu ifade etmektedir.  
 
İleriye dönük aşım sayısı, yukarıda aktarılan aynı mantıkla hesaplanmakla birlikte, 

RMSE farklı sayıdaki istisnalar ile tekrar edilmektedir.    İleriye dönük aşım sayısı, kuyruk 
kayıplarını direkt olarak kavrayabildiği için RMSE’ye göre daha hassas bir öngörü perfor-
mansı ölçüm yöntemidir.  

 
2.2.3. Tamamlayıcı Testler  
 
Bir modelin diğer modellere göre daha düşük hata karelerinin ortalaması (MSE) veya 

hata karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE) değeri alması o modelin diğer modellerden 
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daha iyi olduğunu göstermeyebilir. Bunun en önemli nedeni, MSE veya RMSE değerinin 
istatistiksel olarak sıfırdan farksız olması olabilir(Harris ve Sollis, 2003). Bu durumda 
modellerden elde edilen MSE veya RMSE’nin istatistiksel olarak anlamlılığının test edilmesi 
gerekmektedir. Çalışmamızda MSE’nin istatistiksel olarak farklılığını test eden 
Ericsson(1992), Diebold ve Mariano (1995), Harvey v.d. (1997) ve Clark ve Mcracken (2001) 
tamamlayıcı testleri kullanılmıştır.  

 
2.2.3.1. Ericsson Testi (1992)  
 
Ericsson tarafından oluşturulan öngörü-farkı tamamlayıcı testi aşağıda yer verilen şart-

lı etkin regresyon mantığıyla paraleldir (Clark ve McCracken, 2001).  
 

 1, 1 1, 1 2, 1 1ˆ ˆ ˆ( )t t t te e eλ η+ + + += − +                                                                                         (28) 
 
Test istatistiği, genel olarak OLS temelli regresyon katsayısına benzemekte olup he-

saplanmasına ilişkin formül aşağıda yer almaktadır(Ericsson, 1992).  
 

1/ 2
0,

2 0.5
1, 2, 0,[ ]

T

T T T

P a
ER

a a a
=

−
                                                                                              (29) 

 
formülde 1

0, 1, 1 1, 1 2, 1ˆ ˆ ˆ( )T t t tt
a P e e e−

+ + += −∑ , 21
1, 1, 1 2, 1ˆ ˆ( )T t tt

a P e e−
+ += −∑  ve 1 2

2, 1, 1T tt
a P e−

+= ∑  
olmaktadır. Sıfır hipotezi u1,t ve u1,t-u2,t arasındaki kovaryansın sıfıra eşit veya sıfırdan küçük 
olduğu varsayımı üzerine kuruludur.  

 
2.2.3.2. Diebold ve Mariano Testi (1995) 
 
Diebold ve Marino (1995) karşılaştırılan örnek model ile seçilmiş modellerin öngörü 

hatalarına dayalı karşılaştırma algoritması geliştirmiştir. U testin en önemli avantajı, öngörü 
hatalarının dağılımına yönelik herhangi bir varsayım içermemesidir.  
     

2
1, 1ˆ te +  ve 2

2, 1ˆ te +  iki tahmin hatası olarak tanımlanır ve aşağıdaki öngörüde bulunulur.   
2 2

1 1, 1 2, 1ˆ ˆt t td e e+ + += −                                                                                                          (30) 
ve ∑ −== +

−
t t MSEMSEdPd 211

1  
 

    MSE öngörüde bulunulan modelde, hataların ortalama karesidir. Bu çerçevede, 
Diebold ve Mariano testi aşağıdaki denklemde tanımlanır.  

 
  

∑ −
=

+
−

t t ddP

dDM
2

1
2 )(

                              (31) 

 
2.2.3.3. Harvey, Leybourne ve Newbold Testi (1997) 
 
Harvey v.d. (1997), öngörü testlerini karşılaştıran geleneksel testlerin normal dağılıma 

sahip olmayan öngörü sapmalarında(MSE, RMSE) aşırı büyüklüğe sahip olabileceğini 
belirtmiştir. Harvey v.d. (1997), Diebold ve Marino (1995)  testini baz alarak e1t ve e1t- e2t 
arasındaki kovaryansın pozitif olacağı şekilde aşağıdaki alternatif testi geliştirmiştir.  
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Formülde 1 1 2( )t t t tc e e e= −  ve 1

t
c n c−= ∑  olmaktadır(Harvey v.d.,1997). Hipotezin ka-

bul edildiği durumda HLN istatistiği asimtotik standart normal dağılıma sahiptir.  
 
2.2.3.4. Clark ve Mcracken (2001) Testi  

 
Clark ve McCracken(2001) HLN testi istatistiğindeki birimlerin testin küçük örneklem 

özellikleri nedeniyle zıt yönde etkilenebileceğini belirtmiştir. HLN testini geliştirerek sınırlı 
örneklemde de geçerli olabilen aşağıdaki testi geliştirmiştir.  
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HLN testinde olduğu gibi e1t ve e1t- e2t arasındaki kovaryans pozitiftir. Diğer yandan, 

CM testi HLN testinde olduğu gibi asimtotoik standart normal dağılım özelliğine sahip 
değildir. CM kritik değerleri Clark ve McCracken(2000)’de bulunmaktadır.  
 

3. Ampirik Bulgular  
 
Geriye yönelik testleri analiz etmek amacı ile Riskmetrics, normal dağılımlı GARCH, 

çarpık dağılımlı GARCH, Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, Filtreli Genelleştirilmiş Pareto 
Dağılımı ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı yöntemleriyle riske maruz değer öngörüsünde 
bulunulmuştur. Modellerin performansları ile geriye dönük testler ve tamamlayıcı testler ile 
karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları gerek istatistik gerekse grafiksel olarak aktarılmıştır.  

 
Grafik 3. RMD Modelleri Test Sonuçları  
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Grafik 3’de Riske Maruz Değer modellerinin karşılaştırması yapılmış olup, Genelleşti-

rilmiş Pareto Dağılımı risk seviyelerini en optimum seviyede belirlemektedir.  
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Tablo 2 Geriye Dönük Test Sonuçları 
  

Riskmetrics 
 

Garch 
Garch-
Skewed 

 
GPD 

 
FGPD 

 
FES 

 
Aşım Sayısı 11 15 13 21 14 4 
RMSE 
 

0,037306 0,038967 0,040556 0,037486 0,066704 0,092609 

Ileri Dönük 
Ortalama  
Aşım Sayısı* 

17.75714 14.71429 12.38571 19.34289 13.18571 2.228571 

Ileri Dönük 
Ortalama  
RMSE* 

0,040131 0,040791 0,042352 0,038781 0,068298 0,093975 

Kupiec 
 

0,0000005 0,0000626 0,0000067 0,0077055 0,0004124 0,000000 

Lopez 
 

39,0710745 42,0341878 40,5390948 46,681903
6 

43,556353
6 

36,91980 

Christoffersen 
 

0,0000004 0,0000645 0,0000061 0,0103081 0,0004694 0,000000 

Berkowitz 
 

4828.5 
(0.0000) 

4743.4 
(0.0000) 

4747.8 
(0.0000) 

4671.5 
(0.0000) 

3958.4 
(0.0000) 

3871.5 
(0.0000) 

Hansen SPA 
Testi** 

0,0000 
[17.56062] 

0,0011 
[15.14574] 

0.00155 
[-10.57251] 

0.00141 
[-1.32960] 

0.00423   
[-16.274] 

0.00829 
 [-25.489]  

() Olasılık, [] t-değeri * 70 gün ** n(örneklem)=591, kayıp fonksiyonu MSE, test istatistiği 
“TestStatScaledMax”, B(bootstrap parametresi)=10000, q(bağımlılık)=0.5. SPA kritik değerleri %10: 1.3026, 
%5:1.70146, %1:2.40679. 
 

    Tablo 2’de yer alan aşım sayılarını da dikkate alarak RMD Modelleri teste tabi tu-
tulmuşlardır. En fazla aşım GPD modelinde gerçekleşirken, en az aşım FES modelinde 
gerçekleşmiştir. Kuyruk kayıplarını ve aşımı dikkate alan Kupiec, Lopez, Christoffersen ve 
Berkowitz testlerine göre en optimum test sonuçları FES modelinde gerçekleşmektedir. 
Hansen SPA ve RMSE test sonuçları, RMD hesaplamalarında getirilerin normal dağıldığını 
kabul eden Riskmetrics modelini ön plana çıkarırken, getirilerin varyansının zaman içerisinde 
değişimini kabul eden FES modelini en kötü test olarak kabul etmektedir. 

 
Grafik 4’de RMD modelleri ileriye dönük RMSE testine tabi tutmuş olup, 70 günlük 

periyot dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, en az RMSE 
değerine GPD modeliyle ulaşılmıştır. 

 
Grafik 5’de ileriye dönük ortalama RMSE ve standart sapma sonuçları gösterilmiştir. 

Test sonuçlarına göre, en az ortalama RMSE, GPD modelinde gerçekleşirken. En fazla ortama 
RMSE, FES modelinde gerçekleşmektedir. RMSE standart sapmalar açısından ise, en az 
standart sapma, GPD modelinde gerçeklemektedir.  

 
Grafik 6’de aşırı uç değer modelleri karşılaştırılmıştır. Sonuçları göre, 70 günlük de-

ğerlendirme dikkate alındığında en az aşım sayılarına  FES modelinde ulaşılırken, an fazla 
dalgalanma GPD modelinde gerçekleşmektedir. 

 
Grafik 7’de RiskMetrics ve GARCH modelleri karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarına gö-

re, ileriye dönük aşım sayıları paralellik arz ederken, modeller arasında en az aşım GARCH-
Skewed (çarpık GARCH) modelinde gerçekleşmektedir. 

 
Grafik 8’de modellerin hata terimleri grafikleri bulunmaktadır. Filtreli Genelleştirilmiş 

Pareto Dağılımı ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı daha oynak ve yüksek hata terimine 
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sahiptir. Modellerin hata terimleri(MSE veya RMSE)’nin istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığı tamamlayıcı testler ile tespit edilebilmektedir.  

 
Grafik 4. İleriye Dönük RMSE 
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Grafik 5. İleriye Dönük Ortalama RMSE ve Standart Sapma 
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Grafik 6. Aşırı Uç Değer Modelleri İleriye Dönük Aşım Sayısı  
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Grafik 7. Riskmetrics ve Garch Modelleri İleriye Dönük Aşım Sayısı  
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Grafik 8. Modellerin Hata Terimi Grafikleri  
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MSE/RMSE’nin istatistiksel olarak farklı olup olmadığını test etmek için Ericsson 

(1992),  Diebold ve Mariano (1995), Harvey v.d.(1997) ve Clark ve Mcracken (2001) 
tamamlayıcı testleri kullanılmıştır. CM istatiskleri Clark ve McCracken(2000) kritik değerleri 
ile, ER, DM ve HLN testleri değerleri f istatistik tablosu ile karşılaştırılmıştır. F tablosu 120 
gözlem üzeri sonsuza gittiğinden örneklem olarak son 120 gün hata karelerinin ortalama-
sı(MSE) baz alınarak MSE’nin kabulune ilişkin hipotez test edilmiştir. Karşılaştır-
ma(benchmark) modeli olarak Riskmetrics modeli belirlenmiştir. ER testi sonucuna göre 
Filtreli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı dışındaki tüm modeller istatistiksel olarak anlamlı, 
DM testi sonucuna göre Garch-Skewed ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı, HLN testi 
sonucuna göre Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, CM testi sonucuna göre Filtreli Genelleşti-
rilmiş Pareto Dağılımı ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı modeleleri istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Bu sonuçlar, ER, DM ve CM tamamlayıcı testlerine göre Filtreli Beklenen 
Kuyuruk Kaybı’nın ortak olarak riskmetrics modelinden farklı olduğunu göstermektedir. 
Ancak, tamamlayıcı testlerin sonuçlarına arasındaki farklılık, MSE/RMSE’nin birden fazla 
tamamlayıcı test ile karşılaştırılması gerekitğini göstermektedir.  
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Tablo 3. Geriye Dönük Test Sonuçları(p değerleri) 
  

Riskmetrics 
 

Garch 
Garch-
Skew 

 
GPD 

 
FGPD 

 
FES 

ER - -0.033464* -0.013921* 0.031516* -0.0018256 -0.000498* 
DM - -0.12036 -0.070197* -0.49293 -0.056445 -0.035895* 
HLN - -0.18580 -0.26084 0.00000* -0.67945 -0.99841 
CM - -24.197 -43.801 28.524 -108.98* -120.22* 

* %5 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı. CM kritik değerleri Clark ve McCracken(2000)’den 
alınmıştır.  
 

4. Sonuç ve Öneriler  
 
Risk yönetiminde riske maruz değer modeli seçimi portöy yapısı ve ekonomik 

koşullara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Riske maruz değer modellerinin performansları 
geriye dönük testler aracılığıyla ölçülmektedir. Doğru modelin seçilememesi model riski 
olarak sürekli karşımıza çıkacaktır. 

 
Yapılan bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin öngörü performanslarının 

tespitine yönelik olarak kullanılan alternatif geriye dönük testler algoritmaları inceleme 
konusu yapılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan testlerde zaman serisi olarak günlük ABD 
Doları/Türk Lirası döviz kurları kullanılmıştır. Riskmetrics, normal dağılımlı GARCH, çarpık 
dağılımlı GARCH, Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, Filtreli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı 
ve Filtreli Beklenen Kuyruk Kaybı metodları kullanılarak hesaplanan riske maruz değer için 
model performans analizleri için alternatif geriye dönük testler uygulanmıştır.  

 
Geriye dönük test algoritmaları olarak, aşım sayısı, RMSE, Kupiec testi (Kupiec, 

1995), Lopez testi (Lopez, 1999a, 1999b), Christoffersen Testi (Christoffersen, 1998), 
Berkowitz testi (Berkowitz, 2001), Hansen SPA testi (Hansen (2005) ve Hansen ve 
Lunde(2005), İleriye Dönük Aşım Sayısı ve RMSE geriye dönük testleri kullanılarak her bir 
riske maruz değer modeli için bir çeşit validasyon çalışması yapılmıştır. Buna ilave olarak, 
söz konusu geriye dönük testlerin performansları ise Ericsson (1992) testi,  Diebold ve 
Mariano (1995) testi, Harvey, Leybourne ve Newbold (1997) testi, Clark ve Mcracken (2001) 
testi tamamlayıcı testleri aracılığıyla  yapılmıştır.  

 
Ampirik bulgular karşılaştırmalı bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, geriye 

dönük testlerden Kupiec, Lopez , Christoffersen ve Berkowitz testleri aynı riske maruz değer 
modelinin uygunluğunu onaylarken Hansen SPA, İleriye Dönük Aşım Sayısı ve RMSE 
testleri farklı riske maruz değer modellerini valide etmektedir. Bu ampirik bulgular, risk 
yönetimi açısından oldukça önemli bir takım hususlara vurgu yapılmsını gerektirmektedir. İlk 
olarak, seçilen riske maruz değer modelinin model riski taşıyabileceği; bu nedenle geriye 
dönük tetsler ve bencmark kullanılarak valide edilmesi gerekmektedir. İkinci olarak, riske 
maruz değer modellerinin performanslarının Basel düzenlemeleri kapsamında yer verilen 
basit aşım sayısının yanı sıra,  diğer ekonometrik tabanlı geriye yönelik testlerle de analiz 
edilmelidir. Bu analizler, yasal sermaye gereksinimi hesaplamalarının ötesinde model riskinin 
irdelenmesi için önem taşımaktadır.  

 
Dipnot 
 
1 Morgan Guaranty Trust Company (1994), RiskMetricsTM 
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Basel II ve IAS 39 Muhasebe Standardı 

 Çerçevesinde Menkul Kıymetleştirme İşleminin  
Türkiye’de Banka ve Diğer Kaynak Şirketlerin  

Bilanço ve Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine Etkileri 
 

Halil Doğru* 
 
I. Giriş  
 
Menkul kıymetleştirme1 (securitization), nakit akımına dayalı finansman sağlamaya 

yönelik bir finansman tekniği olarak tanımlanmaktadır (Schwarcz, Bl. 1, s. 2; Kendall ve 
Fishman, s. 1). İngilizce’de “securitization”, “asset securitization” ve “structured finance” 
terimleri birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Her bir terim, bir şirketin 
finansman sağlamak için, kendi varlıklarından doğan nakit akımını kullandığını, bu terimler 
içinden “securitization” ise nakit akımına dayalı finansmanın, menkul kıymet ihracıyla 
sağlandığını ifade etmektedir (Schwarcz, Bl. 1, s. 2). 

 
Menkul kıymetleştirmede, çok sayıdaki tüketici kredileri veya diğer kaynaklardan do-

ğan alacaklar bir araya getirilerek bir havuz oluşturulmakta; bu havuzdaki alacaklar menkul 
kıymete dönüştürülerek yatırımcılara satılmaktadır (Pavel, s. 3; Elmgren, Kendall, ve 
Fishman, s. 2.). Bu sayede, likiditesi olmayan, çok sayıda, küçük tutarlardaki alacaklar, likit 
ve ikincil piyasada dolaşımı mümkün olan menkul kıymetlere dönüşmektedir. 

 
Menkul kıymetleştirme neticesinde ihraç edilen menkul kıymetler, varlığa dayalı 

menkul kıymetler (asset backed securities) olarak adlandırılmaktadır. Bunun sebebi, bu 
menkul kıymete ilişkin anapara ve faiz ödemelerinin, menkul kıymetleştirilen varlıklardan 
elde edilen nakit akımı ile yapılmasıdır. Menkul kıymetleştirilen alacakların ipotek 
(mortgage) (Mortgage” kavramı ve ipotek ile “mortgage” arasındaki farklar için bkz. Doğru, 
s. 13) teminatı taşıması durumunda ise ihraç edilen menkul kıymetler ipoteğe dayalı menkul 
kıymetler (mortgage backed securities) ismini alırlar.2 İpotek teminatı taşıması nedeniyle 
ipoteğe dayalı menkul kıymetler, diğer varlığa dayalı menkul kıymetlere göre daha güvenli 
olarak kabul edilir3. 

 
Varlığa dayalı menkul kıymet, her şeyden önce, bir “tahvil” (bond) veya “finansman 

bonosu” (commercial paper) gibi sahibine, anapara ve bu anaparanın faizinden oluşan bir 
alacak hakkı sağlar.4 Varlığa dayalı menkul kıymetin ihraççısı, menkul kıymeti satın alana 
veya sonradan devredilmişse vade tarihinde elinde bulundurana, belirli vade veya vadelerde 
varlığa dayalı menkul kıymetin satın alınması için ödenen anapara ve bu anaparaya karşılık 
gelen faizi ödemeyi taahhüt eder. Geleneksel bir borçlanma aracı olan tahvil ile varlığa dayalı 
menkul kıymet arasında bu bakımdan bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak geri ödemesinde 
kullanılan kaynaklar ve karşılaşılan riskler kıyaslandığında, tahvil gibi klasik menkul 
kıymetler ile varlığa dayalı menkul kıymetler arasında önemli hukuki ve finansal farkların 
mevcut olduğu görülür: 
 
* Avukat, Doğru Hukuk Bürosu, e-mail: info@dogru.av.tr 
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Tahvil gibi klasik menkul kıymetler, fona gereksinimi olan şirketin kendisi tarafından 
ihraç edilir ve ihraççı şirketin bilançosunun pasifinde bir yükümlülük olarak yer alır. Tahvil 
ihraç eden şirket, mali açıdan zor duruma düştüğünde, tahvil sahiplerinin yatırdıkları paraları 
geri almaları tehlikeye girebilir veya en azından gecikebilir. Şirketin iflas etmesi durumunda, 
öncelikle rehin hakkı sahipleri ile şirket çalışanları gibi imtiyazlı alacaklılar alacaklarını tahsil 
ederler. Tahvil sahipleri, ancak bunlardan artan bir mal varlığı kaldığı takdirde, alacaklarını 
tahsil edebilir. İflas durumundaki bir şirketin, bu zor durumdan kurtulmak için tüm yolları 
deneyeceği, varlıklarını rehnederek yeni kaynaklar temin etmeye çalışacağı göz önüne 
alındığında, böyle bir durumda tahvil sahipleri gibi imtiyazsız alacaklıların, alacaklarının 
tamamını elde etmeleri pek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, tahvil gibi klasik menkul 
kıymetlerin geri ödenip ödenmemesi ihraççı şirketin gerek mevcut, gerekse menkul kıymetin 
vade süresi içindeki mali yapı ve performansına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle tahvil alım 
kararı verilirken, tahvil ihraç eden şirketin şu anki ve gelecekteki mali yapısı, faaliyetlerinin 
kârlılığı ve riskleri dikkate alınır. Bu yüzden de mali yapısı yeteri kadar güçlü olmayan ve 
bünyesinde finansal riskler barındıran şirketlerin sermaye piyasalarında tahvil ihracı ile fon 
sağlaması kolay olmamaktadır. 

 
Menkul kıymetleştirmede, bir şirkete ait alacaklar o şirketin varlıklarının (aktifinin) 

dışına çıkarılır ve geri ödemesi söz konusu alacaklardan elde edilecek nakit akımları ile 
yapılacak bir menkul kıymet ihraç edilir. Burada temel amaç, alacakları, alacakların sahibi 
olan şirketin mali yapısı ve faaliyetleri ile ilgili olarak doğabilecek tüm risklerden izole 
ederek, sadece varlığa dayalı menkul kıymetlerin geri ödemesine tahsis etmektir (Elmgren, s. 
8). Bunu sağlayabilmek içinse, alacaklar üzerinde varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri 
dışında hiç kimsenin hak sahibi olmayacağı bir hukuki mekanizmanın kurulması gerekir. Bu 
yüzden de varlığa dayalı menkul kıymetler, fona ihtiyaç duyan, alacakların sahibi şirket 
(kaynak şirket - originator)5 tarafından değil, sadece alacaklara güvenli bir liman (safe 
harbor)6 olması amacıyla devreye giren bir kuruluş (özel amaçlı kuruluş” - “special purpose 
vehicle)7 tarafından ihraç edilir. Böylece, kaynak şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi veya 
iflası halinde alacaklardan elde edilen nakit akımı menkul kıymet sahiplerine ödenmeye 
devam olur, kaynak şirketin alacaklılarının bu alacaklar üzerinde hak sahibi olmaları 
engellenir (Schwarcz, Bl. 1, s. 5). 

 
Tipik bir menkul kıymetleştirme işleminde fona ihtiyaç duyan kaynak şirket, menkul 

kıymetleştirilecek alacaklarını belirli bir satış bedeli karşılığında, özel amaçlı kuruluşa satar. 
Özel amaçlı kuruluş, alacakları, kaynak şirketin aktifinden çıkacak ve kendi aktifine girecek 
şekilde devralır. Devraldığı alacaklar karşılığında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç eder. Bu 
kuruluşun aktifinde sadece, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için devraldığı alacaklar; 
pasifinde ise sadece varlığa dayalı menkul kıymet ihracından doğan borçları bulunur. Varlığa 
dayalı menkul kıymetler sermaye piyasalarında satılır; satıştan elde edilen fonlarla kaynak 
şirketten satın alınan alacakların bedeli ve diğer ihraç masrafları karşılanır. 

 
Amerika'da 1970’li yılların başlarında ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçları ile baş-

layan ve büyük bir finansal yenilik (innovation) ve finansal aracılığı ortadan kaldıracak, her 
derde deva bir araç olarak sunulan menkul kıymetleştirme aslında Türk hukukuna girmekte 
pek fazla gecikmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1992 yılında Seri: III No. 14 Tebliği 
ile varlığa dayalı menkul kıymetleri (VDMK) düzenlemiştir. Seri: III No. 14 Tebliği'nin 
yayınlanmasından sonra VDMK ihraçları başlamışsa da, kısaltmasının okunuşundan dolayı 
“vıdımık” olarak anılan bu menkul kıymetlerin, Amerika'daki asılları olan “asset backed 
securities” ile ilgisinin bulunduğunu söylemek pek mümkün değildir (Bkz. Doğru, s. 37-38 ve 
259 vd.). VDMK, 1990’lı yılların başlarında bir süre ucuz (mevduat munzam karşılığına tabi 
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olmayan) mevduat olarak aslı ile ilişkisiz biçimde bankalar tarafından kullanıldıktan sonra bu 
menkul kıymetlerin ihraçları tamamen durmuştur. 

 
5582 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra ise SPK, Ağustos 2007’de çıkardı-

ğı Seri III No. 34 Tebliği ile “ipoteğe dayalı menkul kıymetleri” düzenlemiştir. İpoteğe dayalı 
menkul kıymetler, yatırım fonu niteliğindeki konut finansmanı fonları tarafından ihraç edilen, 
bu bakımdan da ABD’de ve Fransa’daki “trust”lar tarafından ihraç edilen, bir alacak hakkı 
değil, mal varlığına (menkul kıymetleştirilen alacaklara) katılım hakkı sağlayan ve ABD’de 
“pass-through” olarak adlandırılan varlığa dayalı menkul kıymetlere denk düşen menkul 
kıymetlerdir. 

 
SPK’nın Seri: III No. 14 Tebliği’ne göre ihraç edilen menkul kıymetlerin, menkul 

kıymetleştirme ile pek ilgisi olmaması; Seri III No. 34 Tebliği’nin uygulanmasına ise henüz 
başlanmamış olması sebebiyle menkul kıymetleştirmenin şu ana kadar belki de Türkiye’deki 
gerçek anlamdaki tek uygulaması, Türk şirketlerinin, özellikle Türk bankalarının alacakları-
nın, yurt dışı piyasalarda menkul kıymetleştirilmesi olmuştur. Söz konusu işlemlerde bir Türk 
şirketinin alacakları, yurt dışında kurulu bir özel amaçlı kuruluşa (SPV) temlik edilmekte ve 
söz konusu SPV, Türk şirketinin alacakları karşılığında yurt dışı piyasalarda varlığa dayalı 
menkul kıymet ihraç etmektedir. Kaynak şirket dışındaki katılımcıların yabancı olması ve 
menkul kıymetlerin yurt dışında ihraç edilmesi yüzünden bu işlemde kullanılan bazı sözleş-
meler ve menkul kıymet ihracı Türk hukukuna tabi olmamaktadır.8 Ancak, alacakların 
sahibinin Türk şirketi olması ve alacağın doğmasına neden olan hukuki ilişkinin Türk 
hukukuna tabi olması nedeniyle bu işlemin Türk hukukuna tabi olan yönleri de bulunmakta-
dır. Bu bakımdan, Türkiye’de Seri: III No. 34 Tebliği’ne göre ipoteğe dayalı menkul kıymet 
ihracında olacağı gibi Türk kaynak şirketlerinin alacaklarının yurt dışında menkul kıymetleşti-
rilmesinde de menkul kıymetleştirilen alacaklar ve bu alacakların devri (Doğru, s. 128 vd.), 
Türk kaynak şirketin iflası ve ödemeden aczi halinde, alacakların temlikinin iptal edilip 
edilmeyeceği (Doğru, s. 167 vd.), işlemin “alacak satışı” (true sale) mı yoksa “ödünç” (loan) 
olarak mı kabul edileceği (Doğru, Menkul Kıymetleştirme ve Faktoring) ve alacakların iflas 
masasına dahil olup olmayacağı (Doğru, s. 153 vd.), alacakların temliki neticesinde kaynak 
şirket bünyesinde vergilendirilebilir bir gelir doğup doğmayacağı gibi hususlar çözümü Türk 
hukukuna tabi önemli meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Öte yandan menkul kıymetleştirmenin kaynak şirkete sağlayacağı en önemli faydalar 

(Menkul kıymetleştirmenin sağladığı öteki faydalar ile menkul kıymetleştirme leh ve 
aleyhindeki görüşler için bkz. Doğru, s. 56 vd.); 

 
1. çıkarılan menkul kıymetlerin kaynak şirketin bilançosunda borç olarak görünme-

mesi ve dolayısıyla kaynak şirketin bu sayede daha az borçlu bir bilançoya sahip 
olması ve 

 
2. kaynak şirketin banka veya aracı kurum gibi sermaye yeterliliği düzenlemelerine 

tabi bir finansal kuruluş olması durumunda, menkul kıymetleştirilen alacakların 
bilanço dışına çıkması neticesinde sermaye yeterliliği yükümlülüklerinden kur-
tulma imkanına sahip olmasıdır. 

 
Ancak kaynak şirketin bu imkanlara sahip olması için ilgili muhasebe standardı ve 

sermaye yeterliliği düzenlemelerinde yer alan şartlara uyması gerekmektedir. 
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İşte bu çalışmada gerek SPK’nın Seri: III No. 34 Tebliği’ne göre gerçekleşecek “ipo-
teğe dayalı menkul kıymet” ihracında gerekse Türk bankaları ve diğer kaynak şirketlerin 
alacaklarının yurt dışında menkul kıymetleştirilmesinde, menkul kıymetleştirilen alacakların 
bilanço dışına çıkarılabilmesi, yani bilanço dışı finansman sağlanabilmesi için uyulması 
gereken muhasebe standartları ve sermaye yeterliliği kuralları ele alınmaktadır. 

 
Burada SPK Seri: III No. 34 Tebliği hükümlerine göre yapılacak “ipoteğe dayalı men-

kul kıymetler” ihracındaki özel bir duruma da değinmek gerekir. İpoteğe dayalı menkul 
kıymetler Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/B maddesi uyarınca kurulan konut finansmanı 
fonları tarafından ihraç edilmektedir. Burada konut finansmanı fonları, ABD’deki “trust” lara 
benzer şekilde menkul kıymetleştirmedeki özel amaçlı kuruluş işlevini görecektir. Gerek 
Kanun gerekse Tebliğ hükümleri bakımından kaynak şirketlerin, konut finansmanı fonlarının 
kurucusu olmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan konut finansmanı 
fonlarının, kendi kurucularının alacaklarını menkul kıymetleştirmesi mümkündür. Böyle bir 
durumda kaynak şirketin (fon kurucusunun) sağladığı finansmanı bilanço dışı bırakıp 
bırakamayacağı tartışılması gereken bir husustur. 

 
Konut finansmanı fonlarına ilişkin olarak Kanun’da (1) fon mal varlığının fon kurucu-

sunun mal varlığından ayrı olduğuna ve (2) kaynak şirketin iflası halinde fon mal varlığının 
iflas masasına dahil edilmeyeceğine dair hüküm mevcuttur. Bu bakımdan menkul kıymetleşti-
rilen alacakların kaynak şirketin (kurucunun) mal varlığından, yani bilançosundan çıkarılması 
kanuni bir zorunluluk teşkil etmektedir. Buna karşın ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı 
neticesinde alacakların bedeli olarak aktife girecek fon acaba bir yükümlülük olarak kaynak 
şirketin (kurucunun) bilançosunda yer alacak mıdır? Kanaatimizce alacakların ödenmesine 
ilişkin özel bir garanti vermedikçe kaynak şirketin, sırf aynı zamanda fonun kurucusu olması 
nedeniyle alacakların borçluları tarafından ödenmemesinden ipoteğe dayalı menkul kıymet 
sahiplerine karşı sorumlu olması söz konusu olmaz. Bu durumda, muhasebe standartları ve 
sermaye yeterliliği9 düzenlemelerinde yer alan şartlara uyulması koşuluyla kaynak şirket, 
kurucusu olduğu fonun ihraç ettiği ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin dayanağı olan alacakla-
rını bilanço dışına çıkarabilecek ve elde ettiği fona bilançosunda borç olarak yer vermeyebile-
cektir. 

 
Bu arada menkul kıymetleştirme işleminin ve bu işlem neticesinde ihraç edilen varlığa 

dayalı menkul kıymetler / ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin, Kıta Avrupası ülkelerindeki 
uygulaması çok eskilere dayanan “ipotekli tahviller” (mortgage bonds veya covered bonds) ile 
karıştırılmaması gerekir. Her ne kadar ipotekli tahviller, zaman zaman menkul kıymetleştirme 
ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler kavramı içinde değerlendirilse de bu iki menkul kıymet 
arasında önemli farklar bulunmaktadır10. Bunlar içinde, aslında öteki farkların da çıkmasına 
sebep olan en temel fark, menkul kıymetin kimin tarafından ihraç edildiği noktasında 
toplanmaktadır: Yukarıda da belirtildiği gibi, varlığa dayalı menkul kıymetler/ipoteğe dayalı 
menkul kıymetler, menkul kıymetleştirilen alacakların sahibi olan kaynak şirket  tarafından 
değil, bu alacakları menkul kıymetleştirme amacıyla devralan özel amaçlı kuruluş tarafından 
ihraç edilirken, ipotekli tahviller konut kredilerinden doğan alacakların sahibi olan bankaların 
(genellikle mali yapısı güçlü ipotek bankaları) kendisi tarafından ihraç edilmektedir. Menkul 
kıymetleştirmede alacakların özel amaçlı kuruluşa devredilmesi ve varlığa dayalı menkul 
kıymetin özel amaçlı kuruluş tarafından ihraç edilmesi neticesinde, kaynak şirket, bu 
çalışmada ele alınan muhasebe standartları ve sermaye yeterliliği düzenlemelerindeki şartların 
varlığı halinde menkul kıymetleştirilen alacakları bilanço dışına çıkarabilmekte ve menkul 
kıymetleştirme sonucu elde edeceği fonu bilançosunda borç olarak göstermeyebilmekte; 
böylece daha az borçlu bir bilançoya sahip olabildiği gibi bazı sermaye yeterliliği yükümlü-
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lüklerine de tabi olmayabilmektedir. Oysa ipotekli tahviller alacak devri olmaksızın kaynak 
şirketin kendisi tarafından ihraç edildiğinden, ipotekli tahvil ihraç eden bankanın bu çalışma-
da bahsi geçen imkanlardan (bilanço dışı finansman ve sermaye yeterliliği yükümlülüklerine 
tabi olmama) yararlanması söz konusu değildir. Bu bakımdan 5582 sayılı Kanun’la değişik 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13/A maddesi ve SPK’nın Seri: III No. 33 Tebliği hükümleri-
ne göre bankalar ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilebilecek, esas olarak 
Kıta Avrupası ülkelerindeki ipotekli tahvillere karşılık olmak üzere düzenlenmiş ipotek 
teminatlı menkul kıymet ihraçlarında, banka veya ipotek finansmanı kuruluşları, (kendi 
aktiflerinde bulunan alacaklar karşılığında yine kendilerinin geri ödemekle yükümlü oldukları 
bir menkul kıymet ihraç etmeleri nedeniyle) menkul kıymetlerin teminatını teşkil eden 
alacakları bilançolarının dışına çıkaramayacak, menkul kıymet ihracından elde edecekleri 
fonlara bilançolarında yükümlülük olarak yer verecek, dolayısıyla da ipoteğe dayalı menkul 
kıymet ihracında kaynak şirketlerce kullanılabilecek bahse konu imkanlardan yararlanamaya-
caklardır. 

 
II. Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Muhasebe Standartları  
 
A. Genel Olarak  
 
Menkul kıymetleştirmenin kaynak şirkete sağlayacağı önemli faydalardan biri, çıkarı-

lan menkul kıymetlerin kaynak şirketin bilançosunda borç olarak görünmemesi ve dolayısıyla 
kaynak şirketin bu sayede daha az borçlu bir bilançoya sahip olmasıdır. Ancak menkul 
kıymetleştirmenin bilanço üzerinde böyle bir etki sağlaması için ilgili muhasebe standartla-
rında belirlenen kurallara uyulması gerekir. 

 
Kaynak şirket tarafından sağlanan fonun bilançoda borç olarak görünmemesi ve men-

kul kıymetleştirilen alacakların bilanço dışına çıkarılmasının belirli kurallara bağlanması 
oldukça anlaşılır bir husustur. Zira, gerçekte alacakların tahsil edilememe riskinin devredil-
memiş olmasına rağmen sağlanan fonun bilançoda borç olarak görünmemesi ve alacakların 
bilanço dışına çıkarılması, kaynak şirketi gerçekte olduğundan daha az borçlu göstereceğin-
den, bu bilançoya güvenerek şirkete kredi veren, şirkete yatırım yapan veya şirketle ticaret 
yapan üçüncü kişiler yanıltılmış ve bundan zarar görmüş olacaklardır. 

 
Menkul kıymetleştirmede devredilen alacakların bilanço dışına çıkarılması ile ilgili 

kurallar ABD’de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (The Financial Accounting 
Standards Board-FASB) tarafından çıkarılan FAS 140 ve İngiltere’de Muhasebe Standartları 
Kurulu (The Accounting Standards Board–ASB) tarafından çıkarılan FRS 5 muhasebe 
standardı içinde düzenlenmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (International 
Accounting Standards Board–IASB) konuyla ilgili uluslararası muhasebe standardı ise IAS 
39’dur. 

 
Avrupa Birliği, 19 Aralık 2004 tarihinde IASB tarafından çıkarılan IAS 39 No’lu mu-

hasebe standardının üye ülkelerce uygulanmasını kararlaştırmıştır.11  
 
Türkiye’de muhasebe standartları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ta-

rafından belirlenmekte, ancak Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler için SPK bankalar 
için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) farklı muhasebe standartları 
belirleyebilmektedir. 

 



Bankacılar Dergisi 

49 

TMSK, Avrupa Birliği gibi IASB tarafından çıkarılan Uluslararası Muhasebe Stan-
dartlarını Türkçeleştirerek aynen benimseme yöntemini seçmiştir. Bu çerçevede TMSK, 
03.11.2006 tarihinde yayınladığı “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41” ile IAS 39’u aynen 
kabul etmiştir. 

 
SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler bakımdan muhasebe standartlarını, 

IASB tarafından çıkarılan Uluslararası Muhasebe Standartlarını esas almak suretiyle alarak 
15.11.2003 tarih ve Seri: XI No. 25 sayılı Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları 
Hakkında Tebliğ (MS Tebliğ) ile düzenlemiştir. Daha sonra Seri: XI No. 25 Tebliği’ne 
eklenen Ek Madde 1 ile işletmelerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
uymalarının bahse konu tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi hükmünde olacağı kabul 
edilmiştir. Bu şekilde IAS 39 Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler bakımından da 
doğrudan uygulanan bir muhasebe standardı haline gelmiştir. 

 
Bankaların uygulayacağı muhasebe temel ilke ve standartları ise BDDK tarafından be-

lirlenmektedir. Banka hisseleri bir borsada işlem görüyor olsa bile bankalar için SPK 
tarafından MS Tebliği ile düzenlenen standartlar değil, buna göre daha özel bir düzenleme 
niteliğini haiz olan BDDK tarafından belirlenen standartlar uygulanmaktadır.12 

 
BDDK muhasebe temel ilkelerini 22.06.2002 tarihli Muhasebe Uygulama Yönetmeli-

ği (Yönetmelik) ile, muhasebe standartlarını ise bu Yönetmelik çerçevesinde çıkardığı 
tebliğler ile belirlemiştir. BDDK tarafından çıkarılan tebliğlerde alacakların bilanço dışına 
çıkarılması ile ilgili IAS 39’a denk düşen bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
Yönetmelik md. 1/II’ye göre bu Yönetmelik uyarınca, muhasebe standartlarına ilişkin olarak 
yürürlüğe konulacak tebliğlerde açıklık olmayan hallerde, sırasıyla; ulusal ve uluslararası 
muhasebe standartlarında benimsenen esaslara, Avrupa Birliği düzenlemelerinin getirdiği 
normlara ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla mali piyasalarda yaygın olarak kullanılan 
esaslara uyulur.  

 
Dolayısıyla, TMSK tarafından ulusal standart olarak kabul edilen IAS 39, bankalar i-

çin de doğrudan uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda, bir Türk bankasının kaynak 
şirket olarak yer aldığı menkul kıymetleştirmede alacakların bankanın bilançosundan çıkarılıp 
çıkarılmayacağının IAS 39’daki kurallara göre belirleneceği söylenebilir. Bu bakımdan 
aşağıda önce artık TMS 39 ismiyle bir ulusal standart haline gelmiş IAS 39 muhasebe 
standardı sonra da SPK’nın MS Tebliği’ndeki konuya ilişkin düzenleme açıklanacaktır. 

 
B. IAS 39 
 
IAS 39 md. 17’ye göre bir kuruluşun, aktifinde bulunan alacaklarını bilançosundan çı-

karabilmesi için aşağıda belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir: 
 
1. Alacaklardan nakit akımı elde etmeye ilişkin akdi hakların sona ermiş olması veya 
 
2. Alacakların IAS 39’da belirlenen kriterlere uygun olarak devredilmiş olması. 
 
Bu iki durum içinde, menkul kıymetleştirme ile doğrudan ilgili olan alacağın devridir. 

Ancak her türlü devirde alacağın bilanço dışına çıkarılması da mümkün değildir. IAS 39’a 
göre, menkul kıymetleştirmede devredilen alacakların bilanço dışına çıkarılması, aşağıdaki 
kurallara göre mümkün olmaktadır: 
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  1. Şayet alacağa ilişkin risk ve getirilerin çok büyük bir kısmı özel amaçlı kuruluşa 
devrolmuşsa, kaynak şirket, devrettiği alacaklarını bilançonun dışına çıkarabilecek, buna 
karşılık devir neticesinde ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri ayrı ayrı varlık veya yükümlü-
lük olarak bilançoya kaydedecektir (IAS 39 md. 20 a). 
 
  2. Şayet alacağa ilişkin risk ve getirilerin büyük bir kısmı kaynak şirkete ait olmaya 
devam ediyorsa, kaynak şirket alacakları bilançosundan çıkaramayacaktır (IAS 39 md. 20 b). 
 
  3. Şayet risk ve getirilerin bir kısmı devredilmiş, bir kısmı devredilmemiş ise 
alacakların kimin kontrolünde olduğuna bakılacaktır. Bu durumda; 

 
(a) Kaynak şirket alacakların kontrolünü elinde bulundurmuyor ise alacakları bilan-

çosundan çıkarabilecek; buna karşılık yukarıda (1)’de belirtildiği şekilde devir neticesinde 
ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri de bilançosuna kaydedecektir (IAS 39 md. 20 c.i). 

 
(b) Kaynak şirket, alacakların kontrolünü elinde bulundurmaya devam ediyor ise ala-

cakları bilançosundan çıkaramayacaktır (IAS 39 md. 20 c.ii). 
 
Kaynak şirketin alacakların kontrolünü elde tutmaya devam edip etmediğinin belir-

lenmesinde, özel amaçlı kuruluşun, alacakları üçüncü kişilere satma hakkına sahip olup 
olmadığına bakılmaktadır. Eğer özel amaçlı kuruluşun alacakları üçüncü kişilere satma hakkı 
varsa kaynak şirketin alacaklar üzerindeki kontrolünün devam etmediği; tersi durumda ise 
kontrolünün devam ettiği sonucuna varılmaktadır. 

 
Temlikin yukarıdaki şartlara uygun yapılması durumunda kaynak şirket, menkul kıy-

metleştirilen alacakları bilançosundan çıkarabilmekte ve alacakların satış bedeli olarak tahsil 
ettiği nakdi kredi olarak bilançosunun pasifine kaydetmeksizin, aktifine varlık kalemi olarak 
kaydetmekte; böylece bilanço dışı finansman sağlama imkanına sahip olmaktadır. Temlikin 
IAS 39’daki şartlara uygun yapılmaması durumunda ise alacaklar bilançoda kalmakta ve 
alacakların devir bedeli olarak tahsil edilen tutar, bilançonun pasifine borç olarak kaydedil-
mektedir. 

 
C. SPK Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği  
 
Kanuna tabi şirketlerden aşağıda belirtilenler mali tablo ve raporlarını MS Tebliğinde-

ki muhasebe standartlarına uygun olarak düzenleyeceklerdir (MS Tebliği md. 2 ve 3): 
 
1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar, 
2. Aracı kurumlar, 
3. Portföy yönetim şirketleri ve 
4. MS Tebliği’ne göre yukarıda sayılanlar ile mali tabloları konsolide edilmesi gere-

ken diğer şirketler. 
 
SPK muhasebe standartlarını IASB’nin  belirlediği uluslararası muhasebe standartları-

nı (IAS) esas almak suretiyle belirlediğinden MS Tebliği’nde alacakların bilanço dışına 
çıkarılması için aranan şartların, esas olarak IAS 39’da aranan şartlarla aynı olması gerekir. 
Bununla birlikte iki düzenleme arasında esas olarak çeviri hatalarından kaynaklandığını 
düşündüğümüz aşağıda değineceğimiz bazı farklılıklar da bulunmaktadır. 
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MS Tebliği md. 254’ün son fıkrasında, “faydalı hakların” ihraç edilmesine ilişkin bir 
düzenleme yer almaktadır. IAS 39’la karşılaştırıldığında MS Tebliği’nde “faydalı hakların 
ihraç edilmesi” ile kastedilenin aslında varlığa dayalı menkul kıymet ihracı olduğu anlaşıl-
maktadır. Dolayısıyla, MS Tebliğine tabi bir Türk kaynak şirketin alacaklarının menkul 
kıymetleştirilmesinde alacakların bilanço dışına çıkarılması için MS Tebliği md. 254’de 
belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. 

 
MS Tebliği’nin konu ile ilgili 254/I maddesine (IAS 39 md.17 TMS md 17 ) göre bir 

şirketin aktifinde bulunan bir finansal varlığını bilançosundan çıkarması esas olarak iki 
durumda söz konusu olur: 

 
(1) Finansal varlıktan nakit akımı elde etmeye ilişkin akdi bir hakkın sona 

ermesi veya 
(2) MS Tebliği’nde belirlenen kriterlere uygun olarak finansal varlığın 

devrolunması. 
 
Bu iki durum içinde menkul kıymetleştirme ile asıl olarak ilgili olanı ikincisi, yani a-

lacağın kaynak şirket tarafından özel amaçlı kuruluşa devredilmesidir.  
 
IAS 39’da olduğu gibi MS Tebliği’nde de alacağın devrinde, alacakların bilanço dışı-

na çıkarılabilmesi için uyulması gerekli şartlar belirlenmiştir. Buna göre, kaynak şirket 
tarafından özel amaçlı kuruluşa devrolunan alacakların bilanço dışına çıkarılabilmesi için 
alacaklara ait risk ve kazancın özel amaçlı kuruluşa devredilmiş olması gerekir (MS Tebliği 
md. 254/IV b.2, IAS md 20/a, TMS 39 md. 20/a). 

 
Eğer risk ve kazanç tamamen devredilmiş ise alacaklar bilanço dışına çıkarılır ve devir 

karşılığında elde edilen nakit de bilançoda borç olarak gösterilmez. Buna karşılık risk ve 
kazanç, devre rağmen tamamıyla kaynak şirkete ait olmaya devam ediyorsa alacak bilanço 
dışına çıkarılmaz ve devir karşılığı alınan nakit bilançonun pasifinde borç olarak yer alır (MS 
Tebliği md. 258/I). 

 
Riskin ve kazancın kısmen devredilmiş kısmen de kaynak şirkette bırakılmış olması 

durumunda uygulanacak kural ise MS Tebliği’nde yer almamaktadır. Burada da yukarıda 
açıklanan IAS 39 md. 20 c.i ve ii’deki kuralın (alacakların kontrolünün alacağı devredende 
olması durumunda alacağın bilanço dışına çıkarılmaması) uygulanmasını beklemek gerekir. 

 
SPK tarafından MS Tebliği’ndeki kuralların IAS kurallarından aynen alındığı belirtil-

mekle (bkz. www.spk.gov.tr) birlikte MS Tebliği’nde alacakların bilanço dışında çıkarılması-
na ilişkin olarak belirlenen kurallarda IAS 39’a göre bazı farklar olduğu da göze çarpmakta-
dır: 

 
MS Tebliği md. 254/IV.a.2 hükmünden alacağın bilançodan çıkarılması için, alacağı 

devredenin alacağın devrinden sonra da alacağı tahsil etmeye devam etmesine yönelik olarak 
alacağı devralanla md. 254/IX’da belirtilen koşulları içeren bir sözleşmeye girmesinin şart 
olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, IAS 39’a göre alacağın bilanço dışında çıkarılması için, tam 
tersine alacağı devredenin alacakları tahsil etmeye devam etmemesi esastır. Ancak, kaynak 
şirketin alacağı tahsil etmeye devam etmesi durumunda, belirli koşulların varlığı (md. 
254/IX’da belirtilen, alacağı devredenin alacak üzerinde kontrolünü ve tasarrufta bulunmasını 
engelleyen şartlar) aranmaktadır. Kanaatimizce, iki düzenleme arasındaki bu farklılık çeviri 
hatasından kaynaklanmaktadır.13 Zira, alacakların bilanço dışına çıkarılması için alacağı 
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devredenin alacakları tahsil etmeye yönelik bir anlaşma yapmış olmasının şart olmasının bir 
mantığı da bulunmamaktadır. MS Tebliği’nde yine çeviri hatalarından kaynaklandığını 
düşündüğümüz anlaşılması zor başka hükümler de bulunmaktadır. SPK tarafından MS 
Tebliği’nin düzenlenmesinde IAS’ın esas alındığı beyan edilmiş olduğundan bu hükümlerin 
yorumlanmasında mutlaka IAS hükümlerinin göz önüne alınması gerektiği kanaatini 
taşımaktayız. 

 
Öte yandan yukarıda belirtildiği gibi TMSK tarafından IAS standartlarının ulusal mu-

hasebe standardı olarak benimsendiği ve Kanuna tabi şirketler bakımından IAS standartlarına 
uyulmasının yeterli görüldüğü de dikkate alındığında SPK’nın muhasebe standartlarını genel 
olarak düzenlemeye devam etmesinin gereksiz karışıklıklar yaratacağını düşünmekteyiz. 
Kanaatimizce SPK, muhasebe standartlarını belirleme işini TMSK’ya bırakmalı, sadece halka 
açık anonim ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları için özellik taşıyacak belirli hususları 
belirleme ile yetinmelidir. 

 
III. Sermaye Yeterliliği Mevzuatı  
 
A. Genel olarak  
 
Kaynak şirketin banka veya aracı kurum gibi sermaye yeterliliği düzenlemelerine tabi 

bir finansal kuruluş olması durumunda, menkul kıymetleştirme bu kuruluşlara önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Zira, menkul kıymetleştirme sayesinde mevduat kabul eden 
bankalar, tasarruf mevduatı sigorta fonu primi, mevduat munzam karşılığı ve sermaye 
yeterliliği yükümlülüğüne tabi olmadan fon temin etme imkanına sahip olabilmektedirler 
(Pavel, s. 218). Bu, söz konusu kuruluşlar için fonlama maliyetinin azalması ve işlem 
hacimlerinin artması anlamına gelmektedir. 

 
Amerika, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin finansal kurumlarının ta-

bi olduğu sermaye yeterliliği düzenlemeleri, 1930 yılında kurulan “Bank For International 
Settlement” (BIS) bünyesinde yer alan Basel Komitesi14 tarafından belirlenmektedir. Türkiye 
dahil birçok ülkenin mevzuatına esas tekil eden Basel Komitesi’nin sermaye yeterliliği 
düzenlemelerinin menkul kıymetleştirmeyi ilgilendiren yönlerine aşağıda kısaca değinilecek-
tir. 

 
B. Basel Komitesi Düzenlemeleri  
 
1. Basel 1988 Uzlaşısı   
 
a. Genel Olarak Sermaye Yeterliliği Yükümlülükleri 
 
Basel Komitesi, 1988 yılında, kredi kuruluşlarının riskinin ölçülmesinde genel kriter-

ler oluşturmak ve farklı kuralların uygulanmasının yol açtığı rekabetteki eşitsizliği azaltmak 
amacıyla, varlıkları sermayenin risklerine göre ağırlıklandırmayı temel alan bir yaklaşım 
benimsemiştir. 

 
Düzenleme, bankaların farklı risklerdeki aktiflere yaptıkları yatırımlardan doğabilecek 

zararlara karşı sermayenin destek olarak kullanılması esasına dayanmaktadır. 
 
Basel 1988 Uzlaşısı, bankanın sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde, banka tarafından 

bulundurulması gereken sermayeyi üç gruba ayırmaktadır: 
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1. Grup Sermaye; hissedarların adi ve imtiyazlı paylar için koydukları sermaye ve gizli 
olmayan yedek akçelerden oluşmaktadır. 

 
2. Grup Sermaye; sürekliliği 1. gruba göre daha az olan, sermaye benzeri uzun vadeli 

borçlar (subordinated loans), melez menkul kıymetler (hybrid securities),15 geri ödenebilir 
imtiyazlı hisseler (redeemable preference shares) ve birikimli temettü alma hakkı olan 
imtiyazlı hisselerdir. 

 
3. Grup Sermaye; sürekliliği daha az ve daha değişken olan kısa vadeli sermaye ben-

zeri kredilerden oluşmaktadır. 
 
Bankaların varlıkları ise sermaye yeterliliğinin ölçümü bakımından, risklerine göre, 

yüzde 0 ile yüzde 100 arasında ağırlıklandırılmaktadır: 
 
Basel 1988 Uzlaşısına göre sermaye yeterliliği rasyosununun (sermaye tabanı / toplam 

ağırlıklandırılmış varlık) en az yüzde 8 olması gerekmektedir. 
 
Sermaye yeterliliği rasyosunun hesaplanmasında, bankaların özel sektörden ve birey-

sel kredilerden doğan ipotekle temin edilmemiş alacaklarının risk ağırlığı yüzde 100’dür. Bu 
nedenle, bankalar, her 100 birimlik bu tür kredi için asgari 8 birim Grup 1 ve Grup 2’den 
oluşan öz kaynak bulundurmakla yükümlüdür. Dolayısıyla, bir banka, normal olarak açmış 
olduğu kredilerden doğan alacaklarının yüzde 8’i oranında özkaynak bulundurmakla yükümlü 
olmaktadır. İpotekle temin edilen alacaklar için bu yükümlülük alacakların yüzde 4’üdür. 
Oysa, söz konusu alacaklar menkul kıymetleştirildiğinde, alacaklar bilanço dışına çıkarıldı-
ğından bu alacaklar için özkaynak bulundurma yükümlülüğü olmamakta, dolayısıyla 
bankanın sermaye yükümlülüğü azalmış olmaktadır (Hayek, s. 84.). 

 
Ancak nasıl, muhasebe standartlarına göre alacakların bilanço dışına çıkarılması için 

bazı şartların varlığı gerekiyorsa, Basel 1988 Uzlaşısına göre de menkul kıymetleştirilen 
alacakların söz konusu sermaye yükümlülüğüne tabi olmaması için aşağıda açıklanacak olan 
belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  

 
b. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Sermaye Yeterliliğine Tabi Olmaması İçin 

Aranan Şartlar  
 
Menkul kıymetleştirme işleminin sermaye yeterliliğine tabi olmaması için aranan şart-

lar Basel 1988 Uzlaşısı içinde yer almamış, bu şartlara Basel Komitesi’nce yayınlanan 
açıklayıcı nitelikteki raporlarda yer verilmiştir.  

 
Bu raporlara göre (Asset Securitization, Consultative Documents, Basel Committee on 

Banking Supervision, Ocak 2001, http://www.bis.org), bankaların menkul kıymetleştirilen 
alacaklarının sermaye ayırma yükümlülüğüne tabi olmaması için aşağıdaki şartların mevcut 
olması gerekmektedir: 

 
1. Devredilen alacaklar, hukuken kaynak şirketten ve kaynak şirketin risklerinden izole 

edilmeli, yani, iflas durumunda kaynak şirket ve/veya kaynak şirketin alacaklıları, 
menkul kıymetleştirilen alacaklar üzerinde bir hak iddia edememeli ve bu durum bir 
hukuki görüş ile desteklenmelidir. 
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2. Özel amaçlı kuruluş muhasebe standartlarında belirlenen kriterlere uymalı ve özel 
amaçlı kuruluşta hak sahibi olanlar alacaklar üzerinde de hak sahibi olmalıdır. 
 

3. Kaynak şirketin, devredilen alacaklar üzerinde fiili veya dolaylı kontrolü bulunmama-
lıdır. 
 
Yukarıdaki şartlar tam olarak yerine gelmedikçe, temlik, muhasebe standartlarına göre 

veya hukuken “gerçek satış” olarak kabul edilse dahi menkul kıymetleştirilen alacakların, 
sermaye yeterliliği rasyosunun hesabında yükümlülük olarak dikkate alınması gerekecektir. 
Dolayısıyla menkul kıymetleştirilen alacakların konutlar üzerinde kurulu ipotek teminatı 
taşıması durumunda yüzde 4, bu şekilde ipotek teminatı taşımaması durumunda yüzde 8 
oranında sermaye ayırma yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. 

 
2. Basel II Düzenlemesi 
 
Haziran 2004’de Basel Komitesi, Basel 1988 uzlaşısındaki kuralları revize eden yeni 

bir metin (Basel II)16 yayınlamıştır. Basel II’nin sermaye yeterliliğine ve menkul kıymetleş-
tirmeye ilişkin hükümleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 
a. Genel Olarak Sermaye Yeterliliği Yükümlülükleri  
 
Basel II’nin Basel 1988 Uzlaşısından sermaye yeterliliği yükümlülüğü hususundaki 

temel farklılığı aynı kategoriye dahil olan alacakların Basel II’de benimsenen yöntemlere göre 
değerlendirilerek farklı risk ağırlıklarına tabi tutulmasıdır. Basel II’de basit standart yaklaşım 
olarak adlandırılan yöntemde17, ilgili risk ağırlıklarının belirlenmesinde bağımsız derecelen-
dirme kuruluşları tarafından ülkeler, bankalar ve şirketlere verilen derecelendirme notlarının 
kullanılması öngörülmektedir. Buna göre ülkeler, bankalar ve şirketlerden olan alacaklar, bu 
ülke ve kuruluşların sahip oldukları derece notuna göre farklı risk ağırlıklarına tabi olacaktır. 
Derecelendirme notuna göre değişen risk ağırlıkları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 
(Bankacılar Dergisi, s. 9). 

 
Devletlerden ve Bankalardan Olan Alacaklara İlişkin Risk Ağırlıkları 

 
Derecelendirme (yüzde)  

Kredilendirme 
 AAA’dan 

AA-’ye 
A+’dan 
A-’ye 

BBB+’dan 
BBB-‘ye 

BB+’dan 
B-’ye 

B-’nin 
Altı 

Derecesiz 

Ülkeler 0 20 50 100 150 100 
Bankalar 20 20 - 50 20 - 100 50 - 100 150 20 - 100 

 
Şirketlerden Olan Alacaklara İlişkin Risk Ağırlıkları 

 
Derecelendirme (yüzde)  

Kredilendirme AAA’dan
AA-’ye 

A+’dan 
A-’ye 

BBB+’dan 
BB-2ye 

B-’nin 
Altı 

Derecesiz 

Şirketler 20 50 100 150 100 
 

Yukarıda sayılanlar dışında toplam yılık satış hasılatı 50 milyon Avrupa Para Birimi-
nin altında olan KOBİ’lerden olan alacaklar ile gerçek kişilerden olan alacaklar ise derecelen-
dirme yapılmaksızın standart yüzde 75 risk ağırlığına tabi olacaklardır. Derecelendirme 
yapılması gerekirken derecelendirme yapılmamış şirketlerden olan alacakların risk ağırlığı ise 
yüzde 150’dir. 
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Ticari gayrimenkul ipoteği karşılığı açılan krediler yüzde 100 risk ağırlığına tabi tutu-
lurken borçlu tarafından içinde oturulan veya kiraya verilmiş konutlar üzerinde ipotek 
teminatı taşıyan kredilerin risk ağırlığı ise yüzde 35’dir (Basel II Part 2, II. A.8, 9). Basel II’de 
de sermaye yeterliliği rasyosunun en az yüzde 8 olması gerektiğinden bu durumda 100 birim 
ticari gayrimenkul ipoteği karşılığı açılan kredi karşılığında 8 birim sermaye ayırmak 
gerekirken bu yükümlülük aynı tutardaki ipotek karşılığı konut kredisi için 2,8 birim 
olacaktır. 

 
b. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Sermaye Yeterliliğine Tabi Olmaması İçin 

Aranan Şartlar  
 
Menkul kıymetleştirme, Basel 1988 Uzlaşısı içinde düzenlenmemişken Basel II’de ol-

dukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Basel II’ye göre bankaların, menkul kıymetleştiri-
len alacaklarını sermaye ayırma yükümlülüğü doğuracak varlıklar içine dahil etmemesi, yani 
bunlar karşılığında bir sermaye ayırma yükümlüğüne tabi olmamaları için menkul kıymetleş-
tirmenin aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir (Basel II Part 2, IV. C.1): 

 
1. Menkul kıymetleştirilen alacaklara ilişkin riskin büyük bir kısmı üçüncü kişilere 

devredilmiş olmalıdır. 
 
2. Kaynak şirketin (bankanın), devredilen alacaklar üzerindeki fiili veya dolaylı kont-

rolü devam etmemelidir. Devredilen alacaklar, hukuken kaynak şirketten ve kaynak şirketin 
risklerinden izole edilmeli yani iflas durumunda kaynak şirket ve/veya kaynak şirketin 
alacaklıları, menkul kıymetleştirilen alacaklar üzerinde bir hak iddia edememeli ve bu durum 
bu konuda uzman bir hukuk danışmanın hukuki görüşü ile desteklenmelidir. 

 
Kaynak şirketin (i) devrolan alacaklardaki değer artışlarını elde etmek amacıyla bu a-

lacakları geri satın alma imkanına sahip olması veya (ii) kaynak şirketin devrettiği alacakların 
risklerinden sorumlu olmaya devam etmesi halinde kaynak şirketin devrettiği alacakların fiili 
kontrolünü elinde bulundurmaya devam ettiği kabul edilecektir. 

 
3. İhraç olunan varlığa dayalı menkul kıymetlerin geri ödenmesi kaynak şirket tarafın-

dan taahhüt edilmiş olmamalıdır. 
 
4. Alacakları temlik alan bir özel amaçlı kuruluş olmalı ve bu kuruluşta hak sahibi o-

lanlar menkul kıymetleştirilen alacaklar üzerinde de bir kısıtlamaya tabi olmaksızın hak sahibi 
olmalıdır. 
 
             5. “Clean-up calls”18 hakkı tanınmışsa bu hak aşağıdaki koşullara uygun kullanılmalı-
dır. 

 
i. “Clean-up calls” ın kullanılması zorunlu değil; kaynak şirketin inisiyatifine bıra-

kılmış   olmalıdır . 
ii. “Clean-up calls”, menkul kıymetleştirmede güvence sağlama (credit enhancement) 

(Doğru, s. 48 vd.) fonksiyonunu yerine getirme ve yatırımcıların sahip oldukları 
güvencelere ilişkin risklerden kaçınma amacıyla kullanılmamalıdır. 

iii. “Clean-up calls” ancak menkul kıymetleştirilen orijinal alacak ya da ihraç edilen 
menkul kıymet tutarının yüzde 10 veya daha azının geri kalmış olması durumunda 
kullanılabilmelidir. 
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6. Menkul kıymetleştirmeye ilişkin sözleşmelerde (Menkul kıymetleştirmede kullanı-
lan sözleşmeler için bkz. Doğru, s. 86 vd.) (i) kaynak şirketin alacak havuzundaki alacakları 
değiştirmek suretiyle havuzun ağırlıklandırılmış ortalama geri ödenme kalitesini yükseltme 
yükümlülüğüne (ii) menkul kıymetleştirme işleminin gerçekleşmesinden sonra kaynak şirket 
tarafından sağlanmış güvencelerin artırılmasına veya (iii) menkul kıymetleştirilen alacak 
havuzunun geri ödeme kalitesinin düşürülmesi karşılığında yatırımcılara veya güvence 
sağlayanlara ödenecek getirilerin artırılmasına yönelik hükümlerin bulunmaması gerekmekte-
dir.  

 
Yukarıdaki şartların tamamı mevcut olsa dahi eğer bir banka var olan sözleşmesel yü-

kümlülüklerini aşar şekilde yükümlülük altına girerse bu banka, menkul kıymetleştirilen 
alacaklar için bu alacaklar hiç menkul kıymetleştirilmemiş gibi sermaye yeterliliği yükümlü-
lüklerine tabi olacaktır. Zımni destek olarak adlandırılan bu durumda banka ayrıca, menkul 
kıymetleştirme işlemine sözleşmesel olmayan bir destek sağladığını ve bunun sermaye 
yeterliliği üzerindeki etkilerini kamuya açıklamakla yükümlü tutulmuştur (Basel II Part 2, 
D.1.ii). 

 
Bir banka, bir menkul kıymetleştirme işleminin yukarıdaki şartlara uygun yapılmış 

olması sebebiyle menkul kıymetleştirilen alacakları için sermaye ayırma yükümlülüğüne tabi 
olmasa bile eğer menkul kıymetleştirme işlemine aynı zamanda güvence sağlıyor  ve bu 
nedenle bir mali yükümlülük altına giriyorsa Basel II’ye göre bu yükümlülükler karşılığında 
da belirli bir sermaye bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı şekilde menkul kıymet-
leştirilen alacakların devredilmesi karşılığında elde edilen kazanç üzerinde menkul kıymet 
sahipleri hak sahibiyse bu kazanç da özel bir sermaye yükümlülüğüne tabi olmaktadır. 

 
Son olarak belirtelim ki Basel II bankaların sadece menkul kıymetleştirme işlemine 

kaynak şirket olarak katılmasına değil, aynı zamanda menkul kıymetleştirilen varlıklara 
yatırım yapmasında uygulanacak sermaye yeterliliği kurallarını da düzenlemiştir. 

 
C. Türkiye’deki Durum 
 
Türk bankaları için tutturulması zorunlu asgari sermaye yeterliliği oranı (Özkaynak / 

Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayri Nakdi Krediler ve Yükümlülükler) yüzde 8 olarak belirlenmiş-
tir (Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetme-
lik md. 6). Basel 1988 Uzlaşısında olduğu gibi bankaların aktiflerinde yer alan varlıklar 
risklerine göre Yönetmelik’te belirlenen oranlarla ağırlandırılmaktadır. Örneğin, nakit veya 
hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler karşılığında (teminatıyla) verilen kredilerin 
risk ağırlığı sıfırdır. Risk ağırlığı sıfır olan krediler sermaye yeterliliği oranının paydasında 
yer almaz ve bu krediler için sermaye bulundurma yükümlülüğü bulunmaz. Buna karşılık, 
nakit veya ipotekle teminat altına alınmış krediler dışındaki krediler için risk ağırlığı yüzde 
100’dür. İpotekle teminat altına alınmış kredilerde ise bu oran yüzde 50’dir. Bu durumda bir 
banka, kullandırdığı her 100 birim ipotekle teminat altına alınmamış konut kredisi için en az 8 
birim, ipotekle teminat altına alınmış konut kredileri için ise en az 4 birim (0,08= x/[100*0,5]) 
sermaye karşılığı bulundurmak zorundadır. Oysa, aynı banka aktifindeki kredilerden doğan 
alacakları menkul kıymetleştirme yoluna gittiğinde, kredilerden doğan alacaklar bilanço 
dışına çıkacağından ve elde edilen fon kredi olarak nitelendirilmeyeceğinden (bilanço dışına 
çıkarma için aranan şartların yerine getirilmesi koşuluyla) bu varlıklar için sermaye bulun-
durma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. 
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Dipnotlar 
 
1“Menkul kıymetleştirme terimi, bu işlemin ana vatanı olan ABD’de kullanılan ‘securitization’ kelimesinin 
Türkçeleştirilmiş şeklidir.” Tekinalp, Poroy ve Çamoğlu, s. 562. 
2 Hemen belirtmek gerekir ki ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile diğer varlığa dayalı menkul kıymetler arasında, 
menkul kıymetleştirilen alacakların ipotekle teminat altına alınmış olup olmaması dışında temel bir fark 
bulunmamaktadır: İpoteğe dayalı menkul kıymetler de diğer varlığa dayalı menkul kıymetler gibi, kaynak 
şirketin aktifindeki (ipotek teminatı taşıyan) alacakları devralan özel amaçlı kuruluş tarafından ihraç edilmekte 
ve alacaklardan elde edilecek nakit akımları ile geri ödenmektedir. Aralarındaki fark, menkul kıymetleştirilen 
alacakların, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ipotek teminatı taşıması; diğer varlığa dayalı menkul kıymetlerde 
ise ipotek teminatı taşımamasıdır. 
3 Ancak son zamanlarda Dünya piyasalarını etkileyen ABD’deki mortgage krizi, ipotek teminatı taşıması 
bakımından güvenli kabul edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere dayanak olan ipotekli konut kredilerinin geri 
ödeme gücü düşük kişilere açılmasının, alacakları teminat altına alan konutların değeri kredi borçlarını 
karşılamaya yetse (cari konut fiyatlarına göre sistemde bir teminat açığı olmasa, yani ipotekli konutların paraya 
çevrilemesi neticesinde elde edilecek bedel kredi borçlarını karşılamada yeterli olsa) bile nasıl bir krize neden 
olabileceğini göstermiştir. Gerçekten, menkul kıymetleştirme tamamıyla nakit akımına dayandığından, geri 
ödeme gücü düşük kişilere açılmış konut kredilerinin zamanında geri ödenmemesi, ipoteğe dayalı menkul 
kıymetlerin de zamanında geri ödenmemesine veya zamanında geri ödenmesi için kredi kullanılması ihtiyacı 
doğurmakta, bu da neticede bir likidite sorunu yaratmaktadır. Sistemdeki likidite sorununun giderilememesi ve 
bunun konut fiyatlarında düşmeye sebep olması halinde ise bu kez konutların değeri teminat altına aldığı 
borçların tamamını karşılamada yetersiz kalabilecek ve sistemde bu kez bir teminat açığı sorunu da oluşabilecek-
tir. 
4 Varlığa dayalı menkul kıymet bir şirket tarafından değil de ABD’de olduğu gibi “trust” olarak adlandırılan 
Türk hukukundaki yatırım fonuna benzer bir kuruluş tarafından ihraç edildiğinde, yatırımcılar, “trust”ın sahip 
olduğu menkul kıymetleştirilen alacaklara payları oranında katılma hakkına sahip olmaktadır. Bu durumda 
varlığa dayalı menkul kıymetin kendisi görünüşte bir alacak hakkı değil, mal varlığına katılma hakkı tanısa da, 
özünde yine anapara ve faizden oluşan bir alacak hakkı sağlamaktadır. “Trust” kavramı için bkz Doğru, s. 16. 
5 İngilizce literatürde, alacağın oluşumuna neden olan ilişkinin tarafı olduğu için bu şirket “originator” (ilk kez 
ortaya çıkaran, ortaya çıkmasına kaynaklık eden) olarak adlandırılmaktadır. “Originator” karşılığı olarak Türkçe 
kaynaklarda genellikle “kaynak şirket” veya “satıcı” ifadesi kullanılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu 
ile ilgili Seri: III No. 14 Tebliği’nde belirli bir tanım değil, “alacaklarını temlik eden kuruluş” ifadesi kullanıl-
mıştır (Bkz. Seri: III No. 14 Tebliği md. 15 ve 17). Bu çalışmada, sahibi olduğu alacakları menkul kıymetleştir-
mek üzere özel amaçlı kuruluşa devreden şirket, “kaynak şirket” olarak adlandırılacaktır. 
6 Alacakları üçüncü kişilerin hak iddia ve taleplerinden koruyan bir yer olması. 
7 İngilizce literatürde, alacakları devralarak varlığa dayalı menkul kıymet ihraç etmek amacıyla kurulan kuruluş, 
“Special Purpose Vehicle” (SPV) veya “Special Purpose Company” (SPC) olarak adlandırılmaktadır. SPV, konu 
ile ilgili Türkçe kaynaklarda genellikle ihraççı kuruluş veya özel amaçlı kuruluş olarak çevrilmiştir.  
8 Türk kaynak şirketin yabancı yatırım bankası, SPV ve güvence sağlayan kuruluşlar ile yaptığı sözleşmelerde 
genel olarak uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemeler olarak yabancı hukuk ve mahkemeler seçilmektedir. 
Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ise, yabancı bir kuruluş tarafından, yurt dışında, tamamıyla Türk hukukunun 
etki sahası dışında gerçekleştirilmektedir. Ancak ihraç edilen menkul kıymet Türkiye’de satıldığı takdirde, ihraç 
Türk mevzuatına tabi olmaktadır (Bkz. Doğru, s. 238). 
9 Sermaye yeterliliği düzenlemelerine (Basel 1988 Uzlaşısı ve Basel II) göre kaynak şirketin, devredilen 
alacaklar üzerinde fiili veya dolaylı kontrolünün bulunmaması gerekmektedir. Kaynak şirketin fon kurucusu 
olduğu menkul kıymetleştirme işlemlerinde, kaynak şirketin (kurucunun) menkul kıymetleştirilen alacaklar 
üzerideki fiili veya dolaylı kontrolünün sona ermesinin bir yolunun fon kurulunun kurucudan bağımsızlaştırılma-
sı olduğu kanaati taşınmaktadır. 
10 Söz konusu farklar için bkz. Doğru, s. 18 vd. 
11 (EC) No. 2086/2004., Söz konusu düzenleme için bkz. http://europa.eu.int/eur lex/lex/LexUriServ/site/ 
en/oj/2004/l_363/l_36320041209en00010065.pdf 
12 SPK’nın MS Tebliği md. 2/III’te bu husus şöyle belirtilmiştir: “İşletmeler tarafından Kanun’un 50/(a) maddesi 
çerçevesinde özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde mali tablo ve raporların 
düzenlenmesi, bu Tebliğ’de öngörülen düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmündedir.” 
13 MS Tebliği md. 254/IV.a.1 ve 2 hükmünün IAS 39 md 18 a ve b’nin hatalı çevirisi olduğu anlaşılmaktadır. 
14 “Basel Committee”; Amerika, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Hollanda, İsviçre, Kanada, 
İsveç ve Lüksemburg’un merkez bankaları ve bankaları denetlemeye yetkili otoritelerinden oluşmaktadır . 
15 “Hybrid securities”, hem sermaye (hisse senedi) hem de borç (tahvil) karakteri taşıyan, hisse senedi ile 
değiştirilebilir tahvil (convertible bond) gibi menkul kıymetlerdir. (Bkz. Black’s Law Dictionary, s. 1359) 
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16 Basel Committee on Banking Supervision; International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards A Revised Framework, Haziran 2004-Basel II-, www.bis.org/publ/bcbs107.pdf. 
17 Basel II’de bu metot dışında kredi riskinin hesaplanması için “basitleştirilmiş standart yaklaşım” (simplifed 
standardised approach), “temel içsel derecelendirme yaklaşımı” (foundation internal ratings based” – “IRB), 
“gelişmiş içsel derecelendirme yaklaşımı” (advanced IRB) metotları bulunmaktadır. Basitleştirilmiş standart 
yaklaşımın standart yaklaşımdan farkı ülke risk ağırlıklarının belirlenmesinin bağımsız derecelendirme 
kuruluşları tarafından değil, ihracat kredi kuruluşları (Export CreditAgencies” ) tarafından yapılmasıdır. Temel 
ve gelişmiş içsel derecelendirme yaklaşımı metodunda ise risk ağırlığının belirlenmesinde her banka kendi içsel 
modelini ve veri setlerini kullanabilmek için daha fazla serbestliği haizdir. İçsel değerlendirme yaklaşımında 
sermaye yükümlülüğü, temel olarak bankalar tarafından müşterilerine verilen derecelendirme notları ile 
ilişkilendirilmektedir. Bankaların, içsel derecelendirme yaklaşımını kullanarak kredi risklerini ölçebilmeleri için 
en az üç yıldır Basel II’de belirtilen minimum gereklilikleri sağlayan bir rating sistemini kullanıyor olmaları 
gerekmektedir. Türkiye’de standart yaklaşımın Ocak 2008 tarihinde, içsel derecelendirme yaklaşımının ise Ocak 
2009 tarihinde uygulanmaya başlaması planlamaktadır (Bkz. Bankacılar Dergisi, TBB, S. 58, 2006, s. 11). 
18 Menkul kıymetleştirmede tedavülde kalan varlığa dayalı menkul kıymetlerin erken itfasına sebep olacak 
şekilde kaynak şirkete tanınan, menkul kıymetleştirilen alacakları geri satın alma hakkı. 
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Küresel Demografik Değişim Süreci ve Finansal Sektör 

Üzerindeki Etkileri*  
 
 
 

I. Giriş 
 
Dünya tarihsel olarak bir demografik geçiş sürecinin ortasındadır. 1900 yılından önce-

ki süreçte bütün ülkelerde nüfus büyüme hızı yavaş seyretmiş, nüfus oranı büyük oranda sabit 
kalmış ve insanların ortalama ömürleri 65 yaşın altında gerçekleşmiştir. Bu durum yirminci 
yüzyılın ilk yarısında değişmeye başlamış, doğuşta yaşam beklentisinin artması nüfus artışını 
hızlandırmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ise başka bir geçiş süreci yaşanmıştır. 
Birçok ülkede doğum oranı önemli ölçüde düşmüş, bu durum nüfus büyümesinin yavaşlama-
sına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur.   

 
Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun yüzde 20 olan payının 2050 yılında yüzde 33’e yük-

selmesi öngörülmektedir. Bu ülkelerde halihazırda 60 yaş ve üstü nüfus sayısı, 15 yaş altının 
nüfus sayısını geçmiştir. 2050 yılında iki grup arasındaki farkın iki katına çıkması beklenmek-
tedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfusun yaşlanması süreci daha yavaştır. Bununla birlikte 
bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda da yaşlanma süreci başlamıştır. Nitekim 60 yaş ve üstü 
nüfusun toplam nüfus içindeki yüzde 8 olan payının, 2050 yılında yüzde 20’ye yükseleceği 
tahmin edilmektedir.  

 
Önümüzdeki elli yılda nüfusun hızla yaşlanmasının ülkelerin sosyo-ekonomik yapıla-

rında bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olması beklenmektedir. Yapılan projeksiyon-
larda özellikle Avrupa ülkeleri yanında Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, 
Kore ve Singapur’un bu değişim sürecinden en fazla etkilenen ülkeler olması beklenmektedir. 

 
Türkiye’de ise nüfus yapısı nispeten gelişmiş ülkelere benzemeye başlamıştır. Türki-

ye’de doğurganlık oranının düşmesiyle başlayan Türkiye’nin demografik değişim süreci 
sadece nüfus artış hızının yavaşlamasına neden olmamakta, aynı zamanda nüfusun yapısında 
da çok ciddi değişimleri beraberinde getirmektedir.  

 
Bu çalışmada dünyada yaşanan demografik değişim süreci özetlenerek, finansal sektör 

üzerindeki olası etkileri ve bu süreçte alınabilecek tedbirlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde küresel demografik sürecindeki gelişmeler anlatıl-
maktadır. İzleyen bölümde, Türkiye’de uzun dönemde etkileri görülecek olan demografik 
değişim süreci özetlenmektedir. Dördüncü bölümde nüfusun yaşlanmasının finans piyasaları 
üzerindeki etkisi ve yaşlanmanın etkilerini azaltabilecek olası önlemler anlatılmaktadır. Sonuç 
bölümünde ise çalışmanın kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

 
II.  Küresel Demografik Değişim Sürecinde Yaşanan Gelişmeler 
 
Dünyada bir çok ülkede büyük bir demografik geçiş süreci yaşanmaktadır. Demogra-

fik geçiş süreci, yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının hüküm sürdüğü bir durum-
 
* Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Pelin Ataman Erdönmez tarafından hazırlanmıştır. 
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dan, doğumların ve ölüm oranlarının düştüğü bir duruma geçiş süreci olarak tanımlanmakta-
dır. Dünya nüfusu 1950 yılında 2,5 milyardan 2007’de 6,7 milyara yükselmiştir. Birleşmiş 
Milletler tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,2 milyara 
yükselmesi beklenmektedir. Dünya nüfusundaki bu artışa rağmen, bir çok ülkenin nüfus artış 
hızında doğurganlık oranının azalmasına bağlı olarak önemli düşüşler gözlemlenmektedir.  
   
  Dünyada bir çok gelişmiş ülkede nüfusun yaşlanma süreci çoktan başlamıştır.  
Kişilerin sağlık durumlarının iyileşmesi sonrasında daha uzun yaşam beklentisi geçen 
yüzyılın en önemli gelişmesi olmuştur. 1900 yılında 30 yaş civarında olan yaşam beklentisi 
günümüzde 66’ya yükselmiştir. Bu yüzyılın sonuna kadar yaş ortalamasının 81’e yükselmesi 
beklenmektedir. Dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri ve gelişmiş ülkelerin büyük çoğunlu-
ğunda doğum oranı nüfusun sürdürülmesine imkan tanımayacak düzeyde düşüktür. İtalya’da 
kadınların çocuk sahibi olma oranı sadece 1,2 iken bu oran İngiltere’de 1,6, Almanya’da 1,4, 
Japonya’da ise 1,3’dür.   
 
                         Grafik 1: Küresel Doğum Oranları, 1950-2050 
 

    
                                 Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.  
 

Grafik 2: Euro Bölgesi ve ABD’de Nüfus Büyüme Projeksiyonları. 
 

 
           Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2006.  
             
            Gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlılık oranı en az 150 yıldır yükselmektedir. II. Dünya 
Savaşı sonrasında yaşanan bebek patlaması döneminden sonra bu oranın artış hızı  önemli 
ölçüde yavaşlamıştır. Ancak, bu kuşağın emeklilik yaşının gelmesiyle birlikte yaşlı bağımlılık 
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oranının artması kaçınılmazdır. Özellikle Japonya ve Avrupa’da bu oranın dramatik bir 
şekilde yükselmesi beklenmektedir. Örneğin, Japonya’da 65 yaş ve üstü nüfusun toplam 
nüfus içindeki payının yüzde 17’lerden 2030’da yüzde 30’lara yükselmesi beklenmektedir. 
Japonya’da çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus sürekli düşmektedir ve önümüzde 30 yıl 
içinde yüzde 20 düşmesi beklenmektedir. Avrupa’da Japonya kadar yüksek oranda olmasa da 
çalışan nüfus oranının düşmesi ve yaşlı nüfus oranının önemli oranda artması beklenmektedir. 
Yaşlı nüfusun bağımlılık oranının yükselmeye devam etmesi ve bu oranın mevcut yüzde 26 
seviyesinden 2050 yılında yüzde 55’e yükselmesi beklenmektedir1.  
 

Grafik 3: Euro Bölgesi ve ABD’de Nüfusun Bağımlılık Oranı Projeksiyonları 
 

 
        Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2006.  
 

ABD’de ise demografik projeksiyonlar Avrupa ve Japonya’dan belli açılardan farklı-
lık göstermektedir. ABD’de çalışan nüfus sayısının kademeli olarak yılda yaklaşık yüzde 0,2 
düşmesi ve yıllık yüzde 0,5 düşüşle 2020 yılında istikrara kavuşması beklenmektedir. Diğer 
yandan, yaşlı bağımlılık oranının da 2010 ve 2030 yılları arasında mevcut yüzde 50 düzeyin-
den sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 65’e yükseleceği tahmin edilmektedir. ABD’de de Avrupa 
ülkelerine benzer şekilde çalışan nüfusun oranının düşmesi ve bağımlılık oranının artması 
beklenmektedir. Ancak, ABD’de yaşlı nüfusun bağımlılık oranının Avrupa’dan önemli 
oranda düşük olması öngörülmektedir. Bu durum ABD ve Avrupa ‘nın yaşlanma sürecinde en 
önemli farkı yaratmaktadır.  
 

Birleşmiş Milletler, (2006) verilerine göre dünyadaki genel demografik trendler şu  
şekilde özetlenmektedir: 
 

1. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşması beklenmektedir. Gelecekteki 
nüfus büyümesi büyük oranda doğurganlık hızına bağlıdır. Dünyada doğurganlık oranı 
kadın başına bugünkü 2,55 seviyesinde iken, 2050 yılında 2’nin biraz üzerinde sey-
retmesi beklenmektedir. Bu durum doğurganlık oranı hızında azalma olsa bile dünya 
nüfusunun 2050 yılına kadar artacağını göstermektedir.  

 
2. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması ve bazı ülkelerde nüfusun azalma-

ya devam etmesi nedeniyle 2007 ve 2050 yılları arasında 1,2 milyar seviyesinde he-
men hemen aynı kalacaktır. Buna karşılık 50 daha az gelişmiş ülkenin nüfusunun iki 
katına çıkması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı yavaşlamak-
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la birlikte artmaya devam edecektir. Bu ülkelerde nüfusun 2007’de 4,6 milyardan 
2050 yılında 6,2 milyara yükselmesi beklenmektedir2. 

 
3. Düşük doğum oranına bağlı olarak nüfus artış hızının azalması nüfusun yaşlanmasına 

neden olmaktadır. Yaşlı nüfus, toplam nüfusun büyük oranını oluşturacaktır. 65 yaş ve 
üstü nüfusun çalışan nüfusa oranının (15-64 yaş grubu) özellikle Japonya ve Avru-
pa’da dramatik bir şekilde artarak 2030 yılında yüzde 40’ı, 2050 yılında yüzde 50’yi 
geçmesi beklenmektedir. ABD’de bu artışın daha az olacağı tahmin edilmektedir3. Ge-
lişmekte olan ülkelerde de yaşlanma süreci başlamak üzeredir. Merkez ve Doğu Avru-
pa ülkelerinde bu sürecin 2015 yılı civarında hızlanması beklenmektedir. Yaşlanma 
sürecinin aynı dönemde Çin’le birlikte Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de hızlan-
ması beklenmektedir. Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde ise yaşlı nüfus artsa bile, yaşlı 
nüfusun toplam nüfusa oranı düşük kalacaktır.  

 
4. Yakın bir gelecekte bütün ülkelerde yaşlanma sürecinin başlaması beklenmektedir. 

Doğum oranı yüksek olan ülkeler göreli olarak genç nüfusa sahip olacaktır. Gelişmek-
te olan ülkelerden bazılarında yüksek nüfus artış oranlarının devam edeceği tahmin e-
dilmektedir. Afganistan, Burundi, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Uganda gibi ülkeler-
de 2005 ve 2025 yılları arasında nüfusun en az 3 kat artması beklenmektedir. 

 
5. Dünyada doğurganlık düzeyi kadın başına 2,55’dir ki bu oran 1950-55 dönemindeki 

oranın (kadın başına 5 çocuk) yarısıdır. Küresel doğurganlık düzeyinin daha da azala-
rak 2,02’ye düşmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık düzeyi kadın ba-
şına 1,60 çocukken, 2045-2050 döneminde hafif bir artışla 1,79’a yükselmesi öngö-
rülmektedir. Daha az gelişmiş ülkelerde ise bu oran kadın başına 4,63 çocukken bu o-
ranın yarıya düşmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise 2,45 seviyesinde 
düşük seyreden kadın başına doğurganlık oranının bu yüzyılın ortasında 1,91’e düş-
mesi tahmin edilmektedir. Bu durumda demografik süreç gelişmiş ülkelerle benzer ni-
telik kazanacaktır.  

 
6. Nüfusun yaşlanma göstergelerinden birisi de medyan yaştır. Dünyada medyan yaşın 

2005 ve 2050 yılları arasında 28 yıldan 38 yıla çıkması beklenmektedir. En yaşlı nüfu-
sa sahip kıta olan Avrupa’da medyan yaşı yaklaşık olarak 39’dur. 2050 yılında 47 yıla 
ulaşması öngörülmektedir.  

 
Tablo 1: Doğurganlık Oranı ve Doğuşta Yaşam Beklentisi 

 
 Kadın Başına Toplam Doğurganlık Oranı 
 1970-1975 2005-2010 2045-2050 
Dünya 4,47 2,55 2,02 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 3,13 1,60 1,79 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 5,41 2,75 2,05 
Afrika 6,72 4,67 2,46 
Asya 5,04 2,34 1,90 
Avrupa 2,16 1,45 1,76 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 5,04 2,37 1,86 
Kuzey Amerika 2,01 2,00 1,85 

                 Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007. 
 

7. Çalışan nüfus oranı gelişmiş ülkelerde düşecek ancak gelişmekte olan bir çok ülkede 
artacaktır. Japonya ve Avrupa ülkelerinde bu düşüş süreci çoktan başlamıştır ve hızla-
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nacağı tahmin edilmektedir. Yapılan projeksiyonlarda Amerika’da yüksek orandaki 
göç ve doğum oranı nedeniyle 2025 yılına kadar hafif bir düşüşün yaşanacağı öngö-
rülmektedir. 2025 yılından sonra ise çalışan nüfus oranının istikrara kavuşacağı tah-
min edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde çalışan nüfus oranının 2015 yılına kadar 
artması ve bu yüksek seviyede istikrara kavuşması beklenmektedir.  

 
Tablo 2: Nüfusun Yaşa Göre Dağılımı 

 
 2005 Yılında  

Yüzde Dağılım 
2050 Yılında  

Yüzde Dağılım 
 0-14 15-59 60+ 80+ 0-14 15-59 60+ 

 
80+ 

Dünya 28,3 61,4 10,3 1,3 19,8 58,3 21,8 4,4 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 17,0 62,9 20,1 3,7 15,2 52,2 32,6 9,4 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 30,9 61,0 8,1 0,8 20,6 59,3 20,1 3,6 
Afrika 41,4 53,4 5,2 0,4 28,0 61,7 10,4 1,1 
Asya 28,0 62,7 9,2 1,0 18,0 58,3 23,7 4,5 
Avrupa 15,9 63,5 20,6 3,5 14,6 50,9 34,5 9,6 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 29,8 61,2 9,0 1,2 18,0 57,8 24,3 5,2 
Kuzey Amerika 20,5 62,7 16,7 3,5 17,1 55,6 27,3 7,8 
Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.  
 
8. Küresel düzeyde doğuşta yaşam beklentisi 1970-75 döneminde 58 yıl iken 2005-2010 

döneminde 67’ye yükselmiştir. 2045-2050 döneminde ise 75’e ulaşması beklenmekte-
dir. Gelişmiş ülkelerde ise doğuşta yaşam beklentisinin bugünkü 77 yıl seviyesinden, 
2050’de 82 yıla çıkması öngörülmektedir.  

 
9. Gelişmiş ülkelerde uluslararası göçün nüfus büyümesine katkısı doğum oranlarının 

düştüğü bir ortamda önem kazanmaktadır. 2005-2050 dönemi boyunca gelişmiş ülke-
lere göç eden uluslararası göçmenlerin sayısının 103 milyon olacağı, aynı dönemde 
ölenlerin doğanlardan 74 milyon fazla olmasından kaynaklanan eksikliğin bu şekilde 
kapatılacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tablo 3: Küresel Düzeyde Doğuşta Yaşam Beklentisi 

 
 Yaşam  Beklentisi 
 2005-2010 2045-2050 
Dünya 67,2 75,4 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 76,5 82,4 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 65,4 74,3 
Afrika 52,8 66,1 
Asya 69,0 77,4 
Avrupa 74,6 81,0 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 73,3 79,6 
Kuzey Amerika 78,5 83,3 

                      Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.        
 
10. 2005-2010 yılları arasında net göçün nüfus artışına katkı sağlayacağı ülkeler Belçika, 

Kanada, Hong Kong, Lüksemburg, Singapur, İspanya, İsveç ve İsviçre’dir. Net göçün 
doğum ölüm oranlarını dengelemesi beklenen ülkeler ise Avusturya, Bosna ve Hersek, 
Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya’dır4. 
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V. Türkiye’nin Değişen Demografik Yapısı  
 
Türkiye’nin demografik yapısı büyük değişim geçirmektedir ve bu durumun gelecekte 

de devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin nüfusu 2000 yılı sayımına göre 67,8 milyon, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan tahminlerine göre ise 2007 yılı ortasında 
73,8 milyon civarındadır. 2025 yılında nüfusun 88 milyona, 2050 yılında da 96,4 milyona 
yükselmesi ve bundan sonra istikrara kavuşması öngörülmektedir.  

 
Türk insanının doğuşta yaşam beklentisi son 20 yılda arttığı gibi, önümüzdeki 20 yılda 

artmaya devam etmesi beklenmektedir. 1990 yılında 66 olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 
2007 yılında 71,7’ye yükselmiştir. 2050 yılında ise 74,4’e çıkması öngörülmektedir.  

 
Türkiye’de nüfus artış hızı düşmektedir. 1960 yılına kadar yıllık nüfus artışı yüzde 3 

civarındayken, 2000 yılı sayımında nüfus yıllık artışının yüzde 2’nin altında olduğu belirlen-
miştir. Halihazırda yıllık nüfus artışının yüzde 15’in altında olduğu tahmin edilmektedir. 
Türkiye’de doğurganlık hızı da son 25 yıldır düşüş göstermektedir. 1945-1950 yılları arasında 
6,9 olan kadın başına çocuk sayısı, 1993 yılında 2,7’ye düşmüştür. 2007 itibariyle kadın 
başına çocuk sayısı 2,17 iken, bu oranın 2025 yılında 1,97’ye düşmesi beklenmektedir.  

 
Türkiye’de doğurganlık oranının düşmesiyle başlayan bu dönüşüm nüfus yapısında da 

önemli değişimleri beraberinde getirecektir. Türkiye’de 20 yaş altındaki nüfusun toplam nüfus 
içindeki payının sürekli olarak düşmesi öngörülmektedir. Bir başka deyişle Türkiye genç 
nüfus olma özelliğini zaman içinde kaybedecektir. Buna karşılık 65 yaş ve üstü nüfusun payı 
büyük bir hızla artacaktır. Nitekim, 1950’li yıllarda okul çağına gelen nüfus yılda yüzde 3,5 
civarında büyürken, bu oran şimdi çok küçülmüştür. 2000 yılında 0-14 yaş grubundaki insan 
sayısı 20 milyon civarındadır. Bu seviyede istikrara kavuşması beklenmektedir. Bu grubun 
toplam nüfusa oranı  yüzde 30’un altındadır. Bu oranın 2050 yılında yüzde 17’lere geleceği 
tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde okullaşma talebinin düşeceği 
öngörülmektedir. Diğer yandan 1950’li yıllarda yılda yüzde 2’nin biraz üzerinde büyüyen 15-
64 yaş arası nüfusun artış oranı yıllık yüzde 3’e yükselmiştir.  
 

Tablo 4: Türkiye’de Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı 
 

 0-14 15-64 65+ 
1990 35,0 60,7 4,3 
2006 28,1 66,0 6,0 
2015 25,3 68,2 6,6 

                            Kaynak: TÜİK ve DPT Verileri   
 

Bu grupta 1980 yılında 43 milyon kişi varken, 2006 yılında 48 milyon olduğu tahmin 
edilmektedir. Geçmiş dönemlerde artan nüfusun eğitimi en önemli sorun iken, şimdi bu 
nüfusun iş bulması en büyük sorun haline gelmiştir. 15-64 yaş arası grup 1970’lere gelene 
kadar toplam nüfusun yüzde 54’ü civarındayken şimdi bu oran yüzde 66’ya kadar yükselmiş-
tir. 2025 yılında yüzde 69’a yükselip, 2050 yılında yüzde 65 düzeyinde istikrara kavuşacağı 
tahmin edilmektedir. 2050 yılı tahminlerine göre, 0-14 yaş grubunun göreli önemi daha da 
azalıp 15-64 yaş grubunun önemi aynı kalacak, ama 65 yaş üzeri grubun önemi 0-14 yaş 
grubu düzeyine gelecektir (Kumcu, 2006). 
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Tablo 5.1: Demografik Göstergeler ve Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 

 2007 2010 2015 2020 2025 
Toplam Nüfus, Yıl Ortası, Milyon Kişi 73,8 76,5 80,5 84,3 87,7 
Yıllık Doğal Nüfus Artış Hızı, Binde 12,1 11,1 9,6 8,6  7,4 
Toplam Doğurganlık Hızı, Çocuk Sayısı 2,17 2,12 2,05 2,01    1,97 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 71,7 72,0 72,7 73,5    74,4 
Bebek Ölüm Oranı, Binde 21,7 20,0 17,2 14,7 12,2 
Kaba Doğum Hızı, Binde 18,4 17,5 16,4 15,6 14,7 
Kaba Ölüm Hızı   6,3  6,5   6,8  7,0   7,3 

                Kaynak: TÜİK, 2007.  
 

Nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaş ve üstü nüfusun genel nüfus içindeki ağırlığı sü-
rekli olarak yükselme eğilimi içinde olacağı için yaşlılık oranı mevcut 1/20 düzeyinden 2050 
yılında 1/6’ya yükselecektir. Bu da yaşlı nüfusun çalışan nüfus üzerinde büyük bir yük 
yaratacaktır. Halihazırda çalışan nüfusun emekli nüfusa oranı 6 iken, bu oran 1,64’ün altına 
gerileyecektir5. 

 
Türkiye, batılı ülkelerin 100 yılı aşkın bir sürede yaşadığı süreci 40-50 yılda yaşamış-

tır ve bu sürecin 20-30 yılda tamamlanması beklenmektedir. Türkiye’de 30 yıl içinde nüfus 
yapısındaki en ciddi değişim ise 20-54 yaş arası çalışma çağındaki üretken nüfusun hem sayı 
hem oran olarak artacak olmasıdır. Türkiye nüfusunun bu süreçte yüzde 30 artması öngörü-
lürken, söz konusu grupta artış oranı yüzde 60 olarak tahmin edilmektedir. Bu durum işgücü 
piyasasında karmaşık etki yaratacak bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. Ekonomide 
istihdam olanakları artırıldığı sürece ülkenin büyüme sürecine çok önemli katkıları olabilecek 
bu gelişme, aksi durumda çok ciddi sorunlara ve ücretlerde ciddi düşüşlere yol açabilecek 
niteliktedir  (Işık, 2001,s.2). 
 
Tablo 5.2: Demografik Göstergeler ve Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Dağılımı  

 
 2030 2035 2040 2045 2050 

Toplam Nüfus, Yıl Ortası, Milyon Kişi 90,8 93,3 95,0 96,1 96,4 
Yıllık Doğal Nüfus Artış Hızı, Binde  6,1 4,6 3,0 1,5 0,3 
Toplam Doğurganlık Hızı, Çocuk Sayısı 1,92 1,88 1,84 1,81 1,79 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 75,5 76,2 76,4 76,6 77,3 
Bebek Ölüm Oranı, Binde 9,7 8,2 7,8 7,3 6,5 
Kaba Doğum Hızı, Binde 13,8 12,9 12,3 11,8 11,4 
Kaba Ölüm Hızı 7,7 8,3 9,3 10,3 11,0 

           Kaynak: TÜİK, 2007.  
 

III. Küresel Demografik Değişim Sürecinin Finansal Sektör Üzerindeki Etkileri  
                   ve Alınabilecek Önlemler 

 
Demografik değişim süreciyle birlikte ülke nüfuslarının yaşlanmaya başlamasının 

finansal sektör üzerindeki etkileri analistlerin önem verdiği hususlardan birisi olmaya 
başlamıştır. Demografik değişimlerin öncelikle hanehalkı tasarruflarında ve finansal servet 
birikiminde negatif etkisi olması beklenmektedir. Demografik değişim sürecinde tasarruf 
düzeyini etkileyen temel üç etken bulunmaktadır:   
 

• Hanehalkı sayısında değişim: Doğum oranlarındaki değişiklikler hanehalkı sayısını, 
bu durum da hanehalkı tasarruf düzeyini etkilemektedir. Birincil tasarrufçuların genel 
nüfusa oranının azalması, kişi başına tasarruf oranının düşmesine neden olacaktır6.  
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• Yaşam döngüsü etkisi7: Yaşam döngüsü teorisine göre gençler kariyerlerinin başların-
da gelecekteki gelirlerine güvenerek kazandıklarından daha fazla tüketim yapma eği-
limindedirler. Bu grup yaşamın ortalarına geldiklerinde borçları geri ödemeye ve e-
mekliliği için tasarruf etmeye başlamaktadır. Bu dönemde hanehalkları genellikle his-
se senetlerine, tahvillere ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapmayı tercih etmek-
tedir. Ancak, emeklilikle birlikte gelirler azalma eğilimine girmekte ve insanlar tasar-
ruf yapmamaya başlamaktadır. Hatta bu dönemde ellerindeki aktiflerini satma ve bi-
reysel emeklilik fonlarını çekme eğilimi artmaya başlamaktadır.  

 
• Jenerasyon etkisi: Daha genç jenerasyonlar kendinden öncekilere göre farklı seviye-

lerde tasarruf yapmaktadır. Yani, 1990’larda 30’larında olan kişilerin tasarruf seviye-
leriyle 1970’lerde 30’larında olan kişilerin tasarruf seviyeleri aynı değildir. Tasarruflar 
üzerindeki bu “jenerasyon etkisi” gelecekte hanehalkı tasarruflarının seviyesini önemli 
oranda etkilemesi beklenmektedir. 

 
Yapılan araştırmalar yaşlanma nedeniyle ABD, Japonya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde 

birincil tasarrufçuların oranın nüfus içindeki payının önemli ölçüde düştüğünü göstermekte-
dir. Japonya’da hanehalkının net finansal servetinde ciddi bir azalış gözlemlenirken, İngilte-
re’de daha yumuşak bir azalma görülmektedir. Tasarruf düzeyinde gözlemlenen bu düşüş 
gelişmiş ülkelerde yatırımların finansmanını güçleştirecek niteliktedir.  

 
Demografik değişim sürecinde nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kamunun tasarruf ora-

nının daha da düşmesi, sağlık ve emeklilik ücretleri gibi harcamaların ise ciddi ölçüde artması 
beklenmektedir. 65 yaş ve üstü yaş grubunda nüfusta hızla görülen artış, önümüzdeki 
dönemde sosyal güvenlik sistemleri açısından en önemli tehditlerden birisi olarak görülmek-
tedir. Bu süreçte özellikle gelişmiş ülkelerin finansal sektörlerinde beklenen olası diğer 
gelişmeler şu şekilde özetlenmektedir (Maddaloni v.d., 2006, s.25-32)  
 

1. Bankaların aktif taraflarında genç nüfusun azalmasıyla birlikte kredi taleplerinin azal-
ması nedeniyle bireysel kredi hacminin düşmesi beklenmektedir.  

 
2. Bankaların pasif tarafında ise, yaşlanan nüfusla birlikte yeni tasarruf araçlarının oluş-

turulması için kamu tarafından gerekli vergi teşvikleri ve sübvansiyonların sağlanması 
gündeme gelebilir. Ayrıca, düşen kredi talebinin yaşlı ve emekli nüfusa yönelik başka 
ürünlerle telafi edilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.  Amerika’da yaygın bir şe-
kilde tahsis edilen ve Avrupa’da da yaygınlaşması planlanan ters ipotek8 ürünü 
(reverse mortgage) buna örnek teşkil edecek bir uygulamadır.  

 
3. Banka dışı finansal kurumların (sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları 

gibi) öneminin artması öngörülmektedir. Bu durumda banka kredi ve mevduatlarına 
olan talep üzerinde aşağı yönlü bir baskı olması beklenmektedir. Büyümenin sürdürü-
lebilmesi için bankaların daha rekabetçi politikalar sürdürmeleri gerekecektir.  

 
4. Bankacılık sektöründe yaşanacak daha yoğun rekabetin banka aracılık oranları (kredi 

ve mevduat) ve faiz marjları üzerinde de aşağı yönlü bir baskı yapması beklenmekte-
dir.  Yine bankaların bu durumda yeni ürünler geliştirmeleri ve genellikle de gelişmek-
te olan ülke piyasalarında faaliyet gösterme yoluna gidecekleri öngörülmektedir. Ban-
kaların sundukları ürünlerde uzayan vadeler nedeniyle risk yönetimlerini de bu yeni 
duruma göre ayarlamaları gerekecektir.  
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5. Hanehalkı portföylerinin yapısının da değişmesi beklenmektedir. Farklı yaşlardaki 
hanehalklarının portföy tercihleri de farklı olabilmektedir. Son yıllarda hanehalklarının 
portföy tercihlerinde banka mevduatlarından ziyade uzun dönemli fonlara yönelme 
olmuştur. Örneğin euro bölgesinde son dönemde hanehalklarının yatırım tercihleri si-
gorta şirketleri ve emeklilik fonlarına  olmuştur. Emeklilik fonu yöneticileri son dö-
nemde piyasa, enflasyon ve uzun dönem riski yönetebilmek için belli nitelikteki 
finansal ürünlerin arzına çok daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ayrıca, hisse se-
netlerinden ziyade uzun dönemli ve kalitesi yüksek tahvillere olan talepte de artış gö-
rülmektedir. 9 

 
6. Nüfusun yaşlanmasının türev piyasaların büyüklüğünü ve derinliğini etkilemesi bek-

lenmektedir. Bu ortamda daha sofistike ve risk aktarım ürünlerine duyulan ihtiyaç da 
artacaktır. Böylelikle vade uyumsuzluğu, enflasyon, kur vb. risklerin bertaraf edilmesi 
ve emeklilik fonu yöneticilerinin özel ihtiyaçlarına cevap vermede gereken esnekliğin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 
7. Hanehalklarının gelirlerinin çok önemli bir bölümü konuta yatırılmaktadır. ABD ve 

İngiltere’de yapılan çalışmalarda nüfusun yaşlanma sürecine girmesiyle birlikte konu-
ta olan talebin ve akabinde konut fiyatlarının düşeceği öngörülmüştür. Çünkü 
hanehalkları emeklilik dönemlerinde daha az veya hiç tasarruf etmedikleri gibi elle-
rindeki aktifleri de satma eğilimine girmektedir. Bu durumun yaşlanma sürecinin hız-
lanmasıyla birlikte konut fiyatlarını düşüreceği iddia edilmektedir. Bununla birlikte 
başka çalışmalarda ise yaşın etkisinin hanehalklarının geliri, medeni hali ve eğitimi 
gibi özelliklerden bağımsız olduğunu ortaya konmuştur. İspanya, Amerika ve İngilte-
re’de konut piyasasında yaşanan son gelişmeler diğer unsurların (hanehalkı geliri ve 
portföy çeşitlenmesi olarak gayrimenkule yapılan yatırımlar gibi) daha etkili olduğunu 
göstermiştir. Özetle nüfusun yaşlanmasının konut sektörüne olan etkisini şu aşamada 
eldeki verilerle belirlemek pek mümkün gözükmemektedir.  
 
Demografik değişim süreci benzer özellikler taşımakla birlikte her ülkede farklı aşa-

malarda gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkelerin kendi arasında bile süreçte farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu sürecin ülke ekonomilerinde yarattığı değişikliklerin nasıl telafi edileceği-
ne ilişkin kesin bir çözüm bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde doğum oranının artırılması 
ve yeni göçlerin alınması gelecek yirmi yılda yaşanacak demografik değişimleri tersine 
döndürmeyecektir. Doğum oranı artsa bile birincil tasarrufçu hanehalkının artması yirmi 
yıldan fazla bir zaman alacaktır. Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde devlet 
tarafından yüksek oranda alınması planlanan göç bütün demografik yapının değişmesini 
sağlamayacak, bu nedenle net finansal servet birikimi sağlamayacaktır.  

 
Önümüzdeki özellikle 20 yıl içinde dönemde tasarruf düzeyinde azalma sonucunda net 

finansal servetin azalması gelişmiş ülkeler açısından önemli bir sorun olacaktır. Daha önce 
tasarruf açıkları uluslararası sermaye hareketleriyle finanse edilebiliyorken, demografik 
değişim süreciyle birlikte küresel boyutta bir tasarruf açığı yaşanması halinde uluslararası 
sermaye hareketlerinin soruna bir çözüm getirmeyeceği düşünülmektedir. Özellikle ABD’de 
tasarruf açığından kaynaklanan ciddi bir cari açık problemi bulunduğundan bu sorunu çözmek 
için ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Tasarruf düzeyinde beklenen düşüşün telafi 
edilmesi için hem hanehalklarının hem de hükümetin tasarruf oranlarının artırılması, bunun 
için finansal sektörün ürün çeşitliliğinin artırılması yanında vergi gibi teşviklerin sağlanması 
ile hanehalkı ve devletin borçlanma oranlarının düşürülmesi için gerekli önlemleri alınması 
büyük önem taşımaktadır (Active Academy, 2005, s.26). Bu süreçte banka dışı finansal 
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kurumların öneminin artması, hanehalklarının portföy tercihlerinde banka mevduatlarından 
ziyade uzun vadeli tahvil, emeklilik ve yatırım fonları ile sigorta ürünlerinin etkili olması 
öngörülmektedir. Bankalar ise bu süreçte yaşam sürecinin her aşamasında hanehalklarının 
farklı gereksinimlere farklı ürünler sunarak bu soruna çözüm bulma yoluna gidebilirler. Bazı 
Avrupa ülkelerinde piyasadaki payları oldukça düşük olmasına rağmen yapılandırılmış 
ürünlere olan talebin (uzun dönem garantili yatırım/tasarruf ürünleri) artması, ters ipotek 
uygulamasına geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılması bu eğilimin bir yansıması olduğu 
düşünülmektedir. Yine bu süreçte aktif ve servet yönetimi konusunda müşteriye özel finansal 
danışmanlık hizmetlerine olan talebin artması ve bankaların banka dışı finansal ürünlerin 
pazarlanmasında aracılık rolü üstlenmelerinin faiz dışı gelirlerin artırılmasına önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

 
Ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte etkin ve ve-

rimli bir şekilde çalışması için, çalışanlardan yapılan kesintilerin artırılması, emeklilik yaşının 
yükseltilmesi gibi önlemler gündemdedir. Yapılan projeksiyonlara göre ABD’de sosyal 
güvenlik sisteminin çökmemesi için şu anda çalışanlardan yapılan kesintinin 30 yıl içinde 
yüzde 14’den yüzde 23’e çıkarılması beklenmektedir. Emeklilik sistemindeki bozulmaların 
bütçeye etkilerini telafi etmek için ücretlerden alınan gelir vergisi oranlarının da yüzde 10’dan 
yüzde 14’e artırılması önerilmektedir. Japonya’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan 
jenerasyondan emekli olacakların ikramiye ödemeleri ve emeklilik aylıklarının hem şirketler 
hem de hükümet açısından zorlayıcı etkilerinin olması beklenmektedir10 (The Economist, 
2007, s.28).   

 
Çalışanlardan alınan kesintilerin artırılması çalışanların net maaşlarının azalmasına 

neden olurken harcanabilir gelirdeki azalmanın tasarruf oranlarını olumsuz şekilde etkilemesi 
beklenmektedir. Tasarrufların azalması sonucu sermaye oluşumunu azaltması emek verimlili-
ğini de olumsuz etkileyecektir. Emek verimliliğindeki düşmenin reel ücretleri de olumsuz 
etkilemesi beklenmektedir. Kesintilerin artırılması yoluyla sosyal güvenlik sisteminin 
açıklarının kapatılmasının bu olumsuz etkilere yol açması da söz konusu politikanın uygula-
nabilir olması olasılığını azaltmaktadır. Bir çok ülkede tercih edilen emeklilik yaşının 
artırılması ise soruna ancak orta vadede katkı yapabilmektedir. Diğer yandan,  işsizlik sorunu 
olan bir ortamda yaşlı nüfusu uzun bir süre işte tutma zorunluluğunun sorunun daha da 
ağırlaşmasına neden olacağı düşünülmektedir.  

 
VI. Sonuç ve Değerlendirmeler 
 
Dünya nüfusu yaşlanma sürecine girmiştir. Küresel düzeyde yaşlanma sorununa çö-

züm bulunması kolay olmayacaktır. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışanlardan yapılan 
kesintilerin artırılması, gelişmiş ülkelerde göçmenlik konusunda kısıtlamaların kaldırılması ve 
ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmaları için teşvik edilmeleri kısa dönemde etkili olacak 
çözüm olarak görülmemektedir.  

 
Dünyada demografik değişim sürecinin finansal sektör özellikle de bankalar açısından 

etkisini değerlendirmek zordur. Bu süreçte bir çok etken banka bilançolarına ve karlılığına 
etki yapabilecektir. Bir yandan demografik değişim sürecinin banka aracılık rasyolarında, 
bireysel kredi ve konut kredilerinde ve net faiz gelirinde aşağı yönlü bir etki yapması 
beklenmektedir. Ayrıca banka ve banka dışı finansal kurumlar arasında rekabetin artmasının 
faiz marjlarını düşüreceği öngörülmektedir. Diğer yandan bu süreç bir çok banka için ürün 
çeşitliliğinin ve yeni hizmetlerin artırılması ile uluslararası faaliyet alanının geliştirilmesi için 
bir fırsat olarak görülebilir (örneğin, ters ipotek uygulaması). Yine bu süreçte müşteriye özel 
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aktif yönetimi ve danışmanlık hizmetlerine olan talebin artması faiz dışı gelirlerin artırılma-
sında önemli bir unsur olabilir.  

 
Türkiye’de ise son 20-25 yılda henüz farkına varılamayan ancak uzun dönemli etkileri 

önemli olabilecek bir demografik dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Nüfus artış hızının düşmesi, 
nüfusun yaşlanma hızı, doğurganlık sayısındaki düşüş ve doğuşta beklenen yaşam süresindeki 
artış gibi etkenler bir dönüşüm sürecinin yaşanacağına işaret etmektedir.  

 
Türkiye’de nüfus büyümesinin düşmesi kendi başına olumlu bir gelişmedir. Nüfus bü-

yümesinin düşmesiyle zaten kıt olan kaynakların paylaşımı daha adaletli olabilecektir. Ancak, 
toplam nüfus artışının yavaşlaması tüm sorunları da çözdüğü anlamına gelmemektedir. 
Şimdiye kadar büyüme sorunlarıyla uğraşmış olan Türkiye artık nicelik sorunlarından ziyade 
nitelik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaktır ki bu süreç her alanda yeniden yapılandır-
mayı zorunlu kılacaktır.  

 
Ek: Nüfus ile İlgili Bazı Temel Değişkenler: 

 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: Yeni doğmuş bireylerin tüm yaşamı boyunca doğum anındaki mortalite 
koşullarının aynı olduğu varsayımı altında beklenen ortalama yaşam süresidir.  
Yıl Ortası Nüfusu: Yıl ortası nüfusu, aynı doğal artış bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır. Bağıntıda kullanılan 
(n) değeri, yıllık zaman birimi esasına göre bulunmuştur. Sayımlar genellikle Ekim ayının üçüncü haftası 
sonundaki pazar günü yapıldığı için, yıl ortası nüfusları hesaplanırken işleme giren (n) zaman katsayısı; 1 
Temmuz ile sayım günü arasındaki zamanın yıl olarak değeridir. 
Bebek Ölüm Hızı: Belli bir yıl içinde meydana gelen bir yaşından küçük bebek ölümlerinin o yıl içinde meydana 
gelen canlı doğumlara oranının binde olarak ifadesidir. 
Çocuk Ölüm Hızı: 1 ve 5 yaşları arasındaki ölümlülüktür. Bebek ölüm hızı ve çocuk ölüm hızı, Brass-Trussell 
yöntemi ile dolaylı olarak tahmin edilmiştir. 
Toplam Doğurganlık Oranı: Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşları arasında) doğurabile-
ceği çocuk sayısıdır. Annenin yaşına göre elde edilen düzeltilmiş yaşa özel doğum hızları toplamının 5 ile 
çarpımıdır. 
Nüfus artış oranı: Bir ülkede belli bir sürede insan sayısında meydana gelen artış oranıdır.  
Ağırlıklı Ortalama Yaş: Her yaş grubunun orta değeri ile o yaş grubundaki kişi sayısı çarpılır, çarpımlar 
toplanarak nüfusun toplamına bölünür. 
Medyan Yaş: Belirli bir nüfusun medyan yaşı, bu nüfusu oluşturan kişiler yaş büyüklüğüne göre sıralandığında, 
en ortada kalan kişinin yaşı veya iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. 
Yaşlı Bağımlılık Oranı: 65 yaş ve üstü yaşlardaki her 100 kişiye karşın 15-64 yaşlarındaki kişi sayısıdır.  
Toplam Yaş Bağımlılık Oranı: 15-64 yaşlarındaki her 100 kişiye karşın, 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaşlarındaki 
kişi sayısıdır. 
Nüfusun Yaşlanması: Bir ülkenin nüfusunda yaşlı nüfusun genç nüfusa olan oranının artmasıdır.   
 
 
Dipnotlar:  
 
1 2050 yılında en yüksek bağımlılık oranının İtalya (yüzde 65) ve İspanya’da (yüzde 68), en düşük oranın ise 
Lüksemburg’da gerçekleşmesi beklenmektedir.    
2 Doğu Avrupa ülkelerinde bu düşüşün  yüzde 30’ları bulması beklenmektedir. İtalya’da nüfusun yüzde 22, 
Japonya’da yüzde 14 azalacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle Afrika ve Orta Doğu’da 
bazı Asya ülkelerinde nüfus büyüme hızı yavaşlasa da artmaya devam edecektir. 
3 Amerika’da bu oranın bugünkü yüzde 20 seviyesinden 2030 yılında yüzde 35’e, 2050 yılında ise yüzde 38’e 
çıkması öngörülmektedir.  
4 2005-2050 yılları arasında belli başlı uluslararası göç alan ülkeler Amerika (yılda 1,1 milyon), Kanada, 
(200,000), Almaya, (150,000), İtalya (139,000), İngiltere (130,000), İspanya (123,000) ve Avustralya (100,000). 
En yüksek oranda göç verecek ülkeler ise Meksika (-306,000), Hindistan (241,000), Filipinler (-180,000), 
Pakistan (-167,000) ve Endonezya (-164,000)’dır. 
5 Bu oranın Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ise 1’e gerilemesi öngörülmektedir.  
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6 Birincil tasarrufçu grubu, en çok tasarruf eğilimi gösteren kesim olan orta yaşlılar grubu olarak tanımlanmakta-
dır.  
7 Yaşam döngüsü teorisinde finansal kriz anlarında sapmalar olabilmektedir. Finansal kriz geçiren hanehalkları 
daha fazla tasarruf yapmaya başlamaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda da bir çok ülkede hanehalklarının yaşam 
döngüsü teorisi öngörülerine uygun hareket etmedikleri, bir çok yaşlı hanehalkının net tasarrufçular olduğu 
ortaya konulmuştur. 
8 Ters ipotek, evi olanların bunu karşılık göstererek toplu veya aylıklar halinde borç almasıdır. İlk olarak 
1982’de Kaliforniya’da başlayan bu uygulama 2002’den itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Amerika’da 
genellikle 62 yaş ve üstü nüfus grubuna tahsis edilmektedir. Amerika’da bu yaş grubunun sosyal güvenlik 
sisteminden sağladıkları katkıların azalması nedeniyle ters ipotek tercihlerinde ciddi artış gözlemlenmektedir. 
Avrupa’da ise İngiltere dışında uygulanmamaktadır ya da yeni uygulamaya başlanmaktadır.  Son olarak Fransa, 
İspanya ve Almanya’da yeni yapılan yasal düzenlemelerle vergi teşvikleri de sağlamak suretiyle ters ipoteğe 
olan talebin artırılması hedeflenmektedir.  
9 Son yıllarda Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde 30 yıldan uzun vadelere olan talep önemli oranda 
artmıştır.  
10 Japon hükümet önlem olarak ikramiyelerin sabit kısmının ödenmesi yaşını 62’ye yükseltmiştir. 2014 yılında 
65’e yükselmesi beklenmektedir.  
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Likidite Riski Yönetim Prensipleri1 

 
              Aşağıda yer alan rapor Uluslararası Finans Kurumu (Institute of International Finance-IIF) tarafından 
yayımlanan “Principles of Liquidty Risk Management-March 2007” adlı yayının gerekli izinler alınarak 
hazırlanan Türkçe çevirisidir.  

 
I. Özet 
 
2005 yılı sonlarında Uluslararası Finans Kurumu (IIF) Likidite Riski Özel Komitesi’ni 

oluşturdu. Başkanlığını Merrill Lynch Başkan Yardımcısı ve İdari İşler Direktörü olan 
Ahmass Fakahany’nin yaptığı ve Barclays İngiltere Ticari Bankacılık Başkanı Chris Grigg’in 
başkan yardımcısı olduğu bu Özel Komitede, dünyanın en büyük global finans kuruluşların-
dan yaklaşık 40’ının temsilcileri yer almaktadır. Özel Komite’nin işlevi ve amacı, finans 
kuruluşlarında likidite riskinin ölçülmesi, izlenmesi, yönetimi ve yönetişim konularında bir 
perspektif geliştirmek ve Tavsiyelerde bulunmaktır. Özel Komite’nin bu konuda odaklanması 
tam zamanında atılan bir adım olmuştur, çünkü endüstrinin ve düzenleyici organların ve yasa 
yapıcıların daha çok ve daha ziyade başka konularla ilgilenmekte olduğu ve üstelik uluslara-
rası pazarların likidite özelliklerinin önemli değişimler geçirmekte olduğu bir döneme denk 
gelmiştir. Özel Komite, firmaların likidite riski yönetimine ilişkin yaklaşımlarının gelişmişlik 
düzeyinin sürekli arttığını görmekten memnuniyet duymaktadır ve bu konuda özel bir kaygı 
veya endişeye yol açabilecek herhangi bir yakın tehlike veya sebep görmemektedir. Tüm 
bunlara rağmen, firmaların ve finans sisteminin artan globalleşme düzeyi; pazar hacmi ve 
likiditesi sağlayan firmaların giderek artan sayısı; teminatlı finansmana ve fonlara duyulan 
gereksinimin artması ve global likidite standartlarında uyumlulaştırmanın yapılmamış olması 
gibi olgular bu konuya daha yakından bakmanın gerektiğini göstermiştir.  

 
Bu rapor, üç geniş alan ve konuda özel sektör için likidite riskinin fonlanması, uygun 

pratiklerin araştırılması ve bulunması ve bir dizi Tavsiyelerde bulunulması üzerinde odaklan-
maktadır: likiditenin yönetimi için yönetişim ve örgütlenme yapısı; likiditeyi ölçmek, izlemek 
ve kontrol altında tutmak için bir analitik çerçeve ve stres testi ve beklenmedik durum 
planlaması. Raporun amacı, likidite riski yönetimine ilişkin beklentileri yükseltmektir. Temel 
öncül önerme şudur: firmalar her firmanın kendi iş modeline ve piyasa konumuna uyarlanmış 
risk yönetim çerçeveleri geliştirmeli ve denetleyici ve düzenleyici yaklaşımlar da bu risk 
yönetim çerçevelerini tanımalı ve benimsemelidirler. Bu amaçla, bu raporda, Özel Komite’nin 
politika pozisyonlarının değerlendirilmesinde ve firmaların piyasa konumlarının ve uygula-
malarının değerlendirilmesinde yararlı olacağını umduğu Resmi Sektör için bazı Mülahazalar 
da verilmektedir. 

 
Özel Komite’nin yaptığı müzakere ve tartışmaların, firmaların gereksinimleri ve stra-

tejilerinin işle ilgili meşru ve haklı nedenlerle önemli oranda farklı olabileceğini ve değişebi-
leceğini gösterdiğine ve bundan dolayı, önerilen Tavsiyelerin kesinlikle “en iyi” ayrıntılı 
pratiklerin tam ve eksiksiz bir listesi olarak değil, sadece bir iyi uygulamalar dizgesi olarak 
anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine önemle işaret etmek isteriz. Ayrıca, tüm Tavsiyeler 
ve görüşler “uymalısın  veya açıklamalısın” ilkesi bazında uygulanırlar ve kontrollü firmala-
rın oldukça farklı yaklaşımlar benimsemek ve uygulamak için haklı nedenleri bulunabilir.  

 
Değişen Uluslararası Ortam ve Koşullarda Yeni Ortaya Çıkan Likidite Sorunları baş-

lıklı bölümün kısa bir incelemesi, yapılan analizin arkasındaki piyasa gelişmelerine bir genel 
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bakış sunmaktadır. Son yenilik ve gelişmeler sayesinde ve piyasalar arası bağlantıların 
artmasından dolayı piyasaların artık daha esnek hale geldikleri ileri sürülebilse de, bir likidite 
krizi çıktığında yeni zayıf noktaların ortaya çıkıp çıkmayacağını ya da eskilerinin başka 
yollarla tekrar patlak verip vermeyeceğini şimdiden kesinlikle bilmek mümkün değildir. İyi 
uygulama ve pratiklere gösterilen ilginin neden tam zamanında atılmış bir adım olduğunu ve 
bir bütün olarak endüstrinin likidite riski yönetimi konusunda neden büyük yatırımlar 
yaptığını açıklayan neden de, neyi tam olarak bilemeyeceğimizin veya anlayamayacağımızın 
anlaşılmış olmasıdır.  

 
Farklı iş ve faaliyet alanları, farklı fonlama yapıları, farklı piyasa özellikleri ve farklı 

risk alma iştahları bulunan firmalar için likidite sorunlarının çeşitli farklı yol ve şekillerde 
kendini gösterdiği dikkate alındığında, likidite yönetimi açısından hem etkin yönetişim hem 
de örgütlenme yapısı kritik öneme sahip etkenlerdir. Geneli ve herkesi kapsayan uygun veya 
ihtiyatlı sonuçlar veren hiçbir kalıplaşmış yaklaşım bulunmadığından dolayı, bir firma için 
likidite riskini azaltmanın anahtarları iç yönetişim ve iç kontrollerdir. Her firmanın likidite 
riski yönetim uygulamalarına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması da aynı derece ve düzeyde 
kritik öneme sahiptir.  

 
Her firmada likidite riskini ölçmek, izlemek ve kontrol altında tutmak için kullanılan 

analitik çerçeveye de özel bir ilgi gösterilmiştir, çünkü bu çerçeve, firmaların uygun ölçme ve 
izleme araçları geliştirme konusuna vermeleri gereken öncelik düzeyini yansıtır. Mevcut 
güncel risk yönetim teknikleri, firmalara, daha net ve açık bir görüş olanağı, daha iyi 
anlaşılmış ve kavranmış iç stratejiler ve daha iyi genel kontrol olanağı sağlamaktadır. Ancak 
bu teknikler, her firmanın kendi stratejisi içinde uygun ölçütler ve limitler belirlemek 
amacıyla hem işin her zamanki gibi sürdüğü hem de stresli koşullarda gereksinimleri ve 
risklerini değerlendirirken uygulaması gereken sağlam yargı ve düşünme yolu için güçlü 
temeller ve ayaklar bulabilmek için deneyim gerektirmekte ve ayrıca yapılan varsayımların 
dikkatle gözden geçirilmesini de gerektirmektedir. Özel Komite, yeterli likidite korumaları ya 
da gerçekten yararlı açıklamalar sağlayan, öngörülmüş varsayımlara dayanan, önceden 
belirlenmiş hiçbir basit ölçütün veya kantitatif ölçme kriterinin bulunmadığına inanmaktadır. 
Kurumlara bu tip basit kriter ve ölçütler sunmak ve vermek, ilk başta çekici gelebilir, ancak 
kurumlar arasında gerçekten karşılaştırılabilir sonuçlar vermesi mümkün değildir. Aslında, bu 
karşılaştırılamazlık, bu tip kriter ve ölçütlerin sağladığı bilgileri en iyimser bakış açısıyla 
yararsız kılabilir ve en kötümser bakış açısıyla bu bilgilerin aldatıcı olması potansiyelini taşır.   

 
Her firmanın likidite yönetimi, stres testine ve beklenmedik durum planlamasına gere-

ken büyük önemi vermelidir. Metodolojik çalışmalar duyarlılık analizlerini ve senaryo 
testlerini sürekli geliştirmesine rağmen, kurum yönetiminin yargısı ve değerlendirmesi kritik 
önemini korumaktadır ve sorun, temelde, bu sağlam temellere oturan modern tekniklerin 
yönetimin iyi yargısı ve değerlendirmesinin yerini almak için değil, onu desteklemek için 
kullanıldığından emin olacak şekilde sürecin nasıl yapılandırılabileceği sorunu olmuştur. Bu 
analizin en azından bir kısmının, merkez bankası kredilerinin rolünün ve bu kredilerle ilgili 
limitlerin açıkça anlaşılması ve kavranması noktasında odaklanması gerekir.  

 
Resmi Sektör İçin Mülahazaları içeren kısa, fakat önemli liste, artık işlerinin büyük 

kısmını ülke sınırları ötesinde yürüten ve genellikle ve çoğunlukla grup çapında bir yönetimle 
yönetilen firmalar ile bu firmaların gittikleri ülkelerin ulusal mevzuatının tarihsel temelleri ve 
çizgileri arasında globalleşen piyasalarda giderek artan farklar ve gideren açılan makas 
konusunda endüstrinin duyduğu endişe ve kaygıları yansıtmaktadır. Likidite riskini düzenle-
yen kanunların ve yönetmeliklerin hem genel olarak kamu için hem de finans endüstrisindeki 
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firmalar için yararlarını yadsımamız mümkün değildir; ancak buna rağmen, resmi sektörün 
karşı karşıya olduğu belirli yasal kısıtlamalar ve sınırlamalar onların ulusal düzenleyici ve 
denetleyici yapıları giderek daha entegre ve daha duyarlı hale gelen piyasalara uyarlayama-
masına yol açmaktadır ve bu da firmalara-özgü veya sistemik sınırlar-ötesi problemler 
çıkması olasılığını artırmakta ve likidite riski yönetiminin firmalar için etkinliği ve verimlili-
ğini azaltmaktadır. 

 
Diğer tüm düzenleme alanlarında olduğu gibi, uluslararası grupların merkezlerinin bu-

lunduğu ana ülkenin düzenleyici ve denetleyici organları (kamu otoriteleri) ile faaliyet 
gösterdikleri ülkenin düzenleyici ve denetleyici organlarının (kamu otoriteleri) grubun entegre 
likidite riski yönetimi yapılarına yönelik denetim çalışmaları arasında gerekli eşgüdümü 
sağlamaları şarttır. Kanun ve yönetmeliklerin tamamen yakınlaştırılması ve ortak noktalarda 
birleşmesi mümkün olmayabilir, fakat buna rağmen, düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar 
sağlam iç risk-yönetim sistemleri kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla kanun ve yönetmelik-
lerini uyumlulaştırmaya gayret göstermelidirler. Likiditeye ilişkin kanun ve yönetmelikler, 
buyurucu kantitatif koşullar empoze etmeyi hedeflememeli, sağlam kurumsal risk yönetimini 
teşvik edecek şekilde tasarlanmış kalitatif (niteliksel) yaklaşımlara dayanmalıdır. Düzenleyici 
ve denetleyici yaklaşımın gözden geçirilmesi sürecinde, grupların firma-çapında likiditeyi 
daha etkin ve verimli yönetmelerine ve gereksiz potansiyel problemlerden kaçınmalarına 
olanak sağlamak amacıyla, kapana kısılmış likidite havuzları problemi de ele alınmalı ve 
çözümlenmelidir. Bu amaçla, merkez bankaları ve takas ve tasfiye sistemleri, kabul ettikleri 
teminatların çeşidini artırmalı, genişletmeli ve kendi aralarında uyumlulaştırmalıdırlar. Son 
olarak, merkez bankaları, ulusal bankacılık sistemini kontrol eden merkez bankaları olarak 
üstlendikleri rol hakkında daha açık, net ve tektip bir mesaj vermeyi düşünmeli ve bunu zaten 
yapmıyorlarsa, firma- ve sistem-çapında yapılan beklenmedik durum planlamasına daha aktif 
bir şekilde katılmalıdırlar. Bu, yönetilmesi gereken ahlaki tehlike sorunlarına yol açmasına 
rağmen, zamanla-sınırlı “yapısal belirsizliğe” karşı bir olası kriz için önceden planlama 
yeteneği arasındaki dengenin tekrar incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. 

 
Piyasadaki son gelişmelerde taşıdıkları önemi dikkate alarak, bu rapor, yeni ortaya 

çıkmakta olan iki ek soruna da işaret etmektedir: giderek artan bir likidite kaynağı olarak 
teminatlı fonlamanın artan kullanımı ve kompleks finansal enstrümanların bir firmanın 
likiditesini nasıl etkileyebileceğini değerlendirme gereği. Teminatlı finansman, artık, 
uluslararası finans kuruluşlarının likidite profillerinde temel ve asli öneme sahiptir. Bundan 
dolayı, tavsiyelerin bir amacı da, firmaların teminatlı fonlamaya erişim sorunlarını daha 
derinden kavramalarını ve bu konuda sağlam ve güvenilir planlama yapmalarını ve risk 
yönetimi ve riski azaltma uygulamalarını geliştirmelerini sağlamak ve onlara bu konuda 
yardımcı olmaktır. Merkez bankalarının uyguladığı politikaların firmaların teminatlı 
fonlamaya erişim yeteneği üzerinde kritik bir etkisi vardır ve bu olgu, beklenmedik durum 
planlamasının merkezi yönlerinden biridir. Benzer şekilde, son yıllarda ortaya çıkmakta olan 
kompleks finansal enstrümanlar da piyasayı derinden ve önemli düzeyde etkilemişlerdir ve bu 
enstrümanların çoğu yararlı olmasına rağmen,. bu enstrümanlardan kaynaklanan likidite 
risklerinin ihtiyatla izlenmesi ve etkin bir şekilde azaltılması ve hafifletilmesi konularında 
yine de Tavsiyelere gereksinim vardır. 

 
IIF, bu raporu bir hareket noktası olarak kullanmak suretiyle, risk yönetimi konuların-

da yapıcı bir diyalog ortamı kurmayı ve geliştirmeyi ümit etmekte ve amaçlamaktadır. 
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II. Önsöz  
 
IIF Likidite Riski Özel Komitesi başkanlığını Merrill Lynch Başkan Yardımcısı ve İ-

dari İşler Direktörü Ahmass Fakahany yapmaktadır ve Barclays İngiltere Ticari Bankacılık 
Başkanı Chris Grigg Özel Komite’nin başkan yardımcısıdır. Komitede, dünyanın en büyük 
global finans kuruluşlarından yaklaşık 40’ının temsilcileri yer almaktadır.2 Komite’nin işlevi 
ve amacı, finans kuruluşlarında likidite riskinin ölçülmesi, izlenmesi, yönetimi ve yönetişim 
konularında bir perspektif geliştirmek ve Tavsiyelerde bulunmaktır.  

 
Son zamanlarda kredi, piyasa, sigorta ve operasyonel riskler hakkında çok sayıda dü-

zenleyici organ ve akademik literatür mevcut olmasına rağmen, likidite riskine göreli olarak 
daha az ilgi gösterilmektedir. Ayrıca, çeşitli farklı likidite riski tipleri ile bunlara tekabül eden 
risk ölçme modelleri ve çıktıları arasında net ve tam bir ayrım her zaman yapılmamaktadır. 
Uluslararası seviyede likidite koşulları ve uygulamaları arasında uyumlulaştırmanın yapılma-
mış olmasının optimum düzeyin altında ihtiyatlı uygulama ve rekabet koşullarına yol açmış 
olduğuna dair endişe ve kaygılar da dillendirilmiştir. IIF, işte bu endişe ve kaygıları gidermek 
ve endüstri uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla bir Likidite Riski Özel Komitesi 
kurmuş bulunmaktadır. 

 
Tavsiyelerini hazırlama sürecinde, Özel Komite, likidite riskinin diğer mevcut risk-

yönetim süreçleriyle, yani piyasa, kredi ve operasyonel risk yönetimiyle entegre edilmesi 
konusunu da ele almıştır. Ek olarak, Özel Komite, Basel II, Denetleyici Gözden Geçirme 
Süreci, Düzey 2 amaçlarıyla likiditeyi dikkate alma yükümlülüğü de dahil, likidite riski ile 
sermaye yeterliliği koşulları arasındaki ilişkiyi de irdelemiştir.  

 
Özel sektörün ve düzenleyici organların bu alandaki kaygı ve endişeleri artmaktadır. 

Karşı Taraf Riski Yönetim Politikası Grubu II, hazırladığı raporunda şunu yazmaktadır: 
“Finansal rahatsızlıkların potansiyel olarak sistemik özellikleri ve yansımaları bulunan 
finansal şok ve krizler haline gelip gelmediklerini ve hangi hızda geldiklerini belirlerken 
dikkate alınması gereken ikinci en önemli değişken, belki de, piyasa likiditesinin buharlaşma-
sı sorunudur.”3 Özel Komite, sadece kurumsal likiditeyi değil, aynı zamanda finansal sistemin 
şok ve darbelere karşı esnekliğini de değerlendirmiş ve incelemiştir. Son yıllarda finans 
kuruluşlarının risk yönetimi uygulamalarında önemli ilerlemeler olmasına ve piyasa altyapısı 
çok kuvvetlenmesine rağmen, ürün karmaşıklığının artması ve piyasaya yeni oyuncuların 
girmesi de dahil piyasalardaki yapısal değişiklikler ve ek olarak, büyük ve kompleks global 
kuruluşların piyasada oynadıkları önemli rol, kesintisiz ve devamlı yeniden değerlendirme ve 
iyileştirmeleri gerekli kılmaktadır. Geçmişteki piyasa likidite krizlerinden çıkartılan dersler, 
gelecekteki olası krizleri önlemeye ve krize karşı hazırlıklılık düzeyini yükseltmeye yönelik 
ileri görüşlü bir gözle irdelenebilir ve incelenebilir. Özel Komite, kriz zamanlarında resmi 
yetkililer arasında zamanında ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına yönelik süreçlerde 
herhangi bir boşluğun bulunup bulunmadığını da irdelemiş ve değerlendirmiştir.  

 
Ayrıntılı, ancak oldukça gayri resmi bir soru formu hazırlanmış ve IIF üyelerine dağı-

tılmıştır. Bu sorulara verilen yanıtlar, bu raporun temelini oluşturmuş ve bir uzman çalışma 
grubunun kendi analiz ve değerlendirmesini dayandırdığı bir hareket noktası işlevini 
görmüştür.4 

 
Özel Sektör İçin Tavsiyeler; Kamu Sektörü Mülahazaları. Raporda, hedefleri ve özel, 

somut ve uygulanabilir konuları içeren Tavsiyeler yapılmakta ve önerilmektedir. Bu Tavsiye-
ler, bir “uymalısın  veya açıklamalısın” ilkesinin şemsiyesi altında uygulanacaktır; bu ilkeye 
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göre, bu Tavsiyelere uymayan ya da uymak amacına yönelik planlar yapmayan endüstri 
katılımcılarından, belirli bir Tavsiyeyi neden kendileri için uygun görmediklerini veya neden 
uygulanamaz olduğunu düşündüklerini ya da uygulanabilir ise o Tavsiyeye neden uymadıkla-
rını açıklamaları beklenmektedir.  

 
Bu raporda verilen Tavsiyelerin bir kısmı, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin 

(BCBS) Şubat 2000 tarihli “Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Operations” 
(Bankacılık Faaliyetlerinde Likidite Yönetimi İçin Sağlam Uygulamalar) başlıklı raporunda 
belirtilen prensiplere dayanmaktadır. Bu prensipler, 2000 yılında prensiplerin benimsendiği 
günden bu yana finans endüstrisinin ve finans endüstrisi ürünlerinin karmaşıklık düzeyindeki 
artışı yansıtmak ve üzerine inşa etmek için sağlam bir temel oluşturmaktadır. 

 
Özel sektör için Tavsiyelere ek olarak, bu raporda, artık işlerinin büyük kısmını ülke 

sınırları ötesinde yürüten ve genellikle ve çoğunlukla grup çapında bir yönetimle yönetilen 
firmalar ile bu firmaların gittikleri ülkelerin ulusal mevzuatının tarihsel temelleri ve çizgileri 
arasında globalleşen finansal piyasalarda giderek artan farklar ve gideren açılan makas 
konusunda endüstrinin duyduğu endişe ve kaygıları yansıtan “Resmi Sektör İçin Mülahazala-
rı” içeren kısa, fakat önemli bir liste de bulunmaktadır. Likidite riskini düzenleyen kanunların 
ve yönetmeliklerin hem genel olarak kamu için hem de finans endüstrisindeki firmalar5 için 
yararlarını yadsımamız mümkün değildir; ancak buna rağmen, resmi sektörün karşı karşıya 
olduğu belirli yasal kısıtlamalar ve sınırlamalar onların ulusal düzenleyici ve denetleyici 
yapıları giderek daha entegre ve daha duyarlı hale gelen piyasalara uyarlayamamasına yol 
açmaktadır ve bu da firmalara-özgü veya sistemik sınırlar-ötesi problemler çıkması olasılığını 
artırabilmektedir. 

 
Araştırmanın Kapsamı: Rapor, piyasadaki gelişmeler ve diğer çevresel faktörler hak-

kında kısa bilgi sunan “Değişen Uluslararası Ortam ve Koşullarda Yeni Ortaya Çıkan Likidite 
Sorunları” başlıklı bir bölümle başlamaktadır. Bu bölüm, raporun kalan kısmında sunulan 
analizler için bir sahne oluşturmaktadır. Raporda, ayrıca, “Teminatlı Finansman Kaynaklarına 
Güvenmek” ve “Kompleks Finansal Enstrümanların Likidite Yönetimi Politikaları ve 
Uygulamaları Üzerindeki Etkileri” başlıklı Analitik Tartışma bölümleri de bulunmaktadır. 

 
Özel Komite üyelerinin küçük, yerel veya temelde yurtiçi faaliyet gösteren bankalar-

dan değil, büyük ve orta büyüklükte ya da bölgesel bankalar da dahil uluslararası platformda 
faaliyet gösteren bankalardan seçildiğine işaret etmek isteriz. Raporun bu odak noktasını 
açıklıyoruz ve aynı zamanda, uluslararası düzeyde faaliyet göstermeyen daha küçük bankala-
rın ayrıca ele alınması ve irdelenmesi gereken likidite sorunlarının bulunduğunu da not 
ediyoruz. Ek olarak, bu rapor, finans endüstrisinin sigorta sektörü veya hedging fonları gibi 
diğer sektörlerinin değil, sadece ticaret ve yatırım bankalarının karşı karşıya oldukları likidite 
sorunlarını ele almaktadır.  Ancak raporun bu daha dar kapsamı, hem ticaret veya yatırım 
bankacılığı faaliyetleri hem de sigorta faaliyetleri bulunan firmaların sigorta platformlarındaki 
likiditeyi diğer platformlardaki likiditeden tamamen ayrı yönetmeleri gerektiği ya da sigorta 
platformu için likidite yönetimi prensiplerinin mutlaka büyük ve önemli oranda ayrı ve farklı 
olması gerektiği anlamına gelmez. Bu rapor, firmaların ademi merkezi bir likidite yönetim 
yapısını mı yoksa bir merkezi likidite yönetimi yapısını mı tercih ettiklerine bakmaksızın, 
bulaşma riski gibi potansiyel sorunların erken tespit edilebilmesini ve çözümlenebilmesini 
sağlamak amacıyla, birden çok platformda ve birden çok tüzel kişilik kanalıyla faaliyet 
gösteren firmalar için merkezi bir likidite yönetimi gözetleme ve denetleme fonksiyonu 
oluşturulması ve kurulmasını tavsiye etmektedir. Bu raporda verilen diğer Tavsiyeler de, 
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herhangi bir ticaret ve yatırım bankacılığı platformu bulunmayan firmalara da uygulanabilir, 
fakat onların perspektifleri muhtemelen tamamen kapsanmamıştır.  

 
Rapor, nakit yönetimi ile uzun-vadeli yapısal bilanço yönetimi arasındaki farklara işa-

ret etmektedir. Rapor, hem bir krizin ilk başlangıç döneminde ayakta kalma konusundaki 
kısa- vadeli gereksinim hem de yapısal uzun-vadeli likidite yönetimi üzerinde odaklanmakta-
dır. Rapor kapsamında ve bağlamında, likidite yönetimi sorunları hem işin her zamanki gibi 
sürdüğü koşulları hem de olabilecek stresli koşulları içermekte ve kapsamaktadır. 

 
Bununla birlikte, bu rapor, son yıllarda dünyanın merkez bankalarının dikkatini çek-

meye başlamış bulunan gün-içi likidite sorunlarını; örneğin, Federal Rezerv Sistemi (Federal 
Merkez Bankası) Guvernörler Kurulu’nun 15 Haziran 2006 tarih ve “Gün-içi Likidite 
Yönetimi ve Ödeme Sistemleri Riski Politikası” başlıklı danışma raporunda ele alınan kaygı 
ve endişeleri irdelememektedir.6  

 
Raporun kapsamı, iş devamlılığı sorunlarını da ele alacak kadar geniş değildir. Tama-

men likidite sorunlarından doğan bir kriz ile bir iş devamlılığı problemi arasındaki bağlantı da 
raporda gösterilmiştir, fakat raporun ana odak noktası bir likidite krizinin kaynağına veya 
sebebine bakmaksızın krizin nasıl yönetilebileceğidir. 

 
Fonlama Likidite Riskine Odaklanma: Rapor, bir tarafta, “fonlama likidite riski” ola-

rak adlandırılan, firmayı fonlama riski ile diğer tarafta, “piyasa likidite riski” olarak adlandırı-
lan, belirli bir bilanço-içi veya bilanço-dışı piyasanın veya ürünün likit olmaması riski 
arasında bir ayrım yapmaktadır. “The Management of Liquidity Risk in Financial Groups” 
(Finans Gruplarında Likidite Riskinin Yönetimi) başlıklı ve Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum 
raporunda da belirtildiği gibi, fonlama likidite riski, “firmanın günlük faaliyetlerini ya da mali 
durumunu etkilemeden hem beklenen hem de beklenmeyen cari ve gelecek nakit akışı ve 
teminat ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir şekilde karşılayamaması riski” anlamına gelir. Aynı 
dokümanda, piyasa likidite riski, “piyasa derinliğinin yetersiz olmasından ya da piyasanın 
bozulmasından dolayı, bir firmanın piyasa fiyatlarını önemli oranda etkilemeden bir pozisyo-
nu kolay karşılayamaması veya tasfiye edememesi riski” olarak tanımlanmaktadır. Bazı ortak 
olayların her iki riski de tetikleyebileceği de dahil, bu iki risk arasındaki yakın bağlantı hem 
endüstri hem de Ortak Forum tarafından kabul edilmektedir. Bu rapor ise, esas olarak ve 
temelde, fonlama likidite riski üzerinde durmaktadır. 

 
Uygulamalar Aralığı: Soru formuna verilen yanıtlar bir dizi farklı uygulamayı yansıt-

maktadır. Bu farklar, bir dereceye kadar, firmaların azaltılmamış ve hafifletilmemiş likidite 
riski toleransına ilişkin uygun yaklaşımlar hakkındaki değerlendirmelerini yansıtmaktadır ve 
bazı firmalar, fonlama likidite riskinin uygun seviyesi ile risk hafifletme ve azaltma maliyeti 
arasında bir denge kurmanın önemli olduğuna inanmaktadırlar. Temelde, firmalar, hem 
mevcut hem de gelecekte beklenen mali durumlarını dikkate alan temel ihtiyatlı yönetim 
limitleri dahilinde kendi risk alma iştahlarını tanımlamalı ve yönetmelidirler.7  Bankalar, haklı 
sebeple ve bir iş stratejisi meselesi olarak, mevcut risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve 
önlenmesinin maliyetinin çok yüksek olacağına karar verebilir ve likidite risklerini de bu 
esasta yönetmeyi tercih edebilirler.   

 
Farklı risk alma iştahları ve risk profilleri arasındaki farklara ek olarak, firmaların 

kendi tarihleri, kültürel gelenekleri, hukuki yapıları, faaliyet gösterdikleri pazarlar, karmaşık-
lık düzeyleri veya yönetim felsefelerinden kaynaklanan pek çok doğal fark da vardır. Bu 
rapor, yönetimin merkezileştirilmesi veya ademi merkezileştirilmesinden kaynaklanan farklar 
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gibi, firmalar arasında çeşitli farklı iş yapma modellerine dayanan bu farkların da dikkate 
alınmasını teşvik etmektedir. 

 
Bu raporun amacı, hızla değişen bir endüstride katı bir şablon sunmak değil, genel ola-

rak beklentilerin yükseltilmesini teşvik etmektir. Firmaların kendi risklerini ve gereksinimle-
rini yönetmeleri ve kabul edilebilir bir aralık içinde bu gereksinim ve risklere uyarlanmış 
model ve yaklaşımlar geliştirmeleri ve uygulamaları gerektiğini kabul ediyoruz. Teorik en 
iyinin pratik iyinin düşmanı olabileceği ve firmaların kendi özel gereksinimlerini dikkate 
alarak ihtiyatlı ve düşünceli davranmaları gerektiği de akılda tutulmalıdır. Geçmişte parlak bir 
çözüm yolu olmuş olabilecek yöntemler, şimdi, en iyi, bir “uymalısın  veya açıklamalısın” 
temelinde ele alınabilir ve kullanılabilir. 

 
Rapor, firmaları, bu farkların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla mali tablola-

rında saydamlığı artırmaya ve ek bilgiler vermeye de teşvik etmektedir.  Bu, denetleyici ve 
düzenleyici organların, firma ve kurumlar arasındaki farkların bu uygulama farklılıklarını 
gerektirdiğini anlamalarına da yardımcı olacaktır. Ayrıca ve ek olarak, bu, denetleyici ve 
düzenleyici organların sadece kurallara uyulmasını istemek yerine bu farkları anlamalarına, 
sınırların dışına çıkanları tanımalarına ve tespit etmelerine ve bilgiye dayanan kararlar 
almalarına da yardımcı olacaktır.  

 
Özel Komite, bu raporun likidite riskinin anlaşılmasına ve yönetilmesine katkıda bu-

lunacağını ve önerdiği Tavsiyelerin likidite riskinin daha iyi yönetilmesine ve denetlenmesine 
katkıda bulunacağını ümit etmektedir.  

 
III. Genel Notlar 
 
Bu raporda “firma” kelimesi bir jenerik terim (grup adı) olarak kullanılmıştır ve gruba, 

ana şirkete ya da bir bağımsız iştirak firmasına atıf yapabilir. Gerektiğinde, bu kurumlara ya 
da “şubeler” gibi başka örgütlenme birimlerine de özel atıflar yapılmıştır.  

 
Bu raporda bir firmanın “yönetim kuruluna” yapılan atıflar, her firmanın kendi bağla-

mında ve kendi örgütlenme sistemi içinde yorumlanmalıdır. Bazı ülkelerde bu terim en üst 
yönetim kademesine atıf yapabilir; bu durumda, başka ülkelerde “yönetim kurulu” olarak 
adlandırılan organ o ülkede “icra komitesi” adını alabilir. 

 
Ek olarak, “yönetim kuruluna” yapılan atıflar, daima, firmanın ana sözleşmesine ve il-

gili cari kanunlara göre usulünce kurulmuş bulunan ve yönetim kurulunun ilgili yetkileri 
tevkil ettiği ve devrettiği komiteleri de kapsayacak şekilde yorumlanmalı ve anlaşılmalıdır. 

 
Mahalli kanunların izin verdiği durumlarda ve ticari geleneklere de uygunsa ve uygun 

iç yönetim yetkisinin mevcut olduğu durumlarda, Özel Komite, diğer firmalarda sadece 
yönetim kurulunun veya bir yönetim kurulu komitesinin yetkisi dahilinde olan konularda üst 
yönetimin politikaları onaylamasının veya başka tedbirler ve kararlar almasının mümkün ve 
kabul edilebilir olduğuna inanmaktadır.  

 
IV. Değişen Uluslararası Ortam ve Koşullarda Yeni Ortaya Çıkan Likidite  

                Sorunları  
 

Bu çalışma, olağandışı değişikliklerin olduğu zamanlarda çıkabilecek likidite sorunla-
rını ele almaktadır. Son ekonomik koşullar ve gelişmeler tehlikesiz ve iyicil olmuştur; buna 
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rağmen, hızla değişmekte olan pazarlar ve teknolojiler, finans sisteminin sınır-ötesi 
konsolidasyonu, pazarlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkların artması, yeni piyasa altyapıları 
ve katılımcıları, düzenleyici kurallarda ve muhasebe sistemlerindeki değişiklikler ve hatta, 
likidite riski yönetiminin karmaşıklık düzeyinin artması bile hem özel sektörün hem de kamu 
sektörünün bu konuyu düşünmesini ve bu konuyla ilgilenmesini gerektirmektedir.8  Sıklıkla 
belirtildiği gibi, genellikle sistemin likiditesini güçlendiren gelişmeler, henüz tam anlaşılma-
mış bulunan çeşitli yollarla risklerin yerini değiştirebilir ya da yeni riskler yaratabilirler.  

 
Bir dereceye kadar, global mali istikrarın önündeki en büyük likidite riski, değişimin 

hızı ve yeni olanı, değişmiş olanı ya da farklı etki yapanı anlama gereği olabilir. Burada 
önerilen özel sektör perspektifi, bu tip gelişmelere yönelik bir gözle, fakat aynı zamanda kalan 
diğer etkenlerin de iyi anlaşılması gerektiğinin kabulü temelinde geliştirilmiş ve belirlenmiş-
tir. 

 
Temel Bilgiler ve Bağlam: 
 
Bu bölüm, raporun geri kalanındaki analiz için bağlamsal sahneyi ve temeli oluşturan 

çevresel faktörlerin kısa bir değerlendirme ve incelemesini sunmaktadır.  
 
Konunun Ekonomik Boyutu: Bu raporun altında yatan temel maddi olgu, son birkaç 

yıldır piyasaların tehlikesiz ve iyicil durumda olmasıdır. Bu da, bastırılmış risk primlerine yol 
açmış ve yatırımcılara ve varlık yöneticilerine daha riskli olma potansiyelini taşıyan alanlara 
ve enstrümanlara yönelik bir “getiri arayışı” yönünde baskı yapılmasını gündeme getirmiştir. 
Aynı zamanda, ekonomistler arasında, global dengesizliklerin aniden serbest kalmasının ABD 
dolarının (ABD$) zayıflamasına yol açabileceği ve daha yüksek ABD$ faiz oranlarının global 
likiditenin azalmasına neden olabileceği endişesi de doğmuştur. Son yıllarda, global büyüme 
ve enflasyonla ilgili endişelerin ve ayrıca, sanayileşmiş ülkelerin para politikalarını belirsizli-
ğin egemen olduğu bir ortamda etkin ve verimli bir şekilde yönetme kabiliyetinin finans 
piyasalarında daha yüksek volatiliteye (iniş çıkışlara) ve yatırımcılar arasında yeni bir risk 
nefretine (risk almama eğilimi) yol açacağını gösteren bazı belirtiler görülmüştür. Bu olaylara 
tepki olarak, yüksek-getirili piyasalarda yatırım stratejilerinin cazibesi azaldıkça ve ekonomik 
temel değerler sorun haline geldikçe yatırımcıların global finans sisteminden likidite çekişleri 
olmuştur. Böylelikle, global yatırımcı düzeyinde, gelişmekte olan piyasalarda bir miktar 
likidite daralması ve sıkılaşması söz konusu olmuş ve Mayıs-Haziran 2006 dönemi  daha 
önceki düşük düzeylere kıyasla volatilite artışının görüldüğü bir dönem olmuştur.  

 
Kesin olan tek bir şey var; o da, son zamanların tehlikesiz ve iyicil pazarlarının gele-

cek dönemleri de karakterize etmesinin ve sürekli olmasının olası olmadığıdır. Aslında, 
ABD$, yatırımcıların kaygı ve endişelerinin büyük cari açık fazlaları bulunan ülkelerin büyük 
miktarlarda ABD$ enstrüman ve varlık biriktirmeye devam etme konusundaki istekliliğinin 
üzerine çıktığı Kasım 2006’nın ikinci yarısından bu yana zayıflık işaretleri vermektedir. Son 
onyıl içinde ve özellikle de düşük-volatilite döneminde meydana gelen piyasa değişikliklerini 
de dikkate alarak likidite sorunlarına yeni ve taze bir bakış atma gereği işte bundan dolayı 
duyulmuştur.  

 
Konunun Globalleşme Boyutu: Finans piyasalarının giderek artan entegrasyonuyla bir-

likte finans gruplarının artan konsolidasyonu ve merkezileşmesi, firmaların uyumlu bir risk 
yönetimi uygulamaları gerekecek olan çok-taraflı yükümlülükler, taahhütler ve varlıklarını 
giderek daha fazla dağıtacakları ve yayacakları anlamına gelmektedir. Finans sisteminin 
globalleşmesi, geleneksel ana (evsahibi) ülke ve yabancı ülke kamu otoritelerinin politika ve 



Bankacılar Dergisi 

79 

prosedürleriyle ve uluslararası para ve takas ve tasfiye sistemlerinin yerel gözetimi ve 
denetimiyle çatışmaktadır. Ulusal-mevzuatla çevrelenmiş geleneksel düzenleyici sistem, para 
yönetimi ve politik yönetimden bu sapma, hem kamu sektörü hem de özel sektör için büyük 
ve muazzam bir politika sorunu yaratmakta ve oluşturmaktadır. 

 
Konunun Teknoloji Boyutu: İletişimin son derece hızlandığı ve firmaların veri toplama 

ve analiz etme güçlerinin çok arttığı iyi bilinen gerçeklerdir. Bu değişiklikler, aslında, bu 
rapora konu olan tartışmanın çoğunun altında yatan olgulardır, fakat aynı zamanda bağımsız 
olarak ve ayrıca ele alınmaya da değer konulardır.  

 
Benzer şekilde, ödemelerde kesintisiz-bağlı tasfiye sistemi (CLS) ve gerçek-zamanlı 

brüt tasfiye (RTGS) sisteminin daha fazla kullanılması gibi piyasa gelişmeleri, belki de 
likidite stres noktalarını sistemin başka parça ve bölümlerine taşımak pahasına, ödemeler ve 
kambiyo gibi pazarın önemli unsurlarında ödeme ve tasfiye riskini büyük oranda azaltmıştır. 
Menkul değerler tasfiye sistemleri de, teminat koşulları ve isteklerini artırmak pahasına, kendi 
dahili risklerini azaltmışlardır.  

 
Bank of England’ın potansiyel likidite darboğazlarını gidermek ve azaltmak gayesiyle 

sterling para piyasasında bazı temel reformlar yapması9, ABD Federal Rezerv Sisteminin 
(Merkez Bankası) ABD doları gün-içi piyasalarının işlevselliğini yakından incelediği ve 
iyileştirmeyi hedeflediği uzun-vadeli süreci devam ettirmesi, euro para birimine geçilmesi ve 
Avrupa Merkez Bankası’nın büyük Euro bölgesinde margin lending sistemini geliştirmesi 
gibi gelişmelerin tümü, birkaç yıl önceki resmi büyük ölçüde değiştiren etmenlerdir ve politik 
ilginin artık çok-uluslu likidite sorunlarına yönelmesini yansıtmaktadır. 

 
Son olarak, internet bankacılığı, (özellikle) küçük perakende müşteriler için olsa bile, 

hızla gelişmekte ve büyümektedir. İnternet bankacılığı, bir yandan teslim kanallarını 
değiştirirken, aynı zamanda, aşağıda tartışıldığı gibi, ürünlerin niteliğini ve davranışını da 
etkileyebilir. Bu değişiklikler, kurumsal ve perakende (bireysel) müşterilerin sunulan ürün 
özelliklerini ve ekonomisini daha kolay karşılaştırmalarına ve dolayısıyla rasyonel kararlar 
almalarına olanak sağlamaktadır. 

 
Bankacılığın Temellerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar: 
 
Aşağıdaki gözlemler, firmalara ve ülkelere düzgün ve tektip uygulanamayacak olan, 

fakat temel gelişme ve değişimleri yansıtan geniş genellemelerdir. 
 
Seküritizasyon (Menkulleşme)10: Çok uzun yıllardır piyasadaki gelişmeler bankaları 

teminatlı finansmana daha fazla bağlanmaya ve güvenmeye yöneltirken, Basel II de dahil 
mevzuat değişiklikleri ve düzenleyici ortam gelişmeleri, varlık-bazlı (teminatlı tahviller de 
dahil) kanalların gelişmesinin desteklenmesinde önemli etkenler olmuşlardır. Seküritizasyon 
belirli bazı ürün ve pazarlarda uzun ve derin bir geçmişe sahiptir, fakat gelişme hızı artan bir 
trend içinde gözükmektedir. Bunlar, teminatlı-fonlama piyasalarındaki son gelişmelerde 
olduğu gibi fonlama likidite riskinin azaltılması için ve piyasanın likiditesi için olumlu 
eğilimlerdir. Bununla birlikte, bu eğilimlerin kendi içinde, hem özel sektörün hem de kamu 
sektörünün fark etmiş ve hissetmiş bulunduğu bazı riskler de vardır. Bu rapor, hem bu konu 
hakkında bir genel tartışma sunmakta hem de bu konuyla ilgili bir dizi Tavsiye önermektedir. 

 
Türev Enstrümanlar / Özel Yapılandırılmış İşlemler: Kredi türev enstrümanlarının ge-

lişmesi, bankalara bilanço kısıtlamaları ve risklerini yönetme konusunda daha büyük bir 
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serbestlik ve özgürlük vermiştir. Ayrıca, kredi türev enstrümanları bankaların genelde daha 
fazla pazar-odaklı bir kredi bakışına sahip olmalarına da olanak sağlamıştır. Seküritizasyon 
işlemleri gibi, kredi türev enstrümanları da daha uzun vadeli risklerin istenen risk profilleri 
nedeniyle bu tip riskleri almak ve yönetmek isteyen başka piyasa oyuncularına devredilmesi-
ne olanak sağlar. Ek olarak, kredi pazarının pek çok alanında işlem-sonrasında pozisyonların 
piyasa değerine göre değerlenmesi çok problematik olmasına rağmen, yeni risk pazarları 
piyasa-bazlı kredi fiyatlamasına daha fazla izin vermektedir. 

 
Ayrıca, daha likit olan tahvil piyasaları, seküritizasyon ve kredi türev enstrümanları-

nın, hem belirli borçlular ve bir bütün olarak piyasa için kredi sorunlarının daha erken teşhis 
edilmesi ve tanınmasına hem de yatırımcıların piyasada daha fazla çeşitlenmesine olanak 
sağlayan daha fazla pazar saydamlığı yaratarak banka kredilerinin geleneksel ve konjonktürel 
devriliğini azalttığını ileri süren önemli bir argüman da vardır. Bu da, daha iyi bir piyasa 
fiyatlaması ve konjonktürel devri dinamiklere daha esnek cevaplar yaratmaktadır.11 

 
Kredi türevleri pazarı, Bilgi Teknolojisi (IT) yatırımları ve personeli için önemli bir 

maliyete girmek pahasına olsa bile artık çözümlenmekte olan belirli bazı altyapı sorunlarıyla 
karşılaşmıştı.12  Daha somut olarak, bu pazarlar, ciddi bir likidite probleminin çözümlenmesi 
için özel sektör ve kamu sektörünün uyumlu çabalarını gerektirmiş bulunan 1998 Uzun-
Vadeli Sermaye Pazarı olayının yarattığı gibi sistematik olarak ciddi bir sorun olabilecek bir 
tarzda ve temelde çok hızlı büyümüş ve gelişmişlerdir. O tarihten bu yana, pazarlar, 2005 
yılında General Motors ve Ford’un borçlarının olduğundan düşük değerlenmesi ve 2006 
yılında Amaranth’ın iflas etmesi gibi büyük fırtınaları oldukça rahat ve kolay atlatmışlardır ve 
bunun sebebi, kısmen, yatırımcıların artan derinliğinin ve çeşitlenmesinin piyasa esnekliği 
yaratmış olmasıdır.  

 
Bu pazar kapasitesinin büyük kısmı hedge fonları tarafından sağlanmıştır. Bazı merkez 

bankaları, bu fonların bir piyasa krizinde potansiyel davranış tarzları hakkında ciddi kaygı ve 
endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. Peki, hedge fonlarının veya benzeri aktörlerin başta 
düzenlenmemiş piyasalar olmak üzere genel olarak piyasalar üzerindeki gerçek etkileri nedir? 
Piyasaya katılmaya ve piyasada olmaya devam edecekleri konusunda onlara güvenilebilir mi, 
yoksa onlar “piyasadan çıkmak ve uzaklaşmak için acele edenler arasında mı yer alırlar”? 
Mevcut bilgi düzeyinin sınırlı olmasından dolayı dikkatli ve ihtiyatlı olmalarına rağmen bazı 
başka resmi gözlemciler, hedge fonlarının rolü hakkında iyimser ve umutludurlar ve bu 
fonların yöneticilerinin 2005 sorunları sırasında piyasada algıladıkları fırsatlardan istifade 
etmek amacıyla piyasaya hızla girdiklerini örnek göstermektedirler.  

 
Sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının daha uzun-vadeli borçlanma ufukları vardır 

ve onlar klasik banka kredileri vade uyumsuzluğu probleminden kaçınmayı yeğlerler. Sigorta 
şirketleri ve emeklilik fonları, aslında, bankaların seküritizasyon işlemleri veya kredi 
türevleriyle transfer ettikleri riski üstlenme ve tutma konusunda bazı açılardan daha iyi bir 
konumdadırlar. Bu kurumlar bazen onların yeni pazarlara girme ve katılma kabiliyetini 
sınırlandırabilecek olan bazı kanuni yatırım veya sermaye kısıtlamalarıyla karşılaşmaktadırlar 
ve birkaç yıl önce, onların kredi türevlerini ve diğer yeni enstrümanları anlayıp anlamadıkları 
sorgulanmıştı. Bu yatırımcıların gelişmişlik düzeyiyle ilgili bir sorun vardıysa bile, bu sorun 
en azından büyük firmalar için çok azalmış durumdadır. Ek olarak, teminatlandırılmış borç 
tahvilleri (CDO) gibi geleneksel olmayan enstrümanların derecelendirilmesinin anlamı kısa 
bir zaman öncesine kıyasla bile artık daha iyi anlaşılmakta ve kavranmaktadır.13 
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Bununla birlikte, bu yatırımcıların stresli zamanlarda özellikle de tek-yönlü pazarların 
oluştuğu zamanlarda piyasalara katılma ve piyasalarda olma istekliliği hakkında sorular hâlâ 
gündeme getirilmektedir; ancak bazıları, bu argümanlara paralel olarak, kriz zamanlarında, 
yüksek-kaliteli varlık-bazlı seküritizasyonun (ABS) yüksek-kaliteli şirket tahvillerinden daha 
iyi bir sığınak olabileceğini, çünkü ABS’lerin altında yatan risk maruziyetinin özelliklerinin 
daha somut ve belirgin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ek olarak, piyasa geliştikçe, seri üretim 
olmayan, sipariş üzerine çıkartılan ve likit olmayan daha fazla ürün ve fiyatlandırılması daha 
güç olan ve daha uzun bir zaman ufku bulunan daha çok ürün çıkartılmaktadır. Yatırımcıların 
bu riskleri alma istekliliği ve arzusu nispeten sakin koşulların ve ortamların dışında test 
edilmiştir. Stratejik bakış açısına göre iyi gelişmekte gözüken pazarların kritik zaman 
noktalarında aniden derinlik kaybetmeleri olasılığı her zaman vardır. 

 
Hem seküritizasyon hem de kredi türevi işlemlerinin genellikle ihraççı kuruluşların el-

lerinde tuttukları daha sermaye-benzeri dilimleri de bir kurumu stres zamanlarında zayıflata-
bilecek risk maruziyetleri yaratabilirler; bu risk maruziyetini gidermek ve kaldırmak için yeni 
fırsatlar gelişmiş ve çıkmıştır, fakat böyle stresli zamanlarda onlar da kuruyabilir ve işe 
yaramaz hale gelebilirler. Piyasadaki gelişmeler, gelişmiş iç ekonomik sermaye analizleri ve 
Basel II’nin daha fazla risk-hassas düzenleyici yaklaşımı bu riskleri azaltabilir, ancak buna 
rağmen ihtiyatlılık bunların özellikle güç dönemler ve pazarlarda en az likit (ya da elden 
çıkartılması en pahalı) enstrümanlar olacağını söylemektedir. 

 
Pek çok gözlemci, hedge fonları gibi bazı yatırımcıların piyasa belirsizlikleri zamanla-

rında bile daha fazla risk almaya istekli gözükmelerine dayanarak iyimserlik için sebep ve 
temeller bulmuşlardır. Yine de, bu yeni pazarların likidite esnekliğinin (ve onların riski 
bankalardan diğer sermaye kaynaklarına aktarma kabiliyetinin) büyük bir kısmının, aslında., 
güçlerini oportünistik bir şekilde form değiştirmeye ve yeni stratejiler izlemeye hazır 
olmaktan alan nispeten yeni ve düzenlenmemiş bir yatırımcı kurumlar sınıfının oportünistik 
davranışına bağlı olduğu gerçeğinin de altı çizilmelidir.14 Likidite de, bir ölçüde, pek çok 
haklı sebeple piyasalara dikkatle ve ihtiyatla yaklaşan sigorta şirketlerine ve emeklilik 
fonlarına da bağlıdır. 

 
Finans sistemi, mevcut ekonomik riskleri nihai ve kesin olarak azaltamaz, sadece fark-

lı zaman ufukları ve farklı risk alma iştahları bulunan taraflara devredebilir ve riski çeşitlendi-
rerek sulandırabilir ve seyreltebilir. Firmaların piyasa gelişmelerine kıyasla likidite sorunları 
hakkında yaptıkları incelemelerin büyük bir kısmı, yeni pazarlarda risk aracılığı konusunda 
genellikle iyi bir iş çıkartmış bulunan kurumların olası davranışlarına karşı riskten korunma 
ile ilgilidir.  

 
Böylelikle, son gelişmeler hakkında yapılabilecek çok araştırma vardır, fakat deneyim-

ler sınırlıdır ve piyasaların son derece olumsuz koşullarda nasıl bir davranış sergileyeceğini ve 
nasıl bir performans göstereceğini şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değildir.  

 
Yoğunlaşma (Konsantrasyon) Sorunları: Başka bir sorun da, pazarın dealer tarafının 

nispeten yoğunlaşması (ve daha makro bir düzeyde, firmaların uluslararası düzeyde üst 
kademesinin büyük ve kompleks kurumların içinde konsolide olmasıdır). Bir başka deyişle, 
belirli bazı pazarlarda pazar hacmi ve likiditesinin büyük kısmını sadece birkaç büyük firma 
sağlamakta ve sunmaktadır. Büyük ve önemli bir oyuncunun pazardan çıkması ve ayrılması 
ihtimali, bir endişe ve kaygı sebebi olmuştur; ancak hangi durumda ne olabilir sorusu 
üzerinde duran modelleme çalışmaları, pazarın böyle bir olasılıkla başa çıkmak için yeterince 
büyük ve yeterince olgun olduğunu göstermiş ve öne sürmüştür. Seküritizasyon pazarlarında 
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ihraççılar ve dealer’lar en azından en sık işlem gören enstrümanlarda daha az yoğunlaşmış ve 
konsantre olmuş durumdadırlar. Buna rağmen, örneğin, ulusal-kurda ipotekli konut finansma-
nı seküritizasyon pazarları nispeten az olabilir; ancak daha küçük veya daha az ilgili bir pazar 
oyuncusunun bir kriz anında potansiyel arzusu ve isteği büyük dealer’ların kapasitesinden 
ziyade ve daha büyük olasılıkla mevcut varlıkları elinden çıkartmak olacaktır.   

 
Daha geniş bir soru da, piyasa katılımcıları ve özellikle de, birden çok ürünü, kuru, ta-

kas ve ödeme sistemini ve ülkeyi içeren ve barındıran çok sayıda pazara katılan en büyük 
kurumlar arasında birbirlerine bağlılık sorunudur. Dünyanın büyük ve kompleks finans 
kuruluşları gideren artan bir şekilde ve daha derin olarak birbirlerine bağlanmaktadırlar ve bu 
da, likidite sorunları yaratmaktadır, çünkü bu kuruluşlar hem kendilerinin hem de tabii ki 
müşterilerinin dayandıkları ve kullandıkları pazar hacminin çoğunu kendileri sağlamaktadır-
lar. 

 
Teminat Sorunları15: Finans sistemi katılımcıları, bugün, teminatlı finansmana geç-

mişten daha fazla dayanmakta ve güvenmektedirler.16  Bu, geleneksel bankacılıktan piyasa-
bazlı finansmana genel değişimin bir parçasıdır, fakat büyük ticari bankalar, geri alım (repo) 
sözleşmeleri  için ve diğer teminatlı-finansman araçları için teminatları düzenleme ve 
paylaştırma kabiliyetlerine genellikle ve önemli oranda bağımlıdırlar. Bu açıdan, ticari 
bankalar yatırım bankalarına benzerler, çünkü büyük oranda profesyonel olan pazarlarda 
toptan fonlama kaynaklarını kullanmaktadırlar. Perakende mevduatlardan daha ziyade 
pazarlara (mevduat sertifikaları (CD’ler) ve ticari mevduatlar için toptan pazarlara ek olarak) 
bu bağımlılığın derecesi ve düzeyi firmadan firmaya değişmektedir, fakat özellikle sınır-ötesi 
büyük kuruluşlar için bu bağımlılık son derece açıktır. 

 
Varlıkların doğrudan doğruya elden çıkartılması firmaya-özgü sorunlara daha az açık 

ve daha az savunmasızdır, fakat aşağı pazarlara satış büyük ve önemli zararlarla sonuçlandığı 
takdirde, tabii ki, işle ilgili ciddi olabilecek sorunlar yaratır. Ek olarak, özellikle normal alım 
satımın ve hemen satılmak üzere alım işlemleri dışındaki varlık satışlarının çok zararlı 
vergisel sonuçları olabilir. 

 
Geleneksel teminatlı-kredi ve repo pazarları, teminatların mevcut ve hazır olmasına ve 

kabul edilebilir olmasına bağımlıdırlar. Teminatlı finansmana daha fazla bağlılık, farklı 
teminat tiplerinin likidite özelliklerinin hiyerarşisi üzerinde odaklanmayı gerektirir. İyi 
teminat, likiditenin en iyi garantisi ve son sığınak olarak kredi verenlere aşırı güvenmekten 
veya ahlâki tehlikeden kaçınmanın da en iyi garantisidir. Bununla birlikte, mevzuat koşulları 
ve düzenleyici hükümler, ülkelere-özgü merkez bankası beklentileri ve takas-sistemi 
sınırlamaları faktörleri bir araya gelirler ve pek çok firmanın global kaynaklı gereksinimleriy-
le ve geleneksel olarak tanımlanmış  temellerde ve büyük oranda bölümlenmiş olmaya devam 
eden teminat kaynakları arasında bir kopukluk ve bağlantısızlık yaratırlar. Ek olarak, 
teminatın bir maliyeti vardır ve gereksiz ölçüde yük getiren koşullar sadece firmalara maliyet 
getirmekle kalmazlar, aynı zamanda bir bütün olarak finans sisteminin etkinliği ve verimlili-
ğini frenleyici bir etki de yaparlar. 

 
Teminat sorunlarının teknik yönleri hakkında çok fazla şey söylenebilir; ancak aslında 

temel problemler çok basittir. Bir global pazar, teminatları herhangi bir yerel veya sektörel 
piyasada katılımcıların olası likidite problemlerinden kaçınmak için kullanabilmek amacıyla 
suni yol barikatlarını kaldırmak ve mevcut teminatları yükseltmek için gereken yolları nasıl 
bulabilir?  
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Bir ölçüye ve dereceye kadar, bu problem, bir teknik devredebilirlik problemidir; bu-
nunla birlikte, teknik problemlerin de çözümlenmesi ve aşılması nispeten kolay problemler 
olmaları gerekir, çünkü teminatların çoğu Merkezi Menkul Değerler Saklama (CSD) 
sisteminde veya Uluslararası Merkezi Menkul Değerler Saklama (ICSD) sisteminde tutulmak-
tadır ve buradan herhangi bir rehin alana (merkez bankaları da dahil) kısa bir ihbar süresiyle 
sunulabilirler. Yine de, doğrudan transferler pürüzsüz ve sorunsuz değildir, fakat her 
zamankinden daha büyük bir kolaylıkla ve hızla sürdürülmektedirler. Batağa saplanmış 
bulunan önerilen Lahey Konvansiyonu gibi boşa giden çabalara ve halen devam eden hukuki 
kuşkulara rağmen, hukuki soru ve sorunlar 20 yıl önceye kıyasla azalmış bulunmaktadır. 
Böylece, pazarın teminatların uluslararası kullanılabilirliği problemlerini çözümlemek için 
yapması gereken daha çok şey vardır, fakat aslında en temel problemler başka noktalardadır. 

 
Teminatın “karşılıklı işlerliği”, devredilebilirliğinden daha büyük bir sorundur. Bu a-

landa ilerleme sağlanmıştır, ancak ulusal sistemden ulusal sisteme devlet tahvillerinin ve diğer 
yüksek-kaliteli teminatların ihtilâfsız ve açık mevcudiyetini garanti etmek için daha yapılması 
gereken çok şey vardır. “Kapana kısılmış likidite havuzlarına” yol açan kısıtlamaların 
kaldırılması gerekir. Anakronistik olarak (zaman tutarsızlığıyla) ulusal ordugahlara kilitlenmiş 
ve kapatılmış olan teminatların toplam tutarı, bazılarının iddia ettiği gibi, global teminat 
havuzlarını kullanmakta serbest olsalardı firmaların tutacakları teminatların tutarından daha 
fazla ise, global pazarlar arasında kolay devredilebilen ve transfer edilebilen ve geniş kabul 
gören teminatların likidite krizlerine ve bulaşma risklerine karşı koruma konusunda net gücü 
muhtemelen çok daha fazla olacaktır.17  

 
Gün-içi işlemlerin mekaniğini irdelemek bu raporun amacı ve konu olmamasına rağ-

men, ödemelerde gerçek-zamanlı brüt tasfiye sistemine yönelik gidiş, yükü kredi riskinden 
likidite riskine aktarmaktadır. Merkez bankaları, normalde, likidite amaçlarıyla gün-içinde 
teminatlı kredi sağlamakta ve arz etmektedirler. Ve merkez bankalarının teminat maliyetini 
azaltmak ve tasfiye ve takasta gecikmeleri veya tıkanmaları önlemek için mümkün olduğu 
kadar geniş bir aralıkta teminat kabul etmek için belirli bir teşvikleri ve sebeplerinin bulunma-
sı gerekir. Fakat kabul edilebilir teminatların kısıtlanmış ve sınırlandırılmış olması, başta 
birden fazla ödeme ve tasfiye sisteminde yükümlülüklerini yönetmesi gerekenler olmak üzere 
tüm firmalar için bir problem olma özelliğini sürdürmektedir. 

 
Bir kurumun genelde çok likit bir mali duruma sahip olduğu, fakat buna rağmen trans-

fer problemleri ve kısıtlamalardan dolayı bir sistemde güç bir durumla karşılaştığı durumlar 
söz konusu olabilir. Bu risk, riskleri şiddetlendirebilecek ya da gereksiz likidite tıkanmalarına 
neden olabilecek bir kriz durumunda teminatı taşımanın ve kullanmanın daha güç olmasıyla 
daha da artar. Modası geçmiş ve geçersiz hale gelmiş piyasa modellerinde teminata etkin ve 
kolay erişimi önleyen engeller, krizi hafifletmek yerine daha da derinleştirebilirler. Bu 
potansiyel problem, firmaların global bir perspektiften bakıldığında optimumun altında olan 
bir bazda bilançoda likiditeyi (yani, nakit ve teminat pozisyonları) finanse etmesini ve 
barındırmasını gerektiren günlük uğraş ve görevlerine eklenen bir problemdir. 

 
Pasiflerin Davranışı: Vadesiz ve kısıtlanmamış tasarruf mevduatlarının ve kısa-vadeli 

mevduat sertifikaları gibi perakende yatırım enstrümanlarının davranışı çoğu durumda kolay 
tahmin edilebilir ve dolayısıyla kolay modellenebilir. Mevduat garantilerinin etkileri ve 
tüketici davranışlarının atâlet faktörü iyi bilinmektedir. Bu, bankaların en temel mevduatlar ve 
yatırım enstrümanları tipleri konusunda yüzlerce yıla uzanan bir deneyim sahibi olduklarını 
ve çoğu ülkede piyasa deneyimlerinin sanayileşmenin başladığı günden bu yana çok istikrarlı 
ve tutarlı bir tüketici davranışına işaret ettiğini dikkate aldığımızda pek de şaşırtıcı olmasa 
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gerek. Buna rağmen, bu, erozyon faktörlerindeki en küçük değişimlerin bile likidite üzerinde 
kayda değer etkisi olabileceğinden dolayı, özellikle değişimin büyük ve önemli olduğu ve 
hızla gerçekleştiği pazarlarda, firmaların bilanço varsayımlarını düzenli ve sürekli olarak 
sorgulamaktan alıkoymamalıdır.  

 
Bu deneyim, halen devam etmekte olan büyük kuşaklar-arası servet transferinden ve 

teknoloji değişikliklerinden nasıl etkilenir? Firmaların on-line mevduatlara giderek daha fazla 
bağlandığı bir pazarda, tüketici fonlarının yapışkanlığı ve kalıcılığına ilişkin geçmiş varsayım-
lar hâlâ geçerli ve güvenilir midir? Sadece bir on-line ilişkisi bulunan ve dolayısıyla, sahip 
oldukları fonları elektronik ortamda kolaylıkla başka bir yere aktarabilecek durumda olan 
müşteriler, mevcut firmaları hakkında kötü ve negatif haberler aldıklarında reaksiyon 
göstermek veya daha iyi faiz oranları almak için firmalarını değiştirmeye çok daha fazla 
eğilimliler mi? Transferleri kısıtlayabilen on-line ilişkileri kapatmanın ve sona erdirmenin 
önündeki pratik engeller nelerdir? On-line bankacılık işi üzerinde odaklanan ve yoğunlaşan 
firmalar, bu sorunların farkındadırlar ve bunlara muhafazakâr bir tarzda yaklaşmaktadırlar. 
Fakat bu varsayımlar hakkında muhafazakâr olmak nasıl bir ölçüde spekülatif kalmaktadır ve 
pazardan pazara değişiklik göstermektedir? “E-bankacılık” dünyasının dışında bile, çok iyi 
eğitimli ve bilgili müşteriler bile, fonlarının mevduat sigortasının tam koruması altında olduğu 
durumlarda dahi, bir iflas söz konusu olduğu takdirde fonlarını geri kurtarmanın getirebileceği 
sürtüşmelerden kaçınmak amacıyla, ismi ve ünü sorgulanan bir bankayla çalışmaya devam 
etmemeyi tercih edebilirler.18  

 
Bu basit, fakat temel soruların ötesinde, büyük-resmin içindeki sorular da bu sorunları 

etkileyebilir. Uluslararası sermaye akışlarındaki ve global likiditedeki değişiklikler birbirlerini 
etkileyebilir ve özellikle global dengesizliklerin bulunduğu hal ve yerlerde politik gelişmeler 
ve motivasyonlardan da etkilenebilirler. Bu makro etkiler de, profesyonel yatırımcıların 
davranışlarını ve onların likiditeyi tutma ve riski kabul etme iştahları ve arzularını etkileyebi-
lirler. 

 
Son Görüşler ve Varılan Sonuçlar: 
 
Pazarda yapılan yenilik ve buluşların konjonktürel devriliği düzeltebileceği ve likidite 

sağlayabileceğini ileri süren bir argüman vardır. Öte yandan, piyasa katılımcılarının çeşitlili-
ğinin ve piyasadaki enstrümanlarda yapılan son değişikliklerin genel etkilerinin, daha az 
sıklıkta, fakat daha fazla etkili krizlere yol açma yönünde olabileceğini ileri süren bir argüman 
da vardır.19  Sorun şudur: Bu yeniliklerin tümü, son yıllarda olduğu gibi, piyasa katılımcıları 
bu güç anlardaki fırsatları görebildikleri sürece etkili ve etkin olacaktır; ancak bu yeni piyasa 
faktörlerinin katılımcılara son derece ve olağandışı bir düzeyde güç gözüken .ir kriz koşulla-
rında nasıl bir etki yapacağı ve nasıl performans göstereceği bilinmemektedir ve açık değildir. 
Ayrıca, bu piyasa yeniliklerinin çoğu sadece piyasaların nispeten sakin olduğu dönemler ve 
zamanlarda ortaya çıkmış ve varlığını sürdürmüştür. Birkaç önemli pazar oyuncusunda 
yaşanabilecek bir güçlük veya sorunun bu pazarların işlevselliği üzerinde çok büyük bir etkisi 
olabilir.  

 
Bu bölümden çıkartılması gereken ders, alarm verecek ve paniğe kapılmayı gerektire-

cek bir  durumun söz konusu olduğu değildir. Aslında tam tersi doğrudur. Teknoloji, finansal 
yenilik ve buluşlar ve iç bağlantılar ve ilişkiler sayesinde piyasaların esnekliğinin yatırımcılar 
açısından daha geniş, daha derin ve daha çeşitlenmiş olduğunu ve geçmişe kıyasla çok daha 
fazla artmış bulunduğunu ve bu esnekliğin aynı faktörlerin yaratabileceği zayıf noktalara 
kıyasla ağır bastığını gösteren çok sayıda önemli belirti de vardır. Fakat tabii ki bundan emin 
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olamayız. Bu raporda endüstrinin yansıtma görüşlerinin verilmesinin sebebi, risk yönetimine 
ve stres testine bu kadar çok ve büyük yatırımlar yapılmasının sebebi ve beklenmedik durum 
planlamasında kamu ve özel sektörler arasında daha fazla saydamlık ve daha yakın işbirliği 
mekanizmalarını öneren Tavsiyelerin verilmesinin sebebi işte budur.  

 
V. Likidite Riskine İlişkin Uygulamalar Hakkında Tavsiyeler 
 
Bir önceki bölümde, IIF Likidite Riski Özel Komitesi’nin uluslararası likidite sorunla-

rını incelemek ve gözden geçirmek için zamanın geldiği ve uygun olduğu sonucuna varması-
na yol açan sebep ve faktörler açıklanmıştır. Yeni enstrümanlar, yeni global rekabet, teminat-
lı-fonlama alternatiflerine güven ve bağlılık ve risk yönetiminin hızla artan karmaşıklığı ve 
sofistikasyonu, likidite sorunlarında yeni bir perspektifi gerektiren faktörlerdir. 

 
Bu, çok fazla ve ağırlıkla bir özel sektör tartışmasıdır ve özel sektör firmalarının üst 

yönetimlerine ve likidite-yönetim departmanlarına likiditeyle ilgili risk-yönetim çabalarını 
değerlendirmelerinde yararlı olmayı amaçlamaktadır. Raporun amacı, kategorik reçeteler 
vermekten ziyade düşünce için gerekli besini vermek ve ortam yaratmaktır. Rapor, likidite 
yönetiminin pek çok yönü hakkında makul uygulamalar sunmakta ve önermektedir, ancak 
Özel Komite’nin vardığı sonuçlardan biri de firmaların gereksinimlerinin, yönetim tarzlarının 
ve risk alma iştahlarının birbirlerinden çok farklı olduğudur. Bundan dolayı, likiditeyi nasıl 
yönetmek gerektiğine ilişkin kararların, genellikle, giderek artan rekabet ortamında ve 
globalleşen pazarlarda firmaların kontrolleri altında tutmaları gereken temel iş stratejisini 
yansıttığı dikkate alındığında, tek-yanıtlı çözümlere pek fazla yer olmadığı ve ihtiyatlı ve 
makul parametreler dahilinde esnekliğe çok fazla gereksinim olduğu açıktır.  

 
Bu nedenle, raporda sunulan Tavsiyeler, sorunları çözmek için iyi risk müdürlerinin 

mutlaka uymaları gereken formül veya reçeteler olarak değil, sadece üzerinde düşünmeleri 
gereken yön önerileri olarak algılanmalı ve yorumlanmalıdır. Burada önerilen prensiplerin 
ışığında ve kapsamı içinde, pek çok sayıda ve çeşitlilikle makul yanıt ve çözüm yolu vardır. 
Ayrıca, bir firmanın, kendi iş ve ürün gamı ve stratejisi temelinde, olağan esneklik sınırları 
içinde bile, bir Tavsiyeyi uygulamaktansa gözardı etmesinin daha iyi olacağına karar 
verebileceği de daima bilinmeli ve kabul edilmelidir. Bundan ötürü, pazarın veya bir 
denetleyici organın bir firmanın herhangi bir Tavsiyeye verdiği cevabı sorguladığı durumlar-
da, daima “uymalısın ya da açıklamalısın” prensibi uygulanır: bir yanda, firma bu stratejik 
veya taktik seçimleri hakkında iyi gerekçeler ve açıklamalar sunabilmelidir ve öte yanda, 
pazar veya düzenleyici organ ise, firmanın izlemeyi seçtiği yol hakkında açıkladığı, sağlam-
temellere dayanan gerekçeleri kabul etmeye hazır olmalıdır.20  

 
Aşağıda verilen Tavsiyeler, hem normal durumlarda hem de stresli koşullarda likidite 

yönetimiyle ilgilidir.  
 
A. Likiditeyi Yönetmek İçin Yönetişim ve Örgütlenme Yapısı:  
 
Likidite Riskinin Tanımı: 
 
Tavsiye 1: Mevcut iş ve faaliyetler, iş yenilikleri, yeni işler, ürünler veya inisiyatifler 

ve satınalmalar ve ittifak ve birleşmelerle ilgili likidite riskinin tanımlanmasında ve değerlen-
dirilmesinde ortak bir anlayışın uygulanabilmesini sağlamak amacıyla,  firmalar,  maruz 
kaldıkları ve karşı karşıya oldukları farklı likidite riski formlarını (tanımlanan her formun 
kendi içindeki ilgili alt-gruplar da dahil) tanımlamalı; kurumsal risk evreninde hangi 
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kategoriye girdiklerini tespit etmeli ve yaptıkları bu tanım ve tespitleri tüm grup üyelerine 
bildirmelidirler. 

 
Tavsiye 2: Firmalar, kendi kurumsal risk evrenlerinde ve ortamlarında fonlama likidi-

te riski ile piyasa likidite riskini birbirinden ayırmalıdırlar. Fonlama likidite riskinde, firmalar, 
aşağıda sayılan risklerin yönetimiyle ilgili uygulamalarını (ilk iki alt-grup için devamlı ve 
kesintisiz bir bütün halinde) ele almalı ve irdelemelidirler:  
 
• Yapısal likidite riski (bir yıl içinde – uzun vadeli olarak ya da stratejik boşluk, orantılar ve 

fonlama gamı; nakdi sermaye; sürvi ufku);  
• Taktik likidite riski (uzun-vadeli olarak benzer kavramlar, fakat daha kısa vadeler için 

operasyonel ve nakit akışı riskleri ve gün-içi için, nakit ve teminat yönetimi riskleri); ve  
• Beklenmedik durum likidite riski (stres testi, yani, duyarlılık analizi ve senaryo testi, özel 

likidite varlık havuzları, beklenmedik durum planları, orantılar ve ayrılmış ve bloke edil-
miş likidite varlık havuzları).  

 
Tartışma:  
 
Firmalar, genellikle, fonlama likidite riski ile piyasa likidite riski arasında açık ve net 

bir ayrım yaparlar.21 Bu risklerin tanımlanmasında, firmalar düzenleyici organların yaptığı 
tanımlardan etkilenebilirler. Piyasa likidite riski, genellikle, piyasa riskinin bir formu veya tipi 
olarak görülür ve değerlendirilir. 

 
Fonlama likidite riski ve/veya piyasa likidite riskinin tanımlanmasında, firmalar, bu 

riskin yönetimiyle ilgili ve bağlantılı sorunların finansal performansı nasıl etkileyebileceğine 
ve ayrıca, likidite yönetiminin istenen ve istenmeyen sonuçlarına atıf yaparlar. Normalde ele 
alınan ve değerlendirilen sorunlar şunlardır: 

 
• Bilanço-içi veya bilanço-dışı finansal yükümlülükleri vadesi geldiğinde zamanında ödeme 

ve yerine getirme kabiliyetinde önemli bir bozulma olması halinde bu bozulmanın kuru-
mun sermayesi ve kârlarına yarattığı risk;  

• Fonlama giderlerinde ve likit varlık fiyatı ıskontolarında / teminat marjlarında önemli, ani 
ve beklenmedik artışlar; 

• Optimum ve maliyet-etkin bir borçlanma yapısı oluşturamama riski; 
• Piyasa erişiminin kaybolmasından ya da piyasa derinliğinin yetersiz olmasından dolayı 

varlıkları paraya çevirememe riski; 
• Teminatlı veya teminatsız-fonlama kapasitesinin ve/veya likit varlıkların azalmasından 

dolaylı ya da bunların bulunmaması nedeniyle işi yapamama ve yürütememe riski ve  
• Normal koşullarda ve stresli durumlarda gereksinim ve talepleri karşılama zorunluluğu. 
 

Genelde, düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar, stresli koşullarda kısa-vadeli ve 
gün-içi likidite yönetim uygulamalarıyla daha fazla ilgilenirlerken, derecelendirme kuruluşları 
daha ziyade stresli koşullarda yapısal likiditeyle daha fazla ilgilenirler. 

 
 Fonlama-likidite riski kendisini çok farklı ve değişen karmaşıklık seviyelerinde farklı 

yollarla ve şekillerde gösterebilir; bundan dolayı, farklı firmalar bu riski tanımlamak ve 
ölçmek için çeşitli farklı ölçütler kullanırlar.  
 
 



Bankacılar Dergisi 

87 

Roller, Görevler ve Sorumluluklar; Entegre Risk Yönetimi ve Limit Belirlemek: 
 
Tavsiye 3: Firmaların fonlama likidite riskinin günlük yönetimi için kendi iş modelle-

rini ve kanuni cins ve yapılarını (örneğin, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak firmaları-
na karşı yabancı ülkelerde şube örgütlenmesi gibi), karmaşıklık düzeylerini (faaliyet göster-
dikleri piyasalar/ürünler, coğrafyalar ve tüzel kişiliklerin genişliği, derinliği ve çeşitliliği), 
temel iş amaçları ve faaliyet alanlarını, merkezlerinin bulunduğu (ana) ülkenin ve faaliyet 
gösterdikleri ülkelerin mevzuat koşulları ve düzenleyici ortamlarını, pazarlarını ve firma-
çapında risk-yönetim stratejisi ve iştahı bağlamında risklerinin önem düzeyini yansıtan ve 
dikkate alan, önceden kararlaştırılmış bir stratejileri bulunmalıdır. Bu stratejinin gerekçeleri 
açıklanmalı ve strateji tüm kurumsal birimlere bildirilmeli ve anlatılmalıdır.  

 
Tavsiye 4: Bir firmanın hem normal hem de stresli koşullarda fonlama-likidite riski-

nin yönetimiyle ilgili stratejisi ve önemli politikaları firmanın yönetim kurulunun (ya da onun 
verdiği yetkiyle bir yönetim kurulu komitesinin) onayından geçirilmeli ve bu politikalar yılda 
bir kere gözden geçirilmeli ve tekrar onaylanmalıdır. Yönetim kurulunun onayladığı ilgili 
dokümanlarda, temel fonlama-likidite limitleri ve onay düzeyleri belirtilmeli ve tanımlanmalı 
ve ayrıca, detaylı stratejileri, hedefleri, prosedürleri, limitleri ve istisnaları onaylamaktan 
sorumlu olan yöneticilere veya üst yönetim komitelerine verilen yetkiler açıklanmalıdır. 
Yönetim kurulu, ayrıca, kurum üst yönetiminin kurum-çapında risk-yönetimi çözümlerinin 
uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla yakından bağlantılı diğer risklerle birlikte ve entegre 
bir tarzda fonlama-likidite riskini yönetmek, ölçmek, izlemek ve kontrol altında tutmak için  
gereken uygun önlemleri almasını ve adımları atmasını da sağlamalıdır. Yönetim kurulu 
firmanın fonlama likidite pozisyonu (ölçütler, göstergeler ve dış görünümler) hakkında 
düzenli olarak bilgilendirilmeli ve firmanın cari veya beklenen fonlama likidite pozisyonla-
rındaki tüm önemli değişiklikler yönetim kuruluna derhal bildirilmelidir. 

 
Tavsiye  5: Firmaların fonlama likidite stratejilerini etkin ve verimli bir tarzda uygu-

lamak ve hayata geçirmek için kullanabilecekleri bir yönetim yapıları bulunmalıdır. Hem 
fonlama likidite yönetimi yapısı içinde yer alan çeşitli kurulların ve üst yönetim komitelerinin 
hem de çeşitli farklı iş ve işlevsel birimlerin rolleri, görevleri ve sorumlulukları kaydedilmeli 
ve dokümante edilmeli ve bu görevler, roller ve sorumluluklar, firma örgütlenmesi içinde 
uygulama, tasarlama ve gözetim ve izleme rolleri arasında uygun görev dağılımı ve ayrımının 
yapıldığını göstermeli ve kanıtlamalıdır. Bu yapı, fonlama likiditesinin düzenli olarak ve 
zamanında ve etkin bir şekilde yönetilmesini ve önemli fonlama likidite riski kaynaklarını 
sınırlandırmak ve kontrol altında tutmak için uygun politika ve prosedürlerin belirlenmesini 
ve uygulanmasını sağlamakla görevli olan üst yönetim kadrolarının devamlı katılım ve 
katkısını da içermeli ve sağlamalıdır. 

 
Tavsiye 6: Firmaların fonlama likidite riski pozisyonlarını ölçmek, izlemek, kontrol 

altında tutmak ve kurum içinde raporlamak amacına yönelik uygun ve yeterli bilgi sistemleri 
mevcut olmalıdır. Yönetim, firmaya-özgü ve sistemik beklenmedik durumlarda ve zamanlar-
da bu raporları hazırlayabilmelidir.  

 
Tartışma: 
 
Fonlama likidite yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesinde ve düzenli olarak risk 

izlemesi ve gözetimi yapılmasında yönetim kurulu ve üst yönetim komiteleri yer ve görev 
alırlar. Yaygın ortak pratiklere uygun olarak, önemli politikaların (likidite çerçevesi, fonlama 
likidite stratejisi ve beklenmedik durum planı gibi) yönetim kurulu (veya bir yönetim kurulu 
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komitesi) tarafından yılda bir kere gözden geçirilmesi, incelenmesi ve onaylanması gerekir. 
Bazı firmaların yönetim kurulu, belirli tüzel kişiler ve grup üyeleri ve birimler için çeşitli 
politikalar, limitler ve bunlarla ilgili istisnaların onaylanması yetkisini yönetim komitelerine 
veya işlevsel birimlerine devreder ve tevkil eder. Bu durumlarda, yetki devrinin yönetim 
kurulunca onaylanmış politikalarda açıkça belirtilmesi ve kimde olduğunun açıklanması 
gerekir. Bazı firmaların yönetim kurulu firmanın fonlama likidite pozisyonunu ayda bir kez 
kadar sık gözden geçirmesine ve incelemesine rağmen, biz üç aylık gözden geçirme ve 
incelemelerin yeterli ve kabul edilebilir bir uygulama olduğuna inanıyoruz. 

 
Fonlama likidite yönetiminde görev alan temel yönetim komiteleri ve işlevsel birimle-

ri arasında Aktif & Pasifler (Varlık & Borçlar) Komitesi (ALCO), Risk Komitesi, Finans 
Komitesi, Hazine, Risk Yönetimi, Finans ve Alım Satım İşlemleri birimleri sayılabilir. Aylık 
toplantılar standart ve yaygın uygulama olmasına rağmen, bazı ALCO’lar haftada bir 
toplanırlar. Pek çok firmanın iştirakler, iş örgütlenme birimleri ve ülkeler için ayrı ALCO’ları 
vardır ve tüm grup işlevsel birimleri bu ALCO’lara katılırlar. İştirak firmaları, kendi fonlama 
likiditelerini ve bağlantılı yönetişim süreçlerini yönetirken hem ilgili mevzuatın koşullarını 
hem de grup koşullarını dikkate alır ve hepsine uyarlar. Bazı iştirak firmalarının ayrı ve 
bağımsız fonlama likidite riski yönetim çerçeveleri ve politikaları vardır ve ana şirket bu 
çerçeve ve politikalar hakkında tavsiyelerde bulunur ve danışmanlık yapar. İştirak firma ve 
grup ALCO’ları arasındaki (ve hazine birimleri arasındaki) bağlantıların kuvveti firmadan 
firmaya farklılık gösterir ve bu da, firmaların ademi merkezi yapıları mı yoksa merkezi 
yapıları mı tercih ettiklerini gösterir ve bu tercihlerini yansıtır.  

 
Normalde yılda bir kere, en üst ve önemli limitleri yönetim kurulunun onayladığı fir-

maların sayısı ile bu onayın üst yönetim komitelerinden veya grup yöneticilerinden alındığı 
firmaların sayısı hemen hemen eşittir. Temel ve önemli limitlerin yönetim kurulunca 
onaylanmış dokümanlar kapsamında olması ve o dokümanlarda belirtilmesi şartıyla, yönetim 
kurulunun ya da üst yönetimin limit onayı geçerli sayılmakta ve kabul edilmektedir. Önemli-
lik düzeyine bağlı olarak, yönetim kurulunun onayladığı ilkeler ve kılavuzlarda, daha detaylı 
stratejiler, limitler ve prosedürlerin sadece üst yönetim komiteleri tarafından ya da likidite 
yönetiminden sorumlu birimden bir yönetici tarafından onaylanması yeterli ve tatmin edici 
sayılmakta ve kabul edilmektedir. Bazı firmalarda ise, hedefler, stratejiler ve prosedürler 
Hazine bölümü tarafından belirlenirken, limitler Risk Yönetimi bölümü tarafından belirlen-
mektedir.  

 
Bu stratejilerin günlük işlemsel uygulamaları, normalde, fonlama likidite yönetiminin 

genel sorumluluğunu üstlenmiş bulunan bölümün veya birimin ya da firmanın Sermaye 
Piyasaları/ Alım Satım İşlemleri bölümünün ya da her ikisinin birden (bu durumda, grup ve 
bölümlerin her biri farklı ve ayrı sorumlulukları üstlenir; örneğin, vadeli fonlama ve sermaye 
hisseleri ihracı görevleri Hazine bölümüne ait iken, teminatlar/likit varlıkların alım satım 
görevleri Alım Satım İşlemleri bölümüne aittir ve kısa-vadeli teminatsız fonlama ve 
seküritizasyon bu birimlerden birinin görev alanındadır. Bu işlemsel gruplar ve birimler,  
finansman ve yenileme riskini yönetirler. Likidite sağlayıcılarıyla fonlama ilişkileri Hazine 
bölümü tarafından, alım satım işlemleri bölümünün satış kuvveti tarafından ve/veya kreditör 
ilişkileri grupları (dealer) tarafından yönetilir. Özellikle ademi merkezi örgütlenmiş firmalar-
da kabul edilebilir bir dizi varyasyon vardır. 

 
Normalde, fonlama likidite yönetimi için firma-çapında sorumluluğu üstlenen ana ve 

temel örgütlenme birimi, finansman, kredi verme ve alım satım fonksiyonlarından bağımsız 
ve ayrıdır. Bağımsız gözetim ve denetleme, raporlama ve izleme görevleri Risk Yönetimi 
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bölümüne ve/veya fonlama likidite yönetiminin asli sorumluluğunu üstlenmiş bulunan birime 
veya bölüme (örneğin, Hazine ve Finans bölümleri) aittir. Bazı firmalar, uyumu sağlamaktan 
ve limitleri izlemekten ve takip etmekten sorumlu olan bölümü, firma-çapında analizler yapan 
ve raporlar düzenleyen bölümden ayırırlar. Bazı başka firmalarda ise, bu sorumluluklar 
fonlama likidite riskinin farklı alt-grupları için farklı bölümlere veya birimlere verilebilir. Her 
durumda, firmaların çoğu, fonlama likidite-yönetimi sürecinde özellikle uygulama görevleri 
ile diğer görevler (politika, strateji ve limitleri tasarlama, izleme ve gözetleme görevleri) 
arasında uygun görev dağılımı ve ayrımı yapmak gerektiğini vurgularlar. Uygulama görevleri 
ve işlevlerinin bir kısmı, yukarıda sayılan diğer görevleri üstlenmiş bölüm tarafından ifa 
edildiği taktirde, uygulama ve yönetişim süreçleri üst yönetim komiteleri tarafından izlenir ve 
gözetlenir. 

 
Diğer ilgili uygulamalarr ise şunlardır: 

 
• Fonlama likidite yönetiminin doğrudan sorumluluğunu üstlenmiş bulunan bölüm veya 

birimler ve işletmeler tarafından gün-içi veya günlük (ölçütlerin tipine, önemlilik düzeyine 
ve volatilitesine göre) kadar sık gözden geçirilen ve incelenen fonlama likidite raporları ve  

• Fonlama likidite yönetiminin doğrudan sorumluluğunu üstlenmiş bulunan bölüm veya 
birimlere ve işletmelere yönetim kurulundan üst yönetime artan raporlama sıklığı ve artan 
detay seviyesi. 

 
Tavsiye 7: Firmalar, fonlama ve likidite riski yönetimi uygulamalarının piyasa ve kre-

di risklerini, operasyonel riskleri ve diğer ilgili riskleri de içeren bir firma-çapında entegre 
risk-yönetimi çerçevesi kapsamı içinde yapılmasını sağlamalıdırlar.  

 
Tartışma: 
 
Fonlama likidite riskinin kredi ve piyasa riskine ve operasyonel riske entegre edilme 

düzeyi ve derecesi (ve yöntemi), firmadan firmaya büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 
entegrasyon aşağıda sayılan form ve şekillerde gerçekleşebilir: fonlama likidite riski kontro-
lünün piyasa veya grup riski kontrolüyle tam/kısmi entegrasyonu; fonlama likidite riski 
yönetimi fonksiyonu ve biriminin Risk Yönetime bölümüne bağlı olması; fonlama likiditesi-
nin gözetim ve denetiminden sorumlu olan üst yönetim komitelerinde Hazine/Finans 
Direktörünün ve Risk Direktörünün (Chief Risk Officer-CRO) kilit ve önemli üyeler olmaları; 
riske maruz değer (VAR) ölçümlerinde (P-L etkilerini ölçen diğer risk modelleriyle birleştiri-
lebilecek olan P-L etkilerinin çıktı olarak kullanıldığı ölçümler) ve fonlama likidite riski 
ölçümlerinde (diğer bilanço-içi veya bilanço-dışı kalemler için giriş ve çıkışlarla birleştirilebi-
lecek olan potansiyel nakit çıkışının çıktı olarak kullanıldığı ölçümler) piyasa likidite riskinin 
de ele alınması ve değerlendirilmesi; fonlama likidite riski ile yapısal faiz oranı riski arasında 
entegrasyon; yeni iş tekliflerinin riskle ilgili tüm yönlerini incelemek ve gözden geçirmek 
amacıyla, fonksiyonel seviyede ve bölümler bazında farklı risklerin birim başkanları arasında 
gayri resmi olarak veya komiteler kanalıyla eşgüdümün kurulması; başka risk müdürlerinin de 
likidite krizi ekiplerine katılması; üst yönetim ve yönetim kurulu komiteleri için entegre risk 
raporlaması; ve piyasa ve kredi riskleri ve operasyonel risk mülahazalarının likidite stres testi 
varsayımlarına dahil edilmesi ve bu varsayımlarda entegrasyonu.  

 
Likidite sorunlarına uygulanacak risk ölçümlerinin tartışılmasında, kârlılık üzerindeki 

potansiyel etkiler ya da bir başka deyişle potansiyel zararlar (“P-L Etkileri”) üzerinde 
odaklanan VAR gibi modellerin ve analitik yaklaşımların, nakit akışlarını değerlendirmeyi 
hedefleyen likidite riski modelleri ve ölçümlerinden ayırt edilmesi ve ayrılması önemlidir. 
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Çıktı olarak P-L etkileri tahminleri vermeyi amaçlayan süreçler (kredi ve piyasa risklerine ve 
operasyonel riske uygulanırlar), çıktı olarak nakit akışları tahminleri vermeyi amaçlayan 
süreçlerden (likidite riskine uygulanırlar) hem kullandıkları araçlar hem de nihai ürünleri 
açılarından oldukça farklıdırlar. P-L etkilerindeki tahmini değişiklikler, işletmelerin ve ürün 
dizilerinin yönetilmesine yardımcı olurlar ve sermaye üzerindeki nihai etkileri göstermek için 
kullanılabilirler; nakit akışı tahminlerinin ise temel amacı fonlama likiditesi gereksinimleri ve 
risklerini değerlendirmektir. Yönetimin P-LEtkileri tahminlerine ve nakit akışı tahminlerine 
cevapları da oldukça farklıdır. Tabii ki, ilgili zaman periyotları (örneğin, bir gün, bir hafta 
veya bir ay) içinde piyasa değerlerinin olası volatilitesi de dahil, borsada kolaylıkla satılabilen 
ve pazarlanabilen varlıkların piyasa değerine göre değerlenmesi ve tahmin edilmesi gibi 
likidite riski analiziyle bağlantılı analizlerde sıklıkla ve genellikle VAR-tipi istatistiksel 
teknikler uygulanabilir. Tavsiye 15’in tartışma bölümüne de bakınız. 

 
Tavsiye 8: Tâbi oldukları likidite risklerini ve somut zayıf noktalarını tespit ettikten 

ve tanımladıktan sonra, firmalar, ilgili politikaları ve stratejilerinde, hafifletilmemiş ve 
azaltılmamış fonlama likidite riskine genel toleranslarını, stratejiler ve limitlerle ilgili 
seçimlerini etkileyebilecek faktörleri, fonlama likidite yönetimi stratejilerinin istenen (ya da 
alternatif olarak, istenmeyen) sonuçlarını ve temel hedeflerini ve risk alma iştahı, politikalar 
ve stratejilerini etkileyen temel belirleyici ve itici faktörleri ve menfaat sahiplerini açıklamalı 
ve tanımlamadırlar. Firmalar, belirledikleri bu toleranslar dahilinde faaliyet gösterebilmek için 
belirli limitler, hedefler veya tetikleyici faktörlerden oluşan bir çerçeve çizmeli ve uygulama-
lıdırlar. Likidite riski toleransının hesaplanmasında, potansiyel nakit çıkışları ve likidite 
yaratma kabiliyeti esas alınmalı ve bu faktörler limit belirlerken de dikkate alınmalıdır.  

 
Tartışma: 
 
Firmalar, fonlama likidite yönetimi için sağlam ve ihtiyatlı yaklaşımlara gereksinim 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu, onların risk profillerine, varsayımlarına ve risk ölçüm 
tekniklerine de yansır. Firmalar, sağlam fonlama likidite profillerini, stresli/beklenmedik 
olaylara ve krizlere hazırlıklı olduklarını ve bunlara dayanma kabiliyetine sahip olduklarını, 
yönetim konusundaki uzmanlıklarını ve değişen iç koşullara ve piyasa koşullarına cevap 
verme kabiliyetlerini ve firmanın fonlama likidite pozisyonunun onun ismini, ününü, 
kârlarını, sermaye tabanını, mali gücünü, kredi derecelendirmelerini, müşterilere yönelik 
işlerini ve stratejik hedeflerini olumsuz etkileme olasılığının çok düşük olduğunu tüm menfaat 
sahiplerine göstermek ve iletmek isterler.  

 
Bazı başka firmalar, risk alma iştahlarını, hem mevzuatın koşullarına hem de iç koşul-

larına daima uymakla ve belirlenmiş bir süre için (teminatlıya karşı) teminatsız fonlamaya 
dayanmak zorunda olmamakla ve önceden tanımlanmış firmaya-özgü bir krizde ayakta kalma 
kabiliyetine sahip olmakla ölçer ve tanımlarlar. 

 
Bazı firmalar, risklerin tamamen bertaraf ve yok edilmesi çok pahalı bir süreç olarak 

kabul edildiğinden dolayı, fonlama likidite riskinin uygun ve kabul edilebilir düzeyi ile riski 
hafifletme ve azaltma giderleri arasında bir denge kurulmasının önemini vurgularlar.  

 
Bazı başka firmaların ise çok daha az risk alma iştahları vardır ve bu firmalar, örneğin, 

likit olmayan varlıkları fonlamak için kısa-vadeli toptan fonlama kullanmaktan kaçınırlar ve 
hafifletilmemiş fonlama likidite riski taşımazlar. Çeşitli farklı iş modellerini, koşullarını, 
yetenekleri ve kapasiteleri (örneğin, fonlama kapasiteleri) yansıtan makul ve kabul edilebilir 



Bankacılar Dergisi 

91 

sınırlar içerisinde ve bu Tavsiyeye uyulması şartıyla, bir firmanın üstlenmeye karar verebile-
ceği fonlama likidite riski düzeyi konusunda doğru ya da yanlış bir seçim veya karar yoktur.  

 
Stratejileri ve politikaları etkileyen menfaat sahipleri ve belirleyici ve itici faktörler a-

rasında, düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar, merkez bankaları, dış denetim firmaları, 
derecelendirme kuruluşları (ve kredi derecelendirme kuruluşları), en iyi uygulamalar, iş 
ortamı / ekonomik ortam/piyasa ortamı, işletme ve faaliyet planları, iş modelleri, bir firmanın 
genel risk iştahı, firma içindeki diğer risk yönetim çerçeveleri, pazar payı hedefleri, çeşitli 
stres seviyelerinde teminatsız ve teminatlı fonlama kaynaklarına erişim olanakları ve 
rekabetçi referans değeri alma sistemi sayılabilir.  

 
Likidite-Yönetimi Uygulamalarının Ademi Merkezileştirilmesi mi Yoksa Merke-

zileştirilmesi mi? 
 
Tavsiye 9: Bir ademi merkezi likidite-yönetim yapısı ile merkezi likidite-yönetim ya-

pısı (veya bunların bir karması)  arasında herhangi bir doğru veya yanlış seçim ve kararın 
bulunmadığı da dikkate alınarak, bir önceki bölümde verilen Tavsiyeler, tercih edilen bir 
ademi merkezi yapıyı oluşturmak ya da mevzuatın koşul ve hükümlerine uymak amacıyla 
grubun asli ve temel işletme iştirakleri için belirlenen detaylı stratejiler ve önemli politikalara 
tâbi ve konu olan iştirak şirketlerin her birine uygulanmalıdır.  Bir ademi merkezi yapının 
temel ve kilit fonlama likidite ölçütlerinin farklı olmasına ya da grup düzeyinde konsolide 
olmamasına neden olduğu ve yol açtığı durumlarda, grubun yönetim kurulunun ve üst 
yönetiminin temel büyük iştirak şirketlerdeki önemli gelişmelerden haberdar edilmesini 
sağlayan uygulama süreçleri oluşturulmalı ve kullanılmalıdır. Yönetim yapısından bağımsız 
olarak, bu iştiraklerin merkezi gözetimi ve denetiminden bir grup Hazine veya Risk bölümü 
veya fonksiyonu sorumlu olmalıdır. Grubun stratejisi ve politika dokümanlarında, kurum-
çapında fonlama likidite riskinin yönetilmesi için ve işletme iştiraklerinin ve yabancı 
şubelerin gözetim ve denetimi için uygulanacak yapı da tanımlanmalıdır.  

 
Tartışma: 
 
Firmaların kendi özgün koşullarına bağlı olarak, “merkezileştirme”, farklı firmalar için 

başka ve farklı anlamlara gelebilir. Örneğin: 
 

• Grup- çapında yönetişim, politika ve gözetim ve denetim süreçleriyle ilgili sorumluluğun 
merkezileştirilmesi; 

• Firmanın bir veya birkaç bölümü içinden geçen tüm akışların kayıtlarıyla ilgili sorumlulu-
ğun merkezileştirilmesi ve/veya  

• Birden fazla tüzel kişilik ve birden fazla ülkede fonlama likidite yönetimi stratejilerini 
uygulamakla ilgili görev, rol ve sorumlulukların tek bir örgütlenme biriminde merkezileş-
tirilmesi.  

 
Bazı firmalar, her asli ve temel iştirakte ademi merkezi yönetimin önemini vurgular-

ken, diğerleri, bazen ademi merkeziyetçiliğin mahalli kanun ve yönetmelikler buna cevaz 
verdiği takdirde daha az önemli olan kurlar için tolere edildiği ve uygulanabileceği iddiasıyla 
merkezi yönetimin önemini vurgularlar. Bu konuda etkili olan belirleyici ve itici faktörler 
arasında ilgili ülkeler, bir kurumun örgütlenme yapısı (iştiraklerin ya da şubelerin egemen 
olması), iş ve faaliyet alanları, tüzel kişilikler ve pazarlar içinde ve arasında kurların mübadele 
edilebilirliği ve değiştirilebilirliği, sistem olanakları ve yetenekleri, mevzuatın getirdiği 
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düzenleyici kısıtlamalar ve vergi kısıtlamaları ve yönetim kültürü sayılabilir. Mevzuatın ve 
yönetmeliklerin bu seçimi etkileme derecesi ve düzeyi firmalar arasında farklılık gösterir. 
Sadece ve mutlaka o ülkedeki faaliyet ve operasyonların büyüklüğü ve tipi değil, fakat bazı 
düzenleyici organların gelişmişlik düzeyi de bu konuda etki yapan bir belirleyici faktör 
olabilir.  

 
Genel olarak, firmalar, tam başarılı olmayı güçleştiren engellerin mevcut olduğunu 

bilseler ve kabul etseler bile merkeziyetçiliği tercih eder gözükürler. Bazı firmalar, faaliyet 
cinsleri ve tiplerine göre (örneğin, vadeli fonlama, teminatsız borçlanma) merkeziyetçiliği 
uygularken, diğerleri daha çok tüzel kişilikler veya faaliyet alanlarına odaklanırlar. Ancak her 
iki yaklaşımda da bir merkezi gözetim ve denetim fonksiyonunun önemi kabul edilir ve 
tanınır. 

 
Bir merkezi yapıda, firmaların özellikle tüm mevzuat koşullarına ve hükümlerine u-

yulmasını sağlamak ve grup tüzel kişilikleri (genel merkez, şubeler ve iştirakler) arasında 
fonlama ve finansman hatları düzenlenmeden önce gereken araştırma sürecinin uygulanmasını 
temin etmek konusunda ihtiyatlı ve özenli davranmaları gerekir. Bir ademi merkezi yapıda 
ise, firmaların, hem güçlü bir merkezi gözetim ve denetim sistemi hem de firmanın teminatsız 
fonlama pazarlarına çeşitli isimler altında erişebilmesi için etkin ve verimli süreçler ve uygun 
koordinasyon bulunmasını sağlamaları gerekir.  

 
Global düzeyde olmayan, gelişmekte olan ülke kurlarının taşıdığı risklerin ve özel pi-

yasa karakteristiklerinin de dikkate alınması gerekir. Bu kurlar için güvenilir kambiyo döviz 
(FX) piyasalarının bulunmadığı hallerde, bu kurlar, esas olarak bir mahalli piyasa perspekti-
fiyle yönetilmeli ve fonlama da mahalli pazardan yönetilmelidir (tabii ki, yöneticilerin fiziksel 
olarak bulundukları yere bakılmaksızın ve firma-çapında politikalara ve risk-yönetiminin 
gözetim ve denetimi koşullarına tâbi olarak). İyi gelişmiş ve düzenlenmiş FX piyasalarının 
bulunduğu hallerde ise, ilgili kura swap yapma imkanının stresli koşullarda belki de çok hızla 
ortadan kalkması riski hakkında dikkatli bir değerlendirme yapmak kaydıyla, kur yönetimi 
konusunda daha global bir yaklaşım benimsenebilir ve uygulanabilir. Bu konuda, Tavsiye 18 
ile ilgili tartışmaya da bakınız. 

 
Grup-İçi Likidite Transferleri: 
 
Tavsiye 10: Firmaların şubeler arasında, şubeler ve iştirakler arasında ve iştirakler a-

rasında fon akışlarını (gün-içi, taktiksel, yapısal veya stresli likiditeyle ilgili fon akışları) 
kontrol altına almayı hedefleyen ve hem mevzuat koşullarını, kanuni kısıtlamaları, muhasebe, 
kredi ve vergi kısıtlamalarını hem de fonlama likidite-yönetimi çerçevelerinin stratejilerini ve 
hedeflerini dikkate alan politikaları, limitleri ve süreçleri bulunmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Grup-içi likidite transferlerinin yönetimi ve yönetişiminde, firmalar, yukarı doğru 

fonlama kısıtlamaları, aşağı doğru kısıtlamalar ve dahili kısıtlamalar da dahil, her tüzel kişiliği 
fonlama konusunda kendi kendisine yeter hale gelmeye ve bağımsız olmaya zorlayan çeşitli 
farklı fonlama kısıtlamaları üzerinde odaklanırlar. Ek olarak, bazı firmalar, senior (birincil) 
borç fonlaması, sermaye fonlaması ve çift kaldıraç faktörünü ayrı ayrı izlerler. Bazı firmalar-
da ise, iştiraklere açılan krediler için düzenleyici organlardan onay alınması gerekir. 
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Duruma göre, açılan kredilerin onaylanmasına ilişkin işlevsel sorumluluk, bazı belirli 
durumlarda Hazine bölümünün de katılımıyla Risk bölümüne aittir. Bazı durumlarda, firmalar 
iştiraklerinin kredi taleplerini üçüncü şahısların kredi talepleriyle aynı işlemlere tâbi tutarlar 
ve onay sürecini yönetmesi ve kanuni raporlama amacıyla ve olağan ticari piyasa koşullarıyla 
fiyatlandırma yapması için özel bir ekip görevlendirirler. 

 
Tavsiye 11: Firmalarda üst yönetim, bu giderleri etkin bir şekilde değerlendirmek ve 

yönetmek için, likidite giderleri yapan her örgütlenme birimi ve bölümü (örneğin, teminat, 
vadeli fonlama) içinde uygun davranış tarzını garanti eden doğru teşvikler, politikalar ve 
prosedürlerin uygulanmasını sağlamalıdır. Duruma göre, transfer fiyatlandırması, işleme konu 
olan varlığın likiditesiyle ya da işleme konu olan borcun yapısal niteliğiyle yakından ilişkili 
ve bağlantılı olmalıdır.  

 
Tartışma: 
 
Bir firmanın likidite giderleri yapmasına neden olan işletmeler ve grup üyeleri, bu gi-

derleri, limitler ve transfer fiyatlandırması gibi mekanizmalarla etkin bir şekilde değerlendir-
meli ve yönetmelidirler. Duruma göre, likidite giderlerinin likiditeyi tüketen işletmelerden 
alınması ve onlara borç yazılması gerekebilir. Fonlama giderlerindeki değişiklik ilgili ürün 
fiyatlandırma kararlarının önemli bir parçası olduğu için ve oldukça, bir varlığın veya borcun 
likidite riski profilinin ve bağlantılı fiyatlandırmanın doğru düzenlenmesi bir geri besleme 
mekanizması yaratır. Bu geri besleme mekanizması, fonlama giderlerini performans ölçümle-
riyle düzenler; işin her zamanki gibi ve olağan akışı içinde sürdüğü durumlarda likiditenin 
etkin ve verimli yönetimi için uygun teşviklerin verilmesini ve uygulanmasını sağlar ve bir 
likidite olayında piyasa koşullarına bağlı olarak bu fiyatlandırmada değişiklik yapılması için 
bir mekanizma içerir ve sunar. Daha sonra, bu dinamik, bir genel likidite riski yönetim 
sürecinin bir parçası olur.  

 
Ek olarak, bir firma içinde fonlama giderleri de saydamlaştırılmalıdır; bu, sadece liki-

dite yönetiminin kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda firma içinde likiditenin bir kıt 
kaynak olarak etkin ve verimli kullanılmasını da teşvik eder.  

 
İç Kontroller: 
 
Tavsiye 12: Firmaların bu sistemlerde düzenli ve bağımsız gözden geçirme ve ince-

lemeler ve bu sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil, likidite riski yönetim 
süreçleri üzerinde etkin ve verimli iç kontrol sistemleri bulunmalıdır. Firmalar, bu gözden 
geçirme ve inceleme faaliyetlerinin sıklığı ve kapsamının iç risk değerlendirmeleriyle uyumlu 
olmasını ve iç risk değerlendirmeleriyle desteklenmesini sağlamalıdırlar.  

 
Tartışma: 
 
Likidite riski yönetiminin hem iç taraflar hem de denetçiler tarafından bağımsız ince-

lenmesini ve kontrol edilmesini öngören Basel Prensiplerine uygun olarak, hemen hemen tüm 
firmalar, çoğunlukla ve sıklıkla iç denetim departmanının yaptığı yıllık denetim ve inceleme-
ler formunda olmak üzere, bir şekilde düzenli iç kontrollere tâbidirler. Ek olarak, firmaların 
çoğu bir dış denetimin kontrolünden de geçerler. İç kontrol ve gözden geçirme faaliyetleri, 
genelde, politikalara, süreçlere ve limitlere uyulup uyulmadığı konusunda odaklanırlar.  
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Kamuya Açıklamalar: 
 
Tavsiye 13: Firmalar, kendi likidite pozisyonları ve likidite riski yönetim uygulamala-

rı hakkında gereken kalitatif (niteliksel) ve kantitatif (niceliksel) bilgilerin kamuya uygun 
şekil ve yollarda açıklanmasını sağlamalıdırlar. Firmaların iç ve dış koşulları ve ortamları 
kadar likidite uygulamalarının da birbirlerinden çok farklı olabildiği dikkate alındığında, 
kantitatif açıklamaları zorunlu tutmak anlamlı olmayacağı gibi firmalar arasında kıyaslanabilir 
bir ölçüt de olmayacaktır. 

 
Tartışma: 
 
Firmalar, likidite durumları hakkında piyasa katılımcılarına farklı miktarlarda bilgi ve-

rirler. Kreditörlere, yatırımcılara ve diğer karşı taraflara verilen bilgilerde, esas olarak, 
firmanın kamuya yönelik açıklamalarına ve yıllık raporlarına atıflar yapılır. Düzenleyici 
organlara ve kredi derecelendirme kuruluşlarına ise çok daha geniş kapsamlı ve çeşitli bilgi 
verilir, fakat normalde bu bilgiler de sadece talep edildiğinde ve talep bazında verilir. Hangi 
bilgilerin verileceği ve açıklanacağı kararı, hem kanuni koşullar ve mevzuattan, hem harici 
müdahilleri şaşırtmak ile faydalı ve gerekli bilgileri vermek arasında denge kurma çabasın-
dan, hem de yatırımcıların ve derecelendirme kuruluşlarının taleplerine cevap verme ve 
saydamlığı kurma arzusundan etkilenir ve bu faktörlerle belirlenir.  

 
Firmaların çoğu likidite durumları hakkında bilgileri üç aylık ve yıllık raporlarında ve-

rirler; ancak buna rağmen, firmaların likidite yönetim uygulamalarının birbirlerinden çok 
farklı olmasından ve açıklama ve bilgilendirme uygulamalarının da işletmeler ve ülkeler 
arasında farklılık göstermesinden dolayı bu bilgilerin detay düzeyleri arasında büyük farklar 
olabilir.  Firmalar, kamuya yaptıkları açıklamalarda, genellikle, bilinen ve beklenen nakit 
fonlama gereksinimlerini karşılamak için yeterli miktarda fona sahip olmayı sağlama ve 
garanti etme hedefiyle likidite yönetimi yaptıklarını açıklar ve belirtirler. Bu açıklamalar, 
genellikle, fonlama ve likidite planlarının kalitatif tanımları üzerinde odaklanma eğilimi 
gösterir, fakat bu planları desteklemek için çok az kantitatif detay verirler. Likidite planlarının 
hazırlanması ve geliştirilmesinde, bu açıklamalar, genellikle, işle ilgili ve likidite gereksinim-
leri, kanuni koşullar ve mevzuat, derecelendirme kuruluşunun kriterler, vergiler, cari faiz 
oranları ve diğer piyasa koşulları da dahil çeşitli likidite riski ölçütleri içerirler. Firmaların 
çoğunun yaptığı açıklamalarda, likidite havuzlarını veya rezervlerini esas olarak ve birinci 
düzeyde yatırdıkları likit enstrüman tipleri de gösterilir ve açıklanır.  

 
Firmaların yaptığı açıklamalarda, firmanın kullandığı likidite riski ölçüm, yönetim ve 

izleme teknikleri hakkında bilgiler de bulunur. Bu teknikler, genellikle, likidite limitlerinin, 
bir likidite oranları dizisinin, piyasa tetikleyici faktörlerinin, geçici ve uzun-vadeli stres 
senaryolarının periyodik stres testlerinin, nakit akış projeksiyonlarının, likit varlıklar 
analizinin, vadeli likidite boşlukları ve uyumsuzluklarının ve nakdi sermaye ölçümlerinin 
kullanılmasını içerir. Firmaların çoğunun yaptığı analizlerde çeşitli farklı likidite oranları 
kullanılmasına rağmen, genellikle gerçek oranlar açıklanmaz ve bildirilmez. Bunun yerine, 
firmalar, likidite kaynakları dengesinin unsurlarını belirtir ya da ulaşmaya çalıştıkları asgari 
sonucu açıklarlar. 

 
Firmaların çoğu, beklenmedik durum fonlama stratejileri hakkında ve beklenmedik 

durum likidite planlama çerçevelerinde hesaba katılan riskler (örneğin, genel piyasa bozulma-
ları, olumsuz ekonomik gelişmeler, vb.) hakkında bilgiler de verirler. Firmaların çoğu en 
olumsuz ve kötü koşullarda bile fonlama gereksinimlerini karşılayabilecek bir durumda olmak 
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için bir tür stres testinden geçtiklerini açıklamalarına rağmen, bunların çoğu uyguladıkları 
stres testi tipini açıklamazlar. Bu bilgileri açıklayan firmaların genelde verdiği bilgilere örnek 
olarak, derecelendirmede bir veya iki-basamak veya puanlık düşüşler, müşterilerin mevduatla-
rını çekmeleri, varlıklarının likiditesinde bozulma ve teminatsız fonlamaya erişim imkanının 
olmaması veya sadece sınırlı erişim imkanı olması sayılabilir.  

 
Uygulamaların genel yapısı dikkate alındığında, kamuya yönelik kalitatif açıklamalar-

da bir iyileştirme ve gelişme için imkan vardır. Çoğu durumda, likidite yapısı ve yönetişimle 
ilgili tartışmaların alanı, likidite-izleme uygulamalarını ve bu uygulamaların gerçekleştirildiği 
zaman periyotlarını ve grupları daha iyi açıklayacak ve tanımlayacak şekilde genişletilebilir. 
Firmalar, analizlerinde kullandıkları kilit ölçütler hakkında ve uyguladıkları stres testlerinin 
tipleri hakkında detaylı bilgi vermelidirler. Ek olarak, firmalar, beklenmedik durum fonlama 
planlarının genel niteliğini ve bu planların gözetim ve denetiminde ve limitlerin tespitinde ve 
izlenmesinde uygulanan iç yönetişim sistemini de açıklamalı ve tanımlamalıdırlar. 

 
Firmaların pratikte karşılaştıkları çok gerçek kısıtlamaların sayısı dikkate alındığında, 

firmalar nispeten az miktarda kantitatif veri ve bilgi açıklamaktadırlar. Kamuya açıklama 
pratikleri, sadece her firmanın kamuya açıklamayla ilgili felsefesiyle değil, aynı zamanda 
özellikle bu bilgilerin muhasebe kavramlarına dayanmadığı durumlarda. firmaların kantitatif 
likidite riski ölçütlerini ve ölçüm sonuçlarını kamuya açıklama kabiliyetini sınırlayan ve 
etkileyen temel hukuki mülahazalarla ve mevzuata uyum mülahazalarıyla da belirlenmektedir. 
Firmalar, diğer unsurların yanı sıra, fiyat açısından duyarlı olabilecek bilgilerin kamuya 
açıklanması üzerindeki kısıtlama ve sınırlamaları da dikkate almakla yükümlüdürler. 

 
B. Likidite Riskini Ölçmek, İzlemek, Kontrol Altında Tutmak İçin Analitik Çerçeve  
 
Fonlama İhtiyaçlarının Tahmin Edilmesi, Ölçülmesi ve İzlenmesi: 
 
Ölçüm ve İzleme Araçları: 
 
Tavsiye 14: Firmalar, fonlama likidite riskini ölçmek ve izlemek amacıyla haklı sebep 

ve gerekçelere dayanan, sağlam ve dokümante edilmiş metodolojiler geliştirmeli ve uygula-
malıdırlar. Firmalar, aktif ve pasiflerinin gelecek nakit akışlarını ve önemli tutarda ise, 
bilanço-dışı kalemlerini uygun zaman periyotları için tahmin etmeli ve projeksiyonlarını 
yapmalıdırlar. Uygunsa, firmalar, yoğunlaşmayı ve çeşitlendirmeyi izlemek amacına yönelik 
önlemler almayı ve likidite oranları kullanmayı da düşünmelidirler. 

 
Tavsiye 15: Firmalar, aktif ve pasiflerinin ve bilanço-dışı hesap kalemlerinin gelecek 

nakit akışlarını tahmin etmek için kullandıkları metodolojilerin uygunluğunu sürdürdüğünden 
emin olmak ve bunu teyit etmek amacıyla ve net fonlama gereksinimlerinin duyarlı olduğu 
temel varsayımları ve/veya parametreleri tanımlamak ve belirlemek amacıyla düzenli olarak 
doğrulanmasını da sağlamalıdırlar.  

 
Tartışma: 
 
Likidite risklerini ölçmek ve izlemek için, firmalar çeşitli farklı ölçüm teknikleri, za-

man periyotları ve granülarite seviyeleri kullanırlar.22 Firmaların temel ve asli fonlama likidite 
riski ölçüm modelleri, potansiyel P-L etkilerini değil, nakit akışlarını ölçer ve  belirlerler.23 
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Firmaların çoğu, birkaç gün ile birkaç ay arasında değişen ufuklar için en azından haf-
tada bir kere ve birkaç ay ile uzun yıllar arasında değişen daha uzun ufuklar için en azından 
yılda bir kere üretilen bir “nakit akışı uyumsuzluğu/likidite boşluğu” ölçütünü kullanırlar.24 
Kısa- vadeli tahminler genellikle günlük sıklıkta üretilirler; uzun-vadeli tahminler ise haftalık 
sıklıkta üretilebilirler, ancak aylık veya üç aylık sıklıkta üretilmeleri de normal ve yaygın bir 
uygulamadır. Firmaya-özgü ve endüstri bazlı analizler için sıklıkla bilanço oranları kullanılır. 

 
Yaygın uygulamalar şunlardır: 

 
• Boşluklar üzerinde belirli limitler koyarak ürünlere, örgütlenme birimlerine veya faaliyet 

alanlarına göre boşluk dökümlerinin analiz edilmesi; 
• Çeşitli farklı stres senaryolarında likidite gereksinimlerinin tahmin edilmesi ve  
• Ölçütlerin volatilitesinin geçen gün elde edilen değerlerle günlük bazda güncellenmesi. 
 

Likidite pozisyonlarının gerçek-zamanlı izlenmesi yöntemi, özellikle yatırım bankaları 
tarafından ya da Hazine departmanı seciyesinde ve temel olarak gün-içi nakit ve teminat 
yönetimi için kullanılır.  

 
Fonlama Kapasitesinin Tahmin Edilmesi: 
 
Tavsiye 16: Firmalar, borçların ve yükümlülüklerin mevduat sahibi, yatırımcı ve ürün 

tiplerine,  pazarlara ve kurlara göre çeşitlendirilmesi, yatırımcılarla ilişkiler ve finansman ve 
varlıkların satılması da dahil, fonlama stratejilerinin farklı unsurlarının yönetimi için iyi ve 
haklı gerekçelere dayanan, sağlam ve dokümante edilmiş metodolojiler uygulamalıdırlar. Bu 
unsurlar, yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerini belirlemek ve net fonlamanın duyarlı 
olduğu ana varsayımları ve/veya parametreleri tanımlamak amacıyla düzenli olarak izlenmeli 
ve gözlenmelidirler. Firmalar, değişen koşullar altında mevcut ve beklenen fonlama likidite 
risklerini daha iyi anlamak için, teminatlı ve teminatsız fonlama kapasitelerini (toplam olarak 
ve anlamlı alt-grupları için) ölçmeli ve/veya tahmin etmelidirler. 

 
Tartışma: 
 
Normal koşullarda, firmaların çoğu fonlama riskini farklı fonlama kaynaklarından isti-

fade ederek yönetirler ve bu da, fonlama pozisyonlarında olumsuz bir gelişme olmasına engel 
olmalarına yardımcı olur. 

 
Firmaların çoğunun normal koşullarda fonlama kapasitelerine ilişkin temel tahminleri, 

esas olarak, onların farklı teminatlı ve teminatsız fonlama kaynaklarında geçmişte yaptıkları 
gözlemlere dayanır ve bu gözlemlerden türer. Haircutlar (kesintiler) da geçmiş gözlemlerden 
doğar. Gerekirse ve gerektiğinde, bu tahminler, hem farklı fonlama kaynaklarını kullanma 
sorumluluğunu üstlenmiş olan kişilerin görüş ve düşünceleriyle hem de toptan piyasalarda bir 
firmanın adıyla tanınmış olan üçüncü-şahıs dealerlar’ın görüş ve düşünceleriyle tamamlanır. 
Fonlama kapasitesinin tahmininde dikkate alınan faktörler, firmanın faaliyet gösterdiği ülkeye 
ve pazarların tiplerine bağlı olarak firmalar arasında büyük farklar gösterebilir. 

 
Fonlama kaynakları içinde, bazı firmalar, “gerçekçi” olarak gördükleri veya temel (a-

na) fonlama kapasitesi adını verdikleri fonlama kapasitesi ile bu kapasitenin fazlalık tampon 
olarak gördükleri “fazla” kısmı arasında ayrım yaparlar ve bunları birbirinden ayırırlar. Daha 
sonra, kredi verenlerin o firmaya kredi açma iştahı, firmanın henüz kullanmadığı kredileri ve 
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firmanın programlarının her biri için dokümante edilmiş fakat henüz kullanılmamış programın 
büyüklüğü faktörleri dikkate alınarak, güvenilir kısmın üzerindeki fazla kapasite analiz edilir 
ve ölçülür.  

 
Güvenilirlik, bazı durumlarda, bazı fonlama kaynaklarının en azından kısmen ortadan 

kaybolmuş varsayıldığı stres testi analizleri ve senaryolarının sonuçlarına dayanılarak tespit 
edilir. Örneğin, toptan fonlama kapasitesi tahmininde, firmaların çoğu, teminatsız fonlama 
kapasitelerinin kaybolacağını veya önemli oranda azalacağını varsayarlar. Bu varsayımın 
kapsamı hem kullanılan senaryonun şiddet seviyesine hem de firmanın cari kredi derecesine 
bağlı olarak değişir. Benzer şekilde, bazı firmalar, firmaya-özgü likidite olaylarının vukuu 
halinde, taahhüt edilmiş likidite kredilerinin onlara kullandırılacağını varsayma konusunda 
dikkatli ve ihtiyatlı davranırlar.  

 
Rehnedilebilir aktifler ve takyit edilmemiş likit aktifler de dahil, karşı taraflara, piyasa 

likiditesine, kreditör araştırmasına ve ürünlere göre sınıflanan farklı fonlama kaynaklarının 
detaylı ve derin bir analizi yapılarak da güvenilirlik tespit edilebilir. 

 
Fonlama kapasitesinin tahmin edilmesi ve yönetilmesi uygulamaları şunları içerir: 

 
• Ana fon sağlayıcılarıyla ve merkez bankası ıskonto bölümleriyle ilişkileri güçlendirmek-

ten sorumlu olan ve sadece bu amaca yönelik bir masa / birim kurulması; 
• Grup için henüz kullanılmamış iştah / fazla kapasite hakkında tahminler yapılması; 
• Hem piyasa likiditesini hem de isme-özgü kaygı ve endişeleri dikkate alan stresli piyasa 

koşulları bazında her senaryo için hesaplanan kesintiler (haircut’lar) ve  
• Her senaryoda fonlama stratejilerinin tanımlanması ve belirlenmesi. 
 

Varlık ve Fonlama Çeşitlendirme Uygulamaları: 
 
Tavsiye 17: Firmaların yaptıkları işin niteliğine, faaliyet gösterdikleri pazarın ortamı-

na ve koşullarına ve faaliyet gösterdikleri ürünlerin ve pazarların tiplerine uyumlu varlık ve 
fonlama çeşitlendirme stratejileri bulunmalıdır. İç ve dış ortam ve koşullarda değişiklik 
oldukça bu stratejilerde de ayarlamalar yapılmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğu, mevduat sahibi (mudi) yoğunlaşmasını izlerler. 
 
Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefine, genellikle, aşağıdaki uygulamalarla 

ulaşılır: 
 
• Güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir perakende ve ticari mevduat imtiyazı; 
• Önceden tanımlanmış periyotlarda hedeflere veya limitlere göre dağıtılmış ve yayılmış 

vade tarihleri; 
• Bu programlara destek olmak için kurulan ve kullanılan bir iç altyapı da dahil, çeşitli 

farklı fonlama programları (örneğin, seküritizasyon / menkulleştirme); 
• Ticari kağıtlar (CP), CD’ler, prospektüs-bazlı borçlanma programları ve seküritizasyon 

gibi çeşitli farklı fonlama ürünleri; 
• Merkez bankaları, emeklilik fonları, para piyasası fonları ve para yöneticileri gibi farklı 

toptan yatırımcı tipleri;  
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• Mevduat sahiplerinin çeşitlendirilmesi; 
• Farklı coğrafyalar; ülkeler ve bölgelerden yatırımcılar ve  
• İşlem yapılabilecek birden çok kur. 
 

Likit aktifler, aşağıda sayılan varlıklar kullanılarak çeşitlendirilebilir: 
 
• Rehnedilebilir aktifler (merkez bankalarının ve endüstrinin kriterlerine bağlı olarak); 
• Repo yapılabilir aktifler ve  
• Nakit yapılarla veya sentetik yapılarla (kredi temerrüt swapı) seküritize edilebilir aktifler 

(perakende tüketici kredileri, perakende ipotek teminatlı krediler, kurumsal krediler, vb.). 
 

Alternatif olarak, firmaların likit aktiflerin tiplerine, ihraççıların tiplerine, ihraççıların 
isimlerine, kredi derecelendirmesine ve başka anlamlı kriterlere göre belirlenen farazi limitleri 
ve/veya belirli bir üründe envanterleri arttıkça daha uzun likidasyon (tasfiye) süreleri/daha 
büyük kesinti oranları bulunabilir.  

 
Kurlara, Sınır Ötesine ve Tüzel Kişiliklere Göre Likidite Pozisyonu: 
 
Tavsiye 18: Firmaların faaliyet gösterdikleri tüm büyük ve önemli kurlarda tüm ö-

nemli tüzel kişilikler, ülkeler, yabancı şubeler ve iştirakler için likidite pozisyonlarını ölçmek, 
izlemek ve kontrol altında tutmak amacına yönelik bir sistemleri bulunmalıdır. Toplam döviz 
likidite riski taahhütlerini değerlendirmenin ve izlemenin yanı sıra, firmalar, her büyük ve 
önemli kur için stratejilerinin ayrı ve bağımsız analizini de tek tek yaptırmalıdırlar ve bu 
analizde, duruma göre uygunsa, likit pazarlara ve çeşitli farklı fonlama alternatiflerine sahip 
belirli kurlar için uygulanacak stratejilerin global nitelikte olmayan veya gelişmekte olan 
pazar kurları için uygulanacak stratejilerden nasıl farklı olabileceği gösterilecektir. Firmalar, 
kurların25 (örneğin, ABD doları, Euro, Japon yeni, İngiliz poundu ), tüzel kişiliklerin ve 
ülkelerin teşkil ettiği havuzlar arasında mübadele edilebilirliğe (değiştirilebilirliğe) ne kadar 
ve hangi oranda güvenilebileceğini de belirlemelidirler ve bu tespit de düzenli olarak gözden 
geçirilmeli ve incelenmelidir. Firmalar; çeşitli iç ve dış faktörlerin ışığı altında yerli ve 
yabancı kurlar arasındaki uyumsuzlukları değerlendirmeli, izlemeli ve uygunsa, kabul 
edilebilir uyumsuzluk sınırları belirlemeli ve koymalıdırlar.   

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğunun kullandığı ölçütlerde, genellikle, bir kurdan diğerine ve ülkeler a-

rasında ve tüzel kişilikler arasında likidite fazlasını kaydırma ve transfer etme kabiliyeti 
dikkate alınır ve hesaba katılır. Firmalar, genellikle, likidite risk maruziyetlerini kurlara göre 
ölçer ve tayin ederler ve mübadele edilebilirliği tespit etmek amacıyla, herhangi bir iç veya 
dış endişe veya kaygıyı tetiklemeden işin olağan ve normal akışı içerisinde grup tüzel 
kişilikleri arasında fonları ödünç alıp verme kabiliyeti ve konvertibilite ve swap pazarının 
derinliği gibi çeşitli kıstaslardan yararlanırlar. Bazı firmalar, kısa-vadeli likidite pozisyonlarını 
tespit etmek için konsolide bazda mübadele edilebilir kurların havuzlarını değerlendirir ve 
dikkate alırken, diğerleri  aynı bazda ABD doları, Euro, İngiliz poundu gibi büyük kurları 
değerlendirir ve dikkate alırlar. 

 
Firmaların çoğu, gerektiğinde, döviz piyasalarının likiditesini ve spot döviz alım sa-

tımlarında tasfiye ve ödeme konvansiyonlarını hesaba katmak için ilgili kur riski 
maruziyetlerinde ayarlamalar yaparlar. Konvertibilite riski firmaların çoğu için büyük bir 
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sorun olarak gözükmez, çünkü bu risk genellikle stres testi ve beklenmedik durum planlaması 
yoluyla ve/veya limitler dahilinde hesaba katılır ve dikkate alınır.  

 
Vadelerine Göre Likidite Pozisyonu: 
 
Tavsiye 19: Firmalar, risk maruziyetinin niteliğine bağlı olarak fonlama riski 

maruziyetlerini ölçecekleri, izleyecekleri ve kontrol altında tutacakları belirli zaman periyotla-
rı ve ufuklarını seçmelidirler. Kısa-vadeli ufuklar en azından gelecek birkaç gün ile gelecek 
birkaç ay arası süreleri içermeli; uzun-vadeli ufuklar ise en azından bir yıl olmalıdır. Ölçüm-
ler, duruma göre ve uygunsa, hem sözleşmeyle kararlaştırılan akdi veya efektif vade tarihleri 
hem de bilinen ve tahmin edilen akışlar kullanılarak (örneğin, krediler, varlıklar, ana/çekirdek 
mevduatlardaki, vb. değişikliklerle ilgili varsayımlar dikkate alınarak) yapılmalıdır. 

 
Daimi Aktif ve Pasifler ve Akdi Vadeleri Bulunan Aktif ve Pasiflerde Tutma  

Oranları: 
 
Tavsiye 20: Firmalar, daimi (nonmaturing) aktif ve pasiflere likidite değerleri verme-

den ve tahsis etmeden önce tüm ilgili iç ve dış faktörleri dikkate alan sağlam bir kalitatif ve 
kantitatif analitik çerçeve oluşturmalı ve kullanmalıdırlar. Akdi vade tarihlerinin likidite 
değerinin iyi göstergeleri olmayabileceği başka aktif ve pasif kategorileri için de aynı süreç 
uygulanmalı ve izlenmelidir. 

 
Tavsiye 21: Firmalar, fonlama enstrümanlarının özelliklerini iyi anlamalı ve hem işin 

her zamanki gibi olağan seyrinde devam ettiği koşullarda hem de stresli koşullar altında 
efektif nakit akışlarını değerlendirmelidirler. En azından, daimi pasifler için tutma oranları, 
perakende ve ticari mevduat pasifleri için farklı ve ayrı gözlemlenmeli ve görülmelidir. 
Firmalar, daimi pasifler için tutma oranlarını ülkeye, yatırımcı tipine, ürüne, kura ve senaryo-
ya göre analiz etmelidirler.  

 
Tartışma: 
 
Kurumların çoğu, daimi pasiflerin vadesiz mevduatlar ve sermaye gibi bir kısmını li-

kidite pozisyonlarında ana ve çekirdek kısım olarak görür ve değerlendirirler. Vadesiz 
mevduatlarda ve diğer daimi mevduat tiplerinde, istatistiksel analizler, genellikle, bir firmanın 
kısa-vadeli fonlama olarak görülen bir değişken kısım ile orta ilâ uzun-vadeli fonlama olarak 
görülen bir durağan/sabit kısım arasında ayrım yapmalarına olanak sağlar.  

 
Bu mevduatların durağan-sabit kısmının zaman programlamasında, bir kurumun veri-

lerini analiz etmek için kullandığı varsayımları ve modelleri yansıtan azaltma (decay) 
faktörleri hesaba katılır ve dikkate alınır. Farklı varsayımların kullanılması, farklı riskten 
kaçınma seviyelerini yansıtabilir.   

 
Risk azaltma faktörleri, müşterilerin tipine26 (perakende/bireysel, büyük kurumlar, kü-

çük ve orta boy kurumlar) ve fonlama enstrümanlarının tipine (faizli mevduatlar, faizsiz 
mevduatlar, sigortalı mevduatlar) bağlı olabilirler. 

 
Bazı kurumlar, daimi aktif ve pasiflere risk azaltma faktörlerini, kantitatif modellere 

hiç bakmadan sadece kalitatif görüş ve yargılar kullanarak tahsis eder ve verirler.  Bazı 
kurumlar ise, yaptıkları istatistiksel analizlerin sonuçları hakkında, ana çekirdek değerleri 
koşulların gerektirdiği şekilde ayarlayarak görüş ve yargılarda da bulunabilirler.   
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Tavsiye 22: Bir mevduat sahibi (mudi) sigortasının bulunduğu ülkelerde, mudi davra-
nışları modellemesi yapılırken, uygun görüş ve yargısal analize tâbi olarak bu sigorta 
incelenmeli ve değerlendirilmelidir.  

 
Genelde, bir kriz halinde, sigorta koruması altındaki mevduatlar diğer mevduatlara kı-

yasla daha “yapışkan” olarak görülebilir ve değerlendirilebilirler. Bu kavramın pratiğe 
uygulanmasında, son gelişmelerin tarihsel şablonların dikkatli ve ihtiyatlı bir ayarlamasını 
gerektirebileceğini gösteren göstergeler de vardır. 

 
Tartışma:  
 
Firmalar, mevduat sahibi (mudi) sigortasının mudi davranışları modellemesinde dik-

kate alınması gereken bir etken olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş gözükmektedirler. 
Ülkeye-özgü belirli bazı olaylarda, mevduat sigortası belirli bankalara bir rekabet dezavantajı 
olarak görülebilir ve bu da kaliteye yönelik çabaları sınırlandırır.  

 
Ek olarak, belirli bazı ülkelerde mevduat sigortası ya sadece yerli kurumlara sunul-

maktadır ya da sigorta koşulları yerli ve yabancı kurumlar için farklı olabilmektedir. Bir 
likidite olayında mudilerin davranışı ve bu davranışın yapabileceği etkiler tespit edilirken bu 
olayların değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerekir.27 Lütfen “Değişen Uluslararası Ortam 
ve Koşullarda Yeni Ortaya Çıkan Likidite Sorunları” başlığı altındaki “Pasiflerin Davranışı” 
bölümüne bakınız. 

 
Şarta Bağlı Likidite Talebinin Kaynakları ve İlgili Tetikleyici Faktörler: 
 
Tavsiye 23: Firmalar, likidite riski ölçümlerinde ve ölçütlerinde, henüz kullanılmamış 

taahhütlerin potansiyel likidite sonuçlarının ve bunların tetikleyici olaylarının da hesaba 
katılmasını ve dikkate alınmasını sağlamalıdırlar. Farklı taahhüt tipleri (örneğin, kabili rücu 
ve gayri kabili rücu, şartlı ve şartsız, kredinin amacı ve müşterilerin tipleri ve müşterilerin 
kredi derecelendirmeleri gibi) arasında bir ayrım yapılmalıdır. Likidite riski sonuçları, çeşitli 
stres senaryolarında para çekme olasılıkları uygulanarak modellenmelidir.  

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğu için, kullanılmamış ticari kredi taahhütleri ve kambiyo senedi 

yedekleme kredileri, şarta bağlı likidite talebinin temel ve ana kaynaklarıdır. Diğer temel ve 
ana kaynaklar ise kurumun niteliğine bağlıdır. 

 
Çekişler için potansiyel tetikleyici olaylar ise ekonomik çevrimleri (konjonktürel çev-

rimler), sistemik krizleri, kredi derecelendirmesi düşüşlerini (kaybedilen çentik sayısı 
terimiyle ifade edilen farklı şiddet ve önemlilik düzeyleriyle), ülke krizlerini, belirli pazar 
bozulma olaylarını (örneğin, CP pazarında bozulma, kredi krizleri/darboğazları) ve 
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) teminat anlaşmalarını içerir. 

 
Uygulamalar ise şunları içerir: 

 
1. Farklı şiddet ve önemlilik seviyeleriyle tahmin edilen tetikleyici olaylar ve 
2. Senaryo analizinde tetikleyici olayların tahmini etkileri. 
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Finansal Türev Enstrümanlar Nakit Akışı: 
 
Tavsiye 24: Önemli ise, firmalar, likidite riski analizlerinde finansal türev enstrüman-

larla ilgili nakit akışlarını (hem sözleşmelerin tekrar fiyatlandırma veya vade tarihinde oluşan 
ve hukuki çerçevelerle desteklenen net akışlar hem de bu sözleşmelerin ömrü süresince marj 
veya teminat değişimini kapsayan net akışlar) ve faiz oranı akışlarını değerlendirmeli ve 
dikkate almalıdırlar. 

 
Tartışma: 
 
Beklenen önemli nakit akışlarının belirsiz sonuçlarla ilgili potansiyel nakit akışların-

dan daha fazla izlendiği gözükmesine rağmen, firmaların çoğu, likidite riski analizlerinde 
finansal türev enstrümanların nakit akışlarını değerlendirir ve dikkate alırlar. Firmaların çoğu, 
likidite talebi ve arzını ölçerken, bilanço-içi enstrümanlarla bağlantılı faiz nakit akışlarını 
ölçüme dahil etmezler. Belirsiz sonuçlarla (örneğin, opsiyonlar) ilgili ve bağlantılı türev 
enstrüman akışlarının tahmin edilmesinde bazı pratik güçlükler ve sorunlar vardır ve her 
firmanın bu güçlükler ve sorunların önemlilik düzeyi hakkında somut bilgiye dayanan bir 
değerlendirme yapması gerekir. Bu konuda, önemlilik düzeyi tespitinde esas alınması gereken 
faktör, belirli bir iş/faaliyetin her sözleşmesinden doğan türev veya faiz oranı nakit akışlarının 
brüt meblağı değildir. Firmaların bu dönemlerde yaşadıkları tipik ve normal toplam net 
akışlara karşı bu faiz ve/veya türev nakit akışlarının nispi önemlilik düzeyinin ışığında 
ölçümlerine daha fazla kaynak tahsis etmelerine gerek olup olmadığını belirlemek konusunda 
firmalar için belirleyici faktör, ölçüm yapılan her periyot içinde yapılan tüm sözleşmelerin net 
meblağı olmalıdır.  

 
Aktif Likiditesinin Ölçülmesi ve İzlenmesi: 
 
Tavsiye 25: Teminatlı-fonlama kaynaklarına büyük oranda güvenen ve dayanan fir-

maların, işin her zamanki gibi devam ettiği çeşitli koşullar ve stresli koşullar altında aktif 
likiditesini değerlendirmek için kullanabilecekleri sağlam ve güvenilir prosesleri bulunmalı-
dır. Benzer aktiflerin likidite değerlerinin, firmaların işlerinin niteliğine ve ilgili piyasa 
yeteneklerine ve kapasitelerine bağlı olarak firmadan firmaya farklı olabileceği de tanınmalı 
ve kabul edilmelidir.  

 
Tartışma: 
 
Sermaye piyasası platformları bulunan menkul değerler firmaları ve büyük bankalar 

için, bir firmanın teminatsız fonlamasını teminatlı bir baza dönüştürme kabiliyetini değerlen-
dirmek standart bir uygulamadır. Firmanın takyit edilmemiş portföylerinin kredi (“teminat”) 
değeri günlük olarak izlenir ve incelenir. Bu menkul değerlere uygulanan kesintilerin (haircut) 
fonlama masalarıyla birlikte düzenli olarak gözden geçirilmesi ve bir kriz halinde kesintilerin 
ihtiyatlı seviyesini etkileyebilecek risk etkilerine ve pozisyon yoğunlaşmalarına özel bir 
dikkat gösterilmesi gerekir. Bu süreç, hem alım satım portföylerine hem de yatırım portföyle-
rine istikrarlı ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aktiflerin (varlıkların) ödünç almak için 
teminat olarak kullanılması ile bu aktiflerin satışı yoluyla nakit yaratılması arasında ayrım 
yapılmalı ve söz konusu aktifler için uygulanan iş stratejisi, herhangi bir elden çıkartma ve 
kullanımın potansiyel P-L (kâr ve zarar) etkisi ve yönetimin vergisel etkilerini de dikkate 
alarak potansiyel zararları kabul etmeye istekli olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. Satış 
amaçlarıyla uygun kesinti oranının tespitinde, belirlenen likidasyon (tasfiye) süresi boyunca, 
firmanın faaliyet gösterdiği iş ortamının seyrinin ve ayrıca ilgili pazarlarda potansiyel stresli 
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volatilitenin de dikkate alınması gerekir. Repo amaçlarıyla kesinti oranları, pazarların önerilen 
kesinti oranı seviyelerinde pozisyonların seviyesini karşılama ve massetme kabiliyeti 
hakkında yapılan bir değerlendirmeye dayanmalıdır. Bu değerlendirme,  takas için ve başka 
yasal veya kanuni amaçlarla tutulan menkul değerler üzerinde ve bu menkul değerlerin takyit 
edilmiş olup olmadıklarını ya da başka bir sebeple likidite amaçlarıyla kullanılamaz durumda 
olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmalıdır.  

 
Bir aktif ve devam eden satış veya seküritizasyon programı yoluyla likiditesi gösteril-

miş ve kanıtlanmış bulunan diğer aktif sınıflarına da likidite değerlerinin verilmesi gerekir. 
Merkez bankası / devlet repo kredileri, sadece ve ancak test edilmişlerse ve bir isme-özgü 
olay için kullanılabilir durumda ise kullanılmalıdır. 
 
• Firmalar, kesinti oranı tespitlerini geçmiş tecrübelerine, en iyi uygulama hakkındaki 

varsayımlara, likidasyon senaryolarına, mevzuat koşullarına, piyasa veya kredi riskinde 
benimsenen uygulamalara veya piyasa likiditesi modellerine dayandırabilirler. Çeşitli 
farklı modeller arasında yapılan bir kıyaslama, firmaların içinden uygun bir modeli seçe-
bileceği bir sonuçlar dizisi ve seti verecektir. 

 
• Menkul değerlerin likidite değerlerine göre gruplandırılmaları gerekir. Örneğin, uygun 

merkez bankası menkul değerleri ve enstrümanlarına yüksek değerler uygulanır. Likidite 
değerlerinin tespiti ve kategorileştirilmesinde dikkate alınacak diğer kıstaslar ise kredi/ 
derecelendirme kalitesi, piyasa fiyatının mevcudiyeti, vade, menkul değerin tipi, menkul 
değeri edinme ve tutma sebebi (alım satım, yatırım, hedging), menkul değer için teminatlı 
fonlamaya erişim olanağı, ihraççı tipi/ülkesi, kur, pozisyonun boyutu (örneğin, ihraç bo-
yutuna veya günlük işlem hacmine göre) ve tasfiyeye/ödemeye kadar süre kıstaslarıdır. 
Likidite kategorileri yüksek, orta ve düşük likidite olarak ya da ilgili eylemin yapılma 
olasılığına göre gruplandırılabilir.  

 
Firmaların çoğu, aktiflerin (varlıkların) likidite değerini belirlemek için kesinti oranla-

rı veya volatilite analizlerini kullanırlar. Genelde, firmalar, eylemlerinin değerini ve zaman-
lamasını, ele aldıkları senaryo bazında ve temelinde değerlendirirler. 

 
Tavsiye 26: Firmalar, varlık likiditesinin kanıtlanmış bir likidite yaratma kabiliyeti 

temelinde değerlendirilmesini sağlamalıdırlar ve firmalar sadece satış, seküritizasyon veya 
teminatlı ödünçlere ilişkin aktif ve devam eden programlar için kredi almalıdırlar. Öngörülen 
senaryo süresi içinde piyasaların durumu (stresli koşullar) bunu gerektirdiği takdirde kesinti 
oranlarının ayarlanmasına da dikkat edilmeli ve önem verilmelidir. 

 
Tavsiye 27: Varlık likiditesine çok ve büyük bağımlılığı olan firmalar, bu kaynaklar-

dan nakit akışlarının zamanlamasını ve kesinti oranlarını değerlendirmelidirler. Mevcut ve 
kullanılabilir likidite tutarının ve likidasyon (tasfiye) süresinin (ufkunun) tespitinde, değerlen-
dirme süreci, varlığın takyit edilmiş olup olmadığının tespitini ve ayrıca, piyasa kesinti 
oranları, piyasa kapasitesi kısıtlamaları, merkez bankası kredilerine erişim olanağı, teminatta 
yoğunlaşmalar, potansiyel isme-özgü endişeler ve kaygılar ve işlemi tamamlama konusunda 
operasyonel kabiliyetle ilgili bir değerlendirmeyi içermelidir. Özellikle: 
 
• Takyit edilmiş varlıklar, artan likidite değerinin dışında tutulmalıdırlar; 
• Hem işin her zamanki gibi olağan seyrinde devam ettiği koşullarda hem de stresli 

koşullarda kesinti oranları değerlendirilmelidir; 
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• Piyasaların belirli bir varlık sınıfı için kapasitesi değerlendirilmelidir ve  
• İşlemi kolaylaştırma konusunda operasyonel kabiliyet ve kapasite mevcut olmalı ve test 

edilmelidir.  
 

Tartışma: 
 
Ölçütlerin aktif ve pasiflerin piyasa değerlerine dayandığı durumlarda, piyasa fiyatı 

hareketleri mekanik olarak dikkate alınır. Bazı firmalar, işlerinin normal akışı ve seyri içinde 
ve stres/senaryo analizlerinde örneğin kesinti oranlarını (haircut) kullanarak bu piyasa fiyatı 
hareketlerini dikkate alırlar. Bazı diğer firmalar ise, piyasa fiyatı hareketlerinin likidite 
pozisyonları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu, çünkü bu hareketlerin diğer piyasa riski 
ölçütlerine zaten dahil edilmiş olduklarını düşünürler. Bundan dolayı, bu firmalar, likidite 
riski ölçütlerinin bu hareketleri dikkate almak zorunda olmadığına inanmaktadırlar. 

 
Büyük likidite talepleri oluştuğu takdirde, işin ekonomisini (kâr ve zarar) hesaplarken, 

bir firmanın sağlamlığına ilişkin algılamalar hakkında ve iş ilişkilerine mümkün en az zararla 
barındırılabilecek yatırımlar hakkında bir kararın verilmesi gerekecektir. Teminatlı-
kredilendirme pazarlarında faaliyet gösteren firmalar, piyasaların buna izin verdiği durumlar-
da, varlıklarını doğrudan satış yoluyla değil repo işlemleri yoluyla likidite üretmek ve 
yaratmak için kullanabilirler.  

 
Firmaların çoğu, bir ölçüde ve oranda, işin normal seyri içinde ve acil durum koşulla-

rında menkul değerler pozisyonlarından likidite üretme ve yaratma kabiliyetlerine güvenirler; 
diğer firmalar ise nakit yatırımlarını veya bankalar arası piyasa mevduatlarını azaltırlar. 

 
Likidite kaynaklarına, genellikle, likidite dereceleri temelinde ağırlık verilir.  Bir port-

föyün likidite değerinin analizinde, likiditeye kadar olan süre de değerlendirilmelidir (yani, 
firmanın nakit gereksinimlerini karşılamak için tam zamanında likidite yaratabilmesi için 
firmanın varlık ve aktiflerini doğru zamanda doğru yere nakletmesi ne kadar zaman almakta-
dır?). 

 
Likidite Riski Ölçütleri ve Limitleri: 
 
Tavsiye 28: Firmalar, yaptıkları işin niteliğine uygun ve anlamlı ölçütler kullanmalı-

dırlar. Çok geniş ve çeşitli faaliyet alanlarında faaliyet gösteren firmaların aynen ve benzer 
genişlikte bir likidite ölçütleri aralığı kullanmaları beklenir. 

 
Tavsiye 29: Seçilen her ölçüt için, firmalar, bir yasayla emredilmiş limit mi yoksa bir 

tercih edilen hedef/aralık mı empoze edeceklerine yoksa sadece o ölçütün tarihsel trendlerini 
mi izleyeceklerine karar vermelidirler. Ölçütlerin tüm için belirli limitlerin tahsis edilmesine 
ve uygulanmasına gerek yoktur ve firmalar, ilgili iç ve dış ortamları da akıllarında tutarak, 
aynı ölçüt için farklı seçimler yapabilirler. 

 
Tartışma: 
 
Yeterli likidite korumalarını sağlayan ya da gerçekten yararlı yönetim bilgileri veren, 

öngörülmüş varsayımlara dayanan basit, kolay ve önceden belirlenmiş herhangi bir ölçüt ya 
da kantitatif (niceliksel) ölçüt veya kriter yoktur. Kurumlar arasında basit ölçütler empoze 
etme fikri ilk bakışta çekici gözükmesine rağmen, kurumlar arasındaki farklar, normalde, bu 
yolla elde edilen sonuçların yüzeysel görünüş itibariyle benzer olsalar bile aslında gerçekte 
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karşılaştırılamaz olmalarına yol açar. Gerçekten de, bu karşılaştırılamazlık, bu bilgilerin en iyi 
tahminle yararsız olmalarına ve en kötümser bakışla potansiyel olarak aldatıcı ve yanıltıcı 
olmalarına yol açabilir. 

 
Firmaların iştigal ettikleri faaliyetlerin çok çeşitli ve farklı olması ve firmaların büyük-

lüğü, karmaşıklık seviyesi, gösterdikleri kabiliyet ve kapasiteler ve mali durumları arasındaki 
farklar, pratikte ve fiilen, her firmada doğan likidite risklerinin niteliğinin veya boyutlarının 
farklı olabilmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı, bir yasayla emredilmiş ve empoze edilmiş 
ölçütler ve/veya limitler listesi, her firmada doğabilecek likidite riskinin kaynağının ve 
niteliğinin tespiti için ne uygun ne de yeterli olacaktır. Bir firmanın kullandığı ölçütlerin o 
firmanın tanımladığı ve tespit ettiği temel likidite riski zayıf noktaları açısından anlamlı ve 
belirleyici ölçütler olması gerekir. Likidite riski yönetim çabalarında, önceden tanımlanmış ve 
belirlenmiş zayıf noktaları ölçecek şekilde tasarlanmış az sayıda somut ve özel ölçütler 
kullanan bir firma, daha uzun, fakat özgün koşullara daha az uyarlanmış bir ölçütler ve 
limitler seti üreten ve kullanan bir firmadan daha etkin ve daha verimli olacaktır. 

 
Sağlam bir likidite-yönetim çerçevesi, bu faaliyetlerden kaynaklanan ve doğan potan-

siyel likidite riski kaynaklarını tanımlamalı ve bir ölçütler dizisi ve aralığı belirlemelidir. Bir 
likidite riski zayıf noktaları olası kaynakları ve ölçütleri listesi için Ek 1’e bakınız. 

 
Tavsiye 30: Firmalar, likidite riski limitlerinin sadece efektif likidite hareketi üzerin-

deki düzenleyici, kanuni, muhasebe, vergi kısıtlamaları ve dahili kısıtlamalar dikkate 
alındığında bunu yapmanın pratikte mümkün olduğu hallerde ve konsolide bir bazda 
belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamalıdırlar. Firmaların risk toleransları, kurumlar 
arasında ve sınırlar ötesine fon transferi kabiliyeti kısıtlanmamış olmadıkça, münferit 
kurumlar seviyesinde değerlendirilmelidir. Böyle bir kısıtlanmamış kabiliyetin bulunduğu 
durumlarda, bu tüzel kişileri ve coğrafi alanları kapsayan konsolide limitler uygun olabilir. 

 
Tartışma: 
 
Finansal baskı ve kriz zamanlarında belirli kanuni (düzenleyici) kısıtlamalar ve dahili 

kısıtlamalar, baskı ve krizin niteliğine ve kaynağına bağlı olarak gevşetilmiştir (örneğin, 9/11 
krizinde olduğu gibi). Bununla birlikte, belirli bazı kanuni koşulların ve kuralların çok daha 
şiddetli ve sert olabildiği de görülebilir. Firmaların likidite durumlarını merkez bankası 
eylemleri veya kanuni koşul ve kuralların olasılığına ilişkin detaylı ve derin değerlendirmeler 
temelinde yönetmeleri gerekir. Örneğin, belirli aktif ve varlıklar merkez bankaları nezdinde 
teminat olarak kabul edilmedikleri takdirde yapılması gereken varsayım, bu aktiflerin bir 
likidite olayı sırasında da kabul edilemez sayılacaklarıdır. 

 
C. Stres Testi ve Beklenmedik Durum Planlaması:  
 
Stres Testi (Duyarlılık ve Senaryo Analizi)28 
 
Tavsiye 31: Firmalar, likidite analizini, çeşitli farklı firmaya-özgü ve piyasayla-ilgili 

senaryoları ve/veya duyarlılık analizlerini kullanarak ya da sayılanların bir kombinasyonunu 
kullanarak yapmalıdırlar. Stres testi, bir grup seviyesinde, coğrafi bölgelere göre ve bir iştirak 
firma düzeyinde uygun olabilir. Bir krizin ölçüleceği ve krizlerin şiddet seviyelerinin dikkate 
alınacağı süre periyotları (ufuklar) seçilmesinin altında yatan gerekçeler gerektiği şekilde ve 
uygun dokümante edilmelidir. 
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Tartışma: 
 
Firmaların çoğu, likidite riski ölçümlerinin bir parçası olarak senaryo analizini kulla-

nırlar. Pazar stresi senaryolarına örnek olarak, bir gelişmekte olan pazarlar krizi veya ülke 
krizi gibi bir genel bölgesel kriz; bir takas ve tasfiye (ödeme) sisteminin çökmesi; 9/11 gibi, 
fonlama kabiliyetinin kaybedilmesine / toptan para piyasalarına erişimin azalmasına yol açan 
bir sistemik şok ya da finans piyasalarında önemli bir bozulma olayları sayılabilir. Firmaya-
özgü senaryolar, genellikle, çöküşlerin (derecelendirme puanının 1-4 çentik düşmesi); isim 
(ün) riskini belirleyen mevduatların çekilmesinin; takas/tasfiye ve ödeme sisteminde yaşanan 
bir şokun (dahili sistemin devre dışı kalması); bir büyük karşı tarafın veya fonlama kaynağı-
nın, piyasa oyuncusunun veya yükümlünün temerrüde düşmesinin; teminatlı ve teminatsız 
pazarlarda ödünç alma kabiliyeti seviyeleri arasındaki farkların ve CP derecelendirmesi 
kaybının (bir piyasaya-özgü CP krizi de olabilir) etkilerini test ederler. Ortak Forum raporuna 
göre, firmaların üçte ikisi firmaya-özgü etkenleri ve pazar olaylarını ve etkenlerini ayrı ayrı 
simüle ederler. 

 
Firmaların çoğu, bir kriz süreleri ve şiddet seviyeleri aralığını kapsayan çeşitli farklı 

senaryolar uygularlar. Bazı firmalar, kriz olayının farklı noktaları ve aşamalarında aynı 
senaryoyu test edebilir ve iş normale döndüğünde o aşamayı da senaryoya dahil edebilirler. 

 
Ticaret bankalarının çoğu, nispeten kısa zaman periyotları (ufukları) kullanırlar. Bu 

firmalar kısa-vadeli ve teminatsız fonlamaya daha fazla güvenme ve dayanma eğilimi 
gösterdikleri için, bu fonlama kaynağındaki bir bozulmada ayakta kalmaya vurgu yapılır. Öte 
yandan, broker-dealer’ların fonlama profili uzun-vadeli borçlar ve sermaye kaynaklarına 
yaptıkları bir vurguyla daha uzun vadeli olma eğiliminde olduğu için, yatırım bankalarının 
çoğu daha uzun bir referans değeri (benchmark) varsayımı kullanırlar ve bunların çoğu bir yıl 
periyodunu kullanır. Yatırım bankaları için kısa-vadeli fonlama kaynakları, satılabilecek veya 
repo yapılabilecek takyit edilmemiş menkul değerlerle desteklenirler. Bundan dolayı, bu 
kurumlar kısa-vadeli teminatsız yükümlülüklerinin teminatlı kaynaklarla fonlanabilmesini 
sağlarlar. Bu, endüstride kullanılan ve derecelendirme kuruluşlarının ve düzenleyici organla-
rın kabul ettiği standart bir referans değeridir. 

 
Firmalar, maruz kalınacak likidite riski seviyesini tanımlamak amacıyla, likidite riski-

ne yol açabilecek olayların tiplerini değerlendirmeyi seçebilirler. Örneğin, varlık (aktif) 
likiditesi için bir ölçüt/kriter olarak piyasa riski ölçütlerinin entegre edilmesi (birlikte 
kullanılması) yararlı olabilir. Dikkate alınacak bir başka mülahaza da, önceden tanımlanmış 
olaylar meydana geldiği takdirde ve vuku bulduğunda, gereken fonlamayı veya teminatı temin 
etmek için, çöküş (kredi derecelendirme puanında düşüş) tetikleyicilerine veya karşılıklara 
eklemeler yaparak türev işlemleri için maruz kalınacak kredi riski seviyesini düşürme 
uygulamasıdır. 

 
Tavsiye 32: Firmalar, çeşitli farklı varsayımlar setlerinde firma için önemli olabilecek 

tüm nakit girişleri ve çıkışları kaynaklarının davranışlarını ölçmek için stres testlerinin 
yapılmasını ve kullanılmasını sağlamalıdırlar. Bu testler bunların yapıldığı ve kapsadığı 
zaman periyodu (ufku) boyunca istenmeyen bir fonlama eksiğini ve açığını gösterdikleri 
takdirde ve oranda, senaryonun olasılık düzeyinin ışığında, bu eksiği ve açığı karşılamak 
amacıyla, ilgili altta yatan iş limitlerinin normal seyrinin değiştirilmesine önem verilmeli ve 
özen gösterilmelidir.  
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Tartışma: 
 
Nakit girişleri ve çıkışlarının seviyesi ve zamanlaması, her firmanın kendi tarihsel tec-

rübelerine bağlı olarak bir firmadan diğerine ve bir senaryodan diğerine oldukça büyük farklar 
gösterebilirler. Bu seviye ve zamanlama; isim ve ün, piyasada mevcudiyet, cari kredi 
derecelendirmesi veya benzeri başka faktörleri de yansıtabilir. Son zamanlara ait tarihsel bir 
deneyim mevcut değilse, görüş ve yargılar da büyük bir rol oynayacaktır. 

 
Her senaryo, stres altında davranış hakkında varsayımlar içerir ve her bilanço kalemi-

nin ve her bilanço-dışı kalemin run-off profili (yıl başındaki değeri, yıl içinde bu değerdeki 
hareket ve değişimleri ve yıl sonundaki değeri içeren profil) değerlendirilir. Varsayılan 
davranış, niteliği gereği objektif ve/veya sübjektif olabilir. Niteliği gereği sübjektif olanlar 
için, firmalar daha çok veya daha az muhafazakâr olan bir yaklaşım kullanmayı seçebilirler.  

 
Öngörülen stres testinin tipine ve şiddet seviyesine bağlı olarak, potansiyel nakit giriş 

kaynakları, artan temel (çekirdek) müşteri mevduatlarının artırılmasını, daha önce kullanıl-
mamış olan teminatsız ve teminatlı toptan fonlama kapasitesinin kullanılmasını, takyit 
edilmemiş likit aktiflerin satılmasını, zaten programların mevcut olduğu varlıkların 
seküritizasyonunun artırılmasını, taahhüt edilmiş kredilerden kredi çekilmesini ve kullanılma-
sını, merkez bankalarından ödünç alınmasını, kanunen mümkünse müşteri kredilerinin geri 
ödenmesi için çağrı yapılmasını, likit olmayan varlıkların satılmasını ve firmanın çeşitli grup 
tüzel kişilikleri arasında dahili fonlamanın azami düzeye yükseltilmesini içerebilir. Senaryola-
rın çoğu, bir firmanın muhtemelen azaltılmış seviyelerde, daha kısa vadelerle, artmış bir 
maliyetle ya da bu etkilerin bir kombinasyonuyla teminatsız fonları bile pazardan ödünç alma 
kabiliyetini hâlâ koruyup korumadığının testini de içerebilir.  

 
Potansiyel nakit çıkış kaynakları ise ana (çekirdek) mevduatların kaybedilmesini, top-

tan mevduatların devredilememesini, ödeme/tasfiye ve takas sistemlerinin ve türev işlemleri-
nin teminat koşullarının artmasını, işin normal seyri içindeki kredi çekişlerini, taahhüt edilen 
likidite kredilerinden yapılan çekişleri, menkul değerlerle ilgili finans işlemleri ve varlık 
satışları için daha yüksek kesinti oranlarının uygulanmasını, bir çöküş (kredi derecelendirme 
puanında düşüş) olayı sonucunda nakit veya teminat isteği seviyelerinin artmasını ve kredi 
derecelendirme tetikleyicileri nedeniyle mevduat kayıplarını içerebilir.  

 
Stres testlerini yaparken, firmaların kredi maruziyet seviyelerini nasıl ölçeceklerine ve 

bu testlerin sonuçlarına nasıl reaksiyon göstereceklerine karar vermeden önce, krizin başında 
hem krizin şiddet seviyesini hem de bu krizle ilgili pozisyonlarını (tek başlarına ve eşdeğer 
seviyedeki başka firmalara kıyasla) hesaba katmaları ve dikkate almaları gerekir. Bir kredi 
derecelendirme puanı düşüşü gibi potansiyel olarak daha az zarar verici nitelikteki stres 
senaryolarında, firmaların krizin çeşitli farklı aşamalarını incelemeleri ve gözden geçirmeleri 
gerekir; bu, onların zaman içinde aktif ve pasiflerde meydana gelen değişikliklere ilişkin 
varsayımları test etmelerine olanak sağlar. 

 
Tavsiye 33: Firmalar için stres testi varsayımlarında uygun başlangıç noktası, müşteri-

lerle işin her zamanki gibi ve olağan devam ettiği yaklaşımı olmalıdır. Bu yaklaşımda, ilgili 
tüzel kişiliğin varlığını sürdüren bir işletme olarak faaliyet göstermeye devam edeceği ve 
sahip olduğu imtiyazın yüksek ve büyük değere sahip olduğu varsayılır. Krizin şiddet seviyesi 
böyle bir eylemi gerektirdiği takdirde, büyüme planlarının azaltılabileceği ve küçültülebilece-
ği nokta da dahil çeşitli farklı olayların firmayı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için 
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farklı senaryolar kullanılmalıdır. Bu, daha sonra, bir kriz halinde bilançonun evrimini ve 
gelişimini planlamak için kullanılmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğu, stres testi yaparken bilançoya işin her zamanki gibi ve olağan devam 

ettiği yaklaşımını uygularlar. Bu yaklaşımda, varlıkların vadesi geldiğinde devredildiği ve 
bilanço değerlerinin “her zaman yeşil kaldığı” varsayımı yapılır. Bununla birlikte, firmaların 
önemli bir azınlığı bilançodaki değişimleri tahmin etmeye çabalarlar; bazıları senaryonun 
şiddet seviyesine göre bilanço değerlerinde düşüşler olacağını varsayarlar, diğerleri ise kendi 
iş tahminlerine paralel bir büyüme olacağını varsayarlar. 

 
Tavsiye 34: Firmalar, anahtar (temel) stres testlerinin sonuçlarının üst yönetime ve 

uygunsa yönetim kuruluna periyodik olarak iletilmesini ve rapor edilmesini sağlamalıdırlar. 
Firmalar, beklenmedik durum planlarının uygulanmasını tetikleyebilecek ve gerektirebilecek 
en kötü durum senaryolarını bilmeli ve tanımalıdırlar. Fonlama kapasitesi varsayımları da 
dahil, bu testlerin altında yatan varsayımlar ve parametreler ve sonuçta ortaya çıkan nakit 
akışları düzenli olarak incelenmeli ve sorgulanmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Anahtar (temel) stres testlerinin sonuçları, yönetime, bir açılabilecek likidite boşlukları 

dizisi verir ve gösterir; bu, bir beklenmedik durum planı veya ayakta kalma stratejisi 
tasarlamak için başlangıç noktası olabilir. Bu testlerde tanımlanan ve belirlenen potansiyel 
likidite boşlukları ve firmanın likidite üretme ve yaratma kapasitesi, firmanın likidite riski 
alma iştahı da dikkate alınmak kaydıyla, bir likidite limiti çerçevesi için köşe taşlarını 
oluşturabilirler. Üst yönetimle yapılan tartışmalar genellikle şu konuları kapsar: stres testi 
varsayımlarının ne ölçüde gerçekçi olarak görülebileceği ve değerlendirilebileceği; modellerin 
karmaşıklık ve hassasiyet düzeyi ve modelleri eleştirel bir gözle değerlendirme gereksinimi 
(ancak karmaşıklık ve hassasiyet düzeyi, doğru sonuçların bir garantisi olamaz) ve her stres 
durumu ve olayının vuku bulma olasılığı hakkında yapılan tahminler.  Üst yönetim, stres 
testlerine mekanik bir bakış açısıyla cevap vermez ve vermemelidir, fakat hem testleri hem de 
pek çok başka mülahazayı hesaba katarak ve dikkate alarak ve işle ilgili sağlam yargılara 
dayanan uygun stratejik kararlar almalıdır. 

 
Beklenmedik Durum Planlaması – Yönetişim: 
 
Tavsiye 35: Firmaların bir krizin potansiyel erken uyarı sinyallerini; likidite endişeleri 

ve sorunlarının artmasını önlemek amacıyla işin normal ve olağan seyri içinde uygulanan 
strateji ve taktikleri ve likidite eksiklik ve düşüşlerine sebep olan likidite olaylarının farklı 
tiplerine ve farklı şiddet seviyelerine karşı uygulanabilecek olası stratejileri içeren ve 
kapsayan beklenmedik durum planları bulunmalıdır. Bu stratejilerin genişliği ve derinliği, 
stratejilerin bir firmanın büyük operasyonel bozulmalar ve krizler zamanında bile rolünü 
oynamaya ve görevini yapmaya devam edebilmesini sağlaması için, o firmanın finans sistemi 
işletmesinde oynadığı rolü (örneğin, ödeme/tasfiye ve takas sistemine teminat temini gibi) 
yansıtan geri kurtarma hedeflerini kapsamalıdır. Firmalar, beklenmedik durum planlarının 
etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için çaba göstermelidirler. 
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Tartışma: 
 
Bazı firmalar bir krizin aşamalarını tanımlarlar ve o krizi hafifletmek için alınabilecek 

uygun tedbirleri belirlerler. Genelde, firmalar, normal işleyen ve çalışan piyasa koşulları ve 
teminatsız fonlamanın kısmen erişilemez duruma gelebileceği ve likiditeyi güçlendirmek için 
adımların atıldığı ve önlemlerin alındığı bir likidite darboğazı ve teminatsız fonlamanın 
tamamen erişilemez olduğu ve teminatlı fonlamaya erişimin de sınırlı olabileceği bir firmaya-
özgü kriz de dahil şiddetli ve ciddi bir likidite darboğazı veya şoku arasında ayrım yaparlar ve 
bunları ayrı değerlendirirler. 

 
Bu son aşamada, uygun tedbirleri belirlemek ve almak için bir likidite kriz komitesi 

toplanabilir. Bu tedbirler, beklenen likidite pozisyonlarına, piyasa aracılığıyla nasıl nakit 
yaratılabileceğine ilişkin tahminlere ve mevduat kaçışlarından veya toptan fonlamadaki 
azalmadan kaynaklanan projelendirilen nakit çıkışlarına dayandırılır. Firmalar, bir likidite 
krizinin (hem firmaya-özgü hem de pazar-çapında) erken uyarı sinyallerini tanımlayabilir ve 
ilerleyen ve artan bir bozulma olması halinde devreye sokulabilecek işletme prosedürlerini 
belirleyebilirler ve genelde bunu yaparlar.  

 
Piyasa katılımcıları, katıldıkları ve faaliyet gösterdikleri finans sistemlerinin işletmesi 

için sundukları riski yansıtan geri kurtarma hedefleri geliştirerek, büyük operasyonel bozulma 
ve krizleri açıkça göz önüne almalı, değerlendirmeli ve gereken planlamayı yapmalıdırlar.  
Daha kritik hizmetler sunan firmaların daha yüksek standartlar hedeflemeleri gerekir. 

 
Firmalar, kriz arttıkça ve yükseldikçe, taahhüt edilmiş fonlama kredilerinin temini ve 

kullanımının sınırlandırılmasını düşünebilirler ve taahhüt edilmiş fonlama kredilerine erişimi 
satın almanın değerini dikkatle değerlendirmeleri ve düşünmeleri gerekebilir. 

 
Firmalar, çeşitli farklı fonlama gereksinimlerini yönetirler ve bir bozulmadan kaçın-

malarında yardımcı olabilecek ya da alternatif olarak, bir fonlama bozulması sırasında 
kullanılabilecek çeşitli farklı fonlama kaynaklarını ellerinin altında tutarlar. Bu konuda 
uygulanabilecek bir seçenek, likidite fazlasını mahalli kurda ve uygunsa yabancı kurlarda 
yüksek kaliteli varlıklardan oluşan ve gerektiğinde ek likidite yaratmak amacıyla repolarda 
kullanılabilecek ya da pazarda satılabilecek bir portföyde tutmaktır.  

 
Bu Tavsiyeye uygun ve uyumlu olarak, firmalar, kendi beklenmedik durum planları-

nın etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmelidirler. Bazı firmalar, örneğin, stres durumları 
ve koşulları simüle edildiğinde beklenmedik durum planlarının etkin ve verimli olduğundan 
emin olmak için beklenmedik durum testleri yaparlar. Bu testlerin önceden tanımlanmış 
asgari eşik standartları karşılamadığı durumlarda, firmalar genellikle tedbir alırlar. Temel kilit 
risk maruziyetlerinin anlaşılmasını ve bir likidite krizi sırasında kritik öneme sahip alanlarda  
uygulanması gereken beklenmedik durum prosedürlerinin bilinmesini ve anlaşılmasını 
sağlamak için düzenli beklenmedik durum testleri yapılabilir. Bu beklenmedik durum 
testlerinin kapsamı, kriz halinde irtibat noktalarının mevcudiyetini test etmekten bir likidite 
krizi sırasında uygulanacak politika ve prosedürlerin tartışılmasına ve bir krizin simüle 
edilmesine ve bu simülasyonda, iş devamlılığı veya operasyonel ödeme veya tasfiye ve takas 
sorunlarından ziyade bir likidite krizinin yönetilmesine odaklanılmasını içerebilir. 

 
Tavsiye 36: Firmalar, beklenmedik durum planlarının firmanın büyüklüğüne ve kar-

maşıklık seviyesine uygun ve orantılı olmasını ve üst yönetimin yaptığı girdi ve katkıları da 
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içermesini ve yansıtmasını sağlamalıdırlar. İş koşullarında veya piyasa koşullarında değişik-
likler oldukça beklenmedik durum planları da gözden geçirilmelidir. 

 
Tartışma: 
 
Bir beklenmedik durum planının hazırlanmasında yer alan organizasyon seviyesi, iş 

koşulları ve faaliyetlerine bağlı olarak, likiditenin merkezi olarak yönetilip yönetilmemesine 
göre ve likidite baskılarının ilk planda mahalli olarak yönetilip yönetilmemesine göre farklılık 
gösterebilir.  Bir grup olarak raporlama, sadece önemli iştirak firmaları için raporlama ya da 
bölgesel bazda raporlamanın hepsi uygun olabilir. 

 
Beklenmedik durum planlarına Hazine, Risk ve ilgili iş alanlarının ve birimlerinin ka-

tılması gerekir ve bu planlara diğer birimlerin yanı sıra IT (bilgi teknolojileri), operasyonlar / 
takas ve tasfiye/ödemeler, iletişim ve Finans birimleri de katılabilir. Genelde, çalışma 
gruplarının görev ve rollerini anlamalarını ve kararlar ve eylemlerin uygun bir şekilde 
alınmasını ve iletilmesini/bildirilmesini sağlamak amacıyla Hazine veya Risk bölümlerinden 
bir kişi beklenmedik durum planı koordinatörü olarak tayin edilir ve görevlendirilir. 

 
Tavsiye 37: Firmalar, beklenmedik durum planlaması sürecinin, bir kriz sırasında gö-

rev ve roller konusunda kafa karışıklığından veya karışıklıktan kaçınmak amacıyla likidite 
olaylarına ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesini ve likidite olaylarıyla ilgili görev, 
rol ve sorumlulukların açıkça dağıtılması ve paylaştırılmasını içermesini sağlamalıdırlar. Bu; 
kararların zamanında alınmasını sağlamak; sorunların gereksiz kademelere ve yerlere 
götürülmesini önlemek ve piyasa katılımcıları, çalışanlar, müşteriler, kreditörler, düzenleyici 
organlar ve hissedarlara yeterli güvence sağlamak amacıyla zamanında, açık, istikrarlı, tutarlı 
ve kesintisiz iç ve dış iletişim akışlarına yönelik stratejileri ve prosedürleri de içermelidir. Bu; 
bir likidite krizinde liderlik rolleri ve görevlerinin verilmesi ve dağıtılmasını içerir ve üst 
yönetim için bir irtibat noktası olarak görev yapacak bir resmi kriz ekibinin tayin edilmesini 
de içerebilir. Planlama süreci, temel kilit görevler için yedeklerin de tayin edilmesini ve temel 
kilit sistemlerin ve süreçlerin firmanın iş devamlılığı planlamasında dikkate alındığına ilişkin 
bir güvenceyi de içermelidir. 

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğunda, başkanlığını Hazine Direktörünün veya CFO’nun (Mali İşlerden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) yaptığı bir likidite krizi ekibi vardır. Alternatif olarak, üst 
yönetim, Hazine, Finans ve Risk Yönetimi bölümlerinden temsilcilerin, aktif-pasif yöneti-
minden (ALM) sorumlu temsilcilerin, fonlama masası üyelerinin ve önemli grup işletmeleri-
nin temsilcilerinin yer aldığı etkin bir ALCO veya benzeri başka bir forum da bu görevi 
yerine getirebilir. Pek çok firmada, bu görev/fonksiyon, normal ALM izleme sürecinin bir 
parçası olarak çeşitli farklı senaryoları da gözden geçirir ve inceler. Ekip toplantılarının sıklığı 
firmadan firmaya farklılık gösterir ve bu sıklık, çoğu durumda bu ekiplerin işin her zamanki 
gibi ve olağan devam ettiği koşullar altında stres senaryolarını gözden geçirmek için düzenli 
olarak toplanmaları gereğini yansıtır. Bir kriz ekibinin gündemi, genelde, bir likidite krizi 
senaryosu simülasyonunu, piyasa raporlarını, likidite izlemesi ve analizini ve likidite 
stratejisini içerir. Ekip, planın düzenli olarak ve yeterince test edilmesini de sağlamalıdır. 

 
Firmaların çoğunda, likidite krizi ekipleri ile iş devamlılığı yönetimi arasında bir eş-

güdüm ve koordinasyon da vardır.  
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Tavsiye 38: Firmalar, likidite politikalarında, likidite gereksinimleri ve koşullarının 
karşılanıp karşılanamayacağının değerlendirilmesini gerektiren referans değeri periyotlarını 
da tespit etmeli ve göstermelidirler. Bu referans değeri periyotları seçimi, bir dizi kalitatif 
(niteliksel) faktöre dayandırılmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Bir referans değeri periyodunun tespitinde temel ve birincil mülahazalar, firmanın bu 

tespitinin altında yatan varsayımlarının kalitesi ve firmanın fonlama ve likidite riski yönetim 
sürecinin sağlamlığı olmalıdır. Diğer belirleyici faktörler ise ilgili tüzel kişiliğin tipini ve 
firmanın merkez bankasına/son ödünç verme merciine erişim olanağına sahip olup olmadığını 
içermelidir. Daha istikrarlı olma eğilimi bulunan, toptan-dışı fonlama kaynaklarına erişim 
olanağına sahip firmaların referans değeri periyotları daha kısa olabilir (Tavsiye 22’de 
önerilen analizin sonuçlarına bağlı olarak). Firmalar, birden fazla referans değeri periyodu 
uygulamayı da seçebilirler.29 

 
Varlık Azaltma ve Finansman Stratejisi: 
 
Tavsiye 39: Firmaların hem firmaya-özgü hem de piyasayla-ilgili ve bağlantılı likidite 

olayları için bir varlık azaltma planı ve finansman stratejileri bulunmalıdır.  
 
Tavsiye 40: Yedekleme planları, bir firmaya açılan kullanılmamış kredilerin canlandı-

rılması ve kullanılmasını içerebilir; bununla birlikte, firmalar sadece bu kredilere güvenme-
meli ve dayanmamalıdırlar, çünkü firmanın başının dertte olduğu durumlarda karşı taraflar bu 
kredi sözlerinin ve taahhütlerinin gereğini yerine getirmemeyi seçebilirler.  

 
Tartışma: 
 
Firmalar, belirli senaryolarda fonlama kaynaklarına erişememe durumunu, o kaynağın 

tamamen ortadan kalkabileceği varsayımıyla değerlendirir ve düşünürler. Bir piyasa krizi 
sırasında teminatlı fonlamaya erişim olanağı sınırlı olabilmesine rağmen ya da bir firmanın 
işin her zamanki gibi ve olağan devam ettiği koşullarda bir likit ürün kategorisinde piyasa 
mevcudiyetinin bulunmaması halinde, teminatlı fonlama ve varlık likidasyonu (tasfiyesi) 
seçenekleri daha yüksek kesintilere (haircut) (veya primlere) karşılık kullanılabilmelidir. Bir 
bozulma ve kriz sırasında, yüksek kaliteli kağıtlar (örneğin, uygun merkez bankası varlıkları 
gibi) için varlık likidasyonu seçeneği mümkün olur, ancak bu halde de likiditenin kalitesine 
bağlı olarak daha yüksek kesinti oranları (haircut) uygulanır. 

 
Likit Aktifler Tamponu:  
 
Tavsiye 41: Firmalar, olumsuz koşullarla karşılaştıklarında acil likidite gereksinimle-

rini karşılamak için daima bulundurmaları gereken özel olarak ayrılmış ve bloke edilmiş likit 
aktiflerin seviyesini belirlemek amacına yönelik metodolojiler ve politikalar geliştirmeli ve 
uygulamalıdırlar. Bu politikalar, varlıkların bileşimine ilişkin kriterleri de içermelidir. 

 
Tartışma: 
 
Firmalar, repo yoluyla, varlık satışları yoluyla ya da merkez bankası rehinleri yoluyla 

likidite üretmek ve yaratmak amacıyla uygun merkez bankası varlıklarından veya son derece 
likit olan varlıklardan oluşan bir tampon bulundururlar. Böyle bir tamponla ilgili hesaplama, 
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stres simülasyonuna, kısa-vadeli borçları karşılama koşuluna (toptan fonlama) ya da tarihsel 
analize dayandırılabilir. Firmaların bu tip bir likit aktifler tamponu için bir asgari seviye 
belirlemeleri ve uygulamaları gerekir. Firmalar, farklı/stresli senaryolar için farklı kesinti 
oranlarının kullanılması gerekip gerekmediğini de değerlendirmeli ve bunu da stres testlerine 
faktör olarak koymalıdırlar. Bir stresli senaryonun, genellikle, teminatsız fonlamaya azalan 
erişime cevaben teminat talepleri ve koşullarında bir artışa yol açması beklenir. 

 
Merkez Bankası Kredileri: 
 
Tavsiye 42: Firmalar, merkez bankalarından potansiyel fonlamaya ilişkin varsayımla-

rın krizin tipi ve şiddet seviyesi de dikkate alınarak değerlendirilmesini sağlamalıdırlar. 
Firmalar, farklı merkez bankası kredisi tipleri (örneğin, “daimi” krediler ve “acil durum” 
kredileri gibi) arasında ayrım yapmalıdırlar. 

 
Tartışma:  
 
Merkez  bankası kredilerinin kullanılması konusunda, bazı merkez bankaları daimi 

krediler ile acil durum kredilerini (genellikle, son ödünç verme mercii kredileri olarak da 
adlandırılırlar) birbirinden ayırırlar ve farklı uygulamalara tâbi tutarlar. Daimi krediler, 
önceden belirlenmiş ve kararlaştırılmış seviyelerde açılabilir ve sıklıkla bir “hiç soru 
sormama” bazında açılabilir; acil durum kredileri ise, sadece bir kurun mali istikrarı için 
önemli sayılan piyasa katılımcılarına açılabilir. Bazı durumlarda, son ödünç verme mercii 
kredileri (veya acil durum fonlaması) gerçek anlamda bir son çare ve son merciidir ve bu 
nedenle, firmanın fonlama temin etmek istediği takdirde iş modelinde önemli değişiklikler 
yapan koşullara uyması gerekebilir. Genel piyasa krizleri sırasında, merkez bankası 
fonlamasına erişimin, daimi krediler için aranan yüksek-kaliteli teminatlara kıyasla genelde 
daha fazla geleceğe yönelik olması beklenebilir. Bir isme-özgü olay sırasında, merkez bankası 
fonlamasını kullanmak pazara olumsuz sinyaller gönderebilir ve merkez bankası kredisi için 
kabul edilebilirlik kriterleri daha katı olabilir.  

 
Tavsiye 43: Firmalar, “hiç soru sormama” bazında açılan merkez bankası daimi kredi-

lerini beklenmedik durum planlarına dahil edebilirler. Ancak bu fonlamanın beklenmedik 
durum planına dahil edilmesi, merkez bankasında ilgili teminatın mevcudiyeti ve kullanılabi-
lirliğinin zamanlamasıyla tutarlı ve uyumlu olmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Avrupa’da bazı merkez bankaları piyasa katılımcılarına krediler açarlar. Bu daimi kre-

dilerde, katılımcılar, genellikle merkez bankasına rehnedilen yüksek-kaliteli teminatlar 
karşılığında, bazen bir piyasa faiz oranı bazen de bir ceza faiz oranı üzerinden talep üzerine 
likidite temin edebilirler. Buna örnek olarak Avrupa Merkez Bankasını, Bank of England’ı 
(İngiltere Merkez Bankası) (daimi krediler) ve İsviçre Merkez Bankasını (Likidite Eksiği 
Finansman Kredisi) gösterebiliriz.  

 
2006 yılında, Bank of Japan (Japonya Merkez Bankası), bankaların bir ay içinde rees-

kont penceresi politikasına başvurabilecekleri azami sayı limitini kaldırdı. Gerçekte, yüksek-
kaliteli teminat verebilen bankaların özellikle piyasa faiz oranlarının merkez bankası kredi 
faiz oranının üzerine çıktığı durumlarda ve paranın sıkı olduğu zamanlarda piyasada likiditeyi 
artırmak için bu kredileri kullanmaları teşvik edilmektedir.  
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Bu durumların tümünde, merkez bankasına ekonomik sebeplerle yaklaşmak ve baş-
vurmak ihtiyatlı bir davranış sayılmaktadır ve “hiç soru sormama” bazında gerçekleşmektedir 
ve firmalardan bu likidite eksiğine ve açığına hangi durum ve olayların yol açtığı konusunda 
bir açıklama istenmemektedir. 

 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, reeskont penceresi kredilerinin bir isme-özgü olay 

durumunda kullanılabileceği düşünülmemelidir, çünkü bu, piyasalara firmanın darboğazda 
olduğu sinyalini verebilir ve krizi şiddetlendirebilir. Federal Merkez Bankası, reeskont 
penceresinin eyalet ve bölgelere göre kullanımını gösteren istatistikleri yayımlamaktadır. 
Borçluların isimleri açıklanmamasına rağmen, belirli bir kurum hakkında kaygı ve endişeler 
varsa, onun borçlanma durumu hakkında spekülasyonlar olmakta ve bu da o kurum için ün ve 
isim sorunlarına yol açabilmektedir. Bununla birlikte, senaryoya göre teminatsız fonlamaya 
erişimin kaybolmuş varsayıldığı durumlarda, bu kredileri son çare olarak kullanmak kabul 
edilebilir bir seçenek olabilir.  

 
Kanada Merkez Bankası’nın web sitesinde, bankanın bir son ödünç alma mercii olarak 

uyguladığı politika ve prosedürler detaylandırılmakta ve bunlar hem daimi kredileri hem de 
acil durum kredilerini içermektedir. Bir dokümanda, Merkez Bankası’nın iki son ödünç verme 
mercii programının şart ve koşulları ve bir mali kurumun bir kredi alabilmek için karşılaması 
gereken kabul edilebilirlik kriterleri de dahil, Kanada Merkez Bankası’nın kredilendirme 
faaliyetlerine ilişkin politikalar açıklanmaktadır.30 Başka bir dokümanda ise, Kanada Merkez 
Bankası’nın son ödünç verme mercii görevi ve rolü hakkında genel bilgi verilmekte; son 
ödünç verme mercii fonksiyonunu yöneten politika çerçevesi tartışılmakta ve önde gelen 
büyük takas ve tasfiye sistemlerine potansiyel likidite temini konuları irdelenmektedir.31 

 
Firmaların çoğu, stres senaryolarında daimi krediler ve acil durum kredilerinin etkisini 

zaten dikkate almaktadırlar. Ancak bu firmaların sınırlı sayıda bir kısmı, bu kredilere sadece 
belirli sınırlı durum ve koşullarda (örneğin, başka finans kuruluşlarına kredilerin açılmasıyla 
ilgili likidite gereksinimlerini karşılamak için ya da şiddetli stres olaylarında) başvurmayı ve 
kullanmayı planlamaktadırlar.  

 
Bir genel piyasa krizinde, piyasa katılımcıları, yüksek-kaliteli teminatlar  karşılığında 

merkez bankası fonlama kaynaklarına erişimin mümkün olacağını varsaymakta ve düşünmek-
tedirler. 

 
Merkez bankası fonlama kaynaklarının mevcudiyeti, kriz anındaki koşullara ve du-

rumlara bağlıdır: Pazarlar normal koşullarda mı işlemektedir yoksa bir firmaya-özgü, (ürünle 
veya bölgeyle) sınırlı veya piyasa-çapında bozulma ve kriz mi vardır? Stres testi amaçlarıyla 
varsayımlarda bulunmadan önce, merkez bankası fonlaması mevcudiyetinin (ve fonlamanın 
kullanılabilmesi için uyulması gereken koşulların) değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekir. 
Bazı firmalar, kullandıkları takdirde pazara olumsuz sinyaller gönderebileceğinden dolayı bu 
fonlama kaynağını kullanmamayı tercih ederler. 

 
Tavsiye 44: Firmaların stres testinde acil durum kredileri (son ödünç verme mercii 

kredileri) de düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Firmaların “…. olursa ne olur” senaryoları-
nın uygulanmasında, her senaryo altında, bu kredilerin potansiyel kullanımı boyutlandırılmalı 
ve irdelenmelidir.  Bununla birlikte, riskin boyutlandırılması (ve likidite riski limitlerinin 
konulması) açısından, acil durum kredileri, sadece kredinin kullanılmasının yasalara uygun 
olduğu koşullara tâbi olarak ve kurum için bir likidite krizi olayını şiddetlendirmeyecek veya 
alevlendirmeyecek koşullar altında ve uç olaylarda düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. 
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Tartışma: 
 
Mahalli kural ve yönetmeliklerin bu borçlanmaya izin verdiğini ve ön koşul niteliğin-

deki operasyonel koşulların karşılandığını göstermek için, öngörülen senaryoda acil durum 
kredilerine erişim olanağı teyit edilmelidir. Varsayımlar genellikle muhafazakâr olmalıdır. 

 
VI. Resmi Sektörle İlgili Mülahazalar 

 
Aşağıda belirtilen Mülahazalar, hem kamu-sektörü otoritelerine hem de firmalara yö-

neliktir. Bu durumlarda, öneri ve tavsiyelerimizin hem sistemi daha kuvvetli yapacak hem de 
iyi likidite yönetiminin önündeki yasal katılıkları ve sert engelleri veya ekonomik olmayan 
sınır-ötesi engelleri azaltacak yapıcı bir kamu politikası tartışmasının canlandırılmasına 
yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Yeni teknolojiler, yeni enstrümanlar ve yeni risk-
yönetimi olanak ve kabiliyetleri; uluslararası sistemik problemler olasılığını azaltmaktan 
ziyade pratikte artırabilecek olan eski mevzuat ve yasal formların içine artık sığamayan daha 
bütünleşmiş ve daha hızlı tepki veren pazarlar yaratmıştır.  

 
Kamu Otoritelerinin Rolleri: 
 
A: Ana ülke ve yabancı ülke (firmanın merkezinin bulunduğu ülke ve faaliyet göster-

diği ülke) kamu otoriteleri, hem firmanın entegre likidite pozisyonları hakkında hem de global 
likidite yönetimine ilişkin stratejiler, politikalar, prosedürler ve uygulamalar hakkında 
bağımsız bir değerlendirme yapmak için birlikte çalışmalıdırlar. Kamu otoriteleri, firmanın 
likidite riskini ölçmek, izlemek ve kontrol altında tutmak için etkin ve verimli bir sisteme 
sahip olmasını ve ayrıca, konsolide bazda ve mevzuata göre gerekli ise ya da yönetim kurulu 
tarafından gerekli görülmesi halinde, her grup tüzel kişiliği için uygun likidite beklenmedik 
durum planının bulunmasını sağlamalıdırlar. Gerektiğinde, kamu otoriteleri, firmanın likidite 
riski düzeyini değerlendirmek için yeterli bilgiyi zamanında alabilmek amacıyla firmanın iç 
risk raporlama sistemini kullanmalıdırlar. 

 
Tartışma: 
 
Basel Temel İlkelerine uygun olarak, firmalar, genellikle, firmanın ana ülke kamu oto-

ritesi tarafından ve bir grup tüzel kişiliği bazında yabancı ülke veya tüzel kişilik düzenleyici 
organı tarafından konsolide bazda ve düzenli inceleme ve denetimlere tâbi tutulurlar. Bununla 
birlikte, bu üste üste örtüşen denetim ve incelemelerin kriterleri tamamen resmileştirilmiş 
veya tutarlı ve uyumlu değildir; bazı düzenleyici organlar kalitatif (niteliksel) değerlendirme 
üzerinde odaklanırken, diğerlerinin yaptığı denetim ve incelemeler niteliği gereği daha 
kantitatiftir (niceliksel). Benzer şekilde, kamu otoritelerinin kılavuzluk ve yasal düzenleme 
işlevleri de kalitatif ve kantitatif koşulların bir karmasıdır. Kamu otoritelerine rapor edilen 
kantitatif bilgiler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir, fakat genellikle boşluk raporlarını, 
likidite pozisyonunu ve likidite oranlarını içermektedir. 

 
Kamu otoritelerinin belirli hukuki kısıtlama ve sınırlamalara tâbi olduğu bilinmesine 

rağmen, ana ülke kamu otoritelerinin bir firmanın global likidite riski yönetiminin yeterliliğini 
değerlendirirken karşılaştırmalı bir yaklaşımdan ziyade daha bütünsel bir değerlendirmeyi 
tercih etmeleri gerekir. Buna göre, kamu otoriteleri, her firmanın risk yönetim çerçevesinin 
benzer unsur ve bileşenlere sahip olmasını beklemekten ziyade, her firmanın kendi sürecinin 
genel etkinliği ve verimliliği üzerinde odaklanmalıdırlar. Genellikle, firmalar arasında hukuki 
cins ve yapı, karmaşıklık düzeyi, risk yönetimi yaklaşımı, merkezi risk yönetimi mi yoksa 
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ademi merkezi risk yönetimi mi uyguladığı, temel faaliyet alanları ve risk önemlilik düzeyi 
gibi farklar, firmaların yönetim yapıları ve stratejileri (yani, risk ölçümü ve riski azaltma ve 
hafifletme stratejileri) arasındaki farkların sebebini oluştururlar. 

 
Bu denetim ve incelemelerin yapılabilmesi için, firmaların, farklı sektörler ve/veya ül-

keler arasında pratikte mevcut farkların nerede ve neden kabul edilebilir olduğunu anlamala-
rında ve firmanın özgün ve özel koşullarına uyarlanmış daha etkin ve daha verimli risk-
yönetimi çözümlerini bulmalarında kamu otoritelerine yardımcı olmaları gerekir.  

 
Likidite Riski Düzenlemeleri: 
 
B: Düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar, firmaların birden çok grup tüzel kişiliği ve 

ülke arasında firma-çapında uygulama için likidite riski yönetimi politikaları ve uygulamala-
rını tespit ve inşa ederken mevzuatla ilgili mülahazaları karşılamaya daha iyi hazırlıklı 
olmalarını sağlamak için düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar arasında likidite endişe ve 
kaygıları, tanımları ve standartlarını uyumlulaştırmaya ya da en azından bunlar arasında 
tutarlılığı ve uyumu artırmaya çaba göstermelidirler.  

 
C: Likidite riski düzenlemeleri, somut kantitatif (niceliksel) (Yapısal Temel Blok 1) 

koşullara değil, kalitatif (Yapısal Temel Blok 2) risk-yönetimi kılavuzlarına dayanmalıdır. 
Yabancı ülke düzenleyici organları, kurum-çapında likidite yönetiminin yeterli ve tutarlı 
olmasını sağlamak için ana ülke düzenleyici organlarına ve düzenlemelerine daha fazla ve 
daha düzenli olarak güvenmeli ve dayanmalıdırlar. Likiditenin büyük firmalar tarafından daha 
etkin global yönetimi, bunun münferit düzenleyici organların ulusal çıkarlarının azami 
düzeyde korunmaması anlamına gelebileceği zamanlarda bile, sistemik likidite riskini 
azaltmalıdır. 

 
Tartışma: 
 
Firmaların çoğu için, likiditeyle ve diğer ihtiyatlı yönetim koşullarıyla doğrudan bağ-

lantılı olan mevzuat koşulları ve gerekleri, onların global likidite riski yönetimi çerçevelerinde 
temel ve anahtar mülahazalardır. Gerçekten de, bu çerçevelerin tasarımında dikkate alınan ana 
gerek ve koşullardan biri de, tüzel kişilik koşullarını karşılama gereğidir. Bununla birlikte, 
kantitatif (niceliksel) tüzel kişilik koşullarının, özellikle yabancı ülke kurlarının çok likit 
kurlar olduğu durumlarda ve firmanın holding şirketine veya kardeş grup şirketlerine ödünç 
ve kredi açma konusunda kısıtlama altında olan grup iştiraklerinde tutulan likidite havuzları 
yaratarak merkezi bir likidite-yönetimi yapısını tercih ettiği durumlarda, grup-çapında bazında 
likiditeyi yönetme kabiliyeti üzerinde etkisi olabilir. Bu kapana kısılmış likidite havuzu, bir 
kriz çıktığı takdirde grup-çapında likidite sorununu önemli oranda şiddetlendirebilir. Ek 
olarak, çeşitli ülkelerde farklı mevzuat koşulları ve kuralları, firmaları dahili modellere 
dayanmayan bir dizi farklı rapor hazırlamaya ve sunmaya yükümlü kılmakta ve bu da, hem 
işlerin hem de onay süreçlerinin tekerrürüne yol açmakta ve dahili likidite raporları ile 
düzenleyici organlara sunulan likidite raporları arasında sapmalar yaratmaktadır. Bir yandan 
bu tutarsız düzenleyici çerçeve, bir yandan da bir grup içindeki tüzel kişilikler arasında 
likidite transferi üzerindeki bu kısıtlamalar, grupların firma-çapında likiditeyi etkin ve verimli 
yönetme kabiliyetlerini sınırlandırmaktadır ve pek çok grubun likiditeyi grup bazında değil 
tüzel kişilik bazında izlemeye ve yönetmeye karar vermelerine yol açmıştır.  

 
Düzenleyici organlar ve kanun yapıcıların kendi ülkelerinde firmaların iştirakleri ve 

şubelerinin fonlama likidite yönetimini denetlerken (ulusal olmaktan ziyade) daha kalitatif ve 
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konsolide bir bakış benimsemenin faydalarını daha fazla düşünmeleri ve değerlendirmeleri 
gerekir. Bu amaçla, hem ana ülke düzenleyici organları hem de grup tüzel kişiliği düzenleyici 
organları, likiditeyi kapana kıstırabilecek kurallara daha az bağlı olmalı ve ana ülke düzenle-
yici organlarının gözden geçirdiği iç politika çerçeveleri ve modellerine ve ana ülke düzenle-
yici organlarıyla bilgi paylaşımına ve işbirliğine daha çok önem vermeli ve daha çok bağlı 
olmalıdırlar. Bu, fonlama likidite risklerinin daha etkin ve daha verimli global yönetimine 
olanak sağlayacak ve sistemik likidite riskini azaltacaktır. Düzenleyici organlar, bir tüzel 
kişilikte karşılaşılan mali güçlüklerin grubun tamamının ve hatta onların faaliyet gösterdikleri 
pazarların mali istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğinden haklı olarak endişe 
duymaktadırlar. Bundan dolayı, düzenlenmiş tüzel kişilikler ile diğer tüzel kişiliklerin tümü 
arasında ilişkilerin yakından izlenmesi hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, ayrı likidite 
havuzları tutma konusundaki kanuni zorunluluk, bir firmanın kendisini sorunlu bir bağlı 
şirketten uzak tutabileceği sonucuna varılmasını gerektirmez, çünkü önemli bir iştirak 
firmasının zora düşmesi ve darboğaza girmesi halinde büyük firmaların hem isim ve ünleri 
hem de likidite pozisyonları bundan dolayı oldukça ciddi zararlar görebilir.  

 
Mayıs 2006 Ortak Forumu raporunda, mevzuatın ve yasal düzenlemelerin likidite ha-

reketini engellediği ve bunun firmaları likit aktiflerini belirli ülkelerde ve kurlarda tutmaya 
zorlayabileceği ifade edilerek benzer gözlemler yapılmıştır. Raporda, firmaların çoğunun, 
firmaya-özgü likidite problemlerinin, tanımı gereği, problemlerin kaynaklanmadığı bir grup 
iştirakinde kapana kısılmış likiditenin varlığıyla önlenemeyecek olan isim ve ün sirayeti 
yoluyla yayılması olasılığının yüksek olduğuna inandıkları da belirtilmektedir. Bunun yerine, 
bu kapana kısılmış likiditenin bu likit aktiflere erişimi sınırlandırarak problemi daha da 
şiddetlendirme ve alevlendirme gibi istenmeyen bir sonucu olabilir. 

 
Mevduat sahibi ve kreditör koruma sorunları ile likidite sorunlarının karıştırılmaması 

çok önemlidir. Ülkeler ve kurlar arasında likidite ne kadar çok mobil ve ne kadar çok 
mübadele edilebilir ve değiştirilebilir ise, likidite risklerinin kristalize olması ve somutlaşması 
ve giderek bir ödeme aczi sorunu haline gelmesi ihtimali o kadar azdır. Tüketici/kreditörleri  
koruma hedefine, çeşitli farklı ülkeler arasında uyumlulaştırılmış iflas ve ödeme aczi yasaları 
uygulanarak ve likidite fazlasının mevcut olduğu ülkelerden bir serbest likidite akışına olanak 
sağlanarak daha kolay ve daha çabuk ulaşılabilir. Düzenleyici organlar grup bağlı şirketleri 
arasında fonların serbest hareketi üzerindeki kısıtlama ve sınırlamaların bir kısmını kaldırır-
larsa (yani, maruz kalınacak büyük risklere ilişkin düzenlemeler), firmalar sadece mahalli 
mevzuata ve yönetmeliklere uymak için belirli mahalli likidite havuzları tutmak yerine ihtiyaç 
duyduklarında ve duydukça gerekli likiditeyi çevrelerinde daha kolay bulabilecekleri için, 
likidite durumu likidite krizlerine karşı daha az savunmasız olacaktır. Bir likidite krizinin 
büyüyerek finans sisteminin kalan kısmının istikrarını etkileyebilecek bir ödeme gücü krizine 
dönüşmemesinin anahtarı, likiditeye hızlı ve kolay erişim olanağıdır. 

 
Merkez Bankalarının Rolü: 
 
D: Merkez bankaları, firmaların bir ortak teminat havuzu tutmalarına olanak sağlayan 

merkez bankası teminatlarının kabul edilebilirlik koşullarını genişletmeye ve uyumlulaştırma-
ya çaba göstermelidirler.  

 
Tartışma: 
 
Merkez bankaları, ödeme ve tasfiye sistemleri ve borsalar, hem kabul edilebilir temi-

nat tiplerini (özellikle de finans endüstrisinin temel kök sebep olmadığı krizler için) uyumlu-
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laştırmalı ve genişletmeli, hem de sınır-ötesi teminatlara izin vermek için adımlar atmalıdırlar. 
Bu hareket, kısmen firmaların bir ortak teminat havuzu tutmalarına izin vererek likidite riskini 
daha etkin ve daha verimli yönetmelerine olanak sağlayacaktır. Özellikle merkez bankalarının 
RTGS ödeme sistemleri için ve iş likidite kredilerinin olağan seyri içinde daha az likit, fakat 
yüksek kaliteli olanlar da dahil daha çok sayıda varlığı teminat olarak kabul etmeleri gerekir.  

 
E: Merkez bankaları, hem firmaya-özgü hem de piyasayla-ilgili krizlerde son ödünç 

verme mercii olarak üstlendikleri görev ve roller hakkında daha net ve daha açık bilgi 
vermelidirler. 

 
F: Merkez bankaları da dahil resmi sektör, son ödünç verme mercii kredilerinin peri-

yodik testleri de dahil, bir firmanın beklenmedik durum planlamasına aktif bir şekilde iştirak 
etmeye ve katılmaya istekli olmalıdır.  

 
Tartışma: 
 
Merkez bankaları, olağandışı olaylar ve durumlarda izlenecek süreç hakkında, özellik-

le de, rehin verilebilecek ilave teminat tipleri, uygulanabilecek kesinti oranları, varlık tiplerine 
göre limitler (varsa) ve bu varlıkların teslim şekli hakkında daha saydam olmalıdırlar. Bu, 
borçlanma hakkında sorulabilecek soruları ve borçlanmanın kamuya açık bir bilgi olup 
olmadığı sorusunu da içerir.  

 
IIF Efektif Mevzuat ve Düzenlemeler Özel Komitesi'nin "Proposal for a Strategic 

Dialogue on Effective Regulation" (Efektif Mevzuat ve Düzenlemeler Hakkında bir Stratejik 
Diyalog Önerisi) başlıklı raporunda ifade ettiği gibi, merkez bankalarında daha fazla 
saydamlığın  ahlâki tehlike sorunlarına yol açacağı korkusu vardır. Ancak, Özel Komite, 
merkez bankalarının farklı kriz tiplerine nasıl cevap verebilecekleri konusunda netliğin ve 
açıklığın artırılmasının getireceği faydaların bu riske kıyasla ağır bastığına inanmaktadır. 
Birden çok ülkeyi ve düzenleyici organı kapsayan kriz zamanlarında, bilgi toplama, paylaşma 
ve karar alma süreçlerinin koordinasyonu konusunda daima sorunlar olacaktır. Mümkün 
olduğunca ve olduğu kadar, böyle bir olaydan önce ne kadar çok protokol yapılır ve ilke 
benimsenirse, hem firmalar hem de kamu otoriteleri bu krize karşı o kadar iyi ve o kadar çok 
hazırlıklı olacaktır. 
 

Bir merkez bankasının hangi firmaların "özel" teminat karşılığında avans ve kredi al-
maya hak kazanacaklarını nasıl tespit edeceğini gösteren kriterlerin yayımlanması, bu 
saydamlığı artırmanın tek yolu değildir.  Merkez bankaları, bankaların daha iyi hazırlıklı 
olabilmeleri için, bir teminat listesi yayımlayabilir ve bu teminatların hangi koşullarda kabul 
edileceklerini açıklayabilir ve firmalara avans ve kredilerin teminatlandırılması prosedürleri 
hakkında bilgi verebilirler. Merkez bankalarının, operasyonel detayların önceden düzenlene-
bilmesi için, bu krediler için işin her zamanki gibi ve olağan seyri içinde test etme yeteneğini 
ve olanağını da sağlamaları gerekir. Firmalar ise, kendi adlarına, hem ahlâki tehlike riskini 
tanımaktan ve yönetmekten hem de firmaya-özgü likidite şoklarına cevap vermek için yeterli 
likiditeyi tutmaktan sorumludurlar. Bunu yapmadıkları takdirde, kamu sektörünün elinde, 
asgari risk-yönetimi standartlarına uymayan firmaları düzene sokmak için kullanabilecekleri 
yasal ve düzenleyici araçlar bulunacaktır (merkez bankalarının berraklığı ve saydamlığı 
artırmasından sonra). Prensip olarak, merkez bankaları, pazarı ve katılımcılarını desteklemek 
için müdahale etmeye daha istekli olmalı ve krizin finans endüstrisinin dışından kaynaklan-
ması halinde, kabul etmeye hazır oldukları teminat tipleri konusunda daha yumuşak ve 
hoşgörülü olmalıdırlar.  
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Likidite Riski ve Sermaye Yeterliliği Arasında Etkileşim: 
 
G: Yasal ve ekonomik sermaye, fonlama likidite riskine doğrudan bağlanmamalıdır. 

Yapısal Temel Blok 2 (Kamu Otoritesi Gözden Geçirme Süreci) amaçlarıyla likiditenin 
dikkate alınması yönündeki Basel II koşulu, firmaların likidite pozisyonları ve risk-yönetimi 
uygulamaları hakkında, iç ve dış ortam ve koşulların ışığı altında her firmanın çeşitli farklı 
likidite riski ölçütlerini ve kabul edilebilir risk toleransı seviyelerini dikkate alan ve değerlen-
diren bir düzenleyici değerleme yapılarak karşılanmalı ve yerine getirilmelidir.  

 
Tartışma: 
 
Özel Komite, sermayeyi fonlama likidite riski de dahil tüm risklere bağlamaya çalış-

makta bir miktar entellektüel çekicilik bulunduğunu kabul eder. Bununla birlikte, sermaye 
ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla likidite riski hakkında standardize edilmiş ve basit bir ölçüt 
kullanmanın gerçekten risk bazlı olan bir sonuç vermesi olasılığı yoktur. Likidite riski için bir 
sermaye ihtiyacı belirlemek ve uygulamak, sadece çok maliyetli ve karmaşık olmayacak, aynı 
zamanda küçük bir ilave sermayeyle sonuçlanacaktır. Bu raporda belirtildiği gibi, likidite 
riskini en etkin ve en iyi anlama yöntemi, firmaların likidite pozisyonları ve risk-yönetimi 
uygulamaları hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Bundan dolayı, ölçütler, piyasaya-özgü 
ve firmaya-özgü özelliklere uyarlanmalı ve adapte edilmelidir.  

 
Fonlama likidite riski esas olarak ve temelde bir ikinci-sıra risktir. Bir başka deyişle, 

önemli likidite riskleri normalde diğer risklerin yönetimindeki problemlerin bir sonucu olarak 
doğar. Likidite riski bir firmanın çöküşünü hızlandırabilir; ancak özellikle firmanın hafifletil-
memiş ve azaltılmamış likidite riski seviyesi başlangıçtan itibaren yüksek idiyse, likidite riski, 
bir bankaya-özgü krizin kök ve asıl sebebi asla olmayacaktır. Sermayenin fonlama likidite 
riskini karşılamak için tahsis edilmesi ve kullanılması, kredi, piyasa, iş riskleri ve operasyonel 
risk de dahil diğer birinci-sıra risklere tahsis edilmiş ve ayrılmış bulunan sermayeye ilave 
yapmayı gerektirecektir. Bunun zorunlu tutulması halinde kaçınılmaz olarak sermaye 
ihtiyaçlarında bir mükerrerlik söz konusu olacaktır.  

 
Likidite riskini azaltmak gerekli ise, likidite riskini karşılamanın sermayeyi kullan-

maktan daha etkin ve daha verimli yolları vardır (örneğin, temel çekirdek mevduatları 
artırmak, seküritizasyon, vadeli fonlama ve likit aktifler havuzları).  

 
Düzenleyici organların veya firmaların bir sermaye çerçevesi uygulamaya çalışması 

gerekse bile, sağlam ve anlamlı bir metodoloji geliştirmek için kullanılabilecek daha ayrıntılı 
bir dizi kavramsal yol ve yöntem vardır. Bu konuda yanıtlanması gereken sorulardan biri de, 
farklı firmalar arasında kullanılmamış fonlama kapasitesinin farklı seviyeleri, mevduat 
sigortası programlarının mevcudiyeti ve çeşitli ülkeler arasındaki farklar gibi önemli bilanço-
dışı likidite riski hafifletici ve azaltıcılarının etkisini sermaye ölçütüne nasıl dahil edebilece-
ğimiz ve yansıtabileceğimiz sorusudur. Bir başka soru da, firmaların tektip ve tekdüze bir 
ekonomik ortamda faaliyet göstermediği ve likidite şoklarının çeşitli firmalara yarattığı 
risklerin çok farklı olabildiği durumlarda, likidite riskini ve dolayısıyla sermaye ihtiyaçlarını 
ve bunlara tekabül eden emniyet aralıklarını ölçmek için gereken iş ortamı varsayımlarını 
nasıl seçebileceğimiz sorusudur. Bu soru ve sorunlar, firmaların  benimsedikleri ve uyguladık-
ları ölçüm yöntemleri arasında önemli farklılıklara yol açabilir ve bu da, sonuçların kıyasla-
nabilirliğini engelleyebilir ve çerçevenin kendisinin objektifliğini aşındırabilir. 
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Ekonomik sermaye ve yasal sermaye ölçütlerinin çoğuna temel oluşturan beklenmedik 
zarar kavramını likidite riskine uygulama konusunda da sorunlar vardır. Beklenmedik zararın 
yapısal likidite boşluklarına ve firmaların bu boşlukları kapatmak için ödemeleri gerekebile-
cek maliyet artışlarına bakılarak belirlendiği dikkate alındığında, bu, vadeli fonlama pazarla-
rında bu boşlukları kapatma kapasitesinin mevcut olmadığı durum ve pazarlarda nasıl 
yorumlanmalıdır? Riski tamamen hafifletme kapasitesinin mevcut olduğu, fakat firmaların 
bunu yapmamayı seçtiği durumlarda, bir firmanın bu boşluğu kapatmak için ödeyebileceği 
spred oranı, firmanın kriz zamanlarında kısa-vadeli pazarlarda ödeyeceği bedel için makul ve 
mantıklı bir vekil değer olabilir mi? Bir başka deyişle, özellikle uzun-vadeli spred oranlarının 
çok geniş olabildiği ve aynı derecelendirmeye sahip firmalar arasında çok farklı olabildiği 
daha düşük derecelendirme puanına sahip firmalarda, firmanın bir kriz anında ödemesi 
gereken kısa-vadeli prim, firmanın başlangıçta ödemesi gerekecek olan uzun-vadeli prim 
kadar büyük olabilir mi?  

 
Yukarıda sayılan ve tanımlanan modelleme sorunlarına ek olarak, konunun bir kamu 

politikası boyutu da vardır. Likidite riski için gerekli sermaye yükümlülüklerini düşünmeden 
önce ve finans firmalarının tüm ülkelerin ekonomilerinde oynadıkları önemli "vade transfor-
masyonu" rolünün ışığında, düzenleyici organların bu sermaye yükümlülüklerinin finans 
firmaları üzerinde ve onların iş imtiyazları üzerinde ve sermaye piyasalarının diğer katılımcı-
ları üzerinde yapabileceği etkileri değerlendirmeleri ve anlamaları gerekir. Bunun yapılmama-
sı, finans firmalarının vade transformasyonu rolü ve görevinin azaltılması (özellikle boşlukla-
rın tamamen kapatılamadığı pazarlarda) ya da iyi-derecelendirme puanına sahip değillerse bu 
boşlukları kapatmak için daha fazla bedel ödemeleri gereken yeni rakipler için daha yüksek 
giriş engellerinin konulması gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve neden olabilir.  

 
Pratik, kavramsal ve politika sorunları dikkate alındığında, endüstrinin kaynaklarının 

daha önemli olan diğer risklerle ilgili sermaye ölçütlerinin geliştirilmesi için ve likidite riski 
yönetiminin güçlendirilmesi için harcanmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Önemsiz bir 
problem için yüksek maliyetli bir çözüm yolu uygulamak, risk-bazlı düzenlemelere de uygun 
olmayacaktır. 

 
VII. Analitik Tartışma 1: Teminatlı Finansman Kaynaklarına Güvenmek 
 
Temel Bilgiler: 
 
Genel ilke olarak, pasifleri (borçları) artırmanın aksine, aktiflerden elde edilen likidite, 

bir likidite krizi olayında en güvenilir fonlama kaynağıdır. Bundan dolayı, bir finans kurumu-
nun likidite riski yönetimi sürecinin önemli yönlerinden biri de, firmanın teminatlı finansman 
kaynaklarına erişme kabiliyetinin değerlendirilmesidir. Teminatlı fonlama kaynaklarının en 
önemli şekilleri ve tipleri, menkul değerler portföyleriyle (Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya 
Hazır menkul değerler portföyleri) ve seküritizasyonları için aktif pazarlar bulunan kredilerle 
(ipotekler, kredi kartları ve diğerleri) ilgilidir. Bu raporda ifade edilen ilkeler, hem varlık 
satışlarına hem de teminatlı fonlamaya eşit olarak uygulanırlar.  

 
Yukarıda ifade edildiği gibi, bir likidite krizi olayında en güvenilir fonlama şekli ve ti-

pi, teminatsız pasiflerin / borçların artırılmasından değil aktif ve varlıkların kendisinden gelir 
ve kaynaklanır.  Finans piyasaları geliştikçe, finans kurumlarının likiditesini etkileyen önemli 
bir trend de, teminatlı-finansman kaynaklarının mevcudiyetindeki artışla ilgilidir. 2006 

aşmıştır.32 Münferit firmalar, menkul değerler portföylerini finanse etmek ve müşteri 
yılında, sadece ABD’nde, varlığa dayalı menkul değerler ihraç toplamı 809 milyar $'ı 
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işlemlerini kolaylaştırmak için günlük olarak milyarlarca dolarlık teminatlı fonlamaya 
güvenmekte ve bu fonlamayı kullanmaktadırlar 

 
Teminatlı finansman için pazarlar birkaç kategoriye ayrılırlar: 
 

• Repo/ters repo sözleşmeleri ve hisse ödünç alma/hisse ödünç verme işlemleri gibi menkul 
değerler finansman düzenlemeleri; 

• Varlığa dayalı finansman bonoları (ABCP);  
• Kredi kartları, ipotekler ve otomotiv kredileri gibi kredilerin seküritizasyonu,  
• Teminatlı tahviller. 
 

İşin her zamanki gibi ve olağan seyri içinde devam ettiği ortamlarda bu işlemlerin ba-
zılarının birincil temel amacı, kuruma fon temin etmek olabilir ya da olmayabilir. Örneğin, 
seküritizasyon işlemi, klasik bankacının bir yanda kısa-vadeli mevduatlar ve diğer yükümlü-
lükler ile diğer yanda uzun-vadeli aktifler arasındaki uyumsuzluğunun önemli bir kısmının, bu 
aktiflerin daha kolay alınıp satılabilir bir forma dönüştürülmesi ve bunların bilanço dışına 
çıkartılması ve bankaların sadece depolama riski üzerinde değil kredi bulma ve yönetme 
üzerinde yoğunlaşmalarına ve riski çeşitlendirmelerine olanak sağlanması yoluyla düzeltilme-
si için bir fırsat sunar. Buna karşılık ve öte yandan, aktiflerin seküritizasyonunda birincil 
mülahazalar genellikle ve sıklıkla sermayenin rahatlatılması ve kredi riskinin azaltılmasıdır.  

 
Likidite Riski Özel Komitesi, finans kurum ve kuruluşları arasında, takyit edilmemiş 

kalifiye (kabul edilebilir) aktiflerden likidite artışı sağlanabileceği ve finans kurumlarının bu 
fonlama kaynağına bağlılığında dikkate değer bir artış trendi olduğu yönünde bir genel 
varsayımın mevcut olduğunu belirtmektedir. Bu durum, çeşitli aktif (varlık) sınıfları için 
ikinci pazardaki piyasa gelişmelerini yansıtmaktadır ve finans dünyası için olumlu bir eğilim 
ve gelişmedir. Bununla birlikte, belirli bir firmanın aktif ve varlıklarının likidite değerini 
değerlemenin yanı sıra, bu, stresli piyasa koşullarında bu fonlama kaynağının mevcudiyeti 
hakkında daha genel piyasayla-bağlantılı ve ilgili sorulara yol açmaktadır. Kaygı ve endişeler, 
özellikle, bu fonlama kaynağının bir genel piyasa krizi olayında ya da aynı likidite kaynakla-
rına güvenen ve bağlanan birden fazla finans kurumunu etkileyen bir sistemik olayda bu 
fonlama kaynağının mevcut olup olmayacağında odaklanmaktadır. Temel sorulardan biri de, 
başı derde girecek gibi gözüken bir firmanın bu pazara makul koşullarla erişme olanağına 
sahip olup olmayacağı ve erişme olanağına sahip olacaksa buna hangi ölçüde ve hangi oranda 
sahip olacağı sorusudur. Yüksek-kaliteli teminat verme ve gösterme imkanına sahip olsa bile, 
bir firma, pazarın kendisine giderek kapandığını görebilir, çünkü karşı taraflar (ve üç-taraflı 
repo sağlayıcıları), ilgili cari kanuni rejimde teminatın tamamen emniyetli olduğundan ve 
kendilerine sunulduğundan emin olsalar bile, darboğaza giren bir firmayla çalışmanın olası 
potansiyel güçlükleriyle uğraşmak istemeyebilirler. Düzenleyici organlar ve kanun yapıcılar 
da bu kaygı ve endişeleri paylaşmaktadırlar.   

 
Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporunda bu eğilim not edilmektedir ve düzenleyici 

organlarla yapılan tartışmalar da bir piyasa bozulması durumunda merkez bankalarının bir 
"yedek kaynak" sunacakları varsayımıyla ilgili endişe ve kaygıların bulunduğunu göstermiş-
tir.  

 
Seküritizasyon firmalara ve pazarlara çok büyük bir esneklik kazandırır, fakat 

seküritizasyon işlemleri (teminatlı tahviller de dahil) uzman personel ve büyük bir altyapı 
gerektirir. İpotekler gibi en iyi bilinen aktiflere ve varlıklara bile hangi likidite kesinti 
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oranlarının uygulanacağı sorusu da dahil, seküritize edilen varlıkların nasıl değerleneceğine 
ve değerinin nasıl tayin edileceğine ilişkin son derece teknik sorular vardır. Ayrıca ve ek 
olarak, bu tip işlemlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için gereken piyasa durumu da göz ardı 
edilemez. İşin içinde olmayan bir firmanın likidite güçlükleriyle veya başka finansal güçlük-
lerle karşılaşmaya başladığı takdirde varlıklarını aktarmak ve elden çıkartmak için bu 
işlemleri kullanabilmesi hiç olası değildir. Ek olarak, seküritize edilen varlıkların çoğu için 
pazarlar geniş ve derin olmasına ve normalde büyük ihraçları bile absorbe edebilmesine 
rağmen, pazarın kapasitesi asla varsayılamaz ve birden fazla firmanın aynı anda büyük 
miktarlarda varlığı elden çıkartmaya teşebbüs etmesi halinde, özellikle piyasa stresinin daha 
geniş ve yoğun olduğu durumlarda, pazarın kapasitesi sorun olabilir. Kısaca, seküritizasyon 
stratejik olarak kuvvetlidir, ancak stres zamanlarında taktik olarak kullanışlı ve kullanılmaya 
uygun olmayabilir. 
 

Bu kaygı ve endişeler, kısmen, münferit firmalarda güçlü politikalar ve prosedürlerle 
giderilebilir. Düzenleyici organların ve kanun yapıcıların da kendi rol ve görevlerini açıklığa 
kavuşturarak, daha çok ve daha geniş kapsamlı teminatların kabul edilebilir olmasını temin 
ederek ve sınır-ötesi teminatlandırmayı kolaylaştırarak bu konuda ek destek sağlamaları 
gerekir.  

 
Tavsiye: Teminatlı-finansman ve likit-aktif pazarlarında likiditenin kuruması potansi-

yel riskiyle mücadele etme yollarını aramaya devam etmek de gerekli olmasına rağmen, Özel 
Komite: 

 
A1. Temel odak noktasının, bu tip olayların olma olasılığını azaltmak ve bu tip o-

laylar vuku bulduğunda bunların etkisini azaltmak amacıyla endüstri ile resmi sektör arasında 
işbirliği mekanizmaları yoluyla gerekli adımları atmak olması gerektiğine  inanmaktadır.  

 
Çeşitli firmaların yaptığı likidite stres testlerinde bu riskin kalitatif ve kantitatif ölçü-

mü spekülatif ve keyfi bir ölçümdür ve sonuçta, üst yönetimin pratikte  mümkün olmadı-
ğına karar vereceği sonuçlar üretecektir. Bunun yerine, firmalar, kendi risk-yönetimi 
uygulamalarını geliştirmeye devam etmeli ve riskin hafifletilmesi  üzerinde odaklanmalıdır-
lar. 

 
Tavsiyeler – Finans Kurum ve Kuruluşları: 

 
A2. Büyük oranda teminatlı-fonlama kaynaklarına güvenen ve bağlanan firmaların, 

işin   her zamanki gibi ve olağan akışı içinde sürdüğü koşullarda ve çeşitli stresli koşullar 
altında aktiflerin likiditesini değerlendirmek amacıyla kullanabilecekleri sağlam bir prosesleri 
bulunmalıdır. Lütfen Tavsiye 25'e bakınız. Aktiflerin likiditesine büyük  oranda güvenen ve 
bağlanan firmalar, bu kaynaklardan nakit akışlarının zamanlamasını ve kesinti oranlarını da 
değerlendirmelidirler. 

 

A3. Mevcut ve kullanılabilir likidite tutarının ve likidasyon (tasfiye) süresinin (uf-
kunun) tespitinde, değerlendirme süreci, varlığın takyit edilmiş olup olmadığının tespitini ve 
ayrıca, piyasa kesinti oranları, piyasa kapasitesi kısıtlamaları, merkez bankası kredilerine 
erişim olanağı, teminatta yoğunlaşmalar, potansiyel isme-özgü endişeler ve kaygılar ve işlemi 
tamamlama konusunda operasyonel kabiliyetle ilgili bir değerlendirmeyi içermelidir. Lütfen 
Tavsiye 27'ye bakınız. 
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• Takyit edilmiş varlıklar, artan likidite değerinin dışında tutulmalıdırlar; 
• Hem işin her zamanki gibi olağan seyrinde devam ettiği koşullarda hem de stresli 

koşullarda kesinti oranları (haircut) değerlendirilmelidir; 
• Piyasaların belirli bir varlık sınıfı için kapasitesi değerlendirilmelidir ve  
• İşlemi kolaylaştırma konusunda operasyonel kabiliyet ve kapasite mevcut olmalı ve test 

edilmelidir. 
 

A4. Sadece aktif ve devam eden satışlar, teminatlı fonlama veya seküritizasyon 
programları yoluyla likiditesi gösterilmiş ve kanıtlanmış bulunan varlık sınıflarına likidite 
değeri verilmelidir. Lütfen Tavsiye 26'ya bakınız. 

 
A5. Bu kaynaklardan mevcut ve kullanılabilir likiditenin tespitinde, pazarların de-

rinliği  hem işin her zamanki gibi devam ettiği koşullar hem de stresli koşullar altında 
değerlendirilmelidir. Pazarın kapasitesi, müşterilerin mevcut kullanılabilir kredileri, kapasite 
ve fiyatlandırma hakkında müşterilerle yapılan tartışmalar yoluyla ve sonucunda ve varlık 
sınıflarına/menkul değer tiplerine göre değerlendirilebilir. Lütfen Tavsiye 25'e bakınız.  

 
A6. Bir varlık sınıfının likiditesinin değerlendirilmesinde iş stratejisi de dikkate a-

lınmalı ve  değerlendirilmelidir. Örneğin, bir likit aktif bir genel iş stratejisinin bir parçası 
olarak  ve başka bir varlığın veya türev işlemin bir hedging unsuru olarak tutuluyorsa, mevcut  
iş koşullarının veya cari mevzuat koşullarının veya kanuni yükümlülüklerin ışığında bu aktif 
ve varlıkların satılabileceğini veya rehnedilebileceğini varsaysak bile, bunun o iş stratejisi 
üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Lütfen Tavsiye 27'ye bakınız. 
 

A7. Pratikte mümkün olduğu takdirde ve oranda, firmalar, son ödünç verme mercii 
kredilerine erişim olanakları ve kabiliyetlerini test etmelidirler. Bu test, merkez bankasıyla 
eşgüdüm içinde yürütülmelidir. Lütfen Tavsiye 25'e bakınız. 
 

Tartışma: 
 
Menkul değerler firmaları ve çoğu büyük ticaret bankası için, bir firmanın teminatsız 

fonlamasını teminatlı bir baza dönüştürme kabiliyetini değerlendirmek standart bir uygulama-
dır. Firmanın takyit edilmemiş portföylerinin kredi (“teminat”) değeri genellikle günlük 
olarak izlenir ve incelenir. Bu menkul değerlere uygulanan kesintiler (haircut), fonlama 
masalarıyla birlikte düzenli olarak gözden geçirilir ve bir kriz halinde kesintilerin seviyesine 
ve pozisyon yoğunlaşmalarına ve işlemi tamamlamak için gereken operasyonel kabiliyete 
özel bir dikkat gösterilir. Bir bankanın hem alım satım portföyleri hem de yatırım portföyleri 
için kabul edilebilir uygulamalar, yukarıda tanımlanan sürece uyumlu ve uygun olmalıdır. 

 
Likidite problemleri meydana geldiği takdirde, işin ekonomisi (kâr ve zarar) de dikka-

te alınmak suretiyle, firmanın sağlamlığına ilişkin algılamalar hakkında ve hangi yatırımların 
iş ilişkilerine mümkün en az zararla barındırılabileceği ve gerçekleştirilebileceği hakkında bir 
kararın verilmesi gerekir. Teminatlı-kredilendirme pazarlarında faaliyet gösteren firmalar, 
piyasaların buna izin verdiği durumlarda, varlıklarını doğrudan satış yoluyla değil repo 
işlemleri yoluyla likidite üretmek ve yaratmak için kullanabilirler.  

 
Bazı merkez bankaları, "hiç soru sormama" bazında ve (genellikle önceden 

rehnedilen) yüksek-kaliteli teminat karşılığında sınırlı miktarda gecelik fonlama olanakları 
sunarlar.  
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Likidite değerinin tayini ve değerlendirilmesinde, aktiflerin (varlıkların) ödünç almak 

için teminat olarak kullanılması ile bu aktiflerin satışı yoluyla nakit yaratılması arasında ayrım 
yapılmalı ve söz konusu aktifler için uygulanan iş stratejisi, herhangi bir elden çıkartma ve 
kullanımın potansiyel P-L(Kâr ve Zarar) etkisi ve yönetimin vergisel etkilerini de dikkate 
alarak potansiyel zararları kabul etmeye istekli olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. Satış 
amaçlarıyla uygun kesinti oranının tespitinde, öngörülen likidasyon (tasfiye) süresi (ufku) 
boyunca ilgili pazarlarda potansiyel stresli koşullar altında volatilitenin de dikkate alınması 
gerekir. Repo amaçlarıyla kesinti oranları, pazarların önerilen kesinti oranı seviyelerinde 
pozisyonların seviyesini karşılama ve massetme kabiliyeti hakkında yapılan bir değerlendir-
meye dayanmalıdır. Bu değerlendirme,  takas için ve başka yasal veya kanuni amaçlarla 
tutulan menkul değerler üzerinde ve bu menkul değerlerin takyit edilmiş olup olmadıklarını 
ya da başka bir sebeple likidite amaçlarıyla kullanılamaz durumda olup olmadıklarını 
belirlemek amacıyla yapılmalıdır.  

 
Sadece bir aktif ve devam eden satış veya seküritizasyon programı yoluyla likiditesi 

gösterilmiş ve kanıtlanmış bulunan aktif (varlık) sınıflarına likidite değerlerinin verilmesi 
gerekir. Merkez bankası / devlet repo kredilerinin varlığı, sadece ve ancak test edilmişlerse ve 
bir isme-özgü olay için kullanılabilir durumda ise kullanılmalıdır. Bu kredileri kullanmanın 
bir krizi şiddetlendirip şiddetlendirmeyeceği de dikkate alınmalıdır.  

 
Firmalar, kesinti oranı tespitlerini geçmiş tecrübelerine, en iyi uygulama hakkındaki 

varsayımlara, likidasyon senaryolarına, mevzuat koşullarına, Piyasa veya Kredi Riskinde 
benimsenen uygulamalara veya piyasa likiditesi modellerine dayandırabilirler. Çeşitli farklı 
modeller arasında yapılan bir kıyaslama, firmaların içinden uygun bir modeli seçebileceği bir 
sonuçlar dizisi ve seti verecektir. 

 
Menkul değerlerin likidite değerlerine göre gruplandırılmaları gerekir. Örneğin, uygun 

merkez bankası menkul değerleri ve enstrümanlarına yüksek değerler uygulanır. Likidite 
değerlerinin tespiti ve kategorileştirilmesinde dikkate alınacak diğer kıstaslar ise kredi/ 
derecelendirme kalitesi, pozisyonları piyasa değerine değerleme işleminin sıklığı, piyasa 
fiyatının mevcudiyeti, vade, menkul değerin tipi, menkul değeri edinme ve tutma sebebi (alım 
satım, yatırım, hedging), menkul değer için teminatlı fonlamaya erişim olanağı, ihraççı 
tipi/ülkesi, kur, pozisyonun boyutu (örneğin, ihraç boyutuna veya günlük işlem hacmine göre) 
ve tasfiyeye/ödemeye kadar süre kıstaslarıdır. Likidite kategorileri yüksek, orta ve düşük 
likidite olarak ya da ilgili eylemin yapılma olasılığına göre gruplandırılabilir.  

 
Firmaların çoğu, aktiflerin (varlıkların) likidite değerini belirlemek için kesinti oranla-

rı veya volatilite analizlerini kullanırlar. Genelde, firmalar, eylemlerinin değerini ve zaman-
lamasını, ele aldıkları senaryo bazında ve temelinde değerlendirirler. 

 
VIII. Resmi Sektör İçin Mülahazalar 

 
A8. Merkez bankaları, firmaların bir ortak teminat havuzu tutmalarına olanak sağ-

layan  merkez bankası teminatlarının kabul edilebilirlik koşullarını genişletmeye ve uyumlu-
laştırmaya çaba göstermelidirler. Lütfen "Resmi Sektör İçin Mülahaza D" bölümüne            
bakınız. 

A9. Merkez bankaları, hem firmaya-özgü hem de piyasayla-ilgili krizlerde son 
ödünçverme mercii olarak üstlendikleri görev ve roller hakkında daha net ve daha açık bilgi 
vermelidirler. Lütfen "Resmi Sektör İçin Mülahaza E" bölümüne bakınız. 
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A10. Merkez bankaları da dahil resmi sektör, son ödünç verme mercii kredilerinin 

periyodik testleri de dahil, bir firmanın beklenmedik durum planlamasına aktif bir şekilde 
iştirak etmeye ve katılmaya istekli olmalıdır. Lütfen "Resmi Sektör İçin Mülahaza F"   
bölümüne bakınız. 

 
Tartışma: 
 
Merkez bankaları, ödeme ve tasfiye sistemleri ve borsalar, hem kabul edilebilir temi-

nat tiplerini (özellikle de finans endüstrisinin temel kök sebep olmadığı krizler için) uyumlu-
laştırmalı ve genişletmeli, hem de sınır-ötesi teminatlara izin vermek için adımlar atmalıdırlar. 
Bu hareket, kısmen firmaların bir ortak teminat havuzu tutmalarına izin vererek likidite riskini 
daha etkin ve daha verimli yönetmelerine olanak sağlayacaktır. Özellikle merkez bankalarının 
RTGS ödeme sistemleri için ve iş likidite kredilerinin olağan seyri içinde daha az likit, fakat 
yüksek kaliteli olanlar da dahil daha çok sayıda varlığı teminat olarak kabul etmeleri gerekir.  

 
Merkez bankaları, olağandışı olaylar ve durumlarda izlenecek süreç hakkında, örne-

ğin, rehin verilebilecek ilave teminat tipleri, uygulanabilecek kesinti oranları, varlık tiplerine 
göre limitler (varsa) ve bu varlıkların teslim şekli hakkında daha saydam olmalıdırlar. Bu, 
borçlanma hakkında sorulabilecek soruları ve borçlanmanın kamuya açık bir bilgi olup 
olmadığı sorusunu da içerir. IIF Efektif Mevzuat ve Düzenlemeler Özel Komitesi'nin 
"Proposal for a Strategic Dialogue on Effective Regulation" (Efektif Mevzuat ve Düzenleme-
ler Hakkında bir Stratejik Diyalog Önerisi) başlıklı raporunda ifade ettiği gibi, merkez 
bankalarında daha fazla saydamlığın  ahlâki tehlike sorunlarına yol açacağı korkusu vardır. 
Ancak, Özel Komite, merkez bankalarının farklı kriz tiplerine nasıl cevap verebilecekleri 
konusunda netliğin ve açıklığın artırılmasının getireceği faydaların bu riske kıyasla ağır 
bastığına inanmaktadır. Birden çok ülkeyi ve düzenleyici organı kapsayan kriz zamanlarında, 
bilgi toplama, paylaşma ve karar alma süreçlerinin koordinasyonu konusunda daima sorunlar 
olacaktır. Mümkün olduğunca ve olduğu kadar, böyle bir olaydan önce ne kadar çok protokol 
yapılır ve ilke benimsenirse, hem firmalar hem de kamu otoriteleri bu krize karşı o kadar iyi 
ve o kadar çok hazırlıklı olacaktır. 

 
Bir merkez bankasının hangi firmaların "özel" teminat karşılığında avans ve kredi al-

maya hak kazanacaklarını nasıl tespit edeceğini gösteren kriterlerin yayımlanması, bu 
saydamlığı artırmanın tek yolu değildir.  Merkez bankaları, bankaların daha iyi hazırlıklı 
olabilmeleri için, bir teminat listesi yayımlayabilir ve bu teminatların hangi koşullarda kabul 
edileceklerini açıklayabilir ve firmalara avans ve kredilerin teminatlandırılması prosedürleri 
hakkında bilgi verebilirler. Merkez bankalarının, operasyonel detayların önceden düzenlene-
bilmesi için, bu krediler için işin her zamanki gibi ve olağan seyri içinde test etme yeteneğini 
ve olanağını da sağlamaları gerekir. Firmalar ise, kendi adlarına, hem ahlâki tehlike riskini 
tanımaktan ve yönetmekten hem de firmaya-özgü likidite şoklarına cevap vermek için yeterli 
likiditeyi tutmaktan sorumludurlar. Bunu yapmadıkları takdirde, kamu sektörünün elinde, 
asgari risk-yönetimi standartlarına uymayan firmaları düzene sokmak için kullanabilecekleri 
yasal ve düzenleyici araçlar bulunacaktır (merkez bankalarının berraklığı ve saydamlığı 
artırmasından sonra).  

 
Prensip olarak, merkez bankaları, pazarı ve katılımcılarını desteklemek için müdahale 

etmeye daha istekli olmalı ve krizin finans endüstrisinin dışından kaynaklanması halinde, 
kabul etmeye hazır oldukları teminat tipleri konusunda daha yumuşak ve hoşgörülü olmalıdır-
lar.  
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VIII. Analitik Tartışma 2: Kompleks Finansal Enstrümanların Likidite Yönetimi  

                     Politikaları ve Uygulamaları Üzerindeki Etkileri  
 
Giriş: 
 
Son on yıl içinde Kompleks Finansal Enstrümanların (CFI'ler) kullanımındaki artış, bu 

ürünlerin üretimi, depolanması ve dağıtılmasındaki gelişmelerin bir firmanın likiditesini ne 
oranda ve nasıl etkileyebileceğini ve firmanın ilgili politikaları ve uygulamalarını etkilemesi 
gerekip gerekmediğini düşünmemizi ve değerlendirmemizi gerektirmektedir. İlk bakışta, bu 
soru açık ve net bir soru olarak gözükmeyebilir. Her şeyden önce, türev enstrümanlar tarihsel 
olarak bilanço-dışı ve fonlanmamış taahhütler olmuşlardır. Likidite riskinin fonlanması 
hakkında düşündüğümüzde, düşünme sürecimiz nadiren türev enstrümanlar alanıyla başlar. 

 
Peki, o halde, bu soruyu neden yanıtlamalıyız ve düşünmeliyiz? Öncelikle, bugüne 

kadar bu özel konu hakkında çok az şey yazılmıştır. Tabii, bunun iyi ve haklı sebepleri de 
vardır. Konu hiç de basit değildir ve hem türev enstrümanlar alanında hem de bilanço/likidite 
yönetiminde uzman olan sadece birkaç piyasa oyuncusu ve katılımcısı vardır. 

 
İkincisi, türev enstrümanlar, düzenleyici reçetelerin ve endüstri uygulamalarının çok 

tutarlı ve istikrarlı olmadığı ve bazı fiyatların tespit ettiği ve bazı işlemlerin mali tablolara 
aktarıldığı ve yansıtıldığı yolun saydam olmadığı bir ortamda ortaya çıkıp ve serpilip 
büyümüşlerdir. Farklı firmaların bu işlemler için "likiditeyi" farklı ölçebildiği ve "likiditeye" 
farklı ekonomik değerler atfedebildiği gerçeği, haklı bir sebebi olmayan ve gerekmeyen 
fiyatlandırma çelişkileri ve farklılıkları yaratabilir. 

 
Bu soruyu düşünmemizi ve değerlendirmemizi gerektiren üçüncü (ve belki de en so-

mut) sebep, firmaların çoğunun likidite politikalarını ve uygulamalarını esas olarak ticari 
bankacılık alanlarından temel ve çekirdek ticari krediler faaliyetleriyle ilgilenmekten türev 
enstrümanlar alanlarına da hak ettikleri ilgiyi göstermeye henüz tam olarak dönüştürmemiş 
olabileceklerinin kabul edilmesini gerektirir.  Finansman (normalde, teminatlı kredilendirme) 
yolları, giderek artan bir oranda, bir ISDA sözleşmesi tahtında türev finansman işlemleri 
olarak yapılandırılmaktadır. Bu değişimin altında yatan birkaç farklı faktör vardır; bununla 
birlikte, bu faktörlerin en önemlisi, belki de, gelirin muhasebeleştirilmesi yolundaki farklardır. 
Ticaret bankalarında bir teminatlı kredi üzerinden marj tahakkuku kredi sözleşmesinin süresi 
boyunca devam eder. Bir türev finansman işlemi üzerinden marj ise sıklıkla şimdiki değeri 
temelinde değerlenir ve işlem biter bitmez derhal gelir hesabına aktarılarak muhasebeleştirilir. 
Bazı firmalar bunu türev finansman faaliyetlerini geliştirmek ve artırmak için bir teşvik 
unsuru olarak görebilirler. Bazı firmalar ise bunun kendi bilançoları üzerinde zaman içinde 
yapabileceği etkileri tam olarak anlamamış ve kavramamış olabilirler.  

 
Bu rapor, CFI'lerin (kompleks finansal enstrümanlar) bir firmanın likiditesini etkileye-

bileceği yolları göstermeye ve tanımlamaya çalışacaktır. Raporun bu yolla yaratılan riskin 
veya zayıf noktanın kapsamını ölçmek ve tartmak gibi bir amacı yoktur. Raporun hedeflediği 
şey, likidite zayıf noktalarının nasıl ortaya çıkabileceği hakkında ve bu zayıf noktaları yaratan 
faaliyetlerin arkasında hangi faktörlerin rol oynadığı hakkında katılımcılara bir temel bilgi 
vermektir; son olarak, rapor, ortaya çıkan likidite riskinin en iyi nasıl izlenebileceğini ve 
hafifletilebileceğini göstermektedir. Ortaya çıkan zayıf noktaların incelenmesi ve riskleri 
hafifletmek ve azaltmak için kullanılabilecek yolların irdelenmesi, sadece riske maruz kalma 
seviyesini ölçmekten daha yüksek ve daha fazla getirisi olan bir faaliyettir. Ülkeler, pazarlar, 
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iş ve faaliyet alanları ve yapılar arasındaki farklardan dolayı firmalar arasında görülen farklar 
nedeniyle, bu risk maruz kalma toplam boyutu ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılabilecek 
herhangi bir basit ölçütler seti yoktur. 

 
Bu raporun hazırlandığı ve üretildiği süreç, IIF Likidite Riski Özel Komitesi'nin hima-

yesi altında çalışacak bir Görev Kuvvetinin oluşturulmasıyla başlamıştır. 
 
Görev Kuvveti, CFI'lerin (kompleks finansal enstrümanlar) bir firmanın likiditesini et-

kileyebileceği yollar hakkında, her üyesinin kendi firmasının tecrübeleri temeline dayanan bir 
analiz geliştirmiş ve yapmıştır. Bu analiz, bu özet rapora alınmıştır. 

 
Yaptığımız analiz, CFI'lerin likidite etkisinin dört başlık altında 

gruplandırılabileceğini göstermiştir: 
 
(1) Dokümantasyon Riski: 
 
Özel yapılandırılmış işlemlerin tüm kritik koşullarının bir tüzel kişiliğin likiditesini 

sağlamak ve sürdürmekten sorumlu olan herkes tarafından yeterince anlaşılmasını ve bu 
kişilere açık olmasını sağlamak son derece kritik ve önemlidir. CFI işlemleri, sıklıkla, 
ısmarlama dokümantasyonla düzenlenen ısmarlama işlemlerdir. İşlemlerin akdi koşullarında 
kesinlik ve sözleşmelerin hukuki ifa kabiliyeti, pazarlarda likiditeyi sağlamanın ve nakit 
akışlarının tahmin edilebilir ve kestirilebilir olmasının anahtar ve temel özellikleridir. Bu 
alanda faaliyet gösteren firmaların, bu dokümantasyona bağlı kredi, karşı taraf ve piyasa 
risklerine ek olarak önemli likidite risklerinin tümünün de hem anlaşılır hem de görülür ve 
açık olduğundan emin olmaları gerekir.  

 
(2) Aktiflerin Likiditesi: 
 
Yüksek derecelendirme puanı olan varlıkların tabiatı gereği likit olduğu yönünde yay-

gın bir karine vardır (ya bir firmanın teminatlı pazarları kullanarak tekrar finanse etme 
kabiliyeti açısından ya da bir firmanın varlıkları pazarda satma kabiliyeti açısından). Bu 
karinenin teyit edilmeye ihtiyacı vardır. Kriz ve darboğaz zamanlarında, bir varlığın karma-
şıklık düzeyi ile onun gerçek likiditesi arasında bir ters bağıntı olabilir. 

 
(3) Toplam Getiri Swap (TRS) İşlemi: 
 
Toplam Getiri Swap (TRS) işlemi, daha geniş yapılandırılmış-varlık pazarı içinde kri-

tik önemi haiz bir mekanizmadır. Bazı firmalar, TRS'yi, firmalar arasında fonlama giderlerin-
de mevcut farklardan istifade etmek amacıyla kullanırlar. Fonlarının maliyeti düşük olan 
firmalar, varlıkları bilanço üzerinde finanse edebilirler ve bu varlıkların ekonomik getirisini 
fonlarının maliyeti daha yüksek olan bir firmaya bir TRS yoluyla aktarabilirler. Fonlama 
giderleri ve maliyeti arasındaki fark, firmalar arasında paylaşılır ve bazı durumlarda işlem 
biter bitmez derhal gelir hesabına alınarak muhasebeleştirilebilir. 

 
TRS'nin bir finansman aracı olarak kullanımı arttıkça ve genişledikçe, TRS depolama 

portföylerinin vade yapısındaki uyumsuzlukların kullanılması durumları da artmıştır. Bu 
sistemde, bazı firmalar, daha kısa vadeli bir TRS ile hedge edilen bir TRS vasıtasıyla uzun-
vadeli finansman temin ederek, finansman giderlerinin vade yapısından istifade etmeye 
çalışmaktadırlar. Bundan dolayı, firmalar, "hedge" TRS'sinin vadesinde devretmemesi riskiyle 
karşılaşabilirler. Bu, açık pozisyonun referans aktiflerin bilanço üzerinde satın alınmasıyla 
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hedge edilmesinin tercih edilmesi halinde, bir firmanın likiditesiyle doğrudan bağlantılı ve 
ilgili olan bir açık piyasa riski ve likidite pozisyonu yaratır.  

 
(4) Conduit Financing: 
 
Conduit financing; enellikle bir üçüncü tarafın işleteceği bir projenin finansmanı için 

bir devlet kurumunun kent veya belediye tahvilleri ihraç etmesi yoluyla sağlanan finansman-
dır. Firmaların hem müşteri varlıklarını hem de kendi özel mülkiyetlerinde olan varlıkları 
conduit financing yoluyla finanse etmeleri giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Conduit 
financing, bir firmanın müşterilerine CFI'lerin ihraç edilmesinden doğan varlıkları finanse 
etmek için kullanılabilir. Conduit financing aracıları, geri ödemesi bir backstop likidite 
kredisiyle desteklenen ABCP ihraç ederler. Bu kredilerin açılması ve kullandırılması bir şarta 
bağlı likidite riski oluşturur. Bu risk, ABCP pazarlarında bir bozulma olması, fonlanan 
varlıklarla ilgili bir sorun çıkması ya da likidite kredisini sağlayan tarafla bir sorun çıkması 
halinde ortaya çıkar.  Pratikte, ABCP pazarları conduit finansmanı fonlayamadıkları takdirde, 
ilgili varlıkları fonlama sorumluluğu ve yükümlülüğü, backstop likidite kredisini sağlayan 
tarafa geçer. Likidite kredilerinin çekilmesi riski düşük olasılıklı bir olay olmasına rağmen, 
firmalar bu durum ve koşullarda yükümlülüklerinin ne olacağını düşünmeli ve bu riski uygun 
bir tarzda hafifletmeye dikkat etmelidirler.  

 
Geçmiş tecrübelerin ışığında kredinin çekilmesi olasılığı analizi bir yanlış rahatlığa 

yol açabilir. Firmalar, "siyah kuğuların"33 da var olabileceğini bilmeli ve açtıkları kredilerin 
tutarı ve büyüklüğünün hem kanuni yükümlülükleri hem de pratik yükümlülükleri de dahil 
toplam likidite planlamaları bağlamında anlamlı ve makul olmasına dikkat etmelidirler. 
Conduit financing için rehnedilen varlıkların likiditesi hakkında analiz, bu varlıklar için 
mevcut alternatif fonlama düzenlemeleri ve altta yatan müşteri ilişkisinin niteliğinin sağladığı 
korumalar, bu likidite riskinin kapsamı ve boyutunun tespitinde dikkate alınması gereken 
önemli mülahazalardır. 

 
Takip eden sayfalarda, yukarıdaki başlıklar altında tanımlanan risklerin en iyi nasıl iz-

lenebileceği ve hafifletilebileceği konusunda ek detaylı bilgiler verdik:  
 
Tanımlar ve Tavsiyeler: 

 
(1)  Dokümantasyon Riski: 
 
Zayıf Noktaların Gözden Geçirilmesi ve İncelenmesi: 
 
Özel yapılandırılmış işlemlerin ve türev alım satımı dokümantasyonunun giderek öz-

gün ve ısmarlama hale gelen niteliği, bir firmayı aşağıda sayılanlar da dahil çeşitli zayıf 
noktalara maruz bırakabilecek çeşitli akdi düzenlemelerle sonuçlanmıştır: 

 
• Şarta bağlı likidite riskleri; ve  
• Likidite profili hakkında yanlış bilgilendirme; örneğin, bir özel yapılandırılmış yatırım 

ürününün ödeme profili hakkında, o ürünlere bağlı türev özellikleri hakkında ve bu ürün-
lerin likidite özellikleri hakkında bir yanlış beyana yol açabilecek tetikleyici olaylar hak-
kında açıklığın ve berraklığın bulunmaması. 

 
Bu akdi düzenlemelerin niteliği hakkında yönetimin sahip olduğu bilgilerin yetersiz 

olması, bu sorunların ve onların likidite üzerindeki etkisinin firma tarafından anlaşılamaması-
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na ve görülememesine ve dolayısıyla, bunların likidite planlamasına ve beklenmedik durum 
planlarına yeterince dahil edilememesine yol açabilir. 

 
Peki bu zayıf noktalar nasıl oluşabilir? 
 
Bu zayıf noktalar, aşağıda birkaç tanesi açıklanan ve tanımlanan çeşitli farklı yaygın 

düzenlemeler yoluyla ve sonucunda oluşabilir:  
 
1. Kredi Derecelendirmesinde Düşüş Maddesi:  
 
İç kurul politikaları veya firmanın tüzük ve yönetmelikleri, belirli bazı müşterilerin 

tüm işlemlerin / alım satım faaliyetlerinin en yüksek derecelendirme puanına sahip kurumlarla 
yapılmasını sağlamalarını gerektirebilir.  Bundan dolayı, bu müşterilerin iki taraflı karşı-taraf 
dokümantasyonuna bir "Kredi Derecelendirmesinde Düşüş Maddesi" koymaları gerekebilir. 
Bir kredi derecelendirme düşüşünün sonuçları şunlar olabilir: 
 
• ISDA gibi alım satım işlem dokümantasyonunda, bir kredi derecelendirmesi tetikleyici 

faktörünü ihlâl etmenin yaygın sonuçları, etkilenmeyen tarafın işlemleri feshetmesi ve 
iptal etmesi ya da bir Kredi Destek Eki (veya eşdeğeri) imzalanmışsa, etkilenen tarafın 
etkilenmeyen tarafa belirli bir tutar ve kalitede teminat vermesi ve göstermesi koşulları 
olabilir.  

 
• Ismarlama likidite düzenlemelerinde, kredi derecelendirme puanı düşürülen tüzel kişiliğin 

taahhüdün belirli bir süre içinde teminatlandırması istenebilir (örneğin, belirli bir emanet 
hesabına 30 gün içinde nakit fon yatırılması gibi). Belirli bazı işlemlerde, özellikle de bazı 
conduit likidite kredilerinde, teminat olarak yatırılması gereken meblağlar yüksek de 
olabilir. 

 
Bir kredi derecelendirmesinde düşüş olayının vukuu, bir firma için bir likidite riskidir 

ve Hazine departmanının tanıması ve yönetmesi gereken bir şarta bağlı likidite riskidir. Bu 
sorun hakkında yönetimin bilgi sahibi olmaması, bu sorunların ve onların etkisinin (ve bunun 
zamanlamasının) Hazine departmanı tarafından anlaşılamamasına ve görülememesine ve 
dolayısıyla, bunların likidite planlarına ve stres testlerine dahil edilememesine yol açabilir. 

 
Müşteri kendi riske maruz kalmasını kendi varlıkları üzerinde bir genel rehin senediy-

le karşılar ve teminatlandırırken, karşı tarafa teminat verme konusunda firmaya bir miktar risk 
yükleyen ve karşı taraflarla yapılan teminat destek sözleşmeleri ve uygulamaları arasında 
uyumsuzluklar da olabilir.  

 
2. Özel Yapılandırılmış Yatırım Ürünlerine Bağlı Alım Opsiyonu Özellikleri: 
 
Özel yapılandırılmış yatırım ürünleri, yüksek net değere ve servete sahip olan ve ço-

ğunlukla perakende işlemler yapan kişilere özel yapılandırılmış yatırımlar yoluyla çeşitli 
farklı formlarda bir dizi varlık sınıfının sunulmasında kullanılan yaygın türev enstrüman 
ürünleridir. 

 
Bu ürünlerin ödeme özellikleri birbirlerinden önemli oranda farklı olabilir.  Örneğin 

on yıllık vade gibi bir vadeyle ihraç edilmiş olmalarına rağmen bazı özel yapılandırılmış 
ürünlerde, belirli piyasa-temelli tetikleyicilerin ihlâl edilmesi halinde ihraççının müşterilerden 
ürünü düzenli olarak, örneğin her üç ayda bir geri almasına olanak sağlayan özellikler 
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bulunur. Bir ürün alanı bu işlemleri on-yıl vadeli mevduatlar olarak işleyebilir ve kaydedebi-
lir; ancak likidite yönetimi perspektifinden bakıldığında, bu alım opsiyonu özelliği, bu tip 
ürünlerin üç aylık devamlı ve döner mevduatlar olarak işlenmesini gerektirir. Bir özel 
yapılandırılmış yatırım ürününün ödeme profilinin ve özellikle o ürüne bağlı türev özellikleri-
nin açık ve net olmaması, o ürünlerin likidite özelliklerinin yanlış beyan edilmesine yol 
açabilir ve neden olabilir. 

 
Tavsiye B1: Bir firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, firmayı 

bir şarta bağlı likidite riskine maruz bırakan tüm önemli düzenlemelerin niteliği ve profili 
hakkında yönetimden düzenli olarak bilgi almalı ya da bu bilgilere erişim olanağına sahip 
olmalıdır. Bu düzenlemelerle ilgili önemli olumsuz likidite sorunları, firmanın likidite ölçüm 
ve ölçütlerinde ele alınmalıdır. 

 
Tavsiye B2: Bir firmayı önemli ve şarta bağlı bir likidite riskine maruz bırakan tüm 

işlemler, önceden onaylanmış iş limitlerine tâbi olmalı ya da rapor edilebilir olmalı ve ön 
onay şartına ve uygunsa, Hazine departmanı yönetimi tarafından yaptırım uygulanması şartına 
tâbi olmalıdır. 

 
Tavsiye B3: Bir firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, likidite 

sorunlarının yeterince ele alınmasını ve bu riskleri rapor etmek ve hafifletmek için gereken 
uygun önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak amacıyla yeni ürün sunumları hakkında 
değerlendirmeye aktif bir şekilde katılmalıdır. 

 
Tavsiye B4: Bir firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, firma-

nın yaptığı özel yapılandırılmış yatırım ürünü işinin niteliği hakkında ve bu ürünlerin likidite 
raporlama çerçevelerinde kaydedilme ve rapor edilme yolu ve tarzı hakkında detaylı bilgi 
sahibi olmalıdır.  

 
(2) Aktiflerin (Varlıkların) Likiditesi: 
 
Zayıf Noktaların Gözden Geçirilmesi ve İncelenmesi: 
 
Bir alım satım portföyünü portföyün içindeki varlıkların veya varlık paketlerinin bek-

lenen likidite profilleri bazından ziyade gecelik bazda finanse ederek ve finanse ettiği 
takdirde, bir firma, potansiyel olarak tanınmamış bir likidite uyumsuzluğuna maruz kalabilir.  

 
Varlıkların bir türev işleme hedge olarak tutulduğu ve türev işlem kârının önceden 

kaydedildiği hallerde likidite sorunları daha da şiddetlenebilir ve alevlenebilir. Bu durum ve 
koşullarda, varlık pozisyonunun likidasyonu (tasfiyesi), ilgili alım satım portföyünde bir 
zararın kaydedilmesini tetikleyebilir. 

Peki bu zayıf noktalar nasıl oluşabilir? 
 
Bu zayıf noktalar, çeşitli farklı işlemler yoluyla ve sonucunda oluşabilir; bu zayıf nok-

taların oluşabileceği iki yaygın türev işlem şunlardır: 
 

1. Toplam Getiri Swap İşlemleri: 
 

Bir alım satım masası/bölümü, genellikle, bir müşteriye, bir vadeli TRS (Toplam 
Getiri Swap) yoluyla bir varlığa sentetik maruz kalma sağlar ve daha sonra,  Hazine'nin 
verdiği finansmanı kullanarak ilgili varlığı satın almak ve bu varlığı bilançoda tutmak 
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suretiyle müşteri işlemini hedge eder. Bu işlemin bir alım satım masası/bölümünden doğması 
ve alım satım masası/ bölümü tarafından kaydedilmesi şartıyla ve varlığın derecelendirme 
puanının yüksek olması halinde, Hazine departmanı, işleme konu olan varlığın likit ve kolay 
alınıp satılabilir olduğunu varsayabilir ve bundan dolayı, işleme konu olan varlığı kısa-vadeli 
(normalde gecelik) bazda fonlayabilir. Bu, ilgili varlıklar için derin ve likit bir nakit ve türev 
pazarının mevcut olduğu ve bu pazarın, alım satım masası/bölümünün işleme konu olan 
referans varlıkları (örneğin, devlet tahvilleri) satarak ve bir piyasa karşı-tarafıyla bir türev 
hedging işlemine (örneğin, bir faiz oranı swap işlemi) girerek hedging işlemini kolayca ikame 
etmesine olanak verdiği durumlarda uygun olabilir.  

 
Bununla birlikte, TRS işlemleri giderek artan bir şekilde kompleks ve özgün varlıkları 

(örneğin, CDO'lar, hedge fonları, hedge fonlarının fonları) kapsamaktadır ve bu varlıkların 
bazıları yüksek derecelendirme puanlarına sahip olsalar bile, şu anda, onlar için derin ve likit 
bir nakit ve türev pazarı mevcut değildir. Gerçekte, alım satım masası/bölümünün: 
 
(a) nakit hedge'ini çabucak ve kolaylıkla satma kabiliyeti düşük olabilir ve sıklıkla ve 

genellikle, bu masa/bölüm, bir açık risk pozisyonunun yaratılmasından dolayı ve bu 
varlık hedge'inin ileri bir tarihte geri edinilip edinilemeyeceğine dair kuşkulardan do-
layı bu hedge'i satmakta isteksiz davranacaktır. Bazı varlıklar özgündür ve elde tutmak 
amacıyla satın alan yatırımcılar tarafından satın alınmaktadırlar; diğer yandan ve tam 
aksine, ikincil likidite kıt ve az olabilir; ve  

 
(b) nakit hedge'in çabucak satma ve onu bir türev alternatifiyle ikame etme ve değiştirme 

kabiliyeti kuşkulu olabilir; gerçekte, böyle bir işlemi düzenlemek sıklıkla aylar alır. 
 

2. Negatif Bazlı İşlemler: 
 
Bankanın sadece kendi özsermayesini kullanarak yaptığı alım satım işlemleri- 

proprietary masası-bölümü, nakit ile türev pazarları arasında bir kredinin 
fiyatlandırılmasındaki farklardan istifade ederek "risksiz" bir kâr gerçekleştirmek isteyebilir. 
Normalde bu işlem şu adımları içerir: 
 
• Hazine departmanı kanalıyla fonlanan bir kredi varlığını satın almak ve  
 
• ilgili kredi riskini bir kredi temerrüde swap (CDS) koruması satın almak yoluyla hedge 

etmek.  
 

Bu yolla satın alınan varlıklar, normalde bilanço-üzerinde tutulur ve Hazine departma-
nı kanalıyla fonlanırlar. 

 
Kredi varlığı kısa bir süre içinde tasfiye edilebilir olsa da, bu, bir stresli likidite duru-

mu dışında herhangi bir şey için doğru likidite referans değeri değildir. Bir eşzamanlı CDS 
hedge satın alarak, bir alım satım masası/bölümü, bir "negatif bazlı" paket yaratmış olur. 
Paketin varlık unsurunun ayrıca ve bağımsız olarak tasfiye edilmesi halinde, alım satım 
masasının/ bölümünün elinde, tasfiye edilmesi güç olan ve dolayısıyla alım satım masası-
nı/bölümünü işleme konu olan kredide potansiyel olarak istenmeyen bir sentetik açık 
pozisyona maruz bırakabilecek olan CDS pozisyonu kalmış olur.  

 
Likidite riski yönetimi amaçlarıyla, "negatif bazlı" paketin likiditesi de analiz edilme-

lidir. Paketin fonlanabileceği üç alternatif yol vardır: 
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1. Alım satım masası/bölümünün varlığı sattığı ve alıcıya kredi koruması sağladığı, bir 
üçüncü şahısla yapılan bir karşılıklı TRS işlemi;  

 
2. Alım satım masası/bölümünün varlıkları bir üçüncü şahsa sattığı ve CD'lerini devretti-

ği paket yenileme işlemi; 
 

3. Pozisyonun sürdürüldüğü, fakat işleme konu olan varlığın fon temin etmek amacıyla 
pazara repo edildiği, işleme konu olan varlıkla repo veya teminatlı fonlama işlemi. 

 
Gerçekte, bu varlıkların bazıları için repo pazarı yeterli derinliğe sahip olmayabilir ve 

karşılıklı TRS veya yenileme işlemlerini düzenlemek birkaç ay alabilir. 
 
Tavsiye B5: Firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, bu portföy-

lerde tutulan varlıkları tasfiye etmek, türev enstrümanla ikame etmek veya repo etmek için 
gereken tahmini süreye ilişkin bilgilere erişim olanağı da dahil, her alım satım masa-
sı/bölümünün varlık profili hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. 

 
Tavsiye B6: İşleme konu olan varlıklar gibi özel yapılandırılmış varlıklarla ilgili ö-

nemli işlemler için yeni iş onaylama sürecinin bir parçası olarak, alım satım masala-
rı/bölümleri, bu pozisyonları nasıl fonlamayı hedeflediklerini, bu pozisyonları tasfiye etmenin 
potansiyel alternatiflerinin neler olduğunu ve bu çıkışları gerçekleştirmek için beklenen 
tahmini süreleri açıklamalıdırlar.  

 
Tavsiye B7: Firmalar, varlıkların ve varlık paketlerinin beklenen likidite profillerine 

ve/veya takip eden fonlama açıklarıyla ilgili limitlere eşdeğer bir vade için fonlanmasını 
gerektiren ve öngören bir politikanın benimsenmesine gerek olup olmadığını ya da alternatif 
olarak, firma-çapında likidite raporlarında bu boşlukları tanımlamak ve tespit etmek ve 
gerekirse, maruz kalınabilecek ilgili vadeli fonlama giderlerini tahsis etmek ve dağıtmak 
amacına yönelik proseslerin uygulanmasına gerek olup olmadığını değerlendirmeli ve 
düşünmelidirler. 

 
Tavsiye B8: Ana raporda Tavsiye 11'de belirtildiği gibi, gerektiğinde ve duruma göre, 

transfer fiyatlandırması, işleme konu olan varlığın likiditesiyle ya da işleme konu olan pasifin 
yapısal niteliğiyle yakından bağlantılı ve uyumlu olmalı ve böyle düzenlenmelidir. Likidite 
giderleri, bu likiditeyi kullanan ve tüketen işletmelerden alınmalıdır.  

 
(3) Pazardan Doğrudan Fonlama Yapmak İçin Toplam Getiri Swaplarının 

 Kullanılması: 
  
Zayıf Noktaların Gözden Geçirilmesi ve İncelenmesi: 
 
Toplam Getiri Swap işlemleri, bilanço-dışı fonlama düzenlemeleri olarak görülebilir 

ve kabul edilebilirler. Hazine departmanı bu işlemlerin üzerinde uygun kontrollerin mevcut 
olmasını sağlamadıkça, bir yapılandırma masası/bölümü, bir TRS kullanarak: 
 
• bir tüzel kişiliğin pazarda fon bulma ve yaratma kapasitesinden istifade edebilir ve  
• fonlama uyumsuzlukları yaratabilir ve bu yolla, bir firmayı taktik ve yapısal likidite 

riskine maruz bırakabilir. 
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Peki bu zayıf noktalar nasıl oluşabilir? 
 
Bir alım satım masası veya yapılandırılmış ürün masası/bölümünün bir müşteriye bir 

TRS kanalıyla bir varlığa sentetik maruz kalma sağlaması yaygın bir türev işlemidir. Alım 
satım masası/bölümü, bu maruz kalınacak riskleri: 
 
• ilgili varlığı satın alarak ve onu bilanço üzerinde tutarak (Hazine departmanının sağladığı 

finansmanla) ya da  
• bir piyasa karşı tarafıyla bir hedge TRS işlemine girerek  
 
hedge edebilir.  

 
Hedge TRS, bir bilanço-dışı fonlama düzenlemesi olarak görülebilir ve kabul edilebi-

lir. Bir alım satım masası/bölümü, bir TRS'yi, Hazine'nin ve/veya ana fonlama masasının 
haberi olmadan pazarda fon bulmak ve temin etmek amacıyla bu yolla kullandığı takdirde: 
 
• firmanın toptan pazarlara erişim kapasitesini kullanmış ve bunu yapmakla, firmanın 

gerçekten ihtiyaç duyduğunda likiditeye erişme kabiliyetini muhtemelen ve belki de bil-
meden kısıtlamış olur; ve  

 
• fiyatlandırma seviyeleri koordineli olmadığı takdirde, firmanın borç sermayesi toplama ve 

fonlama şekli ve fiyatı konusunda pazara muhtemelen yanlış bir mesaj göndermiş olur. 
 

Müşteri TRS ve hedge TRs işlemleri akdi olarak aynı değillerse, alım satım masa-
sı/bölümü bir fonlama uyumsuzluğuyla karşılaşır. Faiz oranı uyumsuzluklarıyla karşılaşmak 
bir alım satım masasının veya Hazine departmanının işinin seyri içinde olağan ve normal 
olmasına rağmen, bir fonlama uyumsuzluğu genelde normal değildir. Örneğin, bir alım satım 
masası/ bölümü bir müşteriye bir beş-yıl vadeli TRS verdiği ve onu pazardan altı-ay vadeli bir 
TRS ile hedge ettiği takdirde, hedge TRS işleminin vadesinde devredilememesi halinde, firma 
bir taktik ve yapısal likidite riskiyle ("devir riski") karşı karşıya kalabilir. 

 
Bu örnekte likidite riskinin iyi ve usulünce tanınmaması halinde, yapılandırma masa-

sının / bölümünün finansal performansı abartılabilir ve olduğundan fazla görülebilir. Bu 
faydanın gerçekte tahakkuk etmediği, fakat bunun yerine bir yapılandırma ücreti olarak 
önceden alındığı durumlarda bu sorun daha da karmaşık ve çetrefil hale gelebilir.  

 
Tavsiye B9: Bir firmanın fonlama ve likidite riskinin yönetimine ilişkin politikaların-

da, alım satım alanlarında türev ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan fonlama boşlukları 
da yer almalıdır. 

 
Tavsiye B10: Bir firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, yapı-

landırılan işlemlerin legacy ve risk sistemlerinde nasıl kaydedildiklerini ve otomatik likidite 
riski yönetim süreçlerinde ayarlamaların gerektiğinde yapılmasını sağlamak için bilançoda 
nasıl toplandıklarını anlamalı ve kavramalıdır. 

 
Tavsiye B11: Devir riskleri de dahil, her alım satım masası/bölümünün bilanço-içi ve 

bilanço-dışı fonlama profillerini detaylandıran  ve Hazine departmanının ihtiyaç duyduğu 
düzenli yönetim bilgileri üretilmeli ve gerektikçe Hazine departmanına sunulmalıdır. 
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(4) Conduit Finansmandan Kaynaklanan Şarta Bağlı Likidite Riski: 
 
Zayıf Noktaların Gözden Geçirilmesi ve İncelenmesi: 
 
Bir conduit finansman aracına açılan bir ek likidite kredisi, bir şarta bağlı likidite ris-

kini temsil eder ve bu kredide, önceden belirlenmiş olaylardan birinin vukuu halinde firmanın 
o conduit finansman aracına normalde derhal fonlama temin etmesi gerekebilir. Likidite-
yönetimi açısından bakıldığında, böyle bir kredi bir dizi sorunu temsil eder:  
 
• Kredi çekişlerinin zamanlaması ve toplam tutarı, bir bütün olarak değerlendirilmesi güç 

olan ve genellikle firmanın kontrolü dışında olan bir dizi farklı faktörün etkileşimine bağlı 
olabilir; 

 
• Bu şarta bağlı likidite riskiyle ilgili yönetim raporu (yani, ölçek, duyarlılıklar ve özellikler 

bilgileri), iyi hazırlanmadığı takdirde, firmanın onunla bağlantılı likidite risklerini etkin ve 
verimli yönetme kabiliyetini engeller ve bozar; ve  

 
• Önemli ve büyük iseler ve dahili ve yasal likidite raporlama koşulları kapsamında 

değillerse, şarta bağlı likidite riskleri, bir firmanın gerçek likidite riski hakkında potansiyel 
bir yanlış anlamaya yol açacaktır. Bu durumda ve bundan dolayı, firma, conduit-bazlı 
şarta bağlı likidite olaylarıyla başa çıkmak için yeterli likiditeyi tutmuyor olabilir. 

 
Peki bu zayıf noktalar nasıl oluşabilir? 
 
Müşteri işlemlerini kolaylaştırmak için, yapılandırılmış ürün alanları/bölümleri, genel-

likle, conduit finansman araçlarını kullanmayı tercih ederler. Bu araçlar, normalde, üçüncü 
kişilere ABCP ihracı yoluyla fonlanan varlıkları iktisap eden, olağan ticari piyasa koşullarıyla 
çalışan, özel-amaçlı kuruluşlar olur. 

 
Conduit finansman aracının elinde tuttuğu varlıklar spektrumu, kurumun stratejisine 

bağlı olarak önemli oranda değişebilir, fakat bu spektrumun içinde ipotekli ev kredileri, 
otomobil kredileri ve müşteri alacakları bulunabileceği gibi ABS gibi likit menkul değerler de 
mevcut olabilir. Varlıklar, normalde, tanınmış bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 
yüksek bir dereceyle derecelendirilmesine rağmen, varlıkların likidite profili gün-içinden 
(örneğin, merkez bankası reposuna uygun menkul değerler) birkaç yıla (örneğin, devredile-
meyen veya satılamayan, kendiliğinden itfa olan müşteri varlıkları) kadar çok değişebilir ve 
farklı olabilir. 

 
Conduit finansman aracının ihraç ettiği ABCP, normalde, bir ilâ altı ay vadeli olacak-

tır ve varlık likidite profili çok büyük oranda daha uzun olabilir. Sonuç olarak ve bundan 
dolayı, conduit finansman aracı bir likidite uyumsuzluğuna maruz kalır. Bu riski hafifletmek 
amacıyla ve ABCP'nin üçüncü şahıslara başarılı dağıtımı için gereken kısa-vadeli kredi 
derecelendirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, derecelendirme puanı yüksek olan bir banka, 
conduit finansman aracına, bir ek likidite kredisi formunda bir likidite kredisi açar ve verir. 
Aşağıda sayılan üç olası olaydan birinin vukuu, normalde, conduit finansman aracının bu 
likidite kredisini çekmesine yol açar:  

 
(1) CP pazarında meydana gelen ve conduit finansman aracının ABCP fonlamasına erişimini 

kesen ve kapatan bir genel bozulma durumu;  
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(2) ABCP pazarına erişimi engelleyen bir conduit bozulma durumu veya conduit yöneticisi 
bozulma durumu (örneğin, likidite kredisi sağlayıcının kredi derecelendirme puanının A-
2/ P-2 veya daha aşağısına düşmesi); ya da  

 
(3) Conduit yöneticisinin işlemi conduit dışından fonlamasına yol açan bir özel işlemle ilgili 

bir sorun.  
 
Bir firmanın maruz kalacağı zayıf noktaların önemlilik düzeyi çeşitli farklı faktörlere bağlıdır:  
 
(1) Vuku bulan önceden belirlenmiş olayın niteliği ve bu olayın meydana geldiği ve devam 

ettiği süre; 
 
(2) Önceden belirlenmiş olaylarla ilgili olan ve bir firmanın açtığı likidite kredilerinin toplam 

meblağı;  
 
(3) Normalde bu kredilerin çekilmesinde maruz kalınan yüksek maliyetin ışığında satıcının bu 

varlıkları fonlamak için kullanabileceği diğer fonlama seçenekleri; ve 
 
(4) ABCP likidite kredilerinin açıldığı conduit finansman araçlarının karşılaştığı doğal likidite 

uyumsuzluklarının niteliği ve önceden belirlenmiş bir olayın vukuu halinde conduit fi-
nansman aracının varlıkları tasfiye etmeye hazır olup olmadığı.  

 
• Mevcut ABCP'nin vade dağılım süresi içerisinde satabileceği veya repo yapabileceği son 

derece likit menkul değerlere yatırım yapan bir likit conduit finansman aracı, firmayı, 
şarta bağlı likidite riskine kısa bir süreyle maruz bırakır.  

 
• CP'nin vade dağılım süresi içerisinde satılamayacak, hiç likit olmayan/yapılandırılmış 

varlıklara yatırım yapan ve likit olmayan bir conduit finansman aracı ise, firmayı, şarta 
bağlı likidite riskine muhtemelen uzun bir süreyle maruz bırakır. 

 
Bu sorunla mücadele edilirken karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de şudur: likidite 

kredilerinin çekilmesi olasılığı minimum düzeyde olmasına ve bu görüşü destekleyen çok 
sayıda kanıt bulunmasına rağmen, bu kredi çekişlerinin firmanın likiditesi üzerinde yapabile-
ceği potansiyel etki çok büyük olabilir. Bundan dolayı, bu riskin de proaktif bir şekilde 
anlaşılması, kavranması, yönetilmesi ve kontrol altında tutulması gerekir. 

 
Tavsiye B12: Bir firma içinde likidite riskinden sorumlu olan fonksiyon/birim, hem 

conduit finansman araçlarına backstop likidite kredileri açmak suretiyle maruz kaldığı şarta 
bağlı likidite riskini hem de bu likidite kredilerinin çekilmesini tetikleyebilecek olayları çok 
iyi ve detaylarıyla anlamış olmalıdır.  

 
Tavsiye B13: Conduit finansmanı işinin potansiyel likidite sonuçları, firmanın genel 

likidite planlamasına dahil ve entegre edilmelidir. Bu planlarda, çeşitli farklı işletmelerin şarta 
bağlı likidite talepleri de hesaba katılmalı ve dikkate alınmalıdır. 

 
Tavsiye B14: Bir firma, bu backstop likidite kredilerinin açılmasından kaynaklanan 

şarta bağlı likidite risklerini, seküritize edilen varlıkların tiplerini ve onların likidite derecele-
rini dikkate alan ve bu faaliyet için uygun olarak bir strateji, politika, limit çerçevesi ve diğer 
hafifletici tedbirlerle hafifletmeli ve azaltmalıdır. Böyle bir çerçeve, örneğin, sunulan ABCP 
kredilerinin boyutu ve niteliği üzerindeki limitleri, herhangi bir zaman süresi (gecelik, bir 
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hafta, iki hafta, bir ay, vb.) içinde vadesi gelecek CP meblağı üzerindeki limitleri ya da kısa-
vadeli bozulmalara karşı riski hafifletmek amacıyla bir risk-ayarlaması yapılmış, bloke 
edilmiş likit aktifler havuzunun tutulmasını içerebilir. 

 
Tavsiye B15: ABCP-bazlı likidite kredilerini içeren önemli ve büyük işlemler, Hazine 

departmanı onayına ya da daha önceki iş limitleri onayına tâbi tutulmalıdır. 
 

Ek 1: Likidite Zayıf Noktalarının Olası Kaynakları ve Potansiyel Ölçütleri 
 
"Likidite" kavramı karmaşık bir kavramdır ve tek bir ölçütün bir firmanın gerçek liki-

dite riskini yeterince yansıtacağı yönündeki önerme ve görüşler yanıltıcıdır. Bundan dolayı, 
bir dizi ölçüte gereksinim vardır ve bu ölçütler dizisinin de firmanın gereksinimlerine uyacak 
şekilde uyarlanması gerekir. 

 
Her firmanın faaliyet yelpazesi ve gamı farklı olduğundan ve belirli basit kategorilerin 

içine sokulamayacağından dolayı, ölçütleri sınıflandırmaktan kaçınıyoruz. Firma, yaptığı 
ölçüt seçiminin kendi faaliyet yelpazesi ve gamını yansıttığından ve firma içinde mevcut olan 
likidite zayıf noktalarına uygun olduğundan emin olmalıdır. 

 
Aşağıda sayılan likidite zayıf noktalarının olası kaynakları ve potansiyel likidite ölçüt-

leri ve kıstasları, sadece firmaların kendi likidite riski analizlerinde değerlendirmek isteyebi-
lecekleri iyi örnekler olarak sunulmaktadır. Bu zayıf noktaların mevcut olduğu ve önemli ve 
büyük düzeyde olduğu durumlarda, firmalar, kendi zayıf noktalarının niteliğini dikkate alarak 
bunları ya da benzeri başka ölçütleri uygulamayı seçebilirler.  Bu liste, tam kapsamlı ve her 
şeyi içine alan bir liste olmadığı gibi, her firmanın kullanması gereken ölçütler için bir reçete 
liste de değildir. Bazı ölçütlerin birden fazla zayıf noktanın ölçülmesi için kullanılması 
gerekebilir. Bazı firmalar ise, doğal olarak, kendi likidite profilleri açısından en anlamlı olan 
zayıf noktalar üzerinde odaklanırlar. Bu zayıf noktalar, likidite sonuçları üzerinde odaklan-
mışlardır ve mutlaka, büyük kredi kayıpları veya ün ve isimle ilgili sorunlar gibi kök sebepler 
üzerinde odaklanmazlar. Bu zayıf noktaları, farklı firmaların bunları başka şekillerde 
gruplandırabileceğini ve bazı zayıf noktaların ve ölçütlerin diğerlerinden daha anlamlı 
olduğunu bilerek ve kabul ederek, aşağıda sayılan kategorilerde gruplandırdık.  

 
Pasiflerle-İlgili Olanlar 

Likidite Zayıf Noktalarının  
Olası Kaynakları 

 
Potansiyel Ölçütler 

İlişki/bazlı ve işlemsel mevduatların dealer 
veya bankalardan çekişinde hızlanma 
olması. 
 
 
Rekabetçi mevduat stratejisi ve ürünlerinin 
bulunmaması. 
 
 
Mevduat artışından daha hızlı kredi artışı. 
 

Çeşitli senaryolar altında stres testi. 
Nakdi sermaye. 
Temel çekirdek mevduatların kredilere oranı. 
Müşteri tiplerine, meblağ bantlarına, ürün tiplerine ve kurlara göre 
mevduat profili.  
Likit aktiflerin likidite boşluklarını kapatma imkanı (referans değeri 
süresi tartışmasına bakınız). 
Riske maruz kalma seviyesini ölçen risk- ayarlaması yapılmış 
modeller. 
İşin her zamanki gibi olağan devam ettiği koşullardan stresli 
koşullara geçişi izlemek için kullanılan piyasa tetikleyici faktörleri. 
Temel çekirdek mevduatlarda kesinti oranları.  
 

Teminatsız toptan fonlamaya erişim olanağı 
kaybı ya da erişim maliyetinde çok büyük 
artış.  
 

Teminatsız toptan fonlamaya erişimin olmadığı varsayımına 
dayanan likidite stres testleri.  
Likit aktiflerin likidite boşluklarını kapatma imkanı (referans değeri 
süresi tartışmasına bakınız). 
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Daha yüksek derecelendirme puanına sahip 
karşı taraflardan fonlama da dahil, toptan 
kısa- ve uzun-vadeli teminatsız fonlamaya 
büyük ve aşırı bağımlılık. 
 
Büyük bir teminatsız fonlar sağlayıcısının 
iflas etmesi. 
 
Toptan fonlama kaynaklarında yoğunlaşma 
olması. 

İşin her zamanki gibi olağan devam ettiği koşullarda fonlama 
boşlukları. 
Beklenen fonlama gereksinimlerinin bir orantısı olarak, önceki 
dönemler içinde kullanılmamış bulunan azami teminatsız fonlama 
kapasitesi.  
Teminatlandırma için mevcut ve kullanılabilir menkul değerler 
üzerinde, kullanılmış azami teminatsız fonlama kapasitesi. 

Firmanın kullanabileceği para piyasası 
kredilerinin kullanılabilir kısmında azalma 
olması. 
 
Vadeli para bulma imkanının azalması. 
 

Ürünlere, kurlara, coğrafyalara, vb. göre bölünmüş, kullanılmamış 
teminatsız fonlama kapasitesi. 
Potansiyel maruziyet seviyesini ölçen risk- ayarlaması yapılmış 
modeller. 
Fonlama programlarının çeşitliliği. 
İşin her zamanki gibi olağan devam ettiği koşullardan stresli 
koşullara geçişi, toptan teminatsız fonlamayı ve üçüncü şahıs 
borçları ve pasiflerine kıyasla daha az kısa-vadeli plasmanları 
izlemek için kullanılan piyasa tetikleyici faktörleri. 
Kredilerin mevduatlara oranı ve kredilerin temel çekirdek 
mevduatlara oranı. 
Nakdi sermaye. 
Devam süresi 
Karşılaştırmalı fonlama giderleri. 
Nakit akışı ve vade uyumsuzlukları. 
Kullanılmamış teminatsız fonlama kapasitesini tahmin etmek için 
dealer ve karşı taraflar nezdinde yapılan araştırma çalışması. 
Karşı tarafların teminatsız fonlama için firmaya açtığı kredi.  
Daha yüksek derecelendirme puanına sahip karşı taraflardan temin 
edilen fonlamanın toplam teminatsız fonlamaya olan oranı. 
Likidite sağlayıcıları yoğunlaşma analizi. 
Ürünlere, pazarlara, yatırımcılara, kurlara ve vadeye göre borç 
profili. 
Karşılaştırmalı borç oranları aralığı. 
Stres testleri. 
 

Teminatlı fonlamanın krediye bağımlı 
kaynaklarına bağlılık ve dolayısıyla, taahhüt 
edilmiş gayri kabili rücu teminatlı-fonlama 
kredilerinin mevcudiyeti ve kullanılabilirli-
ği. 
 
Teminatlı-fonlama pazarlarına kısıtlı ve 
sınırlı erişim.  

Kredi-duyarlı fonlama kredilerinin toplam fonlamaya oranı. 
Teminatlı-fonlama pazarının likidite derecesi ve düzeyine göre 
gruplandırılmış menkul değerler listesi.  
Toplam ve kullanılmamış teminatlı fonlama kapasitesi. 
Teminatlı fonlamaya bağımlılık hakkında likidite stres testi. 
Ticari banka ve merkez bankası teminatlı krediler listesi. 

Daha iyi derecelendirme puanı olan karşı 
taraflardan sentetik fonlamaya bağlılık. 

Fonlama yoğunlaşmalarının izlenmesi ve gözden geçirilmesi. 
Daha yüksek derecelendirme puanına sahip karşı taraflardan temin 
edilen fonlamanın toplam teminatsız fonlamaya oranı. 
 

Fonlamayla bağlantılı teknoloji riski. Stres testi. 
E-kanalları destekleyen teknolojinin istikrarına bağlı olan fonlama 
miktarı. 
 

Derecelendirme puanlarında düşüş. Stres testi. 
Nakdi sermaye. 
Fonlama ve teminat gereksinimlerinin derecelendirme puanı 
değişikliklerine karşı duyarlılığı (derecelendirme çentiği sayısına 
göre bölünmüş vaziyette). 
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Aktiflerle-İlgili Olanlar  
Likidite Zayıf Noktalarının  
Olası Kaynakları 

 
Potansiyel Ölçütler 

Yetersiz teminatlar. 
 
Ödeme/tasfiye ve takas sistemlerinde 
bozulmalar. 
 
Piyasa riski kayıpları, derecelendirme puanı 
tetikleyicileri ya da asimetrik dokümantas-
yon nedeniyle teminat koşullarının ve 
isteklerinin artması. 

Her ödeme sistemi ve tasfiye ve takas sistemi için azami teminat 
kullanımı. 
Tahmin (kestirim) modelleri. 
Stres testi. 
Derecelendirme puanı değişikliklerinin teminat koşulları ve 
istekleri üzerindeki etkisi. 
Nakit akışı analizine dahil etmemek. 
Rehin limitleri. 
Özel acil durum aktifleri havuzu. 

Bir firmanın altyapısının seküritizasyon 
işlemleri yapmak için yeterli olmaması. 

Dönemlere, kurlara ve varlık sınıflarına göre seküritize edilebilir 
meblağlar (senaryo analizi/ stres testine dahil edilebilir). 

Pazarın tamamının menkul değerler için 
likiditesinin azalması. 

Daha geniş kesinti oranlarına dair stres senaryoları. 
Kategorilere, kredi derecelendirme puanlarına ve likidite 
değerlerine göre likit aktif yatırımları listesi. 

Bir alım-satım pozisyonunun pazarın 
hacmine, açık pay ve menfaate ve piyasa 
yapıcılarının sayısına kıyasla çok büyük 
olması.  

Açık pay ve menfaate ve ortalama günlük hacme kıyasla 
pozisyonun büyüklüğü (stres testlerinin bir parçası olarak görülür). 

Niş menkul değer pazarlarında uzmanlaşmış 
likidite sağlayıcılarının iflas etmesi. 

Herhangi bir belirli likidite sağlayıcısına risk maruziyet seviyesinin 
ölçülmesi. 

Karşı tarafların zaman kuşakları arasında 
teminat transferlerinde ödeme ve tasfiye 
riskini üstlenmeye isteksiz olmaları. 

Uygun kategorilere göre rehnedilebilir teminat listesi. 
"Tüzel kişilik" teriminin likiditenin müdabele edilebilirliğiyle 
tanımlandığı, tüzel kişilik düzeyine ölçeklenmiş ölçütler. 

Sahte çeşitlendirme: portföyler çeşitlendi-
rilmiş olmasına rağmen, karşı taraflar 
arasında stratejiler bağlantılı olabilir (uzun-
vadeli sermaye yönetiminde olduğu gibi).  

Stratejilere göre varlık kategorileri listesi. 

İşlemin ısmarlama niteliğinden dolayı 
gösterilebilir bir likiditenin bulunmaması. 

Nakdi sermaye. 
Müşteri kredilerinin müşteri borçlarına ve temel çekirdek borçlara 
olan oranı. 
Stres testi. 

 
Jenerik Bilanço-İçi veya Bilanço-Dışı Kalemler  
Likidite Zayıf Noktalarının  
Olası Kaynakları 

Potansiyel Ölçütler 

Taahhüt edilmiş kredilerin çekişinde ya da 
diğer şarta bağlı fonların kullanımında artış 
olması. 

Derecelendirme puanlarına göre farklı kredi çekiş yüzdeleriyle, 
borçlunun kredi derecelendirme puanına göre bölünmüş, toplam 
taahhüt edilmiş, fakat çekilmemiş krediler. 
Potansiyel riske maruz kalma seviyesini ölçen risk- ayarlanmış 
modeller. 
Derecelendirme puanlarına göre kredi kullanımı değişikliklerine ve 
derecelendirme puanları migrasyonuna dayanan senaryo analizi. 
İşin her zamanki gibi olağan devam ettiği koşullardan stresli 
koşullara geçişi izlemek için – piyasa tetikleyici faktörleri. 

Muhtemelen etkin ve verimli bir şekilde 
tanımlanmayan, ölçülmeyen veya 
yönetilmeyen şarta bağlı fonlama risklerine 
yol açan ve türev enstrümanlar olarak 
yapılandırılan fonlama işlemleri. 

Dönemlerine göre şarta bağlı fonlama işlemlerinin listesi. 
Potansiyel maruziyet seviyesini ölçen risk- ayarlanmış modeller. 

Grup – çoklu bilançolar, vergi kısıtlamaları 
ve düzenleyici kısıtlamaların yapısı; tüzel 
kişilikler, coğrafyalar ve kurlar arasında 
likiditeyi etkin bir şekilde transfer etme 
yeteneği ve olanağı. Vergi kuralları veya 
düzenleyici kurallarda değişiklikler. 

"Tüzel kişilik" teriminin likiditenin müdabele edilebilirliğiyle 
tanımlandığı, tüzel kişilik düzeyine ölçeklenmiş ölçütler – transfer 
edilebilecek likidite miktarı başka ölçütlere göre değerlendirilmeli 
ve ölçülmelidir. 
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Aktifler ile pasifler arasında kur uyumsuz-
luğu.  

Belirli kurlarda fonlamaya erişim için yabancı para swap 
pazarlarına veya çapraz-kurlara kabul edilebilir bağlılığın 
ölçülmesi. Çapraz-kur fonlama ölçümleri ve limitleri. 

Strateji, ürün, endüstri, kur, karşı taraf ve 
fonlama kaynaklarında yoğunlaşma ve 
çeşitlendirme riskleri. 

Yoğunlaşma ve çeşitlendirme analizi ve/veya limitleri. 
 

Dahili sermaye üretiminin azalması. Nakdi sermaye. 
Devam süresi. 

 
Ek 2: Likidite Riskine İlişkin Endüstri Uygulamaları Hakkında Tavsiyeler 

  
Kolaylık olması için, bu Ek 2, rapor metninde verilen Tavsiyeleri tekrarlamaktadır. 
 
A. Likiditeyi Yönetmek İçin Yönetişim ve Örgütlenme Yapısı:  
 
Likidite Riskinin Tanımı: 
 
Tavsiye 1: Mevcut iş ve faaliyetler, iş yenilikleri, yeni işler, ürünler veya inisiyatifler 

ve satınalmalar ve ittifak ve birleşmelerle ilgili likidite riskinin tanımlanmasında ve değerlen-
dirilmesinde ortak bir anlayışın uygulanabilmesini sağlamak amacıyla,  firmalar,  maruz 
kaldıkları ve karşı karşıya oldukları farklı likidite riski formlarını (tanımlanan her formun 
kendi içindeki ilgili alt-gruplar da dahil) tanımlamalı; kurumsal risk evreninde hangi 
kategoriye girdiklerini tespit etmeli ve yaptıkları bu tanım ve tespitleri tüm grup üyelerine 
bildirmelidirler. 

 
Tavsiye 2: Firmalar, kendi kurumsal risk evrenlerinde ve ortamlarında fonlama likidi-

te riski ile piyasa likidite riskini birbirinden ayırmalıdırlar. Fonlama likidite riskinde, firmalar, 
aşağıda sayılan risklerin yönetimiyle ilgili uygulamalarını (ilk iki alt-grup için devamlı ve 
kesintisiz bir bütün halinde) ele almalı ve irdelemelidirler:  
 
• Yapısal likidite riski (bir yıl içinde – uzun vadeli olarak ya da stratejik boşluk, orantılar ve 

fonlama gamı; nakdi sermaye; sürvi ufku);  
 
• Taktik likidite riski (uzun-vadeli olarak benzer kavramlar, fakat daha kısa vadeler için 

operasyonel ve nakit akışı riskleri ve gün-içi için, nakit ve teminat yönetimi riskleri); ve  
 
• Beklenmedik durum likidite riski (stres testi, yani, duyarlılık analizi ve senaryo testi, özel 

likidite varlık havuzları, beklenmedik durum planları, orantılar ve ayrılmış ve bloke edil-
miş likidite varlık havuzları).  

 
Roller, Görevler ve Sorumluluklar; Entegre Risk Yönetimi ve Limit Belirlemek: 
 
Tavsiye 3: Firmaların fonlama likidite riskinin günlük yönetimi için kendi iş modelle-

rini ve kanuni cins ve yapılarını (örneğin, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak firmaları-
na karşı yabancı ülkelerde şube örgütlenmesi gibi), karmaşıklık düzeylerini (faaliyet göster-
dikleri piyasalar/ürünler, coğrafyalar ve tüzel kişiliklerin genişliği, derinliği ve çeşitliliği), 
temel iş amaçları ve faaliyet alanlarını, merkezlerinin bulunduğu (ana) ülkenin ve faaliyet 
gösterdikleri ülkelerin mevzuat koşulları ve düzenleyici ortamlarını, pazarlarını ve firma-
çapında risk-yönetim stratejisi ve iştahı bağlamında risklerinin önem düzeyini yansıtan ve 
dikkate alan, önceden kararlaştırılmış bir stratejileri bulunmalıdır.  
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Bu stratejinin gerekçeleri açıklanmalı ve strateji tüm kurumsal birimlere bildirilmeli 
ve anlatılmalıdır.  

 
Tavsiye 4: Bir firmanın hem normal hem de stresli koşullarda fonlama-likidite riski-

nin yönetimiyle ilgili stratejisi ve önemli politikaları firmanın yönetim kurulunun (ya da onun 
verdiği yetkiyle bir yönetim kurulu komitesinin) onayından geçirilmeli ve bu politikalar yılda 
bir kere gözden geçirilmeli ve tekrar onaylanmalıdır. Yönetim kurulunun onayladığı ilgili 
dokümanlarda, temel fonlama-likidite limitleri ve onay düzeyleri belirtilmeli ve tanımlanmalı 
ve ayrıca, detaylı stratejileri, hedefleri, prosedürleri, limitleri ve istisnaları onaylamaktan 
sorumlu olan yöneticilere veya üst yönetim komitelerine verilen yetkiler açıklanmalıdır. 
Yönetim kurulu, ayrıca, kurum üst yönetiminin kurum-çapında risk-yönetimi çözümlerinin 
uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla yakından bağlantılı diğer risklerle birlikte ve entegre 
bir tarzda fonlama-likidite riskini yönetmek, ölçmek, izlemek ve kontrol altında tutmak için  
gereken uygun önlemleri almasını ve adımları atmasını da sağlamalıdır. Yönetim kurulu 
firmanın fonlama likidite pozisyonu (ölçütler, göstergeler ve dış görünümler) hakkında 
düzenli olarak bilgilendirilmeli ve firmanın cari veya beklenen fonlama likidite pozisyonla-
rındaki tüm önemli değişiklikler yönetim kuruluna derhal bildirilmelidir. 

 
Tavsiye  5: Firmaların fonlama likidite stratejilerini etkin ve verimli bir tarzda uygu-

lamak ve hayata geçirmek için kullanabilecekleri bir yönetim yapıları bulunmalıdır. Hem 
fonlama likidite yönetimi yapısı içinde yer alan çeşitli kurulların ve üst yönetim komitelerinin 
hem de çeşitli farklı iş ve işlevsel birimlerin rolleri, görevleri ve sorumlulukları kaydedilmeli 
ve dokümante edilmeli ve bu görevler, roller ve sorumluluklar, firma örgütlenmesi içinde 
uygulama, tasarlama ve gözetim ve izleme rolleri arasında uygun görev dağılımı ve ayrımının 
yapıldığını göstermeli ve kanıtlamalıdır. Bu yapı, fonlama likiditesinin düzenli olarak ve 
zamanında ve etkin bir şekilde yönetilmesini ve önemli fonlama likidite riski kaynaklarını 
sınırlandırmak ve kontrol altında tutmak için uygun politika ve prosedürlerin belirlenmesini 
ve uygulanmasını sağlamakla görevli olan üst yönetim kadrolarının devamlı katılım ve 
katkısını da içermeli ve sağlamalıdır. 

 
Tavsiye 6: Firmaların fonlama likidite riski pozisyonlarını ölçmek, izlemek, kontrol 

altında tutmak ve kurum içinde raporlamak amacına yönelik uygun ve yeterli bilgi sistemleri 
mevcut olmalıdır. Yönetim, firmaya-özgü ve sistemik beklenmedik durumlarda ve zamanlar-
da bu raporları hazırlayabilmelidir.  

 
Tavsiye 7: Firmalar, fonlama ve likidite riski yönetimi uygulamalarının piyasa ve kre-

di risklerini, operasyonel riskleri ve diğer ilgili riskleri de içeren bir firma-çapında entegre 
risk-yönetimi çerçevesi kapsamı içinde yapılmasını sağlamalıdırlar.  

 
Tavsiye 8: Tâbi oldukları likidite risklerini ve somut zayıf noktalarını tespit ettikten 

ve tanımladıktan sonra, firmalar, ilgili politikaları ve stratejilerinde, hafifletilmemiş ve 
azaltılmamış fonlama likidite riskine genel toleranslarını, stratejiler ve limitlerle ilgili 
seçimlerini etkileyebilecek faktörleri, fonlama likidite yönetimi stratejilerinin istenen (ya da 
alternatif olarak, istenmeyen) sonuçlarını ve temel hedeflerini ve risk alma iştahı, politikalar 
ve stratejilerini etkileyen temel belirleyici ve itici faktörleri ve menfaat sahiplerini açıklamalı 
ve tanımlamadırlar. Firmalar, belirledikleri bu toleranslar dahilinde faaliyet gösterebilmek için 
belirli limitler, hedefler veya tetikleyici faktörlerden oluşan bir çerçeve çizmeli ve uygulama-
lıdırlar. Likidite riski toleransının hesaplanmasında, potansiyel nakit çıkışları ve likidite 
yaratma kabiliyeti esas alınmalı ve bu faktörler limit belirlerken de dikkate alınmalıdır.  
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Likidite-Yönetimi Uygulamalarının Ademi Merkezileştirilmesi mi Yoksa  
Merkezileştirilmesi mi? 

 
Tavsiye 9: Bir ademi merkezi likidite-yönetim yapısı ile merkezi likidite-yönetim ya-

pısı (veya bunların bir karması)  arasında herhangi bir doğru veya yanlış seçim ve kararın 
bulunmadığı da dikkate alınarak, bir önceki bölümde verilen Tavsiyeler, tercih edilen bir 
ademi merkezi yapıyı oluşturmak ya da mevzuatın koşul ve hükümlerine uymak amacıyla 
grubun asli ve temel işletme iştirakleri için belirlenen detaylı stratejiler ve önemli politikalara 
tâbi ve konu olan iştirak şirketlerin her birine uygulanmalıdır.  Bir ademi merkezi yapının 
temel ve kilit fonlama likidite ölçütlerinin farklı olmasına ya da grup düzeyinde konsolide 
olmamasına neden olduğu ve yol açtığı durumlarda, grubun yönetim kurulunun ve üst 
yönetiminin temel büyük iştirak şirketlerdeki önemli gelişmelerden haberdar edilmesini 
sağlayan uygulama süreçleri oluşturulmalı ve kullanılmalıdır. Yönetim yapısından bağımsız 
olarak, bu iştiraklerin merkezi gözetimi ve denetiminden bir grup Hazine veya Risk bölümü 
veya fonksiyonu sorumlu olmalıdır. Grubun stratejisi ve politika dokümanlarında, kurum-
çapında fonlama likidite riskinin yönetilmesi için ve işletme iştiraklerinin ve yabancı 
şubelerin gözetim ve denetimi için uygulanacak yapı da tanımlanmalıdır.  

 
Grup-İçi Likidite Transferleri: 
 
Tavsiye 10: Firmaların şubeler arasında, şubeler ve iştirakler arasında ve iştirakler a-

rasında fon akışlarını (gün-içi, taktiksel, yapısal veya stresli likiditeyle ilgili fon akışları) 
kontrol altına almayı hedefleyen ve hem mevzuat koşullarını, kanuni kısıtlamaları, muhasebe, 
kredi ve vergi kısıtlamalarını hem de fonlama likidite-yönetimi çerçevelerinin stratejilerini ve 
hedeflerini dikkate alan politikaları, limitleri ve süreçleri bulunmalıdır. 

 
Tavsiye 11: Firmalarda üst yönetim, bu giderleri etkin bir şekilde değerlendirmek ve 

yönetmek için, likidite giderleri yapan her örgütlenme birimi ve bölümü (örneğin, teminat, 
vadeli fonlama) içinde uygun davranış tarzını garanti eden doğru teşvikler, politikalar ve 
prosedürlerin uygulanmasını sağlamalıdır. Duruma göre, transfer fiyatlandırması, işleme konu 
olan varlığın likiditesiyle ya da işleme konu olan borcun yapısal niteliğiyle yakından ilişkili 
ve bağlantılı olmalıdır.  

 
İç Kontroller: 
 
Tavsiye 12: Firmaların bu sistemlerde düzenli ve bağımsız gözden geçirme ve ince-

lemeler ve bu sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil, likidite riski yönetim 
süreçleri üzerinde etkin ve verimli iç kontrol sistemleri bulunmalıdır. Firmalar, bu gözden 
geçirme ve inceleme faaliyetlerinin sıklığı ve kapsamının iç risk değerlendirmeleriyle uyumlu 
olmasını ve iç risk değerlendirmeleriyle desteklenmesini sağlamalıdırlar.  

 
Kamuya Açıklamalar: 
 
Tavsiye 13: Firmalar, kendi likidite pozisyonları ve likidite riski yönetim uygulamala-

rı hakkında gereken kalitatif (niteliksel) ve kantitatif (niceliksel) bilgilerin kamuya uygun 
şekil ve yollarda açıklanmasını sağlamalıdırlar. Firmaların iç ve dış koşulları ve ortamları 
kadar likidite uygulamalarının da birbirlerinden çok farklı olabildiği dikkate alındığında, 
kantitatif açıklamaları zorunlu tutmak anlamlı olmayacağı gibi firmalar arasında kıyaslanabilir 
bir ölçüt de olmayacaktır. 
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B. Likidite Riskini Ölçmek, İzlemek, Kontrol Altında Tutmak İçin Analitik Çerçeve  
 
Fonlama İhtiyaçlarının Tahmin Edilmesi, Ölçülmesi ve İzlenmesi: 
 
Ölçüm ve İzleme Araçları: 
 
Tavsiye 14: Firmalar, fonlama likidite riskini ölçmek ve izlemek amacıyla haklı sebep 

ve gerekçelere dayanan, sağlam ve dokümante edilmiş metodolojiler geliştirmeli ve uygula-
malıdırlar. Firmalar, aktif ve pasiflerinin gelecek nakit akışlarını ve önemli tutarda ise, 
bilanço-dışı kalemlerini uygun zaman periyotları için tahmin etmeli ve projeksiyonlarını 
yapmalıdırlar. Uygunsa, firmalar, yoğunlaşmayı ve çeşitlendirmeyi izlemek amacına yönelik 
önlemler almayı ve likidite oranları kullanmayı da düşünmelidirler. 

 
Tavsiye 15: Firmalar, aktif ve pasiflerinin ve bilanço-dışı hesap kalemlerinin gelecek 

nakit akışlarını tahmin etmek için kullandıkları metodolojilerin uygunluğunu sürdürdüğünden 
emin olmak ve bunu teyit etmek amacıyla ve net fonlama gereksinimlerinin duyarlı olduğu 
temel varsayımları ve/veya parametreleri tanımlamak ve belirlemek amacıyla düzenli olarak 
doğrulanmasını da sağlamalıdırlar.  

 
Fonlama Kapasitesinin Tahmin Edilmesi: 
 
Tavsiye 16: Firmalar, borçların ve yükümlülüklerin mevduat sahibi, yatırımcı ve ürün 

tiplerine,  pazarlara ve kurlara göre çeşitlendirilmesi, yatırımcılarla ilişkiler ve finansman ve 
varlıkların satılması da dahil, fonlama stratejilerinin farklı unsurlarının yönetimi için iyi ve 
haklı gerekçelere dayanan, sağlam ve dokümante edilmiş metodolojiler uygulamalıdırlar. Bu 
unsurlar, yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerini belirlemek ve net fonlamanın duyarlı 
olduğu ana varsayımları ve/veya parametreleri tanımlamak amacıyla düzenli olarak izlenmeli 
ve gözlenmelidirler. Firmalar, değişen koşullar altında mevcut ve beklenen fonlama likidite 
risklerini daha iyi anlamak için, teminatlı ve teminatsız fonlama kapasitelerini (toplam olarak 
ve anlamlı alt-grupları için) ölçmeli ve/veya tahmin etmelidirler. 
 

Varlık ve Fonlama Çeşitlendirme Uygulamaları: 
 
Tavsiye 17: Firmaların yaptıkları işin niteliğine, faaliyet gösterdikleri pazarın ortamı-

na ve koşullarına ve faaliyet gösterdikleri ürünlerin ve pazarların tiplerine uyumlu varlık ve 
fonlama çeşitlendirme stratejileri bulunmalıdır. İç ve dış ortam ve koşullarda değişiklik 
oldukça bu stratejilerde de ayarlamalar yapılmalıdır. 

 
Kurlara, Sınır Ötesine ve Tüzel Kişiliklere Göre Likidite Pozisyonu: 
 
Tavsiye 18: Firmaların faaliyet gösterdikleri tüm büyük ve önemli kurlarda tüm ö-

nemli tüzel kişilikler, ülkeler, yabancı şubeler ve iştirakler için likidite pozisyonlarını ölçmek, 
izlemek ve kontrol altında tutmak amacına yönelik bir sistemleri bulunmalıdır. Toplam döviz 
likidite riski taahhütlerini değerlendirmenin ve izlemenin yanı sıra, firmalar, her büyük ve 
önemli kur için stratejilerinin ayrı ve bağımsız analizini de tek tek yaptırmalıdırlar ve bu 
analizde, duruma göre uygunsa, likit pazarlara ve çeşitli farklı fonlama alternatiflerine sahip 
belirli kurlar için uygulanacak stratejilerin global nitelikte olmayan veya gelişmekte olan 
pazar kurları için uygulanacak stratejilerden nasıl farklı olabileceği gösterilecektir. Firmalar, 
kurların34 (örneğin, USD, EUR, JPY, GBP ve CHF), tüzel kişiliklerin ve ülkelerin teşkil ettiği 
havuzlar arasında mübadele edilebilirliğe (değiştirilebilirliğe) ne kadar ve hangi oranda 
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güvenilebileceğini de belirlemelidirler ve bu tespit de düzenli olarak gözden geçirilmeli ve 
incelenmelidir. Firmalar; çeşitli iç ve dış faktörlerin ışığı altında yerli ve yabancı kurlar 
arasındaki uyumsuzlukları değerlendirmeli, izlemeli ve uygunsa, kabul edilebilir uyumsuzluk 
sınırları belirlemeli ve koymalıdırlar.   

 
Vadelerine Göre Likidite Pozisyonu: 
 
Tavsiye 19: Firmalar, risk maruziyetinin niteliğine bağlı olarak fonlama riski 

maruziyetlerini ölçecekleri, izleyecekleri ve kontrol altında tutacakları belirli zaman periyotla-
rı ve ufuklarını seçmelidirler. Kısa-vadeli ufuklar en azından gelecek birkaç gün ile gelecek 
birkaç ay arası süreleri içermeli; uzun-vadeli ufuklar ise en azından bir yıl olmalıdır.  

 
Ölçümler, duruma göre ve uygunsa, hem sözleşmeyle kararlaştırılan akdi veya efektif 

vade tarihleri hem de bilinen ve tahmin edilen akışlar kullanılarak (örneğin, krediler, varlıklar, 
ana/çekirdek mevduatlardaki, vb. değişikliklerle ilgili varsayımlar dikkate alınarak) yapılma-
lıdır. 

 
Daimi (Nonmaturing) Aktif ve Pasifler ve Akdi Vadeleri Bulunan Aktif ve  

Pasiflerde Tutma Oranları: 
 
Tavsiye 20: Firmalar, daimi (nonmaturing) aktif ve pasiflere likidite değerleri verme-

den ve tahsis etmeden önce tüm ilgili iç ve dış faktörleri dikkate alan sağlam bir kalitatif ve 
kantitatif analitik çerçeve oluşturmalı ve kullanmalıdırlar. Akdi vade tarihlerinin likidite 
değerinin iyi göstergeleri olmayabileceği başka aktif ve pasif kategorileri için de aynı süreç 
uygulanmalı ve izlenmelidir. 

 
Tavsiye 21: Firmalar, fonlama enstrümanlarının özelliklerini iyi anlamalı ve hem işin 

her zamanki gibi olağan seyrinde devam ettiği koşullarda hem de stresli koşullar altında 
efektif nakit akışlarını değerlendirmelidirler. En azından, nonmaturing (daimi) pasifler için 
tutma oranları, perakende ve ticari mevduat pasifleri için farklı ve ayrı gözlemlenmeli ve 
görülmelidir. Firmalar, nonmaturing (daimi) pasifler için tutma oranlarını ülkeye, yatırımcı 
tipine, ürüne, kura ve senaryoya göre analiz etmelidirler.  

 
Tavsiye 22: Bir mevduat sahibi (mudi) sigortasının bulunduğu ülkelerde, mudi davra-

nışları modellemesi yapılırken, uygun görüş ve yargısal analize tâbi olarak bu sigorta 
incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Genelde, bir kriz halinde, sigorta koruması altındaki 
mevduatlar diğer mevduatlara kıyasla daha “yapışkan” olarak görülebilir ve değerlendirilebi-
lirler. Bu kavramın pratiğe uygulanmasında, son gelişmelerin tarihsel şablonların dikkatli ve 
ihtiyatlı bir ayarlamasını gerektirebileceğini gösteren göstergeler de vardır. 

 
Şarta Bağlı Likidite Talebinin Kaynakları ve İlgili Tetikleyici Faktörler: 
 
Tavsiye 23: Firmalar, likidite riski ölçümlerinde ve ölçütlerinde, henüz kullanılmamış 

taahhütlerin potansiyel likidite sonuçlarının ve bunların tetikleyici olaylarının da hesaba 
katılmasını ve dikkate alınmasını sağlamalıdırlar. Farklı taahhüt tipleri (örneğin, kabili rücu 
ve gayri kabili rücu, şartlı ve şartsız, kredinin amacı ve müşterilerin tipleri ve müşterilerin 
kredi derecelendirmeleri gibi) arasında bir ayrım yapılmalıdır. Likidite riski sonuçları, çeşitli 
stres senaryolarında para çekme olasılıkları uygulanarak modellenmelidir. 
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Finansal Türev Enstrümanlar Nakit Akışı: 
 
Tavsiye 24: Önemli ise, firmalar, likidite riski analizlerinde finansal türev enstrüman-

larla ilgili nakit akışlarını (hem sözleşmelerin tekrar fiyatlandırma veya vade tarihinde oluşan 
ve hukuki çerçevelerle desteklenen net akışlar hem de bu sözleşmelerin ömrü süresince marj 
veya teminat değişimini kapsayan net akışlar) ve faiz oranı akışlarını değerlendirmeli ve 
dikkate almalıdırlar. 

 
Aktif Likiditesinin Ölçülmesi ve İzlenmesi: 
 
Tavsiye 25: Teminatlı-fonlama kaynaklarına büyük oranda güvenen ve dayanan fir-

maların, işin her zamanki gibi devam ettiği çeşitli koşullar ve stresli koşullar altında aktif 
likiditesini değerlendirmek için kullanabilecekleri sağlam ve güvenilir prosesleri bulunmalı-
dır. Benzer aktiflerin likidite değerlerinin, firmaların işlerinin niteliğine ve ilgili piyasa 
yeteneklerine ve kapasitelerine bağlı olarak firmadan firmaya farklı olabileceği de tanınmalı 
ve kabul edilmelidir. 

 
Tavsiye 26: Firmalar, varlık likiditesinin kanıtlanmış bir likidite yaratma kabiliyeti 

temelinde değerlendirilmesini sağlamalıdırlar ve firmalar sadece satış, seküritizasyon veya 
teminatlı ödünçlere ilişkin aktif ve devam eden programlar için kredi almalıdırlar. Öngörülen 
senaryo süresi içinde piyasaların durumu (stresli koşullar) bunu gerektirdiği takdirde kesinti 
oranlarının ayarlanmasına da dikkat edilmeli ve önem verilmelidir. 

 
Tavsiye 27: Varlık likiditesine çok ve büyük bağımlılığı olan firmalar, bu kaynaklar-

dan nakit akışlarının zamanlamasını ve kesinti oranlarını değerlendirmelidirler. Mevcut ve 
kullanılabilir likidite tutarının ve likidasyon (tasfiye) süresinin (ufkunun) tespitinde, değerlen-
dirme süreci, varlığın takyit edilmiş olup olmadığının tespitini ve ayrıca, piyasa kesinti 
oranları, piyasa kapasitesi kısıtlamaları, merkez bankası kredilerine erişim olanağı, teminatta 
yoğunlaşmalar, potansiyel isme-özgü endişeler ve kaygılar ve işlemi tamamlama konusunda 
operasyonel kabiliyetle ilgili bir değerlendirmeyi içermelidir. Özellikle: 
 
• Takyit edilmiş varlıklar, artan likidite değerinin dışında tutulmalıdırlar; 
• Hem işin her zamanki gibi olağan seyrinde devam ettiği koşullarda hem de stresli 

koşullarda kesinti oranları (haircut) değerlendirilmelidir; 
• Piyasaların belirli bir varlık sınıfı için kapasitesi değerlendirilmelidir ve  
• İşlemi kolaylaştırma konusunda operasyonel kabiliyet ve kapasite mevcut olmalı ve test 

edilmelidir.  
 

Likidite Riski Ölçütleri ve Limitleri: 
 
Tavsiye 28: Firmalar, yaptıkları işin niteliğine uygun ve anlamlı ölçütler kullanmalı-

dırlar. Çok geniş ve çeşitli faaliyet alanlarında faaliyet gösteren firmaların aynen ve benzer 
genişlikte bir likidite ölçütleri aralığı kullanmaları beklenir. 

 
Tavsiye 29: Seçilen her ölçüt için, firmalar, bir yasayla emredilmiş limit mi yoksa bir 

tercih edilen hedef/aralık mı empoze edeceklerine yoksa sadece o ölçütün tarihsel trendlerini 
mi izleyeceklerine karar vermelidirler. Ölçütlerin tüm için belirli limitlerin tahsis edilmesine 
ve uygulanmasına gerek yoktur ve firmalar, ilgili iç ve dış ortamları da akıllarında tutarak, 
aynı ölçüt için farklı seçimler yapabilirler. 
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Tavsiye 30: Firmalar, likidite riski limitlerinin sadece efektif likidite hareketi üzerin-
deki düzenleyici, kanuni, muhasebe, vergi kısıtlamaları ve dahili kısıtlamalar dikkate 
alındığında bunu yapmanın pratikte mümkün olduğu hallerde ve konsolide bir bazda 
belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamalıdırlar. Firmaların risk toleransları, kurumlar 
arasında ve sınırlar ötesine fon transferi kabiliyeti kısıtlanmamış olmadıkça, münferit 
kurumlar seviyesinde değerlendirilmelidir. Böyle bir kısıtlanmamış kabiliyetin bulunduğu 
durumlarda, bu tüzel kişileri ve coğrafi alanları kapsayan konsolide limitler uygun olabilir. 

 
C. Stres Testi ve Beklenmedik Durum Planlaması:  
 
Stres Testi (Duyarlılık ve Senaryo Analizi)35 
 
Tavsiye 31: Firmalar, likidite analizini, çeşitli farklı firmaya-özgü ve piyasayla-ilgili 

senaryoları ve/veya duyarlılık analizlerini kullanarak ya da sayılanların bir kombinasyonunu 
kullanarak yapmalıdırlar. Stres testi, bir grup seviyesinde, coğrafi bölgelere göre ve bir iştirak 
firma düzeyinde uygun olabilir. Bir krizin ölçüleceği ve krizlerin şiddet seviyelerinin dikkate 
alınacağı süre periyotları (ufuklar) seçilmesinin altında yatan gerekçeler gerektiği şekilde ve 
uygun dokümante edilmelidir. 

 
Tavsiye 32: Firmalar, çeşitli farklı varsayımlar setlerinde firma için önemli olabilecek 

tüm nakit girişleri ve çıkışları kaynaklarının davranışlarını ölçmek için stres testlerinin 
yapılmasını ve kullanılmasını sağlamalıdırlar. Bu testler bunların yapıldığı ve kapsadığı 
zaman periyodu boyunca istenmeyen bir fonlama eksiğini ve açığını gösterdikleri takdirde ve 
oranda, senaryonun olasılık düzeyinin ışığında, bu eksiği ve açığı karşılamak amacıyla, ilgili 
altta yatan iş limitlerinin normal seyrinin değiştirilmesine önem verilmeli ve özen gösterilme-
lidir.  

 
Tavsiye 33: Firmalar için stres testi varsayımlarında uygun başlangıç noktası, müşteri-

lerle işin her zamanki gibi ve olağan devam ettiği yaklaşımı olmalıdır. Bu yaklaşımda, ilgili 
tüzel kişiliğin varlığını sürdüren bir işletme olarak faaliyet göstermeye devam edeceği ve 
sahip olduğu imtiyazın yüksek ve büyük değere sahip olduğu varsayılır. Krizin şiddet seviyesi 
böyle bir eylemi gerektirdiği takdirde, büyüme planlarının azaltılabileceği ve küçültülebilece-
ği nokta da dahil çeşitli farklı olayların firmayı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için 
farklı senaryolar kullanılmalıdır. Bu, daha sonra, bir kriz halinde bilançonun evrimini ve 
gelişimini planlamak için kullanılmalıdır. 

 
Tavsiye 34: Firmalar, anahtar stres testlerinin sonuçlarının üst yönetime ve uygunsa 

yönetim kuruluna periyodik olarak iletilmesini ve rapor edilmesini sağlamalıdırlar. Firmalar, 
beklenmedik durum planlarının uygulanmasını tetikleyebilecek ve gerektirebilecek en kötü 
durum senaryolarını bilmeli ve tanımalıdırlar. Fonlama kapasitesi varsayımları da dahil, bu 
testlerin altında yatan varsayımlar ve parametreler ve sonuçta ortaya çıkan nakit akışları 
düzenli olarak incelenmeli ve sorgulanmalıdır. 

 
Beklenmedik Durum Planlaması – Yönetişim: 
 
Tavsiye 35: Firmaların bir krizin potansiyel erken uyarı sinyallerini; likidite endişeleri 

ve sorunlarının artmasını önlemek amacıyla işin normal ve olağan seyri içinde uygulanan 
strateji ve taktikleri ve likidite eksiklik ve düşüşlerine sebep olan likidite olaylarının farklı 
tiplerine ve farklı şiddet seviyelerine karşı uygulanabilecek olası stratejileri içeren ve 
kapsayan beklenmedik durum planları bulunmalıdır. Bu stratejilerin genişliği ve derinliği, 
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stratejilerin bir firmanın büyük operasyonel bozulmalar ve krizler zamanında bile rolünü 
oynamaya ve görevini yapmaya devam edebilmesini sağlaması için, o firmanın finans sistemi 
işletmesinde oynadığı rolü (örneğin, ödeme/tasfiye ve takas sistemine teminat temini gibi) 
yansıtan geri kurtarma hedeflerini kapsamalıdır. Firmalar, beklenmedik durum planlarının 
etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için çaba göstermelidirler. 

 
Tavsiye 36: Firmalar, beklenmedik durum planlarının firmanın büyüklüğüne ve kar-

maşıklık seviyesine uygun ve orantılı olmasını ve üst yönetimin yaptığı girdi ve katkıları da 
içermesini ve yansıtmasını sağlamalıdırlar. İş koşullarında veya piyasa koşullarında değişik-
likler oldukça beklenmedik durum planları da gözden geçirilmelidir. 

 
Tavsiye 37: Firmalar, beklenmedik durum planlaması sürecinin, bir kriz sırasında gö-

rev ve roller konusunda kafa karışıklığından veya karışıklıktan kaçınmak amacıyla likidite 
olaylarına ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesini ve likidite olaylarıyla ilgili görev, 
rol ve sorumlulukların açıkça dağıtılması ve paylaştırılmasını içermesini sağlamalıdırlar. Bu; 
kararların zamanında alınmasını sağlamak; sorunların gereksiz kademelere ve yerlere 
götürülmesini önlemek ve piyasa katılımcıları, çalışanlar, müşteriler, kreditörler, düzenleyici 
organlar ve hissedarlara yeterli güvence sağlamak amacıyla zamanında, açık, istikrarlı, tutarlı 
ve kesintisiz iç ve dış iletişim akışlarına yönelik stratejileri ve prosedürleri de içermelidir. Bu; 
bir likidite krizinde liderlik rolleri ve görevlerinin verilmesi ve dağıtılmasını içerir ve üst 
yönetim için bir irtibat noktası olarak görev yapacak bir resmi kriz ekibinin tayin edilmesini 
de içerebilir. Planlama süreci, temel kilit görevler için yedeklerin de tayin edilmesini ve temel 
kilit sistemlerin ve süreçlerin firmanın iş devamlılığı planlamasında dikkate alındığına ilişkin 
bir güvenceyi de içermelidir. 

 
Tavsiye 38: Firmalar, likidite politikalarında, likidite gereksinimleri ve koşullarının 

karşılanıp karşılanamayacağının değerlendirilmesini gerektiren referans değeri periyotlarını 
da tespit etmeli ve göstermelidirler. Bu referans değeri periyotları seçimi, bir dizi kalitatif 
(niteliksel) faktöre dayandırılmalıdır. 

 
Varlık Azaltma ve Finansman Stratejisi: 
 
Tavsiye 39: Firmaların hem firmaya-özgü hem de piyasayla-ilgili ve bağlantılı likidite 

olayları için bir varlık azaltma planı ve finansman stratejileri bulunmalıdır.  
 
Tavsiye 40: Yedekleme planları, bir firmaya açılan kullanılmamış kredilerin canlandı-

rılması ve kullanılmasını içerebilir; bununla birlikte, firmalar sadece bu kredilere güvenme-
meli ve dayanmamalıdırlar, çünkü firmanın başının dertte olduğu durumlarda karşı taraflar bu 
kredi sözlerinin ve taahhütlerinin gereğini yerine getirmemeyi seçebilirler. 

 
Likit Aktifler Tamponu:  
 
Tavsiye 41: Firmalar, olumsuz koşullarla karşılaştıklarında acil likidite gereksinimle-

rini karşılamak için daima bulundurmaları gereken özel olarak ayrılmış ve bloke edilmiş likit 
aktiflerin seviyesini belirlemek amacına yönelik metodolojiler ve politikalar geliştirmeli ve 
uygulamalıdırlar. Bu politikalar, varlıkların bileşimine ilişkin kriterleri de içermelidir. 
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Merkez Bankası Kredileri: 
 
Tavsiye 42: Firmalar, merkez bankalarından potansiyel fonlamaya ilişkin varsayımla-

rın krizin tipi ve şiddet seviyesi de dikkate alınarak değerlendirilmesini sağlamalıdırlar. 
Firmalar, farklı merkez bankası kredisi tipleri (örneğin, “daimi” krediler ve “acil durum” 
kredileri gibi) arasında ayrım yapmalıdırlar. 

 
Tavsiye 43: Firmalar, “hiç soru sormama” bazında açılan merkez bankası daimi kredi-

lerini beklenmedik durum planlarına dahil edebilirler. Ancak bu fonlamanın beklenmedik 
durum planına dahil edilmesi, merkez bankasında ilgili teminatın mevcudiyeti ve kullanılabi-
lirliğinin zamanlamasıyla tutarlı ve uyumlu olmalıdır. 

 
Tavsiye 44: Firmaların stres testinde acil durum kredileri (son ödünç verme mercii 

kredileri) de düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Firmaların “…. olursa ne olur” senaryoları-
nın uygulanmasında, her senaryo altında, bu kredilerin potansiyel kullanımı boyutlandırılmalı 
ve irdelenmelidir.  Bununla birlikte, riskin boyutlandırılması (ve likidite riski limitlerinin 
konulması) açısından, acil durum kredileri, sadece kredinin kullanılmasının yasalara uygun 
olduğu koşullara tâbi olarak ve kurum için bir likidite krizi olayını şiddetlendirmeyecek veya 
alevlendirmeyecek koşullar altında ve uç olaylarda düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. 

 
Teminatlı Finansman Kaynaklarına Güvenmek ve Kompleks Finansal Enstrümanların 
Likidite Yönetimi Politikaları ve Uygulamaları Üzerindeki Etkileri hakkında Ek Tavsiyeler, 
Analitik Tartışma 1 ve Analitik Tartışma 2 bölümlerinde verilmektedir. 
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8 Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporu bu tartışmanın katalize edilmesinde önemli olmuştur, fakat IMF, 
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu, New York Federal Merkez Bankası ve pek çok diğerleri gibi 
başka kamu sektörü kuruluşları da burada dillendirilen sorunların çeşitli farklı yönlerini irdelemişlerdir. 
9 “Reform of the Bank of England’s Operations in the Sterling Money Markets: A paper on the new framework 
by the Bank of England” (Bank of England’ın Sterling Para Piyasalarındaki Operasyonlarında Yaptığı Reform: 
Bank of England’ın benimsediği yeni çerçeve hakkında bir rapor), Nisan 2005 
10 Analitik Tartışma 1: Teminatlı Finansman Kaynaklarına Güvenmek bölümüne bakınız. 
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11 “The Influence of Credit Derivative and Structured Credit Markets on Financial Stability” (Kredi Türevleri ve 
Yapılandırılmış Kredi Piyasalarının Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi), Global Finansal İstikrar Raporu, IMF, 
Nisan 2006’ya bakınız. Basel II’nin ileri sürülen konjonktürel devriliği de bu etkiyle bir miktar azaltılacaktır.  
12 Çok iyi bilindiği gibi, kredi-türev işlemlerinin teyit edilmesi ve yenilenmesi hakkında arka-büro ve piyasa-
pratikleri soruları geçen yıl büyük endişe ve kaygılar yaratmıştı; ancak New York Federal Rezerv Bankasının, 
Finans Hizmetleri Otoritesi’nin ve bazı diğer kamu-sektörü otoritelerinin çok yararlı katalizörlüğüyle birlikte 
özel sektörün uyumlu çabaları bu problemleri büyük oranda azaltmış ve gidermiş bulunmaktadır.  Arka-büro, 
teknoloji ve piyasa-disiplini yaklaşımlarının tümü bu problemin azaltılması ve giderilmesine katkıda bulunmuş-
lardır.  
13 Soru, yatırımcıların geleneksel tahvillere kıyasla CDO’lar gibi yeni enstrümanların farklı risklerini ve temerrüt 
halinde davranışlarını tam olarak anlayıp anlamadıklarıdır. Bazı yatırımcılar hâlâ tahvil ve enstrümanların 
görünüşteki derecelendirmesine hiç eleştirmeden güvenmektedirler, ancak artık bunun mazereti ve özrü çok daha 
azdır, çünkü bu konu hakkında çok fazla yazı yazılmış ve yayımlanmıştır. Ayrıca, derecelendirme kuruluşları, 
artık işlemlerin değerlendirilmesinde koşullara çok daha fazla uyarlanmış yol ve olanaklar sağlayan “istikrar 
puanları” gibi yeni yaklaşımları benimsemekte ve uygulamaktadırlar. 
14 Bu rapor, başka raporlarda geniş ele alınmış bulunan karşı taraf riski üzerinde odaklanmamaktadır, ancak tabii 
ki karşı taraf riski de herhangi bir kurumun piyasaya katılımıyla ilgili ihtiyatlı analizlerin mutlaka bir parçası 
olmalıdır.  
15 Ödemeler Riski Komitesi, Sınır-ötesi Teminat Havuzu Görev Kuvveti’nin Mart 2003’de yayımladığı 
“Managing Payment Liquidity in Global Markets: Risk Issues and Solutions” (Global Piyasalarda Ödeme 
Likiditesinin Yönetilmesi: Risk Sorunları ve Çözümler) başlıklı raporda teminat-düzenleme (paylaştırma) 
fikirlerine bakınız.  
16 Analitik Tartışma 1: Teminatlı Finansman Kaynaklarına Güvenmek bölümüne bakınız. 
17 Bu, birden çok Pazar arasında faaliyetlerini çeşitlendirmiş bulunan ve iyi yönetilen firmaların genellikle riskin 
çeşitlendirilmesi için daha kuvvetli olmalarını gerektiren ve eşit önemde olan noktadan farklı ve ayrı bir 
noktadır. 
18 “Yapışkanlık ve kalıcılık” sorusundan oldukça ayrı ve bağımsız olarak, bir bankanın ismi sorgulanmaya 
başlandığında, tüketici fonlarının volatilitesi ve hareketliliği, hem bankalar arasındaki on-line rekabetten dolayı 
hem son derece likit olan para piyasası fonlarından dolayı hem de buna izin verilen yerlerde, sigortalı mevduatla-
ra üçüncü şahıs aracılığından dolayı artabilir. 
19 Örneğin, Sir John Glew, “Financial System Risk in the UK – Issues and Challenges” (İngiltere’de Finans 
Sistemi Riskleri – Sorunlar ve Mücadeleler), Bank of England Web Sitesi, Finans Yenilikleri Araştırma 
Merkezi’nde konuşma metnine (25 Temmuz 2006) bakınız. 
20 Özel Komite, her firmanın bir Tavsiyeye uymamayı seçme konusunda sahip olduğu esnekliğin düzeyinin 
Tavsiyeden Tavsiyeye farklı olabileceğini de bilir ve kabul eder. 
21 Bu iki likidite riski formunun tanımları için ve aralarındaki farklar ve bağlantılar için, bu dokümanın Önsöz 
başlıklı bölümüne bakınız. 
22 Çalışma grubu, likidite riski ölçütleri ve limitleri gibi alanlarda bankacılık sektöründeki uygulamalar dizisinin 
menkul değerler ve sigorta sektörlerindeki uygulamalar dizisinden daha geniş ve büyük olduğunu tespit etmiştir. 
“The Management of Liquidity Risk in Financial Groups” (Finans Gruplarında Likidite Riskinin Yönetimi), 
Ortak Forum, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi, Mayıs 2006.  
23 Tavsiye 7’nin tartışma bölümünde açıklandığı gibi, potansiyel nakit akışları ölçütleri ve ölçümlerinin P&L 
Etkileri ölçütleri ve ölçümlerinden ayrılması ve ayırt edilmesi gerekir. Nakit akışı tahminlerini üreten “Riske 
Maruz Likidite” modellerinin çıktıları, P&L Etkilerini ölçen diğer “risk” ölçüm modellerinin (örneğin, piyasa 
riski için VAR) çıktılarıyla birleştirilemez. Terminoloji her zaman tektip ve aynı olmadığı için, P&L Etkilerini 
üreten ve ölçen ve “Riske Maruz Likidite” modelleri olarak adlandırılan modeller bulunabilir, fakat bunlar nakit 
akışı ölçümleriyle değerlendirilen fonlama-likidite riski üzerinde değil (likit varlıkların) piyasa-likidite riskleri 
üzerinde odaklanırlar. Tabii ki, fonlama-likiditesi amaçlarıyla nakit akışlarının tahmin edilmesinde, kolaylıkla 
satılabilen ve pazarlanabilen varlıkların piyasa değerine göre değerlenmiş değeri tahmin etmek anlamlı ve 
önemlidir, fakat yine de ondan ayrılması gerekir. 
24 Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporunda da, bankacılık ve sigorta sektörlerinin varlıklarının likiditesi 
hakkında nakit akışı analizini tercih ettikleri belirtilmektedir. 
25 Tavsiye 9’la ilgili tartışma bölümüne bakınız. 
26 Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporunda, bankalar “aktif ve pasif tiplerinin her biri için nakit akışlarının 
zamanlamasını, incelenmekte olan senaryoda bu nakit akışlarının davranış olasılıklarını değerlendirerek ve 
dikkate alarak tahsis etmelidirler”. Yatırımcı tipi de önemli bir davranış belirleyici faktörü olacaktır. 
27 Mudi davranışlarının analizi için, Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporu, bazı ülkelerde, perakende ve küçük 
mudilerin zarardan korunmak için kamu-sektörü emniyet ağlarına güvenebileceklerini önermektedir. 
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28 Stres testi, bir finansal değişkenler seti içinde belirli bir olayın ve/veya hareketin bir kurumun mali durumu 
üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir risk-yönetim tekniğidir. Stres testinin 
geleneksel odak noktası, istisnai, fakat makul ve olası olaylara dayanır. Duyarlılık analizleri, genellikle, 
uygulanması daha az karmaşık ve kompleks olan analizlerdir, çünkü şokun kaynağını tespit etmeksizin, belirli 
bir risk faktöründeki bir değişim ve hareketin bir kurumun mali durumu üzerindeki etkisini değerlendirir; öte 
yandan, senaryo testleri ise, stres olaylarının iyi tanımlanmış olması şartıyla, bir dizi risk faktörlerindeki 
eşzamanlı değişim ve hareketlerin etkilerini inceler ve değerlendirirler.  
29 Mayıs 2006 tarihli Ortak Forum raporunda, bir likidite krizinde ilk birkaç günün istikrarın sürdürülmesi için 
yaşamsal öneme sahip olduğu ve uygun zaman periyodunun bankanın yaptığı işin niteliğine bağlı olduğu ifade 
edilmektedir. Bankanın likiditesine ilişkin veri toplanması konusunda, raporda, ilgili referans değeri periyodunun 
büyük oranda ve ölçüde bankanın kısa-vadeli para piyasalarına bağımlılığına bağlı olduğu söylenmektedir. Kısa-
vadeli fonlamaya bağımlı olan bankalar, esas olarak ve birincil düzeyde, likiditelerini çok kısa vadeli (beş güne 
kadar) bir bazda yönetmek üzerinde yoğunlaşmalıdırlar; kısa-vadeli para piyasalarına daha az bağımlı olan 
bankalar ise net fonlama gereksinimlerini biraz daha uzun bir periyot içinde, belki de bir ilâ birkaç aylık 
vadelerle yönetebilirler. Bununla birlikte, raporda, kurumların daha uzun periyotlar için veri toplamaları ve 
likidite pozisyonlarını izlemeleri de önerilmektedir.  
30 Lütfen www.bankofcanada.ca/en/financial/llr.html adresine bakınız. 
31 Lütfen www.bankofcanada.ca/en/review-winter04-05/daniel.htmlbox2 adresine bakınız. 
32 UBS Yatırım Araştırması, 2 Ocak 2007 
33 "Siyah kuğu", normal beklentilerin ötesinde ve dışında yer alan, büyük-etkisi olan, kestirilmesi güç ve zor olan 
ve nadir rastlanan olaylar için kullanılan terimdir. 
34 Tavsiye 9'la ilgili tartışma bölümüne bakınız. 
35 Stres testi, bir finansal değişkenler seti içinde belirli bir olayın ve/veya hareketin bir kurumun mali durumu 
üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir risk-yönetim tekniğidir. Stres testinin 
geleneksel odak noktası, istisnai, fakat makul ve olası olaylara dayanır. Duyarlılık analizleri, genellikle, 
uygulanması daha az karmaşık ve kompleks olan analizlerdir, çünkü şokun kaynağını tespit etmeksizin, belirli 
bir risk faktöründeki bir değişim ve hareketin bir kurumun mali durumu üzerindeki etkisini değerlendirir; öte 
yandan, senaryo testleri ise, stres olaylarının iyi tanımlanmış olması şartıyla, bir dizi risk faktörlerindeki 
eşzamanlı değişim ve hareketlerin etkilerini inceler ve değerlendirirler.  
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Bankacılığa İlişkin  

Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler 
 

(1 Temmuz 2007 - 30 Eylül 2007) 
 
 
 
I. Bankacılık Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler  
 
29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
rın Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
ra Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Derece-
lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
22 Eylül 2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 10 Şubat 2007 tarih ve 26430 sayılı nüshasında yayımlanan Banka-
larca Kamuya Açıklanacak finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
14 Eylül 2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetiminde esas 
alınacak asgari usul ve esasların düzenlenmesini teminen Bankalarda Bilgi Sistemleri 
Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
10 Eylül 2007 tarih ve 26639 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
24 Temmuz 2007 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Banka-
larda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
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• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
rın Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
rın Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve 
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
rın İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan Bankala-
rın Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve 
Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. 
 
21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası 
Türk Anonim Şirketince Devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarların 
ödenmesine ilişkin esas ve usullerin  düzenlenmesini teminen 13 Temmuz 2007 tarih ve 
2007/12398 sayılı Karar yayımlanmıştır. 
 
20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Banka promosyonları hakkında 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 
 
20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince alacakları için ayrılacak 
karşılıklara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
15 Temmuz 2007 tarih ve 26583 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) 
Hakkında Tebliğ Sıra No: 45 yayımlanmıştır. 
 
• Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında 
Tebliğ Sıra No: 46 yayımlanmıştır. 
 
• Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanmasına İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ Sıra No: 47 yayımlanmıştır. 
 
• Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 48 yayımlanmıştır. 
 
• Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 49 yayımlanmıştır. 
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• Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 50 yayımlanmıştır. 
 
• Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ Sıra No: 51 yayımlanmıştır. 
 
• Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 
10) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 52 yayımlanmıştır. 
   
• Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 53  yayımlanmıştır. 
 
• Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 54 yayımlanmıştır. 
 
• Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 55 yayımlanmıştır. 
 
• Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 56 yayımlanmıştır. 
 
• Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 57 yayımlanmıştır. 
 
• Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 58 yayımlanmıştır. 
 
• Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 
59 yayımlanmıştır. 
 
• Maddi Olmayan Duran Vaklıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 60 yayımlanmıştır. 
 
• Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 
61 yayımlanmıştır. 
 
• Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) 
Hakkında Tebliğ Sıra No: 62 yayımlanmıştır. 
 
• Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 63 yayımlanmıştır. 
 
• Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları 
Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No:64 yayımlan-
mıştır. 
 
• İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı 
Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65 yayımlanmıştır. 
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II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Yapılan Düzenlemeler/ 
      Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Düzenlemeler 
 
20 Eylül 2007 tarih ve 26649 sayılı Resmi Gazete'de 
 
• Bankalar ve diğer mali kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgilerin 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca toplanmasına ve paylaşılmasına ilişkin usul  ve 
esasların düzenlenmesini teminen Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin 
Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
III. Sermaye Piyasalarına İlişkin Düzenlemeler 
 
29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde düzenlenen konut finans-
manı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini 
teminen Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
23 Ağustos 2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı nüshasında yayımlanan Seri: V, 
No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara 
İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: V, No: 96 yayımlan-
mıştır. 
 
8 Ağustos 2007 tarih ve 26607 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 14 Haziran 1996 tarih ve 22666 sayılı nüshasında yayımlanan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 14 Haziran 1996 tarih ve 22666 sayılı nüshasında yayımlanan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Takas ve Saklama İşlem Esasları 
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 24 Haziran 2004 tarih ve 25502 sayılı nüshasında yayımlanan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• İpotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esasları düzenleyen İpotek Teminatlı 
Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33) yayımlanmıştır. 
 
• Konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine, ve ipoteğe dayalı menkul 
kıymetlere ilişkin esasları düzenleyen Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı 
Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34) yayımlanmıştır. 
 
2 Ağustos 2007 tarih ve 26601 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı nüshasında yayımlanan 
Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu 
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Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 53) yayımlanmıştır. 
 
• Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2001 tarih ve 24506 sayılı nüshasında yayımlanan Aracı 
Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri 
Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: 
V, No: 95) yayımlanmıştır. 
 
17 Temmuz 2007 tarih ve 26583 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 14 Temmuz 2003 tarih ve 25168 sayılı nüshasında yayımlanan 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 94) 
yayımlanmıştır 
 
12 Temmuz 2007 tarih ve 26580 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca 
yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarına, bu kuruluşların çalışanlarına ve Kurulca kabul 
edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ilişkin ilke, usul ve esasların düzenlenmesini 
teminen Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşları-
na İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51) yayımlanmıştır. 
 
11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Resmi Gazete'nin 11 Ağustos 2001 tarih ve 24490 sayılı nüshasında yayımlanan 
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 52) 
yayımlanmıştır. 
 
IV. Vergi Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler 
 
11 Eylül 2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 375) yayımlanmıştır. Tebliğde icra 
dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin belgelendi-
rilmesine ilişkin oluşan tereddütlere de açıklama yapılmıştır. 
 
18 Temmuz 2007 tarih ve 26586 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin 
Tespitine İlişkin 2007/12392 sayılı Karar yayımlanmıştır. 
 
V. Diğer Düzenlemeler 
 
4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı Resmi Gazete'de; 
 
• Aklama suçu ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak  maksadıyla 
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde uygulanacak usul ve esasların 
belirlenmesini teminen 3.7.2007 tarih ve 2007/12454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki 
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 




