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Küresel krizin
nedenlerini, yine küresel
ekonomik
dengesizliklerle
aç›klayan, çok daha
genifl bak›fl aç›s›na sahip
analizler mevcut olmakla
birlikte, bu analizler
finansal krizden ‘kredi
türevlerinin’ pay›na
düflen sorumlulu¤u
azaltm›yor.
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1. G‹R‹fi
Dünya ekonomileri, ABD’de kulland›r›lan standart alt› (sub-prime) ipotekli
konut (mortgage) kredilerinin tetikledi¤i, fliddet ve bulafl›c›l›¤›n›, büyük ölçüde, kredi türevlerine borçlu oldu¤umuz,
küresel ölçekteki bir ekonomik çöküflle
bafl etmeye çal›fl›yor. Finansal piyasalardaki çöküfl, iflaslar, kurtarma ve zorunlu
devletlefltirmeler bir tarafa, 2008 sonu
itibariyle, krizin çok daha ac›t›c› olabilecek bir yüzü gittikçe belirginlik kazan›yor. Dünyan›n belli-bafll› ekonomilerinde resesyon olup olmayaca¤› art›k tart›fl›lm›yor. Tart›fl›lan, deflasyon korkular›n›n da efllik etti¤i bir ekonomik daralman›n hangi fliddette ve ne kadar süreli olaca¤›…
Küresel krizin nedenlerini, yine küresel ekonomik dengesizliklerle aç›klayan,
çok daha genifl bak›fl aç›s›na sahip analizler mevcut olmakla birlikte, bu analizler finansal krizden ‘kredi türevlerinin’
pay›na düflen sorumlulu¤u azaltm›yor.
Üstelik finansal piyasalardaki güven
problemi de hala tam olarak giderilebilmifl de¤il. Ekonomik daralmadan ç›k›fl
için, kredi kanallar›n›n tekrar çal›flt›r›lmas› gerekiyor. Oysa finansal kesimde
hala fleffafl›k sa¤lanmam›fla benziyor.
Güvensizlik ve belirsizlik, büyük ölçüde

‘tezgah üstü’ piyasalarda (organize borsalar d›fl›nda) ifllem gören finansal türev
araçlardan ve özellikle de kredi türevlerinden kaynaklan›yor.
Esasen, Haziran 2008 itibariyle toplam hacmi, küresel GSMH’n›n (55 trilyon $) 13 kat›n› aflarak, 768 trilyon $
mertebesinde bir hacme ulaflt›¤› tahmin
edilen türev piyasalar›n , en önemli küresel sistemik risk kaynaklar›ndan birisi oldu¤u son y›llarda s›kl›kla dile getirilen
hususlardan birisi olmufltur. Örne¤in finansal türev ürünlerle ilgili en çarp›c›
uyar›lardan birisi, 2003 y›l›nda, Amerikal› ünlü yat›r›mc› Warren Buffett’tan
gelmifltir. Buffet, Yönetim Kurulu Baflkan› oldu¤u Berkshire Hathaway Inc.
2002 faaliyet raporunda, finansal türevleri kitle imha silahlar›na benzeterek, bu
son derece kompleks finansal ürünlerin
sadece al›c› ve sat›c›lar›na zarar vermekle kalmay›p, tüm ekonomik sistemi y›k›ma u¤ratabilece¤ini belirtmifltir.
Gerçekten de kredi türevlerinin yoklu¤unda, ABD’de kulland›r›ld›¤› tahmin
edilen 1,3 trilyon $ civar›ndaki sub-prime ipotekli konut kredisinin (ki bu miktar hem ABD’deki toplam mortgage stokunun hem de ABD GSMH’s›n›n %10’u
bile de¤ildir) ne ABD’ye ne de Dünya’ya bu kadar büyük zarar vermesi söz
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Finansal türev ürünlerle
ilgili en çarp›c›
uyar›lardan birisi,
2003 y›l›nda, Amerikal›
ünlü yat›r›mc› Warren
Buffett’tan gelmifltir.
Buffet, Yönetim Kurulu
Baflkan› oldu¤u
Berkshire Hathaway Inc.
2002 faaliyet raporunda,
finansal türevleri kitle
imha silahlar›na
benzeterek, bu son
derece kompleks
finansal ürünlerin
sadece al›c› ve
sat›c›lar›na zarar
vermekle kalmay›p, tüm
ekonomik sistemi y›k›ma
u¤ratabilece¤ini
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konusu olabilirdi. Hatta kredi türevlerinin
yoklu¤unda, bu miktarda düflük standartl›
konut kredisi kulland›r›lmas› da muhtemelen mümkün olmayacakt›.
Kredi türevleri, kredi riski devretmeyi
veya kredi riski sat›n almay› sa¤lamak üzere dizayn edilmifl finansal araçlard›r. Birer
finansal mühendislik ürünü olan kredi türevleri sayesinde, teorik olarak, kredi riski
dilimler halinde kolayca al›n›p sat›labilen
bir ürüne dönüflmüfl, ancak krediler ile türevleri aras›ndaki illiyet ba¤› her türevlefltirmede daha da zay›flat›lm›flt›r. Genellikle,
ciddi bir denetime
tabi olmayan, ‘gölge
bankac›l›k kurumlar›’ taraf›ndan, subprime konut kredileKriz öncesinde, kredi
rini de içeren varl›ktürevlerine hiçbir
lara dayal› olarak ihmüdahalenin
olmamas›nda, krizin
raç edilen türev, türeboyutlar›n›n ve
vin türevi veya türemuhtemel sonuçlar›n›n
vin türevinin türevi
hala kestirilememesinde, belki de
mahiyetindeki borçkrizin ciddiyetinin
lanma senetleri, ragere¤ince
ting flirketlerince de
anlafl›lamamas›nda
veya geç
yüksek notlarla süsanlafl›lmas›nda, kredi
lenmifl, hem yüksek
türevlerinin
getirili ve hem de
mahiyetinin ‘finansal
mühendisli¤e’ ilgi
yüksek rating notuna
duyanlar bir tarafa
sahip senetler, düflük
b›rak›l›rsa, fazlaca
getirilerin hakim olbilinmemesinin önemli
bir rol oynam›fl olmas›
du¤u bir konjonktürkuvvetle muhtemeldir.
de, tüm dünyaya pazarlanm›flt›r. Türev
borçlanma senetlerine olan talep, sonuçta sub-prime kredilere olan talebi de art›rm›flt›r.
Kredi türevleri içinde en popüler olanlar
CDO’s (Collateralized Debt Obligations-Teminatland›r›lm›fl Borç Yükümlülükleri) ve
CDS’s (Credit Default Swaps- Kredi Temerrüt Swaplar›) olarak bilinen finansal araçlard›r. Nitekim, flu ana kadar ABD, Avrupa ve
Uzak Do¤uda finansal kurulufllar›n bilançolar›na yans›tt›klar› 1 trilyon $ civar›ndaki
zarar›n önemli ölçüde, toplam ihrac› 2-3 trilyon $ aras›nda tahmin edilen ve CDO olarak
bilinen tahvil tranfllar›ndan kaynakland›¤›
tahmin edilmektedir. Bir tür kredi sigortas›
olarak tan›mlanabilecek CDS toplam hacmi
ise halen 55 trilyon $ olarak tahmin edil52

A C T I V E , O C A K - fi U B A T 2 0 0 9

F ‹ N A N S

K R ‹ Z ‹

V A

A L I N A C A K

D E R S L E R

/

M . A Y H A N

A L T I N T A fi

fieekil 2.1. Klasik Menkul K›ymetleflflttirm e Yap›s›
fi
Kredi sat›m›
Kredi kulland›ran
banka

Kredi
verilmesi

Nakit

Menkul K›ymet ‹hracatç›s›
Özel Amaçl› Kurulufllar
(Special Purpose Vehicle)

Faiz ve Anapara
Geri Ödemesi

Kredi müflterileri

Kredi derecelendirme
kuruluflu

K re d i G a r a n t ö r ü
Menkul k›ymet anapara ve faiz
ödemelerini garanti edip, menkul
k›yketlerin kredi derecesininin
art›r›lmas›nda rol oynar.

Menkul
K›ymet
Sat›fl›

Faiz ve
Anapara
Geri
Ödemesi

Menkul
K›ymet
Bedeli

M en k ul K ›y me t Ya t › r› mc › l a r ›
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetleri sat›n
alan kurumsal veya bireysel
yat›r›mc›lard›r.

mekte, CDS satan (AIG ve benzeri) kurulufllar› yaflatma gayretleri devam etmektedir.
Ancak, piyasadaki önemli oyuncular›n da
yok oldu¤u, büyük flirket iflaslar›n›n beklendi¤i bir ortamda mevcut CDS stokunun en
önemli korku kaynaklar›ndan birisi haline
geldi¤i görülmektedir.
Di¤er taraftan finansal türevler, kuflkusuz, risk yönetiminin en etkili araçlar›d›r.
Ancak riskten korunma, riski s›n›rlama veya
baflkalar›na devretme için kullan›labilecek
finansal türev araçlar›n, yap›lan uyar›lara
ra¤men, bizatihi sistemik bir y›k›ma neden
olabilecek bir finansal risk kayna¤› haline
dönüfltürülmesi ve buna da adeta ‘seyirci
kal›nm›fl’ olmas› gerçekten düflündürücüdür.
Kriz öncesinde, kredi türevlerine hiçbir
müdahalenin olmamas›nda, krizin boyutlar›n›n ve muhtemel sonuçlar›n›n hala kestirilememesinde, belki de krizin ciddiyetinin
gere¤ince anlafl›lamamas›nda veya geç anlafl›lmas›nda, kredi türevlerinin mahiyetinin
‘finansal mühendisli¤e’ ilgi duyanlar bir tarafa b›rak›l›rsa, fazlaca bilinmemesinin
önemli bir rol oynam›fl olmas› kuvvetle
muhtemeldir. ‹flin finansal mühendisli¤ine
ilgi duyanlar›n ise kredi türevlerinin olas›
hukuki ve mali sonuçlar›n› hangi do¤rulukta analiz edebildikleri bilinmemektedir.
Bu çal›flmada, öncelikle kredi türevleri
(özellikle de CDO ve CDS’ler), Basel düzenlemeleri de dikkate al›narak, olabildi¤ince anlafl›labilir bir flekilde aç›klanmaya çal›-

Mu t te met v e Vekil
Yöne tic i Kurum
(Tru st ee )
Özel amaçl› kuruluflun
(SPV) yönetim ve
gözetimi ile menkul
k›ymet yat›r›mc›lar›n›n
ç›karlar›n› korumakla
sorumludur. Nakit
fazlas›n›n
de¤erlendirilmesi,
geçici nakit aç›k ve
dengesizliklerinin
giderilmesi, nakit
ak›mlar›n›n menkul
k›ymet yat›r›mc›lar›na
da¤›t›m ve ihtiyaç
duyulan di¤er her türlü
hizmeti temin etmekle
yükümlüdür.
L i ki d i te G a r an t ör ü
‹htiyaç duyuldu¤unda
likidite sa¤lamay› veya
menkul k›ymetleri
zaman›ndan önce sat›n
almay› garanti eder.

fl›lacak daha sonra da küresel finans krizinin
nedenleri irdelenerek, al›nabilecek derslere
iflaret edilecektir.
2. K RE D ‹ T Ü R E V L E R ‹
Kredi türevlerini aç›klamadan önce, kredi türevleri ile yak›ndan ba¤lant›l› ‘menkul
k›ymetlefltirme (securitisation)’ kavram›n›
k›saca aç›klamakta yarar vard›r. Menkul
k›ymetlefltirme, kredi kulland›ran bankalar›n portföylerindeki uzun vadeli kredileri teminat göstermek veya vadesinden önce satmak suretiyle likit fon sa¤lamalar›n› ve/veya portföyün kredi riskini devretmelerini temin etmek maksad›yla, yat›r›mc›larca sat›n
al›nabilecek menkul k›ymet ihraç edilmesi
sürecini anlatan bir kavramd›r. Menkul k›ymetlefltirme daha ziyade ayn› türden, benzeri nakit ak›mlar›na sahip çok say›da borçludan oluflan, ipotekli konut kredileri ve bireysel tüketici kredileri gibi nispeten tek tip
olan kredi portföyleri için uygun bir likidite
sa¤lama ve risk devretme arac›d›r.
Kredi türevleri ise kredi riskinin krediden
(bono ve tahviller dahil) ba¤›ms›z olarak,
üçüncü flah›slara de¤iflik getiri ve risk oranlar› üzerinden devredilmesine, kredi risklerinin de¤ifltirilmesine veya borçlu (tahvil veya bono borçlular› dahil) temerrüt riskine
karfl› korunma sat›n al›nmas›na imkân tan›yan araçlard›r. Menkul k›ymetlefltirme ifllemlerinde as›l amaca ulaflmada kredi mülkiyetinin de devri önemli bir husus ve hatta
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fieekil 2.2. Tem i na tl an d› r›l m ›fl Bor ç
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baz› durumlarda flart iken kredi türevleri ile
kredi mülkiyetinin devri söz konusu olmadan da temerrüt riski devredilebilmektedir.
Esasen kredi türevlerinden baz›lar› ancak bir
menkul k›ymetlefltirme sürecinin sonunda
ortaya ç›kan ürünlerdir. Kredi riskini aktar›m› için (gerçek bir kredi devri olmadan) kredi türevlerinin kullan›ld›¤› menkul k›ymetlefltirmeler ‘sentetik’ (synthetic securitisation) olarak da isimlendirilmektedir. Son y›llarda dizayn edilen ve ABD kaynakl› kredi
krizinin küreselleflmesinde önemli rol oynayan baz› kredi türevleri, menkul k›ymetlefltirmenin ilk ürünleri olan klasik ipote¤e veya varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerden hayli
farkl› özellikler tafl›maktad›r. Kredi türevlerinden bafll›calar› flunlard›r:
◗ Teminatland›r›lm›fl Borç Yükümlülükleri (Collateralized Dept ObligationsCDO’s)
◗ Toplam Getiri Swaplar› (Total Return
Swaps )
◗ Kredi Temerrüt Swaplar› (Credit Default Swaps-CDS’s)
◗ Krediye Ba¤l› Tahviller (Credit Linked
Notes)
Krizin küreselleflmesinde katk› yapma ve
finansal kurulufllar› zarara u¤ratma potansiyeli bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde,
CDO’lar en tehlikeli kredi türevi grubunu
oluflturmaktad›r. Buna mukabil, en yüksek
nominal hacme sahip olup potansiyel sonuçlar› tam olarak kestirilemeyen kredi türevleri CDS’lerdir.
2.1. Teminatland›r›lm›fl Borç
Yü k ü m l ü lü k le r i ( C o l l et ar al iz ed De b t
Obligations- CDO’s)
Teminatland›r›lm›fl borç yükümlükleri
(CDO’s), referans bir kredi havuzundan
kaynaklanan toplam kredi riskinin, de¤iflik
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yat›r›mc›lara her bir yat›r›mc›n›n risk ifltah›na göre de¤iflen getiriler karfl›l›¤›nda aktar›lmas›n› sa¤layan varl›¤a dayal› menkul k›ymet (borçlanma senedi) ihraçlar›d›r. Temel
ay›r›c› özellikleri, basit bir anlat›mla, flu flekilde s›ralamak mümkündür:
◗ CDO’lara dayanak teflkil eden varl›klar,
klasik menkul k›ymetlefltirme ifllemlerinde
oldu¤u gibi tek tip de¤ildir. Tam tersine kredi portföyü korelâsyon etkisinden olabildi¤ince yararlanabilmek için ulusal, uluslararas› veya de¤iflik sektör ve kurulufllardan
kaynaklanan riskler tek bir varl›k havuzunda
toplanabilir.
◗ Bu varl›k havuzuna dayan›larak en yüksekten bafllay›p en düflü¤e do¤ru giden de¤iflik kredi de¤erlili¤ine (rating notuna) ve getiriye sahip muhtelif tertipte borçlanma senetleri ihraç edilir.
◗ Kredi havuzundan sa¤lanan nakit ak›mlar› daha az riskli dolay›s›yla daha düflük getirili tranfltan bafllayarak menkul k›ymetlere
da¤›t›l›r.
◗ En yüksek kredi derecelendirme notuna
sahip tranfl ‘senior’, en riskli tranfl ‘equity’
aradaki tranfllar ise ‘mezzanine’ tabir edilir.
◗ Sermaye (equity) olarak isimlendirilen
en yüksek risk tranfl›na yat›r›m yapanlar hissedar telakki edilir, daha düflük risk tranfllar›ndaki menkul k›ymetlerin tüm anapara ve
faizi ödenmeden ‘equity’ tranfl›na ödeme yap›lmaz. E¤er temerrüt oran› beklenenden
düflük olursa ‘equity’ yat›r›m› yapanlar çok
yüksek getiri elde edebilirler, buna mukabil
aksi olursa anaparalar›n› k›smen veya tamamen yitirebilirler. Zarar, spekülatif s›n›fta
yer alan daha düflük risk tranfllar›na da pekâlâ sirayet edebilir.
fiekil 2.2.’de basitçe flemalaflt›rmaya çal›flt›¤›m›z ve normal kredi havuzlar›na dayal› CDO ihraçlar›, finansal mühendisli¤in s›n›r tan›mamas› ve kimsenin de hesap sormamas› nedeniyle k›sa zamanda ‘uçuk’ olarak
tabir edilebilecek yap›land›rmalara dönüfltürülmüfltür. Önce normal krediler yerine, zaten bir kez türevlefltirilmifl varl›¤a dayal›
menkul k›ymetler (özellikle de sub-prime
konut kredilerine dayal› menkul k›ymetler)
kredi havuzlar›na dahil edilmeye bafllanm›fl
ve bu suretle türevin türevi olarak isimlendirilebilecek CDO tranfllar› (ABS-Asset Backed Security CDO), daha sonra da bu CDO
tranfllar›n› da içeren referans kredi havuzlar›-
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na dayal› CDO tranfllar› (türevin türevinin
türevleri), sentetik CDO olarak isimlendirilen yap›land›rmalar ile de CDS’lere dayal›
CDO’lar ihraç edilmifl, uluslararas› flöhrete
sahip rating flirketleri ise yap›land›r›lm›fl bu
ürünlere (structured products) sadece yüksek
rating notlar› vermekle kalmam›fl (ki sonradan verilen notlarda hata yap›ld›¤›n› kabul
etmifllerdir) ayn› zamanda bu ihraçlar›n dizayn›nda da rol oynam›fllard›r. Sonuçta yat›r›m yap›labilir rating notlar›na sahip, genellikle ünlü yat›r›m bankalar› taraf›ndan yap›land›r›lm›fl CDO tranfllar› fazla sorgulanmadan tüm dünyaya rahatl›kla pazarlanabilmifltir. Ancak özellikle CDOkare ve CDOküb yap›land›rmalar›,
Kredi türevlerinin
krediler ve CDO
kullan›ld›¤› menkul
tranfllar› aras›ndaki ilk›ymetlefltirmeler
‘sentetik’ olarak da
liyet ba¤›n›n iyice
isimlendirilmektedir.
kopmas›na neden olSon y›llarda dizayn
du¤undan, sonuçta fiedilen ve ABD
kaynakl› kredi
yat› ve likiditesi dayakrizinin
nak teflkil etti¤i varsaküreselleflmesinde
y›lan kredilerden ilgiönemli rol oynayan
baz› kredi türevleri,
siz bir flekilde dalgamenkul
lanabilen menkul k›yk›ymetlefltirmenin
metler ortaya ç›km›flilk ürünleri olan
klasik ipote¤e veya
t›r. 2007 y›l›nda subvarl›¤a dayal›
prime kredilerdeki temenkul
merrüt vakalar›n›n
k›ymetlerden hayli
farkl› özellikler
artmaya bafllamas›,
tafl›maktad›r.
k›smen veya tamamen bunlarla ilintili
CDO tranfllar›n›n piyasa ve likiditelerini
h›zla yitirmesine neden olmufltur. CDO’lara yat›r›m yap›p bilançolar›nda ‘al›m-sat›m hesaplar›na’ kaydeden
finansal kurulufllar da 39 no.lu Uluslararas›
Muhasebe Standard› (UMS 39) veya halen
ABD’de yürürlükte bulunan, muadil muhasebe standartlar› uyar›nca portföylerindeki
CDO’lar› gerçe¤e uygun de¤erleri (piyasada
oluflan fiyatlar›) ile de¤erlemek zorunda kal›nca, milyarlarca dolar zarar oluflmufltur.
Di¤er taraftan, ‘Basel-I sermaye yeterlili¤i düzenlemeleri’ alt›nda, bankalarca menkul k›ymetlefltirme ve CDO yap›land›rmalar›n›n, bilançoda kay›tl› kredilerin bilanço d›fl›na ç›kar›larak sermaye yükümlülü¤ünü
azaltmak amac›yla, s›kl›kla istismar edildi¤iO C A K - fi U B A T 2 0 0 9 , A C T I V E
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ni belirtmek gerekmektedir. Bu sebeple, Basel-I uzlafl›s› alt›nda flahit olunan, CDO ihraçç›s› bankalar›n ‘equity’ tranfl›n› kendi
üzerlerinde b›rakmalar›na ra¤men büyük
kredi havuzlar›n› sermaye yükümlülü¤ü d›fl›na ç›karmalar› türünden sa¤l›ks›z uygulamalar, ‘Basel-II sermaye yeterlili¤i uzlafl›s›’
ile önlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Uzlafl›da, spekülatif tranfllara yat›r›m yapan bankalar menkul k›ymetlefltirme riskleri için belirlenen
esaslar do¤rultusunda, bu yat›r›mlar›n› ya
çok yüksek risk a¤›rl›klar›na tabi tutmak ya
da do¤rudan sermayelerinden indirmek zorunda tutulmufllard›r.
Ancak Basel-II uzlafl›s› ABD’de yürürlü¤e dahi girememifltir.
Basel-II sermaye
yeterlili¤i uzlafl›s›
alt›nda, toplam getiri
swap sözleflmeleri
koruma sa¤layan
taraf›n nitelikli (yüksek
rating notuna sahip
olmas›) kofluluyla,
di¤er garanti ve
kefaletler gibi risk
azalt›m›nda
kullan›labilmektedir.
Esasen Basel-II’nin
kredi türevlerine iliflkin
standart
düzenlemeleri,
ülkemizde yürürlükte
bulunan sermaye
yeterlili¤i mevzuat›na
da ithal edilmifl
bulunmaktad›r.

2.2. Topl am Getiri
Swaplar› (Total
Re tu r n Swa p s)
Toplam
getiri
swaplar› kredi kulland›ran bankalar›n
hem kredi anaparas›
hem de kredi getirisi
için, koruma sat›n almalar›n› sa¤layan
sözleflmelerdir. ‹fllemde koruma sat›n
alan ve koruma sa¤layan olmak üzere
iki taraf vard›r. Koruma sat›n alan sözleflme konusu krediden kaynaklanan her
türlü nakit ak›fl›n› ve
do¤abilecek de¤er
art›fl kazanc›n› koruma satan tarafa aktar›rken, koruma sa¤layan, koruma sat›n alana
sabit bir faiz ödemeyi ve ilaveten her türlü
kredi kay›p ve de¤er azal›fl›n› karfl›lamay›
taahhüt eder. Toplam getiri swaplar›nda koruma alan taraf, kredi mülkiyetini devretmeden kredi riskinden, koruma satan taraf ise
do¤rudan kredi kulland›rman›n getirece¤i
maliyetlere katlanmadan kredi portföyünü
çeflitlendirme flans›n› yakalamaktad›r.
Basel-II sermaye yeterlili¤i uzlafl›s› alt›nda, toplam getiri swap sözleflmeleri koruma
sa¤layan taraf›n nitelikli (yüksek rating notuna sahip olmas›) kofluluyla, di¤er garanti
ve kefaletler gibi risk azalt›m›nda kullan›la-
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Ta blo: 2. 1. Kredi T ü revl eri ‹çin Kred i ye D ön üflfltt ür m e ‹l a ve Ora nl a r›
K o r u m a Al ›c ›s › %

Kor uma Sa t› c ›s › %

To p la m Ge t iri Sw ab ›
Nitelikli menkul k›ymet*

5

5

Di¤er

10

10

K redi Te m e rr ü t S w a b ›
Nitelikli menkul k›ymet*

5

5

Di¤er

10

10

*Yüksek kredi de¤erlili¤ine (rating notuna) sahip menkul k›ymetler.

bilmektedir. Esasen Basel-II’nin kredi türevlerine iliflkin standart düzenlemeleri, ülkemizde yürürlükte bulunan sermaye yeterlili¤i mevzuat›na da ithal edilmifl bulunmaktad›r. Nitekim Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) konuya
iliflkin Tebli¤i çerçevesinde bir örnek vermek gerekirse; kredi portföyünde kay›tl›
%100 kredi riski a¤›rl›¤›na sahip bir varl›k
için %20 kredi riski a¤›rl›¤›na sahip bir bankadan toplam getiri swab› ile koruma sat›n
alan banka, bu varl›¤› sermaye yeterlili¤i
oran› hesaplamalar›nda %20 kredi riskine
sahip bir varl›k olarak tasnif edebilecektir.
Kredi türevi ile sa¤lanan koruman›n k›smi
olmas› durumunda kredinin sadece korunmam›fl k›sm›, referans borçlunun risk a¤›rl›¤›yla dikkate al›nacakt›r. Do¤al olarak, koruma satan taraf›n kredi de¤erlili¤i, referans
varl›¤›n borçlusundan daha kötü ise bu halde sa¤lanan koruman›n sermaye yeterlili¤i
aç›s›ndan bir anlam› olmayacakt›r.
Koruma sat›n alan banka taraf›ndan,
al›m-sat›m hesaplar›na kaydedilen toplam
getiri swaplar›nda ise al›m-sat›m hesab›nda
kay›tl› referans varl›k ‘spesifik risk’ yükümlülü¤ünden kurtulurken, al›m-sat›m hesab›na kay›tl› toplam getiri swab› bu defa di¤er türev sözleflmeler gibi karfl› taraf kredi
riskine tabi olmaktad›r.
Bu hesaplamada Basel-II uzlafl›s› ile kredi türevleri için referans varl›klar›n niteli¤ine göre, ancak vadeleri dikkate al›nmadan,
belirlenen krediye dönüfltürme ilave oranlar› kullan›lmaktad›r.
Al›m-sat›m hesaplar›nda kay›tl› toplam
getiri swaplar› ile kredi temerrüt swaplar›n›n
kredi eflde¤erinin bulunmas› için öncelikle
nominal tutarlar›n›n yukar›da verilen ilgili
krediye dönüfltürme ilave oran› ile çarp›lmas› gerekmektedir. ‹kinci aflamada çarp›m sonucu bulunacak ilave de¤erin, pozitif ‘yenileme (ikame) maliyetine’ eklenmesi gerek-

mektedir. Üçüncü aflamada ise ulafl›lan toplam tutar, karfl› taraf›n kredi riski a¤›rl›¤› ile
çarp›lacak ve bu suretle sermaye yeterlili¤i
oran›n›n hesab›nda dikkate al›nacak kredi
riskine esas tutara ulafl›lacakt›r.
Örne¤in X Bankas›n›n al›m-sat›m portföyünde kay›tl›, nitelikli olmayan 500 TL nominal bedelli özel sektör finansman bonosu
için toplam getiri swab› ile yurt içi baflka bir
bankadan koruma sat›n ald›¤›n›, bonolar›n
piyasa de¤erinin 450 TL oldu¤unu varsayal›m. Bu halde X Bankas›, al›m sat›m portföyünde kay›tl› 450 TL piyasa de¤erine sahip
bonoyu;
◗ genel piyasa faiz riski için standart vade merdiveni tablosunda ilgili vadeye k›sa
pozisyon, koruma sat›c›s›nca yap›lacak ödemelere esas tutar› da (bononun nominal bedeli 500 TL) ilgili vadeye uzun pozisyon
olarak yazacak (dolay›s›yla sadece 50 TL
tutar›ndaki fark için ilgili vadeye göre genel
piyasa faiz riski sermaye yükümlülü¤ü hesaplanacakt›r),
◗ spesifik risk hesaplamas›nda ise k›sa
pozisyon olarak dikkate alacakt›r (dolay›s›yla bono için spesifik risk sermaye yükümlülü¤ü hesaplanmayacakt›r).
Ancak X Bankas› al›m-sat›m hesaplar›
ile ilgili toplam getiri swab› ile finansman
bonosu için do¤abilecek piyasa riski sermaye yükümlülü¤ünden büyük ölçüde kurtulmufl olmakla birlikte, bu kredi türevi için
ayr›ca karfl› taraf kredi riski sermaye yükümlülü¤ü hesaplanmas› gerekmektedir. Bu
amaçla;
◗ öncelikle 500 TL nominal tutar›n %10
krediye dönüfltürme ilave oran› ile çarp›l›p,
bulunan tutar›n 450 TL olarak kabul etti¤imiz yenileme (ikame) maliyetine ilave edilmesi (450+50= 500 TL),
◗ daha sonra bulunan toplam tutar›n korumay› satan yurt içi bankan›n kredi riski
a¤›rl›¤› ile (%20) a¤›rl›kland›r›l›p, kredi ris-
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Risk transferi kar sat›fl›nda komisyon ödemesi

B Bankas›
(Koruma Satan)

A Bankas›
(Koruma Sat›n Alan)

Temerrüt halinde ödeme
Kredi
kulland›r›m›

Anapara ve
Faiz geri
ödemesi

Kredi borçlusu

G ra fi k 2 . 1 . T ü r k i y e C D S s p re a d l e r i

Haz.07
Tem.07
A¤u.07
Eyl.07
Eki.07
Kas.07
Ara.07
Oca.08
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Mar.08
Nis.08
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Haz.08
Tem.08
A¤u.08
Eyl.08
Eki.08

TÜRK‹YE 5 YILLIK CDS
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Yukarda verilen Grafik 2.1.’de, Reuters verilerine göre Türkiye 5 Y›ll›k
CDS spreadlerinin Haziran 2007-Ekim 2008 dönemindeki geliflimi
görülmektedir. Haziran 2007’de 146 baz puan olan spread, Ekim 2008’de
525 baz puan seviyesine ulaflm›flt›r.

kine esas tutara ulafl›lmas› (500x%20=100
TL) gerekmektedir.
Toplam getiri swab› ile koruma satan
taraf aç›s›ndan ise sat›lan koruma, e¤er ‘bankac›l›k hesaplar›nda’ kay›tl› ise, kredi riskine esas tutar›n hesaplanmas›nda %100 krediye dönüfltürme oran› uygulanacak bir gayrinakdi kredi olarak de¤erlendirilecektir. Zira toplam getiri swab› ile koruma sat›c›s›, referans borçlusundan kaynaklanabilecek kredi riskini koruma tutar› kadar üstlenmektedir. Koruma tutar›, koruma sat›c›s›n›n ödemek zorunda kalabilece¤i en büyük tutard›r.
E¤er koruma sat›c›s› toplam getiri swab›n› al›m-sat›m hesaplar›nda izliyorsa bu
halde;
◗ referans varl›k hem genel piyasa faiz
riski hem de spesifik risk için uzun pozisyon
olarak,
◗ koruma al›c›s›na ödenecek prim veya
faiz ödemelerine esas tutar genel piyasa faiz
riski için k›sa pozisyon olarak, dikkate al›nacak, yukar›da verilen ilgili krediye dönüfltürme ilave oranlar› kullan›larak yine yukar›da

aç›klanan esaslar dahilinde (koruma al›c›s›n›n yükümlülüklerini yerine getirememesi
tehlikesine karfl›) karfl› taraf kredi riski sermaye yükümlülü¤ü hesaplanacakt›r.
2.3. Kredi Te me rr üt S w a pl a r› (Credit
Default Swaps- CDS’s)
Kredi temerrüt swaplar›, kredi borçlusundan kaynaklanabilecek temerrüt riskinin dönemsel olarak ödenen komisyonlar karfl›l›¤›nda koruma sa¤layan tarafa devredilmesini sa¤layan sözleflmelerdir. Temerrüt vuku
buldu¤unda koruma sat›n alan taraf›n u¤rad›¤› kay›p, komisyon karfl›l›¤›nda koruma
sa¤layan taraf›ndan tazmin edilir. Kredi temerrüt swaplar›nda, toplam getiri swaplar›n›n aksine, referans varl›¤a iliflkin kredi riski d›fl›nda tezahür edebilecek riskler (örne¤in faiz hareketlerine ba¤l› de¤er dalgalanmalar›-piyasa riski) koruma kapsam›na girmemektedir. Temerrüt tan›m› kontrat›n en
önemli unsurlar›ndand›r. Örne¤in bir borcun
yeniden yap›land›r›lmas› kontrata ba¤l› olarak temerrüt say›labilece¤i gibi say›lmayabilir de.
Kredi temerrüt swaplar› için ödenen
primlerin seviyesi (CDS spread), zaman
içinde uluslararas› ülke ve kredi riski karfl›laflt›rmalar›nda kullan›lan en önemli göstergelerden birisi haline gelmifltir. CDS’lerde
en yayg›n vade 5 y›l olup primler y›ll›k olarak ödenmektedir. CDS fiyatlamalar›nda
beklenen temerrüt olas›l›klar›na ve temerrüt
halindeki kurtarma oranlar›na iliflkin tahminlerden yararlan›lmaktad›r.
Di¤er bir ifade ile Ekim 2008 itibariyle
10 milyon $ Türkiye riskinin 5 y›ll›k bir sü-
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reyle korunmas› için ödenmesi gereken CDS
primi y›ll›k 525.000 $ seviyesinde bulunmaktad›r. 5 y›ll›k koruma için ödenecek toplam prim tutar› 2.625.000 $’d›r. Talep edilen
prim tutar› ilk y›l için % 9, 5 y›ll›k bir sürede ise toplam %35 civar›nda bir temerrüt
olas›l›¤›na tekabül etmektedir. fiimdi bu sonuca nas›l ulaflt›¤›m›z› çok basit bir flekilde
aç›klayal›m:
CDS fiyatlar›n›n bulunabilmesi için, e¤er
y›ll›k temerrüt olas›l›¤› ve temerrüt halindeki tahsilat oran›na iliflkin bir tahmin mevcutsa (S&P’s, Moody’s ve Fitch rating notlar›na atfedilebilecek tarihsel temerrüt olas›l›klar› ile temerrüt halindeki tahsilat oranKredi temerrüt
lar›na iliflkin istatisswaplar› için
tikleri yay›mlamaktaödenen primlerin
d›rlar), risksiz faiz
seviyesi (CDS
spread), zaman
oran›n› kullanarak
içinde uluslararas›
olas› prim tahsilatlar›
ülke ve kredi riski
ile temerrüt halinde
karfl›laflt›rmalar›nda
kullan›lan en önemli
olas› kay›p tutarlar›n›
göstergelerden
bugünkü de¤erlerine
birisi haline
indirgemek yeterli olgelmifltir. CDS’lerde
en yayg›n vade 5 y›l
maktad›r. CDS primi,
olup primler
beklenen tahsilat ve
y›ll›k olarak
beklenen kay›p tutarödenmektedir. CDS
fiyatlamalar›nda
lar›n›n bugünkü debeklenen temerrüt
¤erlerini
birbirine
olas›l›klar›na ve
eflitleyecek orand›r.
temerrüt halindeki
kurtarma oranlar›na
10 milyon $ için
iliflkin tahminlerden
temerrüt halinde tahyararlan›lmaktad›r .
silat, yani kurtarma
oran›n›n (recovery rate) %40 olaca¤›n› varsayarsak, temerrüt halinde beklenen kay›p oran› % 60 (1-0,40),
yani 6 milyon $ olacakt›r. Yaklafl›k olarak;
Y›ll›k CDS primi tutar›= Beklenen y›ll›k temerrüt oran› x Beklenen kay›p miktar›
fleklinde ifade edilebilir. Bu çerçevede;
525.000 $ = Beklenen y›ll›k temerrüt oran› x 6.000.000$
B e k l e n e n y › l l › k t e m e r r ü t o ra n › ( i l k y › l
için)= 525.000/6.000.000 = %8,75 bulunacakt›r. Befl y›l için öngörülen toplam temerrüt olas›l›¤› ise Tablo 2.2.’de gösterildi¤i flekilde %36,74 olarak hesaplanacakt›r.
Kuflkusuz yukar›daki hesaplamalar›n 5
y›ll›k sürede oluflacak tüm nakit ak›fllar›,
beklenen gerçekleflme tarihleri ve ilgili para
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birimi ve vade dilimi için cari iskonto (risksiz faiz) oran› kullan›larak çok daha hassas
flekilde yap›lmal›d›r.
Ancak CDS spreadinin, beklenen tahsilat
ve beklenen kay›p miktarlar›n›n bugünkü
de¤erlerini eflitleyen oran oldu¤u gerçe¤i
de¤iflmemektedir.
CDS primlerinin dalgalanmas›na neden
olacak temel unsurlar temerrüt olas›l›¤› ve
temerrüt halinde kay›p oran›na iliflkin tahminlerdeki de¤iflikliklerdir. Temerrüt olas›l›¤› ve/veya temerrüt
halinde kay›p tahmini artt›¤›nda CDS
primi yükselmektedir. Türkiye CDS
spreadinin 500 baz
puan›n üzerine ç›kt›¤› Ekim 2008’de, geCDS primlerinin
liflen piyasalara yödalgalanmas›na neden
nelik kuflkular sonuolacak temel unsurlar
cu, CDS primleri ‹ztemerrüt olas›l›¤› ve
temerrüt halinde kay›p
landa için 1,500 baz
oran›na iliflkin
puana, Arjantin için
tahminlerdeki
2,383 baz puana, Pade¤iflikliklerdir.
Temerrüt olas›l›¤›
kistan için ise 3,026
ve/veya temerrüt
baz puana kadar
halinde kay›p tahmini
yükselmifltir.
artt›¤›nda CDS primi
yükselmektedir.
Esasen S&P’s Rating fiirketince 19812007 dönemi için
aç›klanan ortalama
temerrüt verilerine
göre; Türkiye’nin
BB- olan kredi notuna tekabül eden tarihi temerrüt olas›l›¤› ilk y›l için %1,44, befl
y›l için ise kümülatif %12,32’dir. Basel Komitesinin Basel-II uzlafl›s›nda, temel içsel
derecelendirme yöntemi ile sermaye yükümlülü¤ü hesaplamas›nda ‘hazine kredileri için’ kullan›lmas›n› tavsiye etti¤i ‘temerrüt halinde kay›p oran›’ % 45’tir. Son geliflmeleri de dikkate alarak, ihtiyatl› bir yaklafl›mla, y›ll›k temerrüt olas›l›¤›n›n %3, temerrüt halinde kay›p oran›n›n %45 ve risksiz faiz oran›n›n da %5 oldu¤unu varsayarak bir
hesaplama yapt›¤›m›zda; Tablo 2.3.’ten izlenebilece¤i üzere, 5 y›ll›k koruma için y›ll›k
spreadi: 0,0550/3,9532= 0,0139 yani 139
baz puan (Haziran 2007’deki seviyeye yaklafl›k) olarak buluyoruz.
Dolay›s›yla CDS primlerinin nihai tahlil56
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Tablo 2.2. Tem e rr ü t v e Te m e r rü t E t m e m e Ol a s › l › kl a r ›
Y › ll a r

Te merrü t O l as › l › ¤›

Teme rrü t Et me me O la s › l› ¤ ›

1

0.0875

0.9125(=1-0.0875)

2

0.0798 (=0.0875x0.9125)

0.8327 (=0.9125-0.0798)

3

0.0729 (=0.0875x0.8327)

0,7598 (=0.8327-0.0729)

4

0.0665 (=0.0875x0.7598)

0.6933 (=0.7598-0.0665)

5

0.0607 (=0.0875x0.6933)

0.6326 (=0.6933-0.0607)

Tablo 2.3. CDS Sprea d Hes a pl am a s›
Y› l l ar

Te m e r r ü t
Olas›l›¤›

Te m e r r ü t
E tm em e
O l as › l › ¤ ›

‹sk o n t o
Faktör ü*

B ek l e n en P r i m
Ta h s i l a t l a r › n › n
B u g ün kü D e ¤ e r i* *

1

0,0300

0,9700

0,9512

0,9227 spread

B e kl e n e n Ka y› p
M i kt a r › n › n
Bu g ün kü
De¤eri***
0,0128

2

0,0291

0,9409

0,9048

0,8514 spread

0,0118

3

0,0282

0,9127

0,8607

0,7855 spread

0,0109

4

0,0274

0,8853

0,8187

0,7248 spread

0,0101

5

0,0266

0,8587

0,7788

0,6688 spread

0,0093

To p l am

3 ,9 5 3 2 s p r e a d

0,0550

-0,5

* Sürekli bileflik, (1xl

-0,5

=0,9512), (0,9512xl

=0,9048)…….

**1 $ için. (1xTemerrüt Etmeme Olas›l›¤› x ‹skonto Faktörü)
***Beklenen kay›p 1 $ için 45 cent. (Temerrüt Olas›l›¤› x Temerrüt Halinde Kay›p Miktar› x ‹skonto Faktörü)

de, anl›k olarak de¤iflebilen beklentiler (risk
ifltah›) ile arz ve talebe ba¤l› olarak dalgaland›¤› söylenebilir. Keza CDS’ler, tezgah
üstü piyasada ifllem görmekle birlikte, kriz
öncesi dönemde, ISDA (International
Swaps and Derivatives Association)’ n›n
gayretleriyle oldukça standart bir yap›ya ve
yat›r›m bankalar›, hedge fonlar ve monoline
tabir edilen sigorta flirketlerinin çift yönlü
kotasyonlar›yla hayli likit bir ikincil piyasaya da kavuflmufllard›r. CDS’leri organize
piyasalara tafl›ma gayretleri de mevcuttur.
Daha önce belirtildi¤i üzere, en son verilere göre global CDS hacmi 55 trilyon $ civar›nda olup, yüksek montanl› iflaslar›n
beklendi¤i bir ortamda koruma sat›c›lar›n›n
yükümlüklerini karfl›lay›p karfl›layamayacaklar› bilinmezken, koruma sat›c›lar›n yok
olmas› veya kredi de¤erlilikleri düfltü¤ünde
finansal kurulufllar›n karfl› karfl›ya kalabilecekleri sermaye ihtiyac› gerçekten düflündürücüdür.
Zira, kredi temerrüt swaplar›n›n, kredi
riski sermaye yükümlü¤ü hesaplanmas›nda
dikkate al›nma flekilleri, büyük ölçüde, toplam getiri swaplar›na benzemektedir. Dolay›s›yla yukar›da, kredi riskine esas tutar hesaplamas› ile ilgili olarak, toplam getiri
swab› için verilen örnekler ve yap›lan aç›klamalar kredi temerrüt swaplar› için de büyük ölçüde geçerlidir. Bu çerçevede;

◗ Koruma al›c›s› aç›s›ndan, bir kredi temerrüt swab› veya toplam getiri swab› ile
sa¤lanan koruma kredi riskine esas tutar›n
hesaplamas›nda referans varl›k için al›nan
bir garanti gibi dikkate al›n›r ve koruma sat›c›s›n›n risk a¤›rl›¤›n›n referans borçlunun
risk a¤›rl›¤›ndan düflük olmas› durumunda,
referans varl›k garantinin dahil oldu¤u teminat türüne göre risk a¤›rl›¤›na tabi tutulur. Kredi temerrüt swab› ile sa¤lanan koruman›n k›smi olmas› durumunda kredinin
korunmam›fl k›sm› referans borçlunun risk
a¤›rl›¤›yla dikkate al›n›r.
◗ Koruma sat›c›s› aç›s›ndan, bir kredi temerrüt swab› ile sat›lan koruma, kredi riskine esas tutar›n hesaplamas›nda, yüzde yüz
krediye dönüfltürme oran› uygulanacak bir
gayrinakdi kredi olarak de¤erlendirilir. Bu
kapsamda, koruma sat›c›s›, referans borçludan kaynaklanan kredi riskini koruma tutar› kadar üstlenir. Koruma tutar›, koruma sat›c›s›n›n ödemek zorunda kalabilece¤i en
büyük tutard›r.
Kredi temerrüt swaplar›nda, toplam getiri swaplar›ndan farkl› olarak, al›m-sat›m
hesaplar›nda izlenen kredi temerrüt swaplar› için koruma sat›c›s›n›n kredi riskine esas
tutar hesaplamas› mecburi de¤ildir. Piyasa
risk hesaplamalar›nda ise koruma al›c›s› taraf›ndan, kredi temerrüt swab›na konu referans varl›k spesifik risk için ‘k›sa pozis-
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fieekil 2.4. Krediye Ba¤l› Ta hvil ler
fi

Risk transferi kar sat›fl›nda
komisyon ödemesi
A Bankas›
(Koruma Sat›n Alan)
Temerrüt halinde ödeme

Kredi
kulland›r›m›

Anapara ve
Faiz geri
ödemesi

AAA Rating
Notuna
sahip tahvil
veya benzeri
finansal
varl›k

Özel A ma ç l › K ru l u fl
(Ko ruma S a ta n SP V)
Krediye dayal› tahvil ihraç
edip AAA rating notlu tahvil
sat›n al›r. Temerrüt korumas›
karfl›l›¤›nda A Bankas›ndan
tahsil etti¤i komisyon geliri
ve AAA tahvilin dönem
faizini yat›r›mc›lara tahvil
faizi olarak öder. SPV’nin
temerrrüt yükümlülü¤ünü
yerine getirildikten sonra
kalan aktif bakiyesi
yat›r›mc›lara aittir. Koruma
sat›n alan, SPV aktifleri
üzerinde imtiyazl›d›r.

Kredi borçlular›

Ya t › r › mc › l a r
Krediye dayal› tahvilleri sat›n alan bireysel yat›r›mc›lard›r. Kredi borçlular›n›n temerrüt
risklerini dolayl› olarak üstlenerek AAA rating notuna sahip tahvil dönem faizini üzerinde
dönemsel getiri sa¤larlar. SPV, temerrüt ödemesinde bulunursa anapara kayb›na u¤rarlar.

yon’, koruma sat›c›s›na ödenecek prim veya
faiz söz konusu olmas› halinde ise ödemelere esas tutar genel piyasa faiz riski için ‘k›sa pozisyon’ olarak dikkate al›nmakta, koruma sat›c›s› ise koruma al›c›s›n›n tam tersine
her iki hali de ‘uzun pozisyon’ olarak dikkate almaktad›r.
Kredi temerrüt swab›, toplam getiri swab›n›n aksine genellikle sadece temerrüt hali
ile s›n›rl› olarak koruma sa¤lad›¤›ndan (referans varl›¤›n piyasa de¤erindeki dalgalanmalar› kapsamad›¤›ndan), koruma al›c›s›
bak›m›ndan, koruma sat›c›s›ndan yap›lacak
tahsilatlara esas tutar›n genel piyasa faiz riski hesaplamalar›nda ‘uzun pozisyon’, koruma sat›c›s› bak›m›ndan da koruma al›c›s›ndan yap›lacak tahsilatlara esas tutar›n genel
piyasa faiz riski hesaplamalar›nda ‘k›sa pozisyon’ olarak dikkate al›nmas› söz konusu
olmamaktad›r.
2.4. Krediye Ba¤l› Tahviller
Krediye ba¤l› tahviller, kredi temerrüt
swaplar›n›n nimetlerinden yararlanmak isteyen risk ifltah› yüksek bireysel yat›r›mc›lara
arz edilmek için ç›kar›lan tahvillerdir. ‹fllem,
kredi riski çok düflük bir finansal varl›kla,
kredi temerrüt swaplar›n›n birlefliminden
oluflmaktad›r.

3. K ÜR ES E L F‹NANS KR‹Z‹ VE
A L IN A C A K D E R S L ER
Küresel finans krizinin do¤uflu ve fliddetini art›rarak yay›lmas›na hizmet eden, kredi
türevleri d›fl›nda, pek çok neden saymak
mümkündür. Afla¤›da, al›nabilecek derslere
de iflaret edilerek, krize hizmet eden unsurlar
aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r.
3 . 1 . K o n u t F i n a n sm a n › v e
F in a n s al P o p ü li zm
Gerek günümüzde yaflananlar, gerekse
geçmifl deneyimler gayrimenkul finansman›
ve bankac›l›k kriz ve iflaslar› aras›nda yüksek korelasyon bulundu¤unu aç›k bir flekilde
teyit etmektedir. Konut finansman›nda temel
sorun; (i) öncelikle ihtiyaç duyulan uzun vadeli kayna¤›n temin edilmesi, (ii) sonra da
bu kayna¤›n geri ödeme gücüne sahip hane
halk›na kulland›r›lmas›d›r. Bu iki ayaktan
birisinde oluflacak istismar er veya geç sorun ç›karacakt›r. ABD uzun vadeli kayna¤›n sermaye piyasalar›ndan temin edilebilmesi için öncü uygulamalar›n yap›ld›¤› örnek bir ülke iken, ikinci ayakta yaflanan sorun krize neden olmufl ve muhtemelen konut finansman› için gerekli uzun vadeli
kayna¤›n temin edildi¤i finansman modeli
de a¤›r hasar görmüfltür.
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Ancak bankalar konut finansman›ndan tamamen çekilemeyeceklerine göre er veya
geç ABD ve Avrupa’da mevcut konut finansman› sistemlerinin tekrar çal›flt›r›lmas› gerekmektedir. Zira konut finansman›nda k›sa
vadeli ticari banka kaynaklar›na dayanan hiç
bir modelin, uzun soluklu olmas› mümkün
de¤ildir.
Yine de ABD’de kulland›r›lan ipotekli
konut kredilerinde iflin ç›¤›r›ndan ç›kar›l›p,
geliri, ifli ve varl›¤› bulunmayan kiflilerin
bile rahatl›kla borçlanmalar›n› veya borçland›r›lmalar›n› (NINJA Krediler-‘No Income No Job or Asset’
Credits) finansal popülizm olarak nitelemek san›r›z yanl›fl olmayacakt›r.
Ekonomik konBankalar konut
jonktürün ç›k›flta, pafinansman›ndan
ra politikas›n›n gevtamamen çekilemeyeceklerine göre
flek, rekabetin yo¤un
er veya geç ABD ve
buna mukabil kar
Avrupa’da mevcut
marjlar›n›n düflük olkonut finansman›
sistemlerinin tekrar
du¤u
dönemlerde
çal›flt›r›lmas›
bankalar, rekabet ve
gerekmektedir.
kazanma h›rs›yla, risk
Zira konut
finansman›nda k›sa
yönetimi ilkelerini
vadeli ticari banka
kolayca göz ard› edekaynaklar›na
bilmektedirler.
dayanan hiç bir
modelin, uzun
ABD’de de, 11 Eysoluklu olmas›
lül 2001 terör sald›r›mümkün de¤ildir.
lar› sonras›nda FED
taraf›ndan uygulanan
gevflek (ucuz) para
politikalar›n›n da destekledi¤i , finansal
popülizm herkesin
belli ölçülerde nemaland›¤›, fliflirilmifl bir
ekonomik büyüme ve refah›n sürdürülüp
paylafl›lmas›na hizmet etmifltir. Esasen, rekabet ve performans bask›s›yla, k›sa vadeli kazan›mlar u¤runa uzun vadeli tehlikeleri göz
ard› eden bankac›l›k uygulamalar›na, sadece
ABD’de de¤il, dünyan›n her yerinde yayg›n
bir flekilde rastlamak mümkündür.
3.2. Vekalet S orunu
Finans kesiminde vekalet sorunu (agency
problem), di¤er sektörlere nazaran çok daha
y›k›c› sonuçlar do¤urabilmektedir. Yöneticilere yap›lan performans bazl› ödemelerin
performans karfl›l›¤›nda kuruma yüklenen
O C A K - fi U B A T 2 0 0 9 , A C T I V E
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risklerle iliflkilendirilmemesi, yüklenen risklerin orta-uzun vadedeki sonuçlar› dikkate
al›nmadan, yöneticilerin risk yönetimi ilkelerini göz ard› etmelerine neden olabilecek
performans koflutlar› konulmas›, kazanma
h›rs›n› ve finansal popülizmi beslemektedir.
3.3. Risk Yönetiminde Samimi Olmama
Bankalar›n performans› ile ekonomik
konjonktür aras›ndaki korelasyonu azaltman›n, yani konjonktür iniflte iken de kaybetmemenin yolu risk
yönetimi bilinç ve
kültürünü yayg›nlaflt›rmaktan, risk yönetimi sistem ve süreçlerine yat›r›m yapOrganizasyon
maktan geçmektedir.
flemalar›na
yerlefltirilen risk
Risk
yönetimine
yönetim
olan ihtiyaç, kondepartmanlar›na,
jonktürün ç›k›flta olCRO (Chief Risk
Officer) olarak
du¤u dönemlerde
adland›r›lan tepe risk
çok daha fazla olmayöneticilerine ve
l›d›r. E¤er konjonkgeliflmifl risk yönetim
modellerine ra¤men,
tür ç›k›flta iken kar
pek çok bankan›n
ve performans h›rs›,
içine düfltü¤ü durum,
akl›n önüne geçmiflrisk yönetiminde
özden ziyade flekle
se, konjonktür iniflte
odaklan›ld›¤›n› ve risk
iken risk yönetiminyöneticilerinin karar
den medet umman›n
süreçlerine yeterince
nüfuz edemediklerini
çok da fazla anlam›
göstermektedir.
kalmamaktad›r.
Son geliflmeler,
finansal kurulufllarda
sa¤l›kl› risk yönetimi
için hala gidilmesi
gereken çok yol bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Organizasyon flemalar›na yerlefltirilen risk yönetim departmanlar›na, CRO
(Chief Risk Officer) olarak adland›r›lan tepe
risk yöneticilerine ve geliflmifl risk yönetim
modellerine ra¤men, pek çok bankan›n içine
düfltü¤ü durum, risk yönetiminde özden ziyade flekle odaklan›ld›¤›n› ve risk yöneticilerinin karar süreçlerine yeterince nüfuz
edemediklerini göstermektedir.
Keza, yasal sermaye yeterlili¤i düzenlemelerinin banka çöküfllerini önlemeye yetmedi¤i, etkin risk yönetim sistemleriyle
‘ekonomik sermaye’ yeterlili¤inin sa¤lanmas› gerekti¤i bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r.
Asl›nda, Basel Bankac›l›k Komitesi tara58
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f›ndan, befl y›ll›k bir u¤rafl›n ürünü olarak,
2004 y›l›nda aç›klanan Basel-II sermaye yeterlili¤i uzlafl›s›n›n en önemli amaçlar›ndan
birisi bankalar›n risk yönetiminde samimi
olmalar›n› sa¤lamakt›. Di¤er bir amaç ise,
yasal sermaye gere¤ini, ekonomik sermaye
gere¤ine olabildi¤ince yak›nsamakt›. BaselI bankalar›n sermaye yeterlili¤i oran›na
odaklan›rken, Basel-II bankalar›n risk yönetim sistemlerine odaklanmakta, sermaye
zenginli¤i, kötü risk yönetiminin mazereti
olarak kabul edilmemekte idi. Ancak BaselII ABD’de hiç yürürlü¤e girmeden, Avrupa’da ise lay›k›yla uygulanamadan sub-prime kredi krizi patlak vermifltir.
Son dönemde yap›lan önemli hatalardan
birisi ‘küresel kredi krizi’ ile Basel-II’nin
‘kredi riski ölçüm yöntemleri’ aras›nda ba¤lant› kurularak, Basel-II’nin iflas etti¤inin
ileri sürülmesidir. Asl›nda küresel kredi krizi ile Basel-II aras›nda kurulabilecek en
do¤ru iliflki, krizin Basel-II’nin ne kadar
do¤ru bir giriflim oldu¤unu ispatlam›fl olmas›d›r. De¤erlendirme yap›l›rken, krizde ortaya ç›kan büyük zararlar›n, büyük ölçüde
bankalar›n ‘piyasa riskine tabi’ pozisyonlar›ndan kaynakland›¤›n›n da unutulmamas›
gerekmektedir. Nitekim Basel Komitesi h›zla, 1996 y›l›nda Basel-I’e monte edilen piyasa riski sermaye yükümlülü¤ü bileflenini
gözden geçirme çal›flmalar›na bafllam›fl
olup, kapsanamad›¤› anlafl›lan piyasa riskleri için ‘incremental risk charge’ ismiyle ilave bir sermaye yükümlülü¤ü öngörmeye haz›rlanmaktad›r.
Di¤er taraftan Basel-II’de zaman içinde
yap›lacak de¤iflikliklerin, sadece piyasa riski bilefleni ile s›n›rl› kalmayaca¤› da muhakkakt›r. Likidite ve yap›sal faiz oran› risklerinin de standart bir flekilde kapsanmas›, karfl› taraf kredi riski sermaye yeterlili¤i yükümlülü¤ünün art›r›lmas›, kredi karfl›l›klar›
ile ekonomik döngü aras›ndaki do¤rusal
iliflkinin k›r›lmas›, borçlanma için özkaynaklarla ba¤lant›l› s›n›r getirilmesi, as›l ve
katk› sermaye unsurlar›nda kalitenin yükseltilmesi türünden pek çok yeni düzenleme
önerisinin önümüzdeki dönemde gündem
oluflturaca¤› düflünülmektedir. Ancak bankalar›n ciddi sermaye problemleri ile karfl›
karfl›ya kald›klar› bir dönemde, bu türden
düzenlemelerin amaca hizmet etmeyece¤i
de aflikard›r. Dolay›s›yla olas› yeni düzenle-
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meler, muhtemelen krizden sonraki konjonktürel ç›k›fl döneminde yürürlü¤e konulabilecektir.
3.4. Etkisiz Denetim ve Gözetim
Geçmifl deneyimler, denetim ve gözetim
otoritelerinin etkinli¤inin büyük ölçüde,
ekonomik konjonktürün ç›k›flta, herkesin
genel gidiflattan memnun oldu¤u, rüzgar›n
tek yönlü esti¤i dönemlerde, ‘rüzgara karfl›
durabilme’ kabiliyet ve kültürüne sahip olunup olunmamas›na ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. ‹fller iyi giderken ‘oyun bozanl›k
yapamayan’, risk alma ifltah›n› dizginleyemeyen otoriteler, konjonktür terse döndü¤ünde ‘günah keçisi’ ilan edilmektedirler.
Nitekim, denetim ve gözetim otoriteleri
hem ABD’de hem de Avrupa’da (özellikle
de Birleflik Krall›kta) kötü bir s›nav vermifllerdir. Asl›nda ABD ve Birleflik Krall›k denetim ve gözetim organizasyonu bak›m›ndan iki uç noktay› temsil etmektedir.
ABD’deki denetim ve gözetim sistemi eyalet yap›lanmas›n›n da etkisiyle son derece
parçal› bir yap› arz etmektedir. Birleflik
Krall›kta ise finansal sektörün denetim ve
gözetimi için tek bir otorite oluflturulmufltur.
‹ki ülkenin denetim-düzenleme anlay›fl› bak›m›ndan da iki uç noktay› temsil etti¤ini
söylemek mümkündür. ABD’de ‘kural bazl›’ düzenleme ve denetim hakimken, Birleflik Krall›k ‘prensip bazl›’ anlay›fl› savunmaktad›r. Gelinen noktada, ABD’de denetim örgütlenmesinde, Birleflik Krall›kta ise
denetim anlay›fl›nda sorun bulundu¤u rahatl›kla ileri sürülebilir.
Geliflmifl ülkelerde denetim ve gözetimi
etkisizlefltiren di¤er bir husus, ‘gölge bankac›l›k’ sisteminin büyüyüflüne set çekilememifl olmas›d›r. Krizin tohumlar›n›n ekilmesinde ve tüm dünyaya ihraç edilmesinde
mevduat toplamad›klar› için ciddi bir denetime tabi olmayan ve özkaynaklar›n›n 40
kat›ndan fazla borçla çal›flabilen Wall Street
yat›r›m bankalar› (ki kredi kriziyle birlikte
tarih olmufllard›r) çok önemli rol oynam›fllard›r. Yapt›klar› aç›¤a sat›fllar ve ald›klar›
k›sa pozisyonlarla, piyasalar›n bafl afla¤› gitmesinden muazzam paralar kazanabilen ve
2 trilyon $ civar›nda bir büyüklü¤e sahip olduklar› tahmin edilen ‘hedge fonlar’ da krizin derinleflip yay›lmas›na önemli katk›larda
bulunmufllard›r. Ters piyasa koflullar›ndaki
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kazanma yeteneklerine ra¤men, Hedge fonlar›n taahhütlerini karfl›lay›p karfl›layamayacaklar›na yönelik kuflkular önemli bir belirsizlik kayna¤› olmaya devam etmektedir.
Keza, sistemik bir risk kayna¤› oldu¤u
1990’l› y›llardan beri s›kl›kla dile getirilen
tezgah üstü türev piyasa ve ürünlere iliflkin
komisyon oluflturup, tavsiye ve temenni gelifltirmenin ötesine geçilememifl olmas›, büyük bir eksiklik olmufltur. Müdahele edilmememsinde, yeniliklerin ve geliflmenin
önünü kesmeme, önemli bir argüman olmakla birlikte denetim ve gözetim otoritelerinin, ziyadesiyle kompleks finansal mühendislik ürünlerini anlama, analiz, denetim ve düzenleme yeteneklerinin hangi seviyede oldu¤u pek fazla bilinmemektedir.
Denetim ve gözetim otoritelerinin nitelik
kayb›na tahammülü bulunmamakta, ayr›ca
denetim ve gözetimden yap›lan tasarrufun,
toplumsal maliyeti çok a¤›r olmaktad›r.
Gölge bankac›l›k kurumlar› ve tezgah üstü türev piyasalar› yan›nda denetim ve gözetime tabi banka ve finans kurulufllar›n›n,
hem etkin bir flekilde yönetilemeyecek hem
de denetlenemeyecek büyüklük ve yayg›nl›¤a ulaflmalar›na izin verilmesinin de önemli
bir hata oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Wall Street
yat›r›m bankalar›ndan Lehman Brothers’›n
iflas›na izin verilmesinin yol açt›¤› küresel
çalkant› ‘bat›r›lamayacak kadar büyük’ kavram›n›n sadece ticari bankalar için geçerli
olmad›¤›n›, ticari bankalarla içli-d›fll› olan finansal kurulufllar›n da mevduat bankalar› gibi yak›n denetim ve gözetim alt›nda tutulmas› gerekti¤ini, ayr›ca 2,2 trilyon $ aktif büyüklü¤üne sahip Citigroup ile 3,8 trilyon $
aktif büyüklü¤üne sahip Royal Bank of
Scotland’›n bile kurtar›lacak duruma düflmesi, finansal kurulufllar›n kurtar›lamayacak
kadar büyümelerine izin verilmemesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.
Küresel kredi krizi, etkin denetim ve gözetim için sadece organizasyonsal düzenlemelerin yeterli olmad›¤›n›, hiçbir kurumun
k›rm›z› çizgilerinin olamayaca¤›n›, misyon
telakki edilerek ezberlenen veya ‘best practices’ (en iyi uygulamalar) olarak baflkalar› taraf›ndan ö¤retilen flablonlar›n geçersizleflebildi¤ini göstermektedir. Önleyici denetim
baflar›s›z veya yetersiz kald›¤›nda, sistemik
risk veya krizle mücadelede Devlet Hazinesi
ve Merkez Bankas›n›n aktif olarak devreye
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girmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.
‘Küresel ölçekte’ veya ‘küresel piyasalarda’ faaliyet gösteren banka ve finans kurumlar›n›n, ‘yerel’ veya ‘ulusal’ denetim ve gözetim otoriteleri taraf›ndan, de¤iflik finansal
sektörlerde eflzamanl› faaliyet gösterebilen
finansal yap›lanmalar›n ise ‘sektörel’ denetim ve gözetim otoriteleri taraf›ndan etkin
bir flekilde denetlenmelerinin mümkün olup
olmad›¤›, önümüzdeki dönemde gündemi iflgal edecek önemli tart›flma konular›ndan birisi olacakt›r.
Gelecek dönemde, da¤›n›k yap›lar yerine,
sektörel ihtisasa ve ayn› zamanda makro bak›fl yetene¤ine sahip daha müdahaleci ve kuralc› bütünleflik yap›lar›n denetim ve gözetimde a¤›rl›k kazanmas› olas›d›r. Yine önümüzdeki dönemde, finansal mimari için yeni
aray›fllar yan›nda, yo¤un bir re-regülasyon
dalgas›n›n yaflanmas› da muhtemel görülmektedir. Ancak, kaç›nmak zor da olsa, düzenlemelerin tepkisel olmamas›na özen gösterilmelidir. Zira, nas›l tarihsel veriye dayal›
analizlerle gelece¤i mükemmel bir flekilde
betimleyemiyorsak, geçmiflteki krizlerden
al›nan derslerle dizayn edilen veya aç›klar›
kapat›lan mevzuatla bir sonraki krizi engellemek de mümkün gözükmemektedir.
3.5. Risk Modelleri
Günümüzde risk yönetiminde kullan›lan
ve Basel-Komitesi’nin de risk ölçümü ve
sermaye yeterlili¤i hesaplamalar›nda kullan›lmas›n› kabul etti¤i yöntem veya modeller
büyük ölçüde Markowitz, Sharpe, Black,
Scholes ve Merton gibi Nobel ödüllü iktisatç›lar›n çal›flmalar› üzerine bina edilmifl durumdad›r. Genellikle istatistikteki ‘normal
da¤›l›m’ varsay›m› alt›nda ve tarihsel veriye
dayal› olarak yap›lan risk analizlerinin gelece¤i betimleme gücü ve güvenilirli¤i ile ilgili kuflkular krizden sonra yine s›kl›kla dile
getirilir olmufltur. Anlafl›laca¤› üzere, bu tür
elefltiriler yeni olmad›¤› gibi asl›nda haks›z
da de¤ildir. Kaos teorisyenlerinden, fraktal
geometrinin kurucusu Benoit Mandelbrot
finans dünyas›nda ‘modern portföy teorisi’
ve ‘normal da¤›l›m’ varsay›m›n› fliddetle
elefltirenlerden birisidir. Mandelbrot, finansal piyasalardaki oynakl›¤›n (riskin) ‘fraktallarla’ daha do¤ru ölçülebilece¤ine inanmaktad›r. ‘Siyah Ku¤u’nun yazar›, Nassim
Nicholas Taleb de (ki bu kitab›n› Mandel-
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brot’a ithaf etmifltir) ‘vasatistan’ ve ‘afl›ristan’ olarak iki farkl› ülke tasvir ederek finansal piyasalardaki oynakl›klar›n ‘afl›ristan’a özgü oldu¤unu ve ölçeklenemeyeceklerini iddia etmektedir.
Asl›nda Mandelbrot ve Taleb’in itirazlar›
hakl› bile olsa, sonuçta bu tür analizlerin bizi götürece¤i nokta, riskler için çok daha büyük sermaye bulundurulmas› mecburiyeti
olacakt›r. Krizi önlemenin maliyeti, arada s›rada yaflanabilecek krizlerin maliyetini aflmamal›d›r. Kald› ki Basel Komitesi’nin örne¤i yaflanan türden ekstrem geliflmelerin de
dikkate al›nmas›n›
sa¤lamak için elinden
geleni yapt›¤›n› söylemek mümkündür.
Elefltiriler de¤erlendiGelecek dönemde,
da¤›n›k yap›lar
rilirken, Basel Komiyerine, sektörel
tesi’nin risk modelleihtisasa ve ayn›
rinin uç noktalar› kavzamanda makro
bak›fl yetene¤ine
ramadaki eksikliklerisahip daha
ni kapatmak amac›yla
müdahaleci ve
üzerinde önemle durkuralc› bütünleflik
yap›lar›n denetim
du¤u ‘stres testleri’ ve
ve gözetimde a¤›rl›k
‘model güvenlik çarkazanmas› olas›d›r.
pan›’ gibi önlemlerin
Yine önümüzdeki
dönemde, finansal
göz ard› edilmemesi
mimari için yeni
gerekmektedir.
aray›fllar yan›nda,
Ancak son tahlilde,
yo¤un bir
re-regülasyon
risk yöneticilerinin,
dalgas›n›n
teknik risk modelleriyaflanmas› da
nin sadece birer araç
muhtemel
görülmektedir.
oldu¤unu unutmamalar› ve modellerin esiri haline gelmemeleri,
kuflkusuz
büyük
önem arz etmektedir.
Risk yönetiminde insan melekelerini ve sa¤duyusunu ikame edecek bir model henüz gelifltirilmemifltir.
fiirketleri
3.6. Kredi Derecelendirme fii
Krizde itibar kayb›na u¤rayan sadece
bankalar ve denetim otoriteleri de¤ildir. Kredi derecelendirme kurulufllar› da bu krizden
büyük yara alm›fllard›r. Ancak de¤erlendirme yap›l›rken, neredeyse bir as›rd›r faaliyet
gösteren bu kurulufllar›n ellerinde mevcut
çok de¤erli istatistiksel kredi riski bilgisinin
heba olmas›na yol açacak bir yanl›fl›n içine
düflülmemesi önem arz etmektedir. Nihayetinde, cari bankac›l›k ve sermaye piyasas›
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mevzuat›nda yer alan harici rating notlar›na
dayal› düzenlemeler bu kurulufllar›n kabahati de¤ildir. Ancak kurulufllar›n gördü¤ü çok
önemli fonksiyon, zamanla verilen hizmetin
adeta kamusal bir nitelik kazanmas›na yol
açm›fl, yap›labilecek hatalar›n sorumluluk ve
toplumsal maliyeti inan›lmaz boyutlara ulaflm›flt›r. Dolay›s›yla, kriz sonras›nda, kurulufllar›n kamusal denetim alt›na al›nmas›na yönelik giriflimler h›z kazanm›fl bulunmaktad›r.
Gerçekten de ortaya ç›kan bulgular, flirketlerin etik de¤erleri koruma ve ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nma
hususlar›nda yeterince özenli olmad›klar›n› göstermektedir.
Bankalar, kredi riski
En büyük üç rating
ölçümünde rating
flirketinin ( S&P’s,
flirketlerin verdikleri
notlar yerine içsel
Moody’s, ve Fitch)
derecelendirme
2002 y›l›nda 3 milsistemlerinden
yar $ olan toplam geürettikleri notlar›
kullanabilirler, ancak
lirlerinin 2007 y›l›nsermaye piyasalar›nda
da 6 milyar $’› geçtiyat›r›m yapan bireysel
¤i, sa¤lanan art›flta
ve kurumsal di¤er
yat›r›mc›lar›n kolayca
CDO tranfllar›na verisk hesab›
rilen AAA notlar›n›n
yapabilecekleri
çok önemli rol oynaalternatif bir sistem
maalesef mevcut
d›¤› bilinmektedir.
de¤ildir.
Bununla birlikte
küresel kredi krizi
yorumlar›nda yap›lan önemli hatalardan birisi söz konusu
rating flirketlerinin
daha ziyade ‘yap›land›r›lm›fl ürünlere’ mahsus gözüken hatalar›n›n genellefltirilmesidir. Bilindi¤i kadar›yla, flirketlerin ‘as›l finansal araçlara’ verdikleri notlar ve bu notlar›n ifade etti¤i kredi riski bilgilerinde çok büyük bir problem
mevcut de¤ildir. Bankalar, kredi riski ölçümünde bu flirketlerin verdikleri notlar yerine
içsel derecelendirme sistemlerinden ürettikleri notlar› kullanabilirler, ancak sermaye
piyasalar›nda yat›r›m yapan bireysel ve kurumsal di¤er yat›r›mc›lar›n kolayca risk hesab› yapabilecekleri alternatif bir sistem
maalesef mevcut de¤ildir.
3 . 7. M uh as e be S t a nd a rt l a r ›
Küresel finans krizi ‘muhasebe standartlar›n›n’ önemini tart›flmas›z bir flekilde or60
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Tablo 3.1. Finans al Va r l › k l a r › n Tasnif ve De¤erlemesi
Fi n a n sa l Va r l › k G r u b u

De ¤e r le m e Ö lç üs ü

GUDF K/Z’a Yans›t›lan (Al›m-Sat›m Amaçl› veya GUDF K/Z’a
yans›t›lan olarak tasnif edilen )

Gerçe¤e Uygun De¤er

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Amorti Edilmifl Maliyet

Kredi ve Alacaklar

Amorti Edilmifl Maliyet

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (GUDF güvenilir olarak
tespit edilebilenler)

Gerçe¤e Uygun De¤er

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (GUDF güvenilir olarak tespit
edilemeyen hisse yat›r›mlar›)

taya koymufltur. Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› (UMS) içinde ‘finansal araçlar›’ ilgilendiren üç adet önemli standart bulunmaktad›r. Finansal araçlar›n tasnif de¤erlemesini belirleyen temel standart UMS
39’dur. Bu standarda göre finansal varl›klar afla¤›daki dört gruptan birisinde s›n›flanmak zorundad›r:
◗ Gerçe¤e uygun de¤er fark› (GUDF)
kar/zarara (K/Z) yans›t›lan finansal varl›klar,
◗ Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar,
◗ Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar,
◗ Kredi ve alacaklar,
Bu finansal varl›klar›n bilançodaki de¤erleme ölçüleri ise Tablo 3.1’de gösterildi¤i flekilde belirlenmifltir.
Anlafl›laca¤› üzere bu gruplardan ikisi,
temelde gerçe¤e uygun de¤er (fair value) ile
de¤erlenirken di¤er ikisi amorti edilmifl maliyet bedeli ile de¤erlenmektedir. GUDF
K/Z’a yans›t›lan grupta piyasa fiyat›na göre
oluflan farklar, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere
dönem kar/zarar›na aktar›l›rken, sat›lmaya
haz›r grupta de¤erlenen varl›klar›n, etkin
faizi aflan, de¤erleme farklar› bilançoda özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilmektedir.
Amorti edilmifl maliyet yönteminde ise etkin faiz oran› ile hesaplanan faiz tutarlar›
dönem kar/zarar›na kaydedilmektedir.
Asl›nda piyasa de¤eri ile de¤erlenen varl›klar için, muhasebe ve risk düzenlemeleri
aras›nda belli bir paralellik de kurulmufl bulunmakta, gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenen varl›klar, piyasa riski sermaye yükümlülü¤üne tabi iken di¤er varl›klar kredi riski
sermaye yükümlülü¤üne tabi tutulmaktad›r.
Bununla birlikte, muhasebe ve finans
dünyas›nda, finansal varl›k ve borçlar›n de¤erlemesinde uygulanacak yöntemler üzerinde bir mutabakat bulunmad›¤›n› belirt-

Maliyet

mek gerekmektedir. Bir grup, tüm finansal
araçlar›n gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenmesini savunurken, di¤er bir grup maliyet
bedelini savunmakta, tart›flmalar devam etmektedir. Mevcut düzenleme iki taraf›n taleplerini de k›smen karfl›larken, ‘gerçe¤e
uygun de¤er’ uygulamas›, krizde finansal
kurulufllarca yaz›lan yaklafl›k 1 trilyon dolar
zarar›n ortaya ç›kmas›ndaki bafll›ca neden
olarak görülmüfl ve k›s›r bir döngüyle krizin
derinleflmesine neden olmakla suçlanm›flt›r.
Özetle söylenen, piyasas›n› ve likiditesini
yitiren CDO tranfllar› için de¤erlemede kullan›lan fiyatlar›n ‘fair’ (adil) olmad›¤›d›r.
Nitekim Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu, siyasiler ve sektörden gelen bask›lara dayanamayarak 2008 y›l› Ekim ay›nda s›n›flar aras›nda geçifl yap›labilmesine iliflkin
kurallar› esnetmifl, bu düzenleme Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan da
tercüme edilerek Kas›m ay› bafl›nda yay›mlanm›flt›r.
Tan›nan imkanla, ters piyasa koflullar› alt›nda, piyasa fiyat› ile yap›lan de¤erlemeler
sonucu dönem kar› ve özkaynaklarda ortaya
ç›kan erime k›smen de olsa telafi edilmekte,
bir anlamda tezahür eden ‘piyasa riski’, ‘yap›sal faiz oran› riskine’ dönüfltürülmüfl olmaktad›r. Bu suretle, bir taraftan özkaynaklar takviye edilirken, di¤er taraftan yap›sal
faiz oran› riskinin yasal sermaye yükümlülü¤üne tabi olmamas› nedeniyle, denetim
otoritelerine raporlanan sermaye yeterlili¤i
rasyolar› yükselmektedir.
Ancak de¤erlendirme yap›l›rken gözden
kaç›r›lmamas› gereken bir husus daha bulunmaktad›r. Bankalar varl›klar›n› oldu¤u
kadar, al›m-sat›m amaçl› borçlar›n› da ‘gerçe¤e uygun de¤erle’ de¤erleyebilmektedirler. Nitekim krizde aktifte kay›tl› finansal
varl›klar›n piyasa fiyatlar› ile de¤erlemesin-
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le, ‘bankac›l›¤›n kaybetmekten kaç›narak icra
edilmesi gereken bir sanat oldu¤unu’, kaybetmekten kaç›narak da kazan›labilece¤ini, ‘kazanmay› hedefleme’ ile ‘kaybetmekten kaç›nmay› hedefleme’ aras›ndaki muazzam fark›
yaratan hususun ise temelde ‘risk yönetimi’
oldu¤unu hat›rlatarak bitiriyoruz.

den zarar eden bankalar, al›m-sat›m hesaplar›nda tasnif ettikleri finansal borçlar›n›n, cari de¤erinin düflmesinden kazanç sa¤lam›fllar, daha do¤ru bir ifade ile bu de¤er kazanc› kadar daha az zarar aç›klam›fllard›r. Halbuki aktifin de¤er kayb›n›n realizasyonu
hayli kolay iken, pasifteki bir kalemin ‘fair
value’ ile de¤erlenmesinden sa¤lanan kazançlar›n realizasyonu pek de mümkün gözükmemektedir.
Keza finansal varl›klar›n, IAS 39 uyar›nca gerçe¤e uygun de¤erleri ile de¤erlenmeseler (maliyet bedeli ile izlenseler) dahi de¤er azalma testine tabi tutulmas› gerekti¤i,
dolay›s›yla borçlular›n temerrüdü veya kredi
de¤erlili¤indeki düflüfller nedeniyle yaflanacak de¤er kay›plar›n›n giderlefltirilmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r. Örne¤in vadeye kadar elde tutulacak varl›klar içinde tasnif edilen bir menkul k›ymet ‘piyasa riski’ aç›s›ndan
korunurken, ‘kredi riski’ aç›s›ndan de¤erleme
yap›lmas› ve gerekiyorsa karfl›l›k ayr›lmas›
mecburi bulunmaktad›r.

Elefltirilebilecek pek çok yönüne ra¤men,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› halen
100’den fazla ülkede benimsenmifl durumda
olup, ABD bile, kendi gelifltirdi¤i muhasebe
kurallar›n› (US GAAP) b›rak›p 2014 y›l›na
kadar UFRS’ye geçifl için takvim haz›rlamaktad›r. Di¤er taraftan, ülkelerce, standartlar›n
oldu¤u gibi tercüme edilerek benimsenmesi,
kuflkusuz göz ard› edilemeyecek yararlar sa¤lamakla birlikte, ‘küresel nitelikte olmayan’
krizlerde hangi sorunlarla karfl›lafl›labilece¤inin bugünden çok iyi tart›lmas›nda yarar bulunmaktad›r.
4. SONUÇ
“…Kaybetmekten kaç›nmak yerine, kazanmay› hedefleyen her stratejinin sonucu kesinlikle yenilgidir…”
J o h n v o n Ne u m an n
(1903-1957)
Sonuç olarak makalemizi, oyun kuram›n›n
babas› say›lan John von Neumann’›n daha
20’li yafllar›nda iken yapt›¤› tespitten hareket-
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may› veya sat›n almay› düflündükleri, al›msat›m fiyatlar› aras›ndaki marjlardan ticari
kazanç sa¤lamay› umduklar› veya spekülatif
saiklerle edindikleri as›l veya türev finansal
varl›k ve borçlar›n kaydedildi¤i hesaplar
‘al›m-sat›m hesab›’ olarak tan›mlanmaktad›r. Al›m-sat›m hesaplar›, prensip olarak bilançoda ‘gerçe¤e uygun de¤erleri’ ile de¤erlenir, sermaye yeterlili¤i düzenlemeleri aç›s›ndan da ‘piyasa riski’ sermaye yükümlülü¤üne tabi tutulur.
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Alt›ntafl, a.g.e., s.457
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Basel-II uzlafl›s›nda kredi türevlerinden
‘toplam getiri swaplar›’ ile ‘kredi temerrüt
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al›c›s›n›n ihraç etti¤i ve koruma sat›c›s›n›n nakit karfl›l›¤› sat›n ald›¤› ‘krediye ba¤l› tahviller’ ise nakit karfl›l›kl› ifllem olarak kabul edilmektedir. Bu do¤rultuda BDDK taraf›ndan 3
Kas›m 2006 tarih ve 26335 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ‘Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterlili¤i Standart Oran› Hesaplamas›nda Dikkate Al›nmas›na ‹liflkin Tebli¤’ile al›m-sat›m hesaplar› veya bankac›l›k hesaplar›nda kay›tl› kredi türevleri ile kredi türevlerinin ilgili bulundu¤u referans varl›klar›n piyasa riskine esas tutar ile
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ülkemizde yürürlükte bulunan Basel-I düzenlemesine monte edilmifltir (Tebli¤de 11 Haziran 2008 tarihinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r).
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Spesifik risk, piyasa riski bileflenlerinden birisidir. Finansal Varl›klar› Fiyatlama
Modeli (CAPM) çerçevesinde pazarda ifllem gören herhangi bir menkul k›ymetin
toplam riski ‘pazar riski’ ve ‘firma riski’ olarak iki k›sma ayr›flt›r›labilir. Sermaye yeterlili¤i mevzuat›nda ‘spesifik risk’ ile kastedilen menkul k›ymet ihraçç›s›n›n özel koflullar›ndan kaynaklanacak firma riskidir. Pazar
(piyasa) riski çeflitlendirme ile azalt›lamazken firma riski (spesifik risk) çeflitlendirme
ile azalt›labilir. Piyasa riskine tabi hesaplar
için, türevler hariç, genellikle ayr›ca kredi
riski yükümlülü¤ü aranmamas›n›n sebebi,
piyasa riski içinde kredi riski yükümlülü¤ünü karfl›layacak spesifik risk yükümlülü¤ünün bulunmas›d›r.
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Sahip olunan varl›¤›n, ayn› ifllev ve kullan›m ömrüne sahip, verimlilik ve karl›l›k
gibi unsurlar bak›m›ndan benzer nitelikte
olan di¤er bir varl›kla ikame edilmesi için
katlan›lmas› gereken maliyete efl de¤erdir.
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K›sa vadeli ticari-al›m sat›ma konu etmek yerine, faiz veya temettü gibi dönemsel
gelirinden yararlanmak amac›yla edinilen
kredi ve di¤er finansal yat›r›mlar›n izlendi¤i, bilançonun ‘al›m-sat›m’ hesaplar› d›fl›nda kalan bölümü ‘bankac›l›k hesaplar›’ olarak da isimlendirilir. Bankac›l›k hesaplar›,
prensip olarak ‘kredi riski’ sermaye yükümlülü¤üne tabidir. Bankac›l›k hesaplar› nedeniyle karfl›lafl›lan faiz riski, piyasa riski faiz
bilefleninden ayr›k olarak, ‘yap›sal faiz oran› riski’ olarak de¤erlendirilir.
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