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BAŞLARKEN

SUNUM PLANI

1.Risk Nedir, Türleri ve Kök Nedenleri Nelerdir ?

•Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Makro Ekonomik

Veriler ile İS0 500 Şirketleri Risk Analizleri

2.Risk Yönetimi İçin Kullanılacak Bazı Türev

Ürünler Nelerdir ?

•Forward

•Opsiyon

•Swap

3.Sonuç ve Soru-Cevap
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FİNANSAL PİYASALARDA RİSK

a. Sistematik Risk: Mikro ve makro sosyo-ekonomik dengelerin değişmesi

sonucunda piyasanın kendi dinamiklerinden kaynaklanan ve ortaya çıkan

risklerdir. Makro riskleri kapsar; kur riski, piyasa riski, satın alma gücü

riski, politik risk ve faiz riski gibi ekonomideki tüm bireyleri ve tüm şirketleri

genellikle aynı yönde ama farklı bir katsayı ile etkileyen risktir.

b. Sistematik Olmayan Risk: Finans literatüründe piyasada işlem gören menkul

kıymetlere özgü ve dolayısıyla da portföy çeşitlendirmesi yöntemi ile

yönetilebilen/bertaraf edilebilen risklere “sistematik olmayan riskler” denir.

Mikro riskleri kapsar; yönetim riski, iş ve endüstri riski ve finansal risk gibi

sadece bir şirketi veya yatırımcıyı etkileyen risktir.
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KÜRESEL DÜNYA - KÜRESEL RİSK - KAR TOPU ETKİSİ

c. Sistemik Risk: Dünya üzerinde herhangi bir ülke veya

bölgede ortaya çıkan bir krizin “domino etkisi” ile kısa bir

süre içinde tüm dünyaya yayılması ile kendini hissettiren

risklerdir (global).
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FİNANSAL RİSKİN KAYNAĞI NE ?

Sermaye hareketlerinin serbest olduğu ekonomide hem faiz hem de döviz kuru 

aynı anda kontrol edilemez.

İMKANSIZ ÜÇLEME (KUTSAL ÜÇLEME)

Sermaye Hareketleri Serbest

A B

C
Döviz Kurlarını Kontrol Etmek

Faizleri Kontrol Edebilmek
(Bağımsız Para Politikası)

Gelişmiş ülkelerdeki sistem, sermayenin serbest, faizin bağımsız bir para politikası ile

yönetildiği ve döviz kurunun serbestçe piyasada belirlendiği modele dayanmaktadır.

Mesela ABD ekonomisinde sermaye dolaşımı serbest, faiz ve likidite politikası FED

tarafından belirlenirken, ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısında değeri piyasada

değerlenmektedir.
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EN ÇOK KARŞILAŞILAN FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru Riski

Faiz Oranı Riski

Likidite Riski
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DÖVİZ KURU RİSKİ-I

✓ Sürekli Cari Açık Veren Ülkelerin Parası Orta ve Uzun Vadede Mutlaka Değer

Kaybeder. Türkiye’de Kur Riskinin Temeli Budur.
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DÖVİZ KURU RİSKİ- II

TR HAZİNESİNİN TOPLAM DÖVİZLİ BORÇ STOKU 2020 HAZİRAN 

% 50
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DÖVİZ KURU RİSKİ- III

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVİ

• Merkez bankasının sahip olduğu

brüt döviz rezervleri ve altın

rezervlerinin toplamının asgari

olarak, ülkenin vadesine bir yıl

kalmış olan dış yükümlülüklerine

eşit olması beklenir.

• M. Bankası Rezervlerinin

Yeterliliği = Merkez Bankası Brüt

Döviz ve Altın Rezervlerinin

Toplamı / Ülkenin Vadesine 1

Yıldan Az Kalmış Olan Döviz

Yükümlülükleri

• Bu oranın en az % 100 çıkması

gerekiyor.İdeal sonuç ise % 150

olması tercih edilir.
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DÖVİZ KURU RİSKİ - IV

+ TR Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin

yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder.



YMM ONUR ÇELİK 11/60

DÖVİZ KURU RİSKİ – V

Yatırımcının bir gözü TL’nin dış değer kaybı olan kurdaki artışta ise, bir gözü de TL’nin

iç değer kaybı olan enflasyondadır. Zaten kur artışı beraberinde enflasyon artışını da

getirmekte, süreç birbirini beslemektedir.(fasit daire)

TR ENFLASYONU

Ekim
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DÖVİZ RİSKİNİN YANSIMALARI - I 

Döviz kurundaki değişimler nedeniyle bir varlık veya finansal

aracın değerinin azalması riskidir.

Döviz Kuru Dalgalanmalarının Potansiyel Maliyeti

A- İşlem Riski (Transaction Risk)

 Yerli para – yabancı ülke parası arasındaki kur farklılıklarının CARİ NAKİT AKIŞI

üzerinde yarattığı potansiyel etki

1- Yabancı para cinsi ödeme (borç cari)

2- Yabancı para cinsi alacak (alacak cari)

3- Yabancı para cinsi ödenecek taahhüt işlemleri

4- Yabancı para cinsi borç ödeme (finansman)

5-Ana şirkete yabancı ülkelerdeki bağlı şirketlerden/şubelerden yapılan ödemeler
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DÖVİZ RİSKİNİN YANSIMALARI - II

B- ÇEVİRME RİSKİ (TRANSLATION RISK)

Çok uluslu şirketlerde, bütün kalemlerin ana şirketin bulunduğu

ülkenin parasına çevrilirken konsolidasyon tarihleri arasında değer

kaybı / kazancı cari kurlardan çevrilirken kur farkı oluşur. (olumlu –

olumsuz)

Satış (₤)

Gelir ($)
İngiltere 

Şirketi

ABD 

Şirketi

Dolar Pound’a karşı değer kaybetmişse şirket karları düşer.
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DÖVİZ AÇIK POZİSYONU 

Döviz Açığı : Şirketlerin, döviz cinsinden ve dövize endeksli borçları ile döviz
cinsinden veya dövize endeksli alacakları arasındaki farkı ifade eder.

% 24
165 Milyar 
USD
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FAİZ RİSKİ VE LİKİDİTE RİSKİ

Faiz Riski

Mali aktif ve pasifler arasında vade ya da faiz oranı bazında
bir uyumsuzluk olduğunda veya değişken faizli mali
yükümlülüklerin gelecekteki nakit akımları üzerinde
belirsizlik yaratması durumunda ortaya çıkar.

Likidite Riski

Firmanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit
çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde
ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip
bulunmaması riskidir.

Sayın Üzeyir Garih’in verdiği bir örnek vardır: “Biz iş adamları elinde üç top

oynayan cambazlar gibiyiz. Bu topun iki tanesi lastik top [Satışlar ve Kâr], biri

de camdan kristal bir toptur [Nakit Akışı]. Lastik toplar yere düşse de, tekrar

yükselir ve yeniden tutabiliriz ama kristal top yere düştüğünde kırılır ve oyun

biter.“
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İSO 500 FİRMALARININ BORÇ – LİKİDİTE - KUR RİSKİ

✓ Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Eylül 2020 döneminden önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar

vadesi gelecek döviz borçlarımızın toplamı 182 Milyar Dolar (119 milyarı özel sektör 63 milyarı kamu

sektörüne ait).
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RİSKE KARŞI NE YAPILMALI ?

•Politik ve ekonomik belirsizliklerin küreselleşen ekonomilerde

bahsettiğimiz riskleri bünyesinde barındırması nedeniyle bu

risklerden korunma (hedging) isteği, türev ürünlere olan ihtiyaç

ortaya çıkmaktadır.

•Merkez bankalarının bankası BIS (Basel International

Settlements) verilerine göre Dünya’da OTC (Tezgâh üstü)

piyasalarda sadece bir günde yapılan toplam döviz işlemi 6,6 trilyon

Dolar. Bunu yaklaşık 250 iş günüyle çarparsanız, yıllık döviz

işlemleri toplamının 1,65 katrilyon Dolara ulaştığı görülür.
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TÜREV PİYASALAR

Türev piyasalar, ilerideki bir tarihte teslimatı

veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir

malın veya finansal aracın, bugünden alım

satımının yapıldığı piyasalardır.
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RİSKLERE KARŞI KULLANABİLECEĞİMİZ TÜREV ÜRÜNLER

Risk Türü Kullanılacak Enstrüman

Kur Riski
Forward
Opsiyonlar

Vade (Likidite) 
Riski Faiz Swapları

Opsiyonlar

Vade (Likidite) 
Riski

Para Swapları
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TÜRKİYE’DE BANKALAR KANALIYLA YAPILAN TÜREV İŞLEM TUTARI

Kaynak : BDDK



FORWARD İŞLEMLER
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FORWARD (VADELİ) İŞLEMLER

• İleriki bir tarihte teslimi kaydıyla, herhangi bir malın (döviz, faiz,

tarımsal ürün vs.) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenip

vadeye bağlanmasıdır. Genelde bankalar ile ileri vadeli kur alım veya

satım sözleşmeleri şeklinde yapılır. İleri vadeli olarak TL bazında ne

ödeyeceğinizi veya tahsil edeceğinizi bugünden sabitlemenize imkân

sağlar.

• Döviz işlemlerinde forward, belli miktardaki dövizin anlaşmanın

yapıldığı tarihte belirlenen bir kur üzerinden ileriki bir tarihte ya da

belirli bir zaman dilimi içerisinde alım / satım yapılması yükümlülüğünü

içerir. Döviz teslimi, üzerinde anlaşılan valör tarihinde gerçekleşir.

• Hedging amacıyla genelde ithalat ve ihracat yapan şirketler ile döviz

cinsinden borcu/alacağı olanlar tarafından kullanılır.



YMM ONUR ÇELİK 23/60

FORWARD (VADELİ) İŞLEMLER

Fiyat belirsizliğine karşı garanti sağlar

•Kontrat gelecekteki bir döviz işlem kurunun şimdiden belirlendiği bir

anlaşmayı içerir.

•Forward döviz kontratları, “spot işlemler” için uygulanan iki iş günlük

valör tarihini aşan alım- satımlarla ilgilidir.

•Spot işlemlerde döviz teslimi satış tarihinden iki iş günü sonra teslim

edilir.

•Forward işlemler, birkaç günden birkaç yıla kadar değişebilir.
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TESLİM TARİHLERİ (VALÖR)

• Düz Valör : Spot tarihine belirli sayıda tam ay eklenir.

• En yaygınları 1,3,6,12 aydır. Bankalarca tercih edilir.

• Küsüratlı olanlar ise tam olmayan sürelerdir. Bankalarca

müşteriye özel sunulabilir. Örneğin 45 gün..

✓ Forward kontratları iptal edilemez.Döviz kurlarında

anlaşılan kurdan farklı yönde yararlanma imkanı yoktur.
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FORWARD İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ

• Forward Kuru Spot Kurdan farklıdır.

• Forward Kur > Spot Kur = Primli

• Forward Kur < Spot Kur = İskontolu

• Prim ve iskonto piyasadaki dövizlerin aralarındaki faiz farkını

yansıtır.

• İki döviz arasında faiz getirisi fazla olan para, forward

piyasasında iskonto yapar, düşük getirili olan para prim yapar.
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FORWARD KUR HESAPLAMASI - I

Forward kur için formül;

(Baz para faizi – Karşı döviz faizi) x Gün Sayısı

Spot Kur x  [ 1 +                                                                                 ]

365
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FORWARD KUR HESAPLAMASI-II

• Bu formülden şu sonuçları çıkarabiliriz.

• İskonto ve prim vadeyle doğru orantılıdır.

• (uzun vade = büyük prim veya iskonto)

• İskonto ve primi dövizlerin faiz oranları seviyesi değil, faiz

farklılıkları belirler.

• Forward kurlar matematiksel olarak hesaplanır, formül

herhangi bir tahmini içermez.
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FORWARD KUR HESAPLAMASI ÖRNEK

4 Aylık Forward Alış Kuru

Süre : 120 Gün

Baz Döviz Alış Kuru ($/TL) : 7,95

Karşı Döviz Faizi : % 5 (Yıllık)

Baz Para Faizi (TL) : % 19 (Yıllık)

Forward Kur :

(Baz Para Faizi – Karşı Döviz Faizi) x Gün Sayısı

Spot Kur x [ 1 + ]

365

($)
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FORWARD KUR HESAPLAMASI ÖRNEK

( (0,19 – 0,05 ) x 120 )

= 7,95 x [ 1 + ]

365

Forward Alış Kuru : 8.31



OPSİYON (OPTION)
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OPSİYON

➢Bir finansal ürünün belli bir miktarını gelecekteki BELİRLİ bir

tarihte veya bu tarihe kadar belli bir fiyattan ALMA ya da SATMA

HAKKINI (zorunluluğu değil) içeren anlaşmadır.

➢Forward ile aynı mantık ile çalışmasına rağmen ileride daha cazip

kurlar oluşması durumunda anlaşmadan belli bir komisyon ödemesi

yapmak sureti ile caymanıza imkan sağlar.

➢ Opsiyon alan (BUYER HOLDER)

➢ Opsiyon satan (WRITER GRANTOR)

➢ Opsiyon alan söz konusu ürünü alma ya da satma hakkını belli bir

prim ödeyerek satın alır.
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OPSİYON

➢ Satan taraf, karşı taraf talep ettiğinde sözleşme konusu

ürünü teslim etme yükümlülüğünü taşır.

➢ Yükümlülüğün doğması için opsiyon hakkının vade

tarihine kadar kullanılması şarttır. Aksi halde satıcı

yükümlülüğü kalkar.

➢ Opsiyon alıcısının maksimum zararı en olumsuz

koşullarda bile ödediği primle sınırlı, karı ise sınırsızdır.

(teorik)

➢ Satıcının maksimum karı kendisine ödenen prim, zararı ise

sınırsızdır (teorik)
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OPSİYON

➢ Görüldüğü gibi opsiyon satın alan taraf bir hak ya da keyfiyet

elde etmekte, satan taraf ise bir yükümlülük altına

girmektedir.

➢Örneğin, bir kişi Ocak 2021 teslimi bir Dolar alma opsiyonunu her

bir Doları 9 TL üzerinden satın almış ve bunun karşılığında opsiyon

satan tarafa 500 Dolar prim ödemiş ise, bu durumda vade

geldiğinde spot Dolar fiyatları 9 TL’nin üstüne çıkmış ise opsiyon

satandan alacaktır. Opsiyon satan taraf bu durumda dövizleri 9 TL

üzerinden teslim etmek zorundadır. Öte yandan, eğer Ocak 2021

vadesinde Spot Dolar fiyatları 9 TL’nin altına düşmüş ise opsiyon

sahibi bu opsiyonunu kullanmaktan vazgeçecek ve ihtiyacı olan

Dolarları daha ucuza spot piyasadan temin edecektir.
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OPSİYON

Kısaca, alıcının satıcıya verdiği prim, satıcısının ürün fiyatlarındaki

değişmelerden kaynaklanan riski üstlenmesi yani bir tür “Hizmet

Garantisi” hizmeti vermesinin bedelidir.

OPSİYON KONTRATLARI:

•Emtia Ürünleri

•Döviz

•Faiz

•Borsa Endeksi

•Altın
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OPSİYON TÜRLERİ

2 TÜR OPSİYON

•Alım (CALL)

•Satım (PUT)

1.ALIM OPSİYONU ( CALL OPS )

Alıcıya işleme konu olan ürünü önceden belirlenen bir fiyattan belli bir

süre içinde satın alma hakkı verir.

Bu opsiyon, alıcı istediği taktirde satmayı taahhüt eder.
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OPSİYON TÜRLERİ

2. SATIM OPSİYONU ( PUT OPS )

Opsiyon alıcısına belirli miktardaki ürünü, belli bir süre

içinde, başlangıçta belirlenmiş fiyat üzerinden satın alma

yükümlülüğünü içerir.

➢Hem alım, hem satım opsiyonlarda ALICI TARAF işleme

konu olan ürünün ALIM ve SATIM haklarını karşı tarafa

bir prim ödeyerek satın alır.
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OPSİYON TÜRLERİ

➢ Opsiyon vadesinde ALICI opsiyon haklarını kullanmayı

karşı taraftan talep edebilir.

➢ Opsiyon satıcısı, alıcının istediği yükümlülükleri yerine

getirmek zorundadır.
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OPSİYON STRATEJİLERİ

Strateji l. Call (ALIM) opsiyonu satın alma

• Bir dövizin kurunun veya faizin artacağını düşünen bir yatırımcı bir

call (alım) opsiyonu satın alır.

• Bir call opsiyonu alıcısının potansiyel karı teorik olarak sınırsızdır.

Buna karşılık potansiyel zararı opsiyon maliyeti ile sınırlıdır. Bir call

opsiyonu satın alınmasında karşılaşılan risk/getiri ilişkisi aşağıda

gösterilmektedir.

Kar

Zarar

Kur Düzeyi

Opsiyon 

Primi/Komisyonu

Başabaş Noktası
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OPSİYON STRATEJİLERİ

Strateji ll. Put (SATIŞ) opsiyonu satınalma

Döviz kurlarının veya faizlerin düşeceği yönünde bir beklentisi olan bir

yatırımcı beklentileri gerçekleşirse kara geçebilmek için put (satış)

opsiyonu satın alır.

Zarar

Kar

Kur Düzeyi

Opsiyon 

Primi/Komisyonu

Başabaş Noktası
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OPSİYON HESAPLAMASI ÖRNEK

İşlem Tarihi : 03.11.2017 

Vade Tarihi : 02.05.2018

Opsiyon Türü : Alım Opsiyonu 

Opsiyon Hakkını Alan Taraf (ALICI) : ÇELİK A.Ş.

Opsiyon Hakkını Satan Taraf (SATICI): X BANK 

Opsiyon Kullanım Kuru (FİYATI): 3,85000

Son Kullanım Tarihi ve Saati : 02.05.2018-

Europe/London 12.00

Opsiyon Prim Tutarı (Peşin) : 72.000 USD

Opsiyon Hakkını Satan Tarafın Ödeyeceği 

Para Cinsi ve Tutarı : 1.000.000 USD

Opsiyon Hakkını Alan Tarafın Ödeyeceği Para 

Cinsi ve Tutarı : 3.850.000 TL

Takas Tarihi : 02.05.2018

İŞLEM GÜNÜ (02.05.2018) KUR :  4.1282
FARK = (4,1282 -3.85) X 1.000.000 = 278.000 TL
ÖDENEN PRİM : 72.000 X 3,8272 = 275.000 TL
KAR : 278.000- 275.000 = 3.000 TL(Başabaş Kur USD/TL =3,81) 

OYSA 13 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE USD/TL : 6.8922 !!



SWAP (TAKAS)

İŞLEMLERİ
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SWAP

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya

yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri

işleme verilen isimdir.

Swap işlemlerinde, temelde faiz oranları ile döviz kurlarındaki

değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek

amaçlanmaktadır.

İlk modern para swapı 1982 yılında Dünya Bankası ve IBM

arasında gerçekleştirilmiş ve sabit faizli Alman Markı ve İsviçre

Frankı borçlarının Dünya Bankası'ndan sağlanan Dolar (USD)

borcu ile swap edilmesini içermiştir.
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SWAP TÜRLERİ

A. Para Swap’ı (Currency Swap)

• İki tarafın, belli bir zaman süresi için iki farklı para biriminden

borç veya faiz ve anapara ödemelerini cari spot kurdan değiştirme

konusunda anlaşmaya vardıkları bir mali işlemdir. Vade sonunda

anaparalar orijinal spot kurdan tekrar değiş-tokuş edilir. Vade

süresi içinde her iki taraf birbirlerinin faiz ödemelerini üstlenir.

• Para swap’ında borç bir para biriminden diğerine çeşitli faiz

şekillerinde sabit faizden sabit faize (fixed-to-fixed), sabit faizden

değişken faize (fixed-to-floating) veya değişken faizden değişken faize

(floating-to-floating) dönüştürülebilmektedir.
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PARA SWAPI - ANA PARA DEĞİŞİMİ

Tipik bir para swap’ı 3 aşamalı olarak gerçekleşir;

1. Anaparanın değiş tokuş edilmesi: Swap işleminin

başlangıcında iki taraf anaparaları anlaştıkları kur üzerinden

(genellikle spot kur) değiş tokuş ederler. Bu değişim fiziksel bir

takas şekilde olabileceği gibi varsayımsal (national) bir temele göre

de olabilir.

BORÇLU

A

Anapara 

€

$

Komisyon

Anapara

ARACI

BANKA

BORÇLU

B

Anapara 

€

Anapara

$

Komisyon
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PARA SWAPI - FAİZ DEĞİŞİMİ

2. Faizlerin değiş tokuşu: Anapara miktarı belirlendikten sonra,

ödenmemiş anapara bakiyesi esas alınmak suretiyle hesaplanan faiz

ödemeleri banka aracılığıyla taraflara yapılır.

• Yani A şirketi, B’ye banka kanalıyla önceden belirlenmiş

miktarlarda $ cinsinden sabit faiz öderken B şirketi de A şirketine €

cinsinden sabit faiz öder (burada sabit faizden sabit faize para

swap’ı esas alınmıştır).

BORÇLU

A

$ Faiz

€ Faiz

ARACI

BANKA

$ Faiz

€ Faiz

BORÇLU

B
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PARA SWAPI-ANA PARA İADELERİ

3. Vade sonunda anaparaların idaresi: Vade sonunda taraflar

başlangıçta belirlenmiş anapara miktarlarını geri öderler.

BORÇLU

A

Anapara $

Anapara €

ARACI

BANKA

Anapara $

Anapara €

BORÇLU

B
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PARA SWAPININ AMACI ?

➢ Bu tür swap’larda amaç swap’a taraf olan kişi ve kuruluşların

farklı döviz ve para piyasalarındaki borçlanma yeteneklerini

kullanarak, erişim olanağı zor oldukları döviz cinslerinden

borçlanma olanakları yaratmak, ya da daha cazip oranları elde

etmektir. KREDİBİLİTE FARKI !!

➢ Örneğin, bir firma sabit faizli ABD doları cinsinden kredi

temininde ciddi güçlüklerle karşılaşabilirken, Euro cinsinden kredi

alıp bunu swap etmek suretiyle, daha önce erişemediği sabit faizli

ABD doları krediyi elde etmesi mümkündür.
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FAİZ SWAPI

B. Faiz Swap’ı (Interest Rate Swap)

• Faiz swap’ı, iki tarafın belli bir süre için aynı para cinsinden,

varsayımsal bir anapara miktarı üzerinden faiz ödemelerinin veya

faiz alacaklarının yapısını değiştirmek üzere anlaşmaya varmaları

şeklinde gerçekleşen bir mali işlemdir.

• Faiz swap’ları borç faizlerinin değiş tokuşu şeklinde olabileceği gibi

aktif getirilerinin değiş tokuşu şeklinde de olabilir.

• Faiz swap’ında sadece faizler karşılıklı olarak değiştirildiğinden

taraflardan birinin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde risk miktarı

yalnızca faiz ödemelerini kapsar.
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FAİZ SWAPI

❖ Faiz swap’ı kredi aldıktan sonra firmalara bu kredilerin faizlerini

istedikleri biçimde ödeme imkanı sağlamaktadır.

❖ Bu şekilde iki taraf da bu işlem sonucunda kredi maliyetlerini

ucuzlatabilmektedir. Faiz swap’ı genellikle kredi değerliliği farklı iki

taraf arasında yapılmaktadır.

❖ Kredibilitesi düşük olan taraf, kredibilitesi yüksek olan tarafa, swap

işlemi için bir prim ödemekte ve bu prim her iki tarafın da ilk temin

ettikleri kredilerin maliyetini düşürmektedir.
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FAİZ SWAPI

• Genellikle gelişmekte olan ülke firmaları uluslararası piyasalarda

sabit faizle kredi bulmada, kredi değişikliklerinin yeterli olmaması

nedeniyle zorlanmaktadır.

• Öte yandan yüksek kredibiliteye sahip firma ve bankalar, mevcut

yapılarını değişen koşullara uydurabilmek için değişken faizli

krediyi tercih etmektedirler.

• Bu durumda kredibilitesi düşük olan firmalar değişken faizli kredi

temin ederek, bunu daha sonra kredibilitesi yüksek olan

kuruluşlarla bir banka ya da broker aracılığıyla swap’a sokarak

istedikleri gibi sabit faizli kredi haline dönüştürebilmektedirler.
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FAİZ SWAPI

BORÇLU

A

Sabit Faizli

Kredi Ödemeleri

Sabit Faiz

Değişken

Faiz

ARACI

BANKA

Sabit Faiz

Değişken

Faiz

BORÇLU

B

Değişken Faizli

Kredi Ödemeleri

■ A borçlusu kredibilitesi yüksek olduğu için sabit faizle piyasadan uygun koşullarla

borçlanabilmektedir. B borçlusunun uzun vadeli kredi piyasasında kredibilitesi daha düşük,

fakat kısa vadeli kredi piyasasında durumu daha iyidir. Bu durumda her iki taraf aracı bir

banka ile faiz yükümlülüklerini swap yapmak suretiyle faiz maliyetlerini düşürebilirler.
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SWAP YAPMAKTAKİ AMAÇLAR ?

Swap piyasasından şu amaçlarla faydalanılmaktadır :

1. Düşük maliyetli finansman sağlamak,

2. Yüksek getirili aktifler elde etmek,

3. İş hayatının normal yapısından kaynaklanan döviz ve faiz

risklerine karşı korunmak,

4. Kısa süreli aktif / pasif yönetimi stratejilerini uygulamak,

5. Spekülasyon yapmak.
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ÖRNEK (FAİZ SWAPI)

Türkiye’de yerleşik Y Firması ile İngiltere’de yerleşik X firması 10 yıl vadeli,

100.000 $ tutarında bir kredi aramaktadır. İngiltere’de faaliyette bulunan ve

kredi notu yüksek olan X firması, isterse sabit isterse değişken faiz oranları ile

borç bulabilmekte, ancak kredi notu düşük olan Türkiye’deki Y firması ise

kredi notunun düşüklüğünün bir sonucu olarak, sabit faizli borç bulmakta

zorlanmakta bu nedenle değişken LIBOR + % 3 faiz ile borç bulabilmektedir.

Bulabildiği kredilerin içerisinde en düşük sabit faiz oranı ise % 20’dir.

Türkiye’de yerleşik Y firmasının istediği koşullarda kredi alamaması bu

firmayı swapa yöneltmektedir. İngiltere’deki firma ise her iki tip krediyi elde

edebilecek durumdadır. Ancak X firmasının da bulabileceği en uygun kredi

ise bir bankadan % 11 oranındaki sabit faizli kredidir. X firmasının da bu

sabit faiz oranını değişken faiz oranına çevirmek istediğini düşünelim.
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SWAP İŞLEMİ NASIL KURGULANABİLİR ?

 Y firmasının Bulabildiği Kredi Koşulları X firmasının Bulabildiği Kredi Koşulları 

• Değişken Faizli Libor + % 3  Değişken Faizli Libor

• Sabit Faizli % 20 Sabit Faizli % 11

X FİRMASI

(İNGİLİZ)

100.000 USD 100.000 USD

Y FİRMASI

(TÜRK) ??

??
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Y (TÜRK) FİRMASI ANALİZİ

Y (TÜRK) firması, piyasadan bulduğu LIBOR + % 3 faizli krediyi aracı banka
ile swap/takas eder. Y firması aracı bankaya 10 yıl boyunca yıllık % 14
oranında sabit faiz ödemeyi, aracı banka da kendisine LIBOR’ a eşit bir faiz
sağlamayı kabul etmiştir. Böylece Y firmasının toplam faiz ödeme yükü %
17 ile sabitlenmiş olur ve finansman maliyeti % 3 oranında azalmıştır.
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X (İNGİLİZ) FİRMASI ANALİZİ

X Firması da piyasadan/başka bankadan kullandığı % 11’lik sabit faizli
krediyi aracı banka ile swap/takas işlemine sokar. X firması aracı bankaya
LIBOR ödemek karşılığında, aracı banka da X firmasına % 12 sabit oranlı bir
faiz ödemeyi kabul etmiştir.

✓Anlaşılacağı üzere üzere X firması sabit faizli borçlanmadan değişken faizli
borçlanmaya geçiş yaparak finansman maliyetini % 1 oranında azaltmıştır.
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FAİZ SWAPININ ÖZETİ

Y FİRMASI

(TÜRK)

% 14 

Sabit Faiz

ARACI

BANKA

LİBOR

X FİRMASI

(İNGİLİZ)

% 12 

Sabit Faiz
LİBOR

Aracı Bankanın Karı Nedir ? 

%14 - % 12 = % 2 Komisyon Karı 



SON SÖZ NİYETİNE
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EKONOMİK KIRILGANLIKLARIMIZ

Yüksek Cari Açık (Azalsa da)

Yüksek Ö.Sektör Borcu & Yabancı Para Açık Pozisyonu

Yükselen ve Katılaşan Enflasyon

Dolarizasyon

Likidite Sıkışıklığı 

Daralan Yurtiçi Talep

Düşük Katma Değerli Üretim Yapısı

Eğitim düzeyi ve becerisi görece düşük insan kaynağı

Pahalı enerji

Dünya genelinde görece düşük rekabetçilik düzeyi

Orta Gelir Tuzağı
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ÇÖZÜM 

En başta şirket misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejik 

yönetim

Strateji ile uyumlu planlar ve taktikler

Kurumsallaşma

İş süreçlerinin doğru kurgulanması

Risk yönetimi

İç kontrol ve iç denetim

Kurumsal finans ve vergi yönetimi

Teknoloji yatırımı

Ar-Ge

En önemlisi kalite insan kaynağı
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https://www.linkedin.com/in/onur-%C3%A7elik-cfo-ymm-b37769b9/

mailto:onurr.celik@gmail.com
mailto:onurr.celik@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/onur-%C3%A7elik-ymm-cfo-b37769b9/
https://www.linkedin.com/in/onur-%C3%A7elik-cfo-ymm-b37769b9/

