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Yrd. Doç. Dr. Fatma G. ODABAŞIOĞLU 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yatırım seçenekleri giderek artmaktadır. 

Günümüzde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler finansal enstrüman ve hizmetlerde de 

çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Bu enstrümanlardan birisi de yatırım fonudur. Yatırım 

fonu; çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarının ortak bir portföyde riskin dağıtılarak 

işletilmesi esasına dayalı olarak yönetilen yatırım aracıdır. Gelişen piyasaların vazgeçilmez 

enstrümanları arasında yer alan yatırım fonları, yatırımcılar için en uygun araçlar haline 

gelmiştir. Çünkü küçük yatırımcıların kendi imkânları ile optimal bir portföy oluşturmaları, 

gerek bilgi gerekse finansal açıdan oldukça güçtür. Yatırım fonları yapıları itibariyle her 

büyüklükteki yatırımcıya tasarruflarını çok çeşitli risk ve getiri bileşiminde yatırıma 

dönüştürme imkânı sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’deki yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen B tipi 

yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

2007-2011 yılları arasında toplamda 48 adet B tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi 

tahvil-bono fonlarına ait Sharpe, Treynor ve Jensen endeksi performans ölçüm yöntemleri 

kullanılarak yapılan hesaplamalara dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Çalışmada yatırım fonlarına ilişkin Sharpe, Treynor ve Jensen endeks değerleri 

hesaplanmıştır. B tipi değişken fonlar içerisinde en yüksek duyarlılığa ve en iyi 

çeşitlendirilen fon olan YKBY ÖPY’nin fonunun Sharpe ve Treynor endeks değerlerine 

göre en yüksek performans gösteren fonlar olduğu görülmüştür. B tipi likit fonlardan 

Eczacıbaşı ve Akbank ise, Treynor ve Jensen endeks değerlerine göre en yüksek performans 

gösteren fonlar arasında yer almıştır. B tipi tahvil bono fonlarından yüksek duyarlılığa sahip 

ve en iyi çeşitlendirilen fon olan Denizbank ise Jenson endeks değerine göre en yüksek 

performans gösteren fonlar arasındadır. B tipi değişken fonlardan Garantibank; hem en 

yüksek duyarlılığa sahip, hem en iyi çeşitlendirme yapan hem de en başarılı yönetilen fonlar 

içerisinde yer alan tek fondur. 

 

Anahtar  Kelimeler:  Sermaye  Piyasası,  Yatırımcı,  Yatırım  Fonları, Performans 

Ölçüm Metodları, Performans Değerlendirme 
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ABSTRACT 
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2012, 85 Pages 

Jurry: Assoc. Prof. Dr.  Bekir ELMAS (Advisor) 

Assoc. Prof. Dr. Bener GÜNGÖR 

Assist. Prof. Dr. Fatma G. ODABAŞIOĞLU 

Investment opportunities are steadily increasing in Turkey as well as all over the 

world. Today, the developments in financial markets brought diversities in financial 

instruments and services. One of these instruments is the mutual fund. Mutual fund is an 

investment instrument that pools money from shareholders and invests in a variety of 

securities based on the principle of risk dispersion. Investment funds taking place among 

the inevitable instruments of emerging markets have become the most suitable instruments 

for investors. Because it is both informationally and financially hard for small investors to 

prepare an optimal portfolio with their own means. Mutual funds provide every type of 

investor the opportunity to convert their savings into investment in high diversification with 

respect to the combination of risk and returns. 

In this thesis, it is aimed to compare the performance B - type mutual funds which 

are mostly preferred by the investors in Turkey considering their performances. For this 

purpose, they are evaluated the performance parameters of total 48 units of B-type variable 

mutual funds, B-type liquid funds B-type bonds and bond funds between the years of 2007-

2011 by using the Sharpe, Treynor and Jensen index performance measurement methods. 

In this study, Sharpe, Treynor and Jensen indices were calculated for investment 

funds. B-type variable among the funds with the highest sensitivity and the best diversified 

fund YKBY OPY fund Sharpe and Treynor index values were found to be the highest-

performing funds. From the B Type Liquid funds Eczacıbası and Akbank were among the 

highest-performing funds due to  the Treynor and Jensen index values . According to the 

value of the index Jenson, Denizbank the B-type bond funds were have high sensitivity and 

the best diversified among the highest-performing funds. Among the B-type variable funds 

of Garantibank has the highest sensitivity and the diversification of the best managed and 

most successful single fund within the funds. 

Keys words: Capital Markets, Investor, Mutual Funds, Performance Measurement 

Methods, Performance Evaluation. 
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ÖNSÖZ 

 

Yatırım fonları, finansal piyasalarda bireysel yatırımcılara portföy yönetimi 

hizmeti sunan sermaye piyasası kurumlarıdır. Sayı ve yönetilen portföy büyüklüğü 

bakımından oldukça önemli bir yapıya sahiptir. 

Yatırım fonlarının performansının değerlendirilmesinin altında yatan temel 

amaç, yatırımcıların katlandıkları riske karşılık elde ettikleri getirinin değerlendirilmesi, 

yatırımın alternatifleriyle karşılaştırılması ve fon yöneticisinin başarısının tespit 

edilmesidir. 

Bu çalışmada Türkiye’de B tipi yatırım fonlarının performanslarının 

karşılaştırılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda 2007-2011 yılları arasında 

toplamda 48 adet B tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi tahvil-bono fonlarına ait 

Sharpe, Treynor ve Jensen değerleri hesaplanarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Çalışmanın yürütülmesinde, bilgileri ve görüşleri ile beni aydınlatan ve yol 
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GİRİŞ 

Yatırım fonları, finansal piyasalarda bireysel yatırımcılara portföy yönetimi 

hizmeti sunan kuruluş sermaye piyasası kurumlarıdır. Bu kurum yönetilen portföy 

büyüklüğü bakımından oldukça önemli bir yapıya sahiptir.  

Yatırım fonlarının performansının değerlendirilmesinin altında yatan temel 

amaç, yatırımcıların katlandıkları riske karşılık elde ettikleri getirinin değerlendirilmesi, 

yatırımın alternatifleriyle karşılaştırılması ve fon yöneticisinin başarısının tespit 

edilmesidir. 

Bu çalışmada Türkiye’de B tipi yatırım fonlarının performanslarının 

karşılaştırılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda 2007-2011 yılları arasında 

toplamda 48 adet B tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi tahvil-bono fonlarına ait 

Sharpe, Treynor ve Jensen değerleri hesaplanarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, ilk olarak finansal 

piyasalar ve finansal piyasa türleri hakkında kapsamlı bilgiler verilmiştir. Finansal 

piyasa çeşitlerinden para piyasası ve sermaye piyasası ayrıntılı olarak incelenmiş, 

birincil ve ikincil sermaye piyasaları üzerinde durulmuştur. Ardından kurumsal 

yatırımcılar konusu ele alınmış ve bu konu kapsamında yatırım ortaklıkları, yatırım 

fonları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları ve bireysel emeklilik kuruluşları ele 

alınmıştır. Bu bölümde son olarak finansal sistemde yer alan araçlara ve Türkiye’deki 

menkul kıymet türlerinde yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, çalışmada üzerinde durulan esas konu olan 

yatırım fonları ele alınmıştır. İlk olarak yatırım fonlarının özellikleri ve Türkiye’deki 

gelişimine yer verilmiş, ardından yatırım fonlarının genel kabul görmüş 

sınıflandırmasına ve Türkiye’de nasıl sınıflandırıldığına geçilmiştir. Son olarak yatırım 

fonları tiplerinden A tipi ve B tipi yatırım fonları üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın üçüncü bölümünü ise uygulama kısmı oluşturmaktadır. Bu bölümde 

ilk etapta, yatırım fonlarının performans ölçümüyle alakalı genel bilgi verilmiş ve 

performans ölçümünde kullanılan yöntemler tanıtılmıştır. Ardından, araştırmaya konu 

olan 5 yıllık dönemde İMKB-100 endeksinin ortalama getirisi ile B tipi değişken, likit 

ve tahvil bono fonlarının ortalama getirileri kıyaslanmıştır. Daha sonra, regresyon 
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analizinin zaman serisi verilerine uygulanan metodu kullanılarak yatırım fonları ile 

piyasa portföyü arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak, yatırım fonlarına ilişkin 

Sharpe, Treynor ve Jensen endeks değerleri hesaplanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE PİYASASI 

1.1. FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ  

1.1.1. Finansal Piyasalar 

Piyasa, en yalın biçimde, satın alma gücü ve isteği bulunanlarla satma ihtiyacı ve 

isteği olanların karşılaştıkları yer olarak tanımlanabilir )Şakar, 1997: 3(. 

Finansal piyasalar en genel anlamıyla, ekonomide fon fazlası olan taraflarla fon 

açığı olan tarafların bir araya geldiği yapı ve süreçler olarak tanımlanmaktadır. Finansal 

varlıkların alım-satımı finansal piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal varlıkların 

finansal piyasalar dışında da alım-satımı yapılabilmekle birlikte, birçok ekonomide 

finansal varlıklar söz konusu piyasalarda yaratılmakta ve bunların alım-satımı da bu 

piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal araçlar veya varlıklar fiziki mallardan farklı 

olarak, taşıyıcısına direkt olarak bir hizmet sağlamazlar. Genellikle finansal varlıkları 

satan (fon talep eden) kurumların varlıkları üzerinde bir talep hakkı doğururlar. Finansal 

varlık, bir hisse senedi niteliğinde ise bir ortaklık ilişkisi doğurur, tahvil niteliğinde ise 

alacak ilişkisi doğurur. Bu piyasalarda genellikle menkul kıymet, (hisse senedi, tahvil, 

bono) işlem görmektedir.  

Finansal piyasaların üç temel ekonomik fonksiyonu vardır. Birincisi, alıcı ve 

satıcı bu piyasalarda karşı karşıya gelmesi nedeniyle alım-satımı yapılan finansal 

varlığın fiyatının oluşmasına yardımcı olmasıdır. Finansal pazarlardan fon talep 

edenlerin güdüleri fon arz edenlerin talep ettikleri getiri oranına göre belirlendiğinden, 

ekonomide fonların finansal varlıklar arasında nasıl dağılacağı konusundaki ipuçları 

finansal piyasalarda ortaya çıkmaktadır. Finansal piyasaların ikinci ekonomik 

fonksiyonu ise, finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı için ona uygun bir mekanizma 

sunmasıdır. Bu sayede finansal pazarlar, koşullar zorladığında ya da satmanın avantajlı 

olduğu durumlarda yatırımcı için çok önem taşıyan likidite imkânı sağlamaktadır. 

Ancak, bütün finansal pazarlarda aynı derecede bir likiditeden söz edilemeyeceğinin de 
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belirtilmesi gerekir. Zaten finansal piyasalar arasındaki farklılıkları belirleyen 

unsurlardan biri de onların sahip oldukları likidite dereceleridir. 

Finansal piyasaların üçüncü ekonomik fonksiyonu da işlem maliyetlerini 

azaltmış olmasıdır. Etkin bir finansal piyasada, finansal varlığın fiyatı, Pazar 

katılımcılarının tümünün elde etmiş olduğu bilgileri kapsadığından bilgi edinme 

maliyeti de oldukça düşürülmüş olacaktır. 

Finansal piyasalar tam rekabetin geçerli olmadığı piyasalardır. Her birinde farklı 

koşullar, faiz oranları, kredi ve katılma olanaklarının geçerli olduğu çeşitli yan piyasalar 

vardır. 

Ekonomik birimler sağladıkları birikimleri yatırımlarda veya yatırım 

işlemlerinde kullanıp kullanmama konusunda kesin karara varmadan önce öteki 

piyasalarda da birikimlerine verilecek fiyatları karşılaştırmak isterler. İşte bu çeşitli 

piyasalarda verilecek fiyatlar birikimi yapan ekonomik birimin seçim kararını etkiler. 

Finansal piyasalar, fon arz edenlerle, fon talep edenler ve iki tarafı bir araya 

getiren aracı kurumlardan oluşur. Bununla birlikte düzenleyici nitelikte kamu 

kurumlarının da (örneğin Türkiye de SPK = Sermaye Piyasası Kurulu, Amerika da 

SEC=Security Exchange Commission) bu piyasaların önemli bir unsuru olduğunu 

belirtmek gerekir. Ayrıca fon arz ve talebinin karşılaşma süresinin verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışan aracı kuruluşlar, Borsalar, takas saklama 

kurumları gibi kurumları kurumlar yanında, yatırımcıların tam, doğru ve zamanında 

bilgi almalarına yardımcı olan bağımsız denetim şirketleri ve derecelendirme kurumları 

ve ekonomi basını da bu piyasaların önemli unsurları arasındadır (Özdemir, 1998: 2) 

En geniş anlatımla, finansal piyasalar, menkul kıymetlerin değişime uğradığı 

yerler olarak tanımlanabilir. Finansal piyasalarda değişme konu olan menkul kıymetler, 

hisse senedi, özel sektör tahvilleri, poliçe,  bono, çek vb. değerlerdir )Korkmaz ve 

Ceylan, 2006 :9). 
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1.1.2. Mali Piyasa Çeşitleri 

1.1.2.1. Para Piyasası 

Para piyasası, bir günden bir yıla kadar olan fonların; hazine bonoları, devlet 

tahvilleri, finansman bonoları, ticari senetler, banka kredilerinin, v.b. kısa vadeli kredi 

araçlarının kullandığı piyasadır )Civan, 2007:6(. 

Para piyasalarının ana kurumları ticari bankalardır. Bankalar da halktan toplanan 

mevduat hesabı biçimindeki fonlara göre likiditeye ihtiyacı olan işletmelere, gerçek kişi 

ve hükümetlere kredi açmaktadır. Bankaların dışında çeşitli finansman kurumları, 

büyük şirketler, bankerler ve hazine de para piyasasının önemli kurumları arasındadır. 

Sistem bankalar aracılığı ile işlendiğinde örgütlenmiş, bankaların dışında, 

işletmelerin birbiriyle ya da müşterileriyle olan kredi ilişkileri ise örgütlenmemiş para 

piyasası oluşturur )Taner ve Akkaya, 2004: 8(. Başka bir ifadeyle fon ilişkileri, organize 

olmuş bir yapıda gerçekleşiyor ise örgütlenmiş, kurumsallaşma gerçekleşmemiş ise 

örgütlenmemiş para piyasasında söz edilir )Koruyan, 2001: 11(. 

Para piyasaları, kısa süreli fonların arz ve talebinin karşılaştığı yada kısa süreli 

kredi işlemlerinin yapıldığı piyasadır. Para piyasasından kredi olarak sağlanan fonlar ya 

da borçlar işletme dönen varlıklarının finansmanında kullanılır. 

Para piyasasının organize olmuş ya da örgütlenmiş en belirgin kurumu, ticari 

bankalardır. Ayrıca organize olmamış kurumlar olarak da, kişiler ve piyasa bankerlik 

kuruluşları sayılabilir. Ticari bankalar, özellikle senetleri ıskonto ederek yada 

işletmelere bir yıldan kısa bir süre için süreli krediler açarak, bu piyasada Önemli bir rol 

oynarlar. Para piyasalarının önemli araçları da, bankaların müşterilerine açtıkları kısa 

süreli krediler ve ticari senetler, poliçe, bono, çek gibi değerlerdir. Bu piyasanın 

kaynaklarım ise. Çeşitli mevduat oluşturmaktadır.)www.ekodialog.com(. 

1.1.2.2. Sermaye Piyasası 

Sermaye piyasası, uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı bir ortam ve 

işlemler bütünüdür )Koruyan, 2001 : 12( 

http://www.ekodialog.com/
http://www.ekodialog.com/
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Ülkelerin gelişmelerini ve sanayileşmelerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç 

duydukları önemli faktörlerden biri yatırımların arttırılması ve dolayısıyla da bu 

yatırımlarda kullanılacak fonların yeterli düzeyde ve nitelikte temin edilebilmesidir. 

Ancak, finansal piyasalarda yatırımlara aktarılacak bu fonların çok kısıtlı olması ve 

mevcut fonların en düşük maliyetle ve mümkün olan en fazla verimlilikle 

kullanılamaması da bir sorun oluşturmaktadır. )Suna Oksay, Finansal Piyasalarda Yeni 

Yasal Düzenlemeler )Reregulation( İhtiyacı ve Türk Finans Sistemi, s.1. 

)http://www.econturk.org/Türkiyeekonomisi/ oksay4.pdf(. 

Para ve sermaye piyasasından oluşan mali piyasalar, ekonomi için gerekli 

finansmanın temininde kullanılan bireysel tasarrufların bir araya getirilerek bunların 

verimli alanlara kanalize edilmesi sağlayan bir mekanizmadır.)Muharrem Karslı, 

Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler, Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2004,s.23(. 

Sermaye piyasası ise, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve talebinin, fon akışını 

sağlayan kuruluşlar ve araçlarla karşılandığı piyasalardır(Apak, 1995: 127( 

Gerçekten para piyasası ve sermaye piyasası bir birinin içine geçmiş 

piyasalardır. Kredi arz talebine bağlı olarak para piyasasına ait bir işlem kolaylıkla 

sermaye piyasasına ya da tam tersi bir şekilde sermaye piyasasından para piyasasına 

kayabilmektedir. Bu bağlamada sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz süreli fonlara 

ilişkin arz ve talebin yardımcı kuruluşlar aracılığıyla ve menkul kıymetler üzerinden 

hareket ettiği piyasa olarak kabul edilmektedir )Taner ve Akkaya, 2004:8-9( 

Sermaye piyasası birkaç kritere göre sınıflandırılmasına karşın tez çalışmasında 

birinci ve ikincil sermaye piyasası ele alınacaktır. 

1.1.2.2.1. Birincil Sermaye Piyasası 

İlk kez dolaşıma çıkan menkul değerlerin işlem gördüğü piyasa birincil piyasa 

olarak adlandırılır. Birincil piyasada menkul değeri ihraç eden firma ile fon fazlası olan 

ekonomik birimler doğrudan ya da bir finansal aracı vasıtasıyla dolaylı olarak 

karşılaşırlar. Doğrudan karşılaşmada herhangi bir finansal aracı yer alamayacağından 

ödenecek bir komisyon yoktur. Söz konusu bu durum ihraç maliyetlerinde önemli bir 

tasarruf sağlayarak üstünlük yaratır. Bunun yanı sıra sakıncası ise ihracın başarısız olma 

riskinin yüksek olmasıdır. Dolaylı karşılaşmada ise finansal aracıya komisyon 

http://www.econturk.org/Türkiyeekonomisi/
http://www.econturk.org/Türkiyeekonomisi/
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ödenmesine karşın ihracın başarısız olma riski daha düşüktür )Sermaye Piyasası Kurulu, 

Aracı Kurumlar( 

  İşletmeler, gereksinim duydukları fonları, birincil sermaye piyasası aracılığıyla 

sağlamaya çalışırken, ya doğrudan çıkarım, ya da dolaylı çıkarım yollarından birini 

seçebilir )Korkmaz ve Ceylan, 2006 :49(. 

Fon gereksinimine ihtiyaç duyan işletmeler doğrudan tasarruf sahipleri ile ilişki 

kurarak fon ihtiyaçlarını karşılıyor ise doğrudan arz söz konusudur. Bu durumda aracı 

kurumlar görev almamakta ve maliyetler azalmaktadır. Fon gereksinimi duyan 

işletmeler fon ihtiyaçlarını aracı kurumlar eliyle tasarruf sahiplerinden sağlıyor ise 

dolaylı arz işlemi gerçekleşmiş olur. Dolaylı arzda, aracı kurum, yalnız satım işlemini 

yasal çerçevede gerçekleştirmekte veya işletmeye satış garantisi verebilmektedir )Civan, 

2007 : 21(. 

1.1.2.2.2. İkincil Sermaye Piyasası 

İkincil sermaye piyasası, birincil sermaye piyasasına daha önce sunulmuş ve 

halen dolaşımda olan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasaların 

varlığı, yeni menkul kıymetlerin piyasaya sunulmasıyla oluşmaz. İkincil sermaye 

piyasasına örnek olarak, borsada ve organize olmamış piyasada alınıp satılan menkul 

kıymetler verilebilir (Ceylan, 2000:327( 

Birincil sermaye piyasasına daha önce sunulmuş ve halen dolaşımında olan 

menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalarıdır (Korkmaz ve Ceylan, 2006: 49). 

Menkul kıymet borsalarında hisse senetleri tahvillere göre çok daha fazla alım 

satıma konu olmaktadır. Menkul kıymetler borsalarında, köte edilmiş finansal varlıklar 

el değiştirebilmektedir. Köte edilmiş olanlar ise, borsa dışı piyasalar denen tezgah üstü 

pazarlarda alınıp satılmaktadır. Gerek gelişmiş ülkelerde ve gerekse son yıllarda 

ülkemizde, borsa dışı piyasalardaki işlem hacmi, borsadaki işlem hacmine yakın bir 

büyüklükte gerçekleşmektedir. Bununla beraber, menkul kıymetlerin fiyatları borsada 

oluşmaktadır ve borsa dışı piyasa, borsaya bağımlıdır( Karslı, 2004: 27( 
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1.1.2.3. Para ve Sermaye Piyasası İlişkisi 

Para ve sermaye piyasası arasındaki hareketler, temelde, her iki mekanizmanın 

birlikte veya geçitli kullanımıyla ilgilidir. Para ve sermaye piyasaları birbiriyle şu 

nedenlerden dolayı sıkı ilişki içerisindedir (Taner ve Akkaya, 2004: 10-11). 

 Fon arz edenler yatırım politikalarına ve gelir oranlarına bağlı olarak 

birikimlerini bir piyasaya ya da her iki piyasaya da yöneltmeyi yeğleyebilmektedir. 

 Benzer bir biçimde fon talep edenler, fonlarını bir piyasadan ya da her iki 

piyasadan sağlayabilirler. 

 Piyasalar arasında birisinden ötekisini, ileriye ve geriye doğru sürekli bir 

fon akımı vardır. 

 Bazı kurumlar her iki piyasaya da hizmet etmektedir. 

 Para ve sermaye piyasalarındaki gelirler birbirleriyle yakın ilişkilidir. Para 

piyasası ile sermaye piyasası arasındaki farklar ise şu şekildedir (Civan, 2007; 12-13).  

 Öncelikle sermaye piyasası diğer piyasalara göre daha teknik bir piyasadır. 

 Para piyasasında kaynaklar vadeli ve vadesiz mevduattan oluşurken, 

sermaye piyasasında ise devamlılık arz eden tasarruflardan oluşmaktadır. 

 Para piyasasında kısa vadeli (bir yıl ve daha az), sermaye piyasasından uzun 

vadeli fon temin edilir. Para piyasası kısa vadeli finansman sağladığı için bu piyasada 

risk ve dolayısıyla faiz haddi, sermaye piyasasından daha düşüktür 

1.2. SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIMCILAR 

 1.2.1. Bireysel Yatırımcılar 

Yatırım ortaklıklarının davranışsal açıklaması bireysel yatırımcıların 

davranışlarını vurgular. Bireysel yatırımcılar bazı konjektürlerde hisse senedi yatırımı 

yapmaya daha istekli olabilmektedirler. Lee, Shleifer ve Thaler (1991)küçük şirket 

hisselerinin daha fazla bireysel yatırımcılar tarafından tutulduğunu ve küçük hisselerin 

iskonto veya primlerinin küçük yatırımcıların beklentilerine işaret ettiği ortaya 

koymuşlardır. Küçük hisselerin performansları iyiyse iskontonun daraldığı tespit 

edilmiştir. Yatırımcı beklentileri ve küçük şirket etkisinin yatırım ortaklıkları iskontosu 
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üzerine etkileri Swaminathan (1996) tarafından da ele alınmış ve küçük yatırımcı 

beklentilerinin sadece mevcut hisse fiyatlarını değil gelecekteki tahmin edilen 

getirilerini de etkilediğini ileri sürmüştür. Böylece küçük yatırımcı iyimserliği mevcut 

hisse fiyatlarını hisse temellerinin üzerine çıkarmakta ve mevcut hisse getirileri 

yükselmektedir. Daha sonrasında geçici durum ortadan kalktığında hisse fiyatları 

düşmekte ve hisse temellerine geri dönmektedir (Okumuş, 1995: 53-75). 

Bireysel yatırımcıların beklentileri ile yatırım ortaklıkları iskontosu arasındaki 

korelasyonu araştıran çalışmalarında Gemmil ve Thomas (2000) yatırım fonları net 

girişi ve çıkışları bireysel yatırımcıların beklentilerine işaret eden veriler olarak alarak 

bu girişi ve çıkışların yatırım ortaklıkları ıskontosunun değişimine yol açtığını 

bulmuştur.Fakat bu çalışma sadece kısa dönemli ıskonto değişimlerini açıklayabilmekte 

uzun süreli kalıcı ıskontoyu açıklamakta ise yetersiz kalmaktadır (Okumuş, 1995: 53-

75). 

1.2.2. Kurumsal Yatırımcılar 

Bir ülkenin ekonomik performansı reel yatırımların GSMH içindeki payının 

büyüklüğü ile yakından ilgilidir. Reel yatırımların artması, yeterli kaynakların varlığı ile 

ilişkili olup ülkede yeterli kaynağın mevcut olabilmesi ise, tasarruf hacmine ve bu 

tasarrufların ne kadarının yatırımlara aktarıldığına bağlıdır. Tasarrufların uzun vadeli  

olması  ve  kısa  vadeli  dalgalanmalardan etkilenmemesi için örgütlenmiş kuruluşlar 

tarafından kullanılmasında yarar bulunmaktadır. Kurumsal yatırımcılar, finansal 

piyasalardaki manipülatif ve spekülatif hareketlerin önlenmesinde, piyasalarda  

istikrarının  sağlanması  ile  daha fazla tasarruf eğiliminin oluşması  ve fon akışının 

sağlanmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedirler. Bu anlamda kurumsal 

yatırımcıların gerek ekonomik sistem içerisinde gerekse finansal piyasalardaki rolü 

oldukça önemlidir. (Ünal, 1995: 41.) Kurumsal yatırımcılar, tasarruf sahiplerinin fonları 

finansal piyasalarda değerlendirmek üzere oluşturulan kurumlardır. Kurumsal 

yatırımcılar emeklilik fonları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, 

yatırım fonları, personel trustlar, sosyal güvenlik kurumları, portföy yönetim şirketleri 

olarak sınıflandırılmaktadır.  
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Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde tasarruf büyüklüğü artış gerekli 

olmakla birlikte özellikle gelişen piyasalarda yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 

tasarrufların ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak verimli yatırımlara yönlendirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tasarrufların etkin yatırımlara yönlendirilmesi alternatif 

yatırım alanlarına yönelik bilgilerini toplanarak profesyonelce analiz edilmesini 

gerektirmektedir. Bu tür bir analiz ise  

 Bilgi birikimi  

 Etkin karar alma yeteneği 

 Teknik donanım 

Gerektirdiğinden, bireysel yatırımcılar fonlarını giderek artan bir oranda 

kurumsal yatırımcılar aracılığıyla değerlendirmektedir. 

En basit anlamaya kurumsal yatırımlar; bireylerin gelir ve giderleri arasındaki 

pozitif farktan oluşan fon fazlalarının toplanması ve büyük miktarlara ulaşan bu fonların 

hukuki bir çerçeve içinde değerlendirilmesiyle oluşmaktadır. Fon oluşturma dar 

anlamada, tasarrufların yatırma dönüştürülmesi ile açıklanabilir. Dolayısıyla, 

tasarrufların bireysel olarak değerlendirmek yerine, hukuki bir çerçeve içinde, kolektif 

ve organize bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesi, yatırımlarda kurumsallaşmayı ön 

plana çıkarmıştır (Erdoğan ve Özer, 1998; 3-4).  

Kurumsal yatırımcıların ortaya çıkışının altında yatan temel neden, finansal 

piyasaların mükemmel olmayışıdır. Mükemmel bir piyasada, bütün bilgiler serbestçe 

elde  edilebilir,  işlem  gören  bütün  menkul  kıymetler  istenilen  miktar  ve  hacimde 

alınıp satılabilir ve işlem maliyetleri de söz konusu değildir. (Madura, 1989: 9) 

1.2.2.1. Yatırım Ortaklılıkları 

Yatırım ortaklıkları küçük sermayelerin uzman ellerce, risk-getiri dengesi 

sağlamak suretiyle, yatırımda kullanılması ve küçük tasarruf sahiplerini korumaya 

yönelik amaç taşıyan anonim şirket şeklinde kurulmuş kurumlardır (Nomer, 2003;6) 

Yatırım ortaklıklarının tarihçesi ve tanımı Doktorinde yatırım ortaklıkları; 

aşğıdaki unsurlarla tanımlanmıştır. Buna göre yatırım ortaklıkları ; 

a. Halktan topladığı sermaye ile  



x
ii 

11 

 

 

b. Riskin dağıtılması prensibine göre  

c. Çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapan şirketleri ifade etmektedir.(3) 

SPK.m.35 e göre: “Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, 

altın ve diğer kıymetli madenler portföylerinin işletmek amacıyla kurulan anonim 

ortaklıklardır.  

Tarihçesi : a) Dünyada  b) Türkiye de  

a- Dünyada  

Tarihdeki ilk yatırım şirketi olarak Hollanda Karlı Wilhelm tarafından 18 

Ağustos 1822’de Brüksel’ de kurulan “Societe generale des Pays- Bas“ göstermektedir 

(Demir, 2009:  5-7). 

Ancak bu şirket esas olarak merkez bankası görevi yapmış, kamu yatırımların 

finansmanında büyük rol oynamış ve klasik manada bankacılığı ikinci planda tutmuştur. 

Ancak çeşitli şirket ve işletmelerin kurucusu, finansörü ve ortağı olması ve özellikle 

hisselerinin başka işletmelerinin menkul kıymetlerini temsil etmesi, tarihteki ilk yatırım 

şirket olarak nitelendirilmesine yol açmıştır.  

b- Türkiye’de: Türkiye’deki durumu SPK.öncesi ve sonrası olarak 

değerlendirmek doğru olacaktır. SPK. nun yürürlüğe girmesinden önce de riskin 

dağıtılması esasına göre çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapan ve yatırım 

ortaklıklarıyla aynı amaçları taşıyan şirketler faaliyet göstermekte idiler. Bu şirketler 

ona sözleşmelerindeki amaçlar kısmına “her türlü hisse senedi alım satışı” nı mümkün 

kılan ifadeler ekleyerek faaliyetlerini sürdürüyorlardır. Ancak SPK’nun yürürlüğe 

girmesiyle birlikte, sanayi ve Ticaret bakanlığı kendisine onay için gelen şirket ana 

sözleşmelerinde “menkul kıymet ticareti“ anlamına gelen faaliyetlerin yazılmasını kabul 

etmemiştir. Gerekçe olarak da söz konusu faaliyetleri SPK’na göre kurulacak şirketlerin 

yürütebilecek olması gösterilmiştir. 

Türkiye de bugün itibariyle; 

 33 adet menkul kiymet yatırım ortaklığı  

 13 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı 

 2 adet risk (girişim)sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 48 adet 

yatırım ortaklığı faaliyet göstermektedir (Demir, 2009:  5-7) 
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Bir portföyün içeriği, sayılan yatırım araçlarından sadece birinden oluşabileceği 

gibi, karma da olabilirler. Ayrıca her ne kadar SPK da sadece sermaye piyasası 

araçlarından, altın ve diğer kıymetli madenlerden ve gayrimenkul ile risk sermayesinden 

bahsedilmiş olsa da, yatırım ortaklıkları bunlardan başka yatırım faaliyetlerini 

yürütebilmek amacıyla nakit, döviz, mevduat gibi başka finansal varlıkları da 

portföyünde bulundurabilirler. 

1.2.2.2. Yatırım Fonları 

Genel olarak; konu ve yeni bir hukuki müesseseye duyulan ihtiyaç; konu, her 

şeyden önce ekonomiktir; tasarruf ve yatırım fikri ve ihtiyacına dayanır. Elinde bir 

miktar parası olan tasarrufçu, parasını yatırmak, yani, onunla sürekli ve emin bir gelir 

sağlamak ister; onun ilk düşüneceği şey, yatırımının verimli ve emniyetli olması ve 

piyasanın muhtemel tehlikelerinden kendini koruyabilmesidir. Küçük tasarrufçu, çoğu 

zaman, bunları bir arada nasıl bulacağını bilmez; onda, bu husus için gerekli tecrübe ve 

bilgi yoktur. Bu nedenle, tecrübeli ve bilgili bir kişinin aracılığına ihtiyacı vardır. 

Bundan başka, küçük tasarrufçunun elindeki para, miktar itibariyle de verimli bir 

yatırım için yetersizdir. O halde, küçük tasarrufçuların elindeki bu paraları bir araya 

toplayıp onlara verimli bir alana yatırabilecek veya girişimciler (müteşebbisler)’le 

tasarrufçular arasında aracılık edecek bir kimseye ihtiyacı vardır (Gürsoy, 1977). 

1.2.2.2.1. Yatırım fonlarının Dünyadaki Gelişimi 

Tasarrufların yatırımlara dönüşerek ekonominin kalkınmasını sağlamak 

ülkelerin gelişmesi için önemlidir. Yatırımcıların yatırım amacıyla bir araya gelip, 

fonlarını topladıkları havuz yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmeleri fikri Avrupa da 

1800 lü yıllarda ortaya çıkmıştır. 

İlk yatırım fonunun kuruluşu 1868 yılında Londra’ da gerçekleşmiştir. 1920’li 

yılların başlarından itibaren ise Amerika ‘da gelişmeye başlamıştır. Başlangıçta fon 

portföyleri ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşurken daha sonra tahvil ve bono gibi 

sermaye piyasası araçları da portföylerde yer almaya başlamıştır. 1924 yılında kurulan 

Massachusetts Investors Trust fonu Amerika’ nın ilk resmi yatırım fonu olmuştur. 

Bügün ABD de yatırım fonları sıkı denetimlere ve düzenlemelere tabidir. Ayrıca 
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yatırımcılar korumak amacıyla yatırım fonları düzenleyen dört kanun mevcuttur (Kont, 

2001;2) 

Yatırım fonlarının Türkiye’de Gelişimi 

Türkiye’de yatırım fonlarına ilişkin esaslar 3794 sayılı kanun’la değişik 

2499sayılı kanun’un 37. ve 38. maddeleri çerçevesinde ‘’Yatırım Fonlarına İlişkin 

Esaslar Tebliği’’ (Seri; VII.No. 2) ile düzenlenmiştir. 

Bu yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından 1982 yılında Sermaye Piyasası 

Kurulu kurulmuş, daha sonra 1986 yılında İMKB faaliyete başlamıştır.  

Sermaye Piyasası Kanunu ile oluşturulan ilk yatırım fonu halka arz 1987 yılında 

gerçekleştirilmiştir. İlk yatırım fonu Türkiye İş Bankası Tarafından kurulan Türkiye İş 

Bankası A.Ş.I. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu’dur. 

1992 yılına kadar bankalar haricinde hiçbir kişi, kuruluş veya mal varlığı, 

yatırım fonu kuramazken 13 Mayıs 1992 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu’nda 

değişiklik yapan 3794 sayılı kanun ile bankaların yanı sıra sigorta şirketleri, aracı 

kuruluşlar ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardın sandıkları ile 506 sayılı 

Kanun’un geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş sandıkları, SPK’dan izin almak 

koşuluyla yatırım fonu kurabileceklerdir (Keyder, 2005: 189) 

1.2.2.3. Sigorta Şirketleri 

Bilindiği gibi, birçok insan, gelecekteki olası kayıpları karşı sigorta satın alır. 

Eğer, bir araba çalınırsa ve sigortalıysa, sigorta şirketi, zarara uğrayan kişiye arabanın 

değerini ödeyerek zararı karşılar. Tüketiciler, düzenli olarak, konut, araba ve sağlık 

sigortasını satın alırlar. Doktorlar, yanlış tedaviye karşı, gemi şirketleri kazalara ve 

kargo kayıplarına karşı, sigorta satın alırlar.       

Finans sektörünün önemli unsurlarından olan sigorta sektörünün ekonominin 

gelişmesinde önemli bir fonksiyonu vardır. Uygulama açısından gelişmiş ekonomilerde 

sigorta teoriği ile sigorta pratiğinin birbirini desteklediği görülmektedir. Ancak 

ülkemizde belirtilen teori ile uygulama arasında ciddi tutarsızlıklar vardır. Bu nedenle 

Türk sigorta sektörü içinde istenilen ağırlığa sahip olamamıştır. Bu konuda toplam 
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sigortaya ilgisizliği, gelir dağılımındaki bozukluk, ekonomik istikrarsızlık, yüksek 

enflasyon gibi unsurlar etkin olmuştur (Bahar, 2005: 15). 

Gelişmiş Ülkelerde sigorta şirketleri, küçük bireysel tasarrufları toplayarak fon 

oluşturma açısından önemli işlevleri bulunan finansal kurumlardır. Bu kurumların 

sigortacılık faaliyetleri, hayat sigortaları ve hayat dışı sigortalar olmak üzere iki ana 

gruba ayrılır ve bu sigorta şirketleri iki ana gruptan sadece birine faaliyet gösterebilir. 

(SMK :Md7) ( Tükenmez vd., 1999:52) 

Türk Sigorta Sektörü büyüyebilmek için servis ve hizmet kalitesini gelişmiş 

ülkeler düzeyine çıkarmalıdır. Sigortacılıkta en önemli konu ‘’müşteri memnuniyeti’’ 

dir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, poliçelerin mümkün olduğu kadar her riske 

karşı tam teminat içermesine ve müşterinin herhangi bir nedenle açıkta kalmamasına 

dikkat etmelidir. Yaygınlık ve şirketin ulaşılabilir olması da müşteri memnuniyetinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Müşteri memnuniyetinde önemli olan diğer unsurlar da en 

iyi fiyat verebilmek ve hasar ödeme gün sayısını en aza indirilmesidir. 

1.2.2.4. Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Bireysel Emeklilik 

Sosyal güvenlik sistemleri, sanayi toplumlarının daha insancıl ve çağdaş 

yaşaması ihtiyacı için geliştirilen tedbirlerin ve kurulan kurumların faaliyetlerinin 

organize olmasından meydana gelmiştir. Toplumsal yapıda meydana gelen değişmelere 

cevap vermek üzere organizasyon yapısını ve işleyiş esaslarını sürekli değiştiren sosyal 

güvenlik sistemleri, bir ülkede yaşanan herkese tüm sosyal tehlikelere karşı koruma 

garantisi vermeyi amaçlamaktadır. Söz konusu garantinin kapsamı, herkese 

bulundukları toplum içinde başkalarına muhtaç olmayacak bir hayat standardı 

sağlayacak kadar olmaktadır. Hiçbir ülkede sosyal güvenlik garantisinin sağlanması 

bireysel tercihlere bırakılmamıştır. Hemen hemen bütün ülkelerde sosyal devlet olmanın 

bir gereği olarak sosyal güvenlik hizmetinin bir kamusal niteliğe sahip olduğu ve söz 

konusu hizmetin kamu kurumlarının gözetim ve denetiminde verildiği görülmektedir. 

(Bahar, 2005;10) 

Finansal piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde, sosyal güvenlik kurumları 

sermaye piyasasının en önemli kurumlarından biridir. Bu kurumlar, üyelerinden 

sağlanmış oldukları kaynakları önemli miktarda hisse senedi, kısmen de kamu ve özel 
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kesim tahvil, senet ve bonolarını satın alarak, üyelerinin paralarını verimli bir şekilde 

değerlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşları niteliğinde 

faaliyet gösteren kamu kurumları, emekli sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar 

Kurumu’ dur (Tükenmez vd., 1999:52) 

Ülkemizde faaliyet gösteren ve üyelerine veya bakmakla yükümlü oldukları 

yakınlarına belirli koşullar gerçekleştiğinde yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası adı 

altında aylık veren sosyal sigorta kurumları; memurlar için Emekli Sandığı, işçiler için 

Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) ve bağımsız çalışanlar için Esnaf ve Sanatkarlar ile 

diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur)’dur. 

 Emekli Sandığı: Emekli Sandığı, genel olarak kamu kesiminde memur olarak 

çalışanlara ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sosyal güvence veren bir 

sosyal güvenlik kuruluşudur. 

 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK): Sosyal Sigortalar Kurumu, bağımlı çalışan 

guruplarından işçilere ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sosyal güvence 

veren bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanı genel 

olarak işçi ve işverenlerden alınan primlerle sağlanmaktadır. 

 Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

(Bağ-Kur): Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlara sosyal güvence 

vermektedir. Bağ-Kur’un finansmanı genel olarak toplanan primlere sağlanmaktadır. 

1.3. FİNANSAL SİSTEMDE YER ALAN ARAÇLAR 

I- Finansal araç kavramı 

Finansal araç, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların 

düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. Bu belgeler, yayınlayıcısı (belgeyi hazırla- yan) 

kişi veya kurumun statüsüne,  finansal işlemin özelliğine ve içerdiği hak ve 

yükümlülüğe göre birbirinden ayrılırlar. Örneğin dolaysız ve dolaylı finansal araçlar, 

para piyasası araçları, sermaye piyasası araçları gibi temel ayırım biçimleri yanında 

banka kartı, kredi kartı, hazine bonosu, hazine tahvili, hisse senedi, mevduat hesap 

cüzdanı ve benzeri adlandırmalar yapılabilir. 
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Dolaysız finansal araçlar (direkt securities), bir ekonomide fonu bizzat kullanan 

nihai yatırımcıyı temsil eder. Nihai yatırımcı tarafından yayınlanır ve imzalanır. Bu 

yüzden belgeyi elinde bulunduran tasarruf sahibi fonu bizzat kullanan yatırımcının kim 

olduğunu bilir. Elinde bulundurduğu belgenin dolayısıyla finansal yatırımının riskini 

hesap edebilir. Bu belgelerin en yaygın olanları tahviller, hisse senetleri ile finansman 

bonolarıdır.  Dolaylı finansal araçlar (indirekt securities) ise, ekonomide fonu bizzat 

kullanan nihai yatımcıyı değil, fon trans- ferinde zincirin bir halkası olarak yer alan 

finansal aracıyı temsil eder. Belgeler finansal aracılarca düzenlenir ve yayınlanırlar. 

Tasarruf sahibi tasarrufunun en son kim yada kimler tarafından kullanıldığını, keza 

yatırım sahipleri de kullandıkları fonların nihai üreticisini (tasarruf sahibi) bilmezler. Bu 

iki kesim sadece transferde aracılık yapan aracıyı tanır. Dolayısıyla belgenin içerdiği 

risk aracınındır. Bu belgelerin başlıcaları banknotlar, mevduat hesap cüzdanları ile 

sertifikaları, fona katılma belgeleri, sigorta poliçeleri, banka kartları, kredi kartları, kredi 

sözleşmeleri, banka opsiyonları, forward sözleşmeleri ve bizzat aracılarca yayın- lanmış 

devredilebilir veya devredilemez nitelik taşıyan benzeri belgelerdir. 

Para piyasası araçları bir yıldan daha az süre içeren belgelerdir. En yaygın 

kullanım alanına sahip para piyasası araçları başta yerli ve yabancı banknotlar olmak 

üzere, ticari senetler (bono, poliçe, çek), mevduat hesap cüzdanları, kısa süreli kredi 

sözleşmeleri, hazine bonoları, finansman bonoları, kısa süreli finan- sal sözleşmeler, 

yatırım fonları katılma belgeleri, kar ve zarara katılma hesapları, kredi kartları ile banka 

kartlarıdır. Sermaye piyasası araçları ise orta ve uzun vadeli fon transferinde kullanılan,  

tahvil, hisse senedi, intifa senedi, gelir ortak- lığı senetleri (GOS), kar ve zarar ortaklığı 

belgeleri (KOB), hayat sigortaları ile bireysel emeklilik fonlarına ait poliçeler, işletme 

ve yatırım kredileri sözleşmeleriyle, orta ve uzun vadeli gelecek (futures) işlemlerine ait 

kontratlardır. 

1.3.1. Finansal Araçların Özellikleri  

Finansal araçları birbirinden ayıran başlıca özellikler söyle sıralanabilir: 

1) Aracın adı 

Finansal araçlar yayınlayıcısı kişi veya kurumun kimliği, vadesi, içerdiği hak ve 

teminat, kupon ödeme dönemi, pazarlanabilir nitelikte olup olmadığı gibi çeşitli 
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kıstaslara göre farklı adlar altında toplanabilirler. Tahviller, hisse senetleri, gelir 

ortaklığı senetleri, sigorta poliçesi, mevduat, banknot gibi. Keza, değişken faizli tahvil, 

ayrıcalıklı hisse senedi, hayat sigorta poliçesi, yatırım fonu katılma belgesi vb. 

2) Aracın vadesi 

Aracın içerdiği vade, satın alınan finansal aracın bugünden başlayarak 

yayınlayıcısı tarafından geri ödenecek olduğu tarihe kadar beklenmesi gereken süredir. 

Bono, tahvil, mevduat cüzdanı gibi alacağı temsil eden finansal araçların geri ödenme 

tarihleri üzerlerinde yazılıdır. Hisse senedi, yatırım fonu katılma belgesi, kar ve zarar 

ortaklığı belgesi gibi belgelerin üzerlerinde geri ödenme tarihleri yazılı değildir. 

3) Aracın taşıdığı hak 

Finansal araçların bir bölümü elinde bulunduran finansal yatırımcıya sahiplilik 

(ortaklık), bir bölümü alacaklılık, bir bölümü belli bir şeyi kullanım (intifa), bir bölümü 

ise bir şeyden yararlanma hakkı verir. Hisse senedini elinde bulunduran şirketin 

ortağıdır. Bu yüzden şirketin yönetiminde ve denetiminde söz sahibidir. Şirketin faaliyet 

sonuçlarına kar ya da zarar etme biçiminde katılır. Bono, tahvil gibi araçlar alacaklılık 

hakkını verirler. 

4) Finansal aracın teminatı Finansal araçlara bağlı bulunan teminat, araçların 

kalite göstergesidir. Tüm finansal araçların ana teminatı fon kullanan ekonomik birimin 

gelir yaratma kapasitesidir. Alacaklılık hakkı veren finansal araçlarda teminat, aracı 

ihraç eden firmanın varlıkları ile geliridir. 1  Alacaklı, firma varlıkları üzerinde birinci 

derecede hak sahibidir. Kısa süreli alacaklılar açısından firmanın likidite gücü, uzun 

süreli alacaklılar için firmanın gelir yaratma kapasitesi önem taşır. Uzun süreli 

alacaklılar örneğin tahvil sahipleri için birincil risk firmanın iflası, ikincil risk ise, tahvil 

faiz kuponlarının ödenmemesidir. 

5) Kupon ödeme aralığı 

Faize dayalı enstrümanlarda, faiz ödemesi aracın türüne göre ya vade sonunda 

(bono)veya vade içerisinde belli aralıklarla (tahvil) yapılır. Tahvillerde faiz ödemeleri, 

vade boyunca standart dönemlere bağlanmıştır. Anapara geri ödemeleri ise genellikle 

vade sonunda yapılır. Faiz ödemelerinde dönemler yıllık, 3 aylık veya 6 aylık dönemler 

biçiminde belirlenebilir.   Eğer tahvilin amortizasyon süresi içerisinde faiz kuponları 
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eşit bir şekilde bölünerek standartlaştırılmışsa sabit kuponlu tahvil, faiz kuponları 

vadeden önce değişken oranlara bağlanmışsa değişken kuponlu tahvil adını alır. 

Türkiye’de son yıllarda hazine tahvilleri daha çok değişen ekonomik göstergelere (faiz 

oranları, enflasyon, altın, fiyat endeksi, hisse senedi endeksi vb) bağlı olarak 

düzenlenmektedir. 

6) Pazarlanabilme yeteneği 

Bir finansal aracın pazarlanabilme yeteneği, geri ödeme tarihinden önce ikinci 

piyasada (borsada) oluşabilecek alış-satış maliyetleri arasındaki marja bağlıdır. Düşük 

pazarlama maliyeti, finansal aracın pazarlanabilme yeteneğinin yük- sek olduğu 

anlamına gelir.1Finansal aracın pazarlanabilme yeteneği aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

• Finansal aracın yayınlayıcısının piyasadaki tanınmışlık düzeyi ve imajı işlem 

maliyetlerini etkiler. 

•   Finansal aracın ihraç miktarı fazla ise araştırma ve işlem maliyetleri düşer. 

• Finansal aracın standardizasyonu yapılmışsa, analiz ve izleme maliyetleri 

azalır. 

Pazarlanabilme yeteneği iyi olan finansal araçlar likidite düzeyi yüksek 

enstrümanlar olarak kabul edilirler. 

7) Faiz ödeme şekli 

Finansal araçların faiz ödemeleri örneğin tahvillerde faiz kuponlarının kesilmesi 

şeklinde veya bonolarda bono bedelinin vadeye göre ıskontosu biçiminde yapılabilir. 

Bonolar vadesine göre hesaplanan faizler düşülerek yani, iskontolu satılır. İkincil veya 

üçüncül piyasalarda faiz düşüldükten sonra kalan bedel iskonto edilmiş değerdir. 

Tahvillerde faiz ödemesi tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanan kuponun ayrı 

olarak tahsil edilmesi biçiminde yapılır. Bununla birlikte, bazı tür tahvillerde (kuponsuz 

tahvil) faiz nominal değerin içerisine gömülü olduğundan bu tahviller de bonolar gibi 

ıskonto işlemine tabi tutulur. 

8) İşlem vergisi 

Tahviller ile bonoların faiz gelirleri işlem vergisi (muamele-gider vergisi) 

finansal yatırımcısına değil, ihraç eden şirketi ilgilendirir. Hazine bonoları ile 
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tahvillerinin faizlerinden vergi kesintisi yapılmaz. Ancak, diğer şirketlerin bono ve 

tahvilleri ile hisse senetlerinin temettü ödemeleri vergiye tabidir. 

9) Faiz hesaplama yöntem: Faiz işlemleri çoğu kez finansal aracın türü ve 

vadesine göre farklı biçimlerde hesaplanır. Örneğin tahviller ve banka mevduatının faiz 

hesaplamalarında yıl 365 gün, bonolar ile banka kredilerinin faiz hesaplamalarında ise 

yıl 360 gün olarak alınır. Kısa süreli işlemlerde ıskonto günlük, üzün sürelilerde ise 

yıllık bazda ele alınır. Futures sözleşmelerinin faiz işlemleri ise basis temeline 

dayanmaktadır (Çıkrıkçı, 2005: 95-107).  

1.3.2. Türkiyedeki Menkul Kıymet Türleri 

1.3.2.1. Hisse Senetleri 

Büyük şirketlerin çoğu, tek bir yatırımcının sahip olamayacağı kadar büyük 

işletmelerdir. Örneğin, internet firması olan Yahoo’nun 2000 yılında piyasa değeri 

yaklaşık olarak 100 milyar dolardır. Bunun için, bir kişinin 100 milyar dolarının olması 

gerekir. Bu nedenle, Yahoo, birkaç hisse senedini elinde bulunduran yüz binlerce 

ortağın ortak malıdır. 

Bu yatırımcılara ortaklar, hissedarlar veya hisse senedi sahipleri denir. 

Hisse senetleri, anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit 

ortaklıklarda, payları temsil eden bir menkul kıymettir. Tıpkı anonim şirketlerde olduğu 

gibi, hisseli komandit ortaklıklarda da komanditer ortağın sahipliği hisse senediyle 

temsil edilir. Ancak, sermaye piyasalarında dolaşıma konu olan genellikle anonim şirket 

hisse senetlerini kapsamaktadır (Başoğlu vd., 2009:251).   

1.3.2.2. Tahviller 

İşletme ortakları, sermaye gereksinimleri olduğunda, yeni ortak almaktansa, 

borçlanarak fon ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Şirketler borç aldıklarında, düzenli 

faiz ödemesi yapmayı ve anaparayı ödemeyi taahhüt ederler. Bununla beraber, şirket 

yöneticileri, faiz ve anapara ödemesi konusunda sınırlı sorumludurlar. Başka bir deyişle, 

eğer işletme finansal sorunlarla karşılaşırsa, ortakların borçları ödemeyip, şirket 

varlıklarını alacaklarla devretme hakları vardır. Bu durum, uygulamada, genellikle, 
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borçların tutarının şirkettin varlıkları tutarını aşması halinde söz konusudur (Başoğlu 

vd., 2009:271).   

 

Tablo 1.1. Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Hukuksal Açıdan Farklılıklar 

 

 
 

TAHVİLLER 
 

HİSSE SENETLERİ 

1) Tahvil bir borç senedidir. Hisse    senedi    ise,    bir    

mülkiyet senedidir. 

2) Tahvil   sahibi,   tahvil   çıkaran   kuruluşun   

uzun 

vadeli alacaklısıdır. 

Hisse  senedi  sahibi,  hisse  

senedini çıkaran kuruluşun 

ortağıdır. 

3) Tahvil  sahibinin  bir  şirkete  sağladığı  

sermaye 
yabancı sermayedir. 

Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir 

oranda  sahiptir.  Kullandırdığı 

sermaye özsermayedir. 

4) Tahvil sahibi,     şirketin     aktifi     

üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka 

sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. 

Buna karşılık, şirketin brüt kârından, önce 

tahvil sahiplerine faiz ödenir. Bundan sonra, 

bilanço kâr gösterirse, hisse senetlerine

 temettü    ödenir.    Tahvil    

sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin 

mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia 

edemezler. 

Hisse senedi satın alarak şirketin 

ortağı olan hak sahipleri, 

kendilerine tanınan tüm ortaklık 

haklarından yararlanabilirler. 

5) Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade 

sonunda 
tahvil  sahibi  ile  şirket  arasındaki  hukuki  

ilişki sona erer. 

Hisse senedinde vade olmadığı 

gibi, hisse  senedi  sahibi  ile  

şirket arasındaki   ilişki   ebedidir,   

sadece hisse senedinin sahibi 

değişebilir. 

6) Tahvilin getirisi belli ve sabittir. (Değişken 

faizli tahvillerde faiz oranları ancak iktisadi 

şartlar değiştiğinde mevzuat değişikliği ile 

değişebilir.) 

Hisse senedinin getirisi, hisse 

senedi değerinde meydana gelen 

artış ve şirketin dağıtacağı kar 

payıdır. Ancak senet  sahibinin  

hangi  yıl  ne  kadar gelir  elde  

edeceği,  hatta  gelir  elde 

edip edemeyeceği belli 

değildir. 

7) Tahviller, mevzuatta itibari değerinin 

altında bir değerle (iskontolu olarak) ihraç 

edilebilir. 

Hisse senetleri, itibari değerin 

altında bir fiyatla satılamazlar. 
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Tablo 1.1 devam 

8) Tahviller, şirketler dışında devlet ve 

belediyeler gibi tüzel   kişiliğe   sahip   

kamu   kuruluşları tarafından da 

çıkarılabilir. 

Birer katılma payını ifade eden 

hisse senetleri anonim şirketler 

tarafından ihraç edilebilirler. 

(Sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler de hisse senedi 

çıkarabilmekte ancak bunlar halka 

arz yoluyla satılamamaktadır.) 

9) Tahviller, bir itfa planı dahilinde itfa edilir. Hisse senetlerinde prensip 

itibariyle itfa söz konusu değildir. 

Ancak isteğe bağlı olarak, hisse 

senetlerinin bir bölümü itfa   

edilebilir   ki,   bunun anlamı 

sermaye azaltımıdır. Hisse 

senetlerinin tamamen itfası ise, 

şirketin tasfiyesi demektir. 

 
 
 

Hisse  senedi  ve  tahvil  arasındaki  ekonomik  farklılıklar  ise  şu  şekildedir 

(http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm): 

1.3.2.3. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 

Bilindiği gibi, İslam dünyasında, Kuran faizi yasaklamıştır. Bu nedenle, bu 

düşüncede olan yatırımcılar için, kar ve zarar anlayışına yer veren bir menkul kıymetin 

ihracı ve halka sunulması amaçlanmıştır. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi, anonim 

şirketler tarafından kar ve zarar karşılığı ihraç edilen bir menkul kıymet türüdür. Bu 

belgeler, yatırımcılar kar ve zarara katılma ve ortaklık hakkı vermekle beraber, hisse 

senedi sayılmazlar. Bunun nedeni, yönetimde oy haklarının olmaması, vadeli olmalar ve 

vade sonunda ana para ve kar payının geri ödenmesidir. KOB’larda en kısa vade üç ay, 

en uzun vade yedi yıldır. KOB’lar 1,000,000 TL veya katları tutarında, hamiline veya 

nama yazılı şekilde ihraç edilebilirler. 

Bu belgelerin kara iştirakli tahvillerden farkı zarar söz konusu olduğunda, senet 

sahibinin zarara da katlanmasıdır. (finans teori kurum uygulama yazar…Ufuk Başoğlu, 

Ali Ceylan, İlker Parasız sayfa290). 

http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm
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KOB’lar Türkiye’de 1974 yılından beri yasal düzenlemelerde yer almış, ancak 

uygulama da 1982 yılında ilk ihraç gerçekleştirilmiştir. KOB, hisse senedine çok 

benzemektedir. Ancak, hisse senedi sahiplerinin haklarından bazılarına sahip olmaları 

nedeniyle, imtiyazlı hisse senetlerine daha fazla benzedikleri ileri sürülmektedir. Öte 

yandan, bu tür menkul kıymet sahiplerinin zarara da katlanmaları, bu belgeleri kara 

iştirakli tahvillerden ayırmaktadır. 

1.3.3.4. Gelir Ortaklığı Senetleri 

Köprü, baraj, elektrik santrali, kara yolu, demir yolu, telekomünikasyon 

sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması 

için, çıkarılacak senetlerdir. Bu tanım iki önemli özellik arz etmektedir 

(http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm): 

Gelir Ortaklığı Senetleri değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. Gelir 

Ortaklığı Senetleri özellikle faiz gelirini haram sayan kişilerin tasarruflarını ekonomiye 

aktarmak için kullanılan yeni bir finansal araçtır. 

Genellikle üç veya beş yıl vadeli olarak çıkarılan, istenildiği ana paraya 

çevrilebilen ve teminat olarak kullanılabilen, gelirleri altı aylık dönemlerde dağıtılan 

Gelir Ortaklığı Senetleri, Türkiye’de başlangıçta yatırımcıların ilgisini çekmiştir 

(Başoğlu vd., 2009:297-297).    

1.3.3.5. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonoları 

Banka bonoları, bankaların ihraç ettikleri en az 90 en çok 360 gün vadeli borç 

senetleridir. Banka bonoları, emre veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. 

Bonoların ihraç kararı, özel sektöre mensup bankaların genel kuruları, devlet 

bankalarında ise, yönetim kurulları tarafından alınır. 

Halka arz yoluyla satılacak bonoların, Kurul kaydına alınmasından sonra, 

onaylanmış izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın 

yapan gazetelerde ilanı gerekmektedir. 

Banka Garantili Bonolar, anonim şirketlerin banka garantisi alarak ihraç ettikleri 

http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm


x
ii 

23 

 

 

kıymetli evraklardır. Banka Garantili Bonolar, en az 90 en çok 720 gün vadelidir. Banka 

Garantili Bonoların satışı, TTK. Hükümlerine göre, senedin banka tarafından, bankanın 

sadece unvan ve yetkili imzalarından oluşan ‘’beyaz ciro’’ şekilde, ciro edilmesi ve 

satılana teslimi ile yapılır (Başoğlu vd., 2009:295-296).   

1.3.3.6. Finansman Bonoları 

Finansman bonoları, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Sermaye Piyasası 

Kurulu kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı 

menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır. Sermaye piyasamızda finansman 

bonoları SPK’ nun Seri III, No:13 tebliği ile düzenlenmiştir (Canbaş ve Doğukanlı,  

1997: 60). 

Finansman Bonoları, kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamak için şirketler 

tarafından ihraç edilen menkul kıymet niteliğinde kısa vadeli senetlerdir. Finansman 

bonolarının tahvillerden daha kısa vadeli olarak ihraç edilmesinin sebebi faiz iniş 

çıkışlarına karşın şirketleri riske karşı korumasıdır (Civan, 2007; 138).  

Finansman bonolarının üzerinde, finansman bonosu ibaresi, ihraççının ticaret 

unvanı ve adresi, ihraç edilecek finansman bonosu için ihraççı tarafından imza yetkisi 

verilen temsilcilerin adları ve imzaları, belirli bir meblağı kayıtsız şartsız ödeme vaadi, 

tanzim yeri ve tarihi, vadesi ve ödeme yeri ile tertip ve seri numarası bulunmak 

zorundadır. Finansman bonolarının halka arzının ve ödemelerinin aracı kurumlar 

vasıtasıyla yapılması zorunludur (Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 423-424) 

 Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 720 günden fazla olmamak üzere 

ihraççı tarafından belirlenir. Vadenin başlangıç tarihi, finansman bonolarının satışa 

sunulduğu ilk gündür. Finansman bonoları, vadenin ¼’ünü geçmeyecek satış süresi 

içinde her gün, ıskonto esasına göre satılır. Iskontolu satıldığı için vadede ödenecek 

nominal değer anapara ile faiz içerir ve satış süresi içinde her gün üzerine tanzim tarihi 

yazılarak satılır. Çıkarılan finansman bonoları tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar 

iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çıkarılamaz.(Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 423-

424) 
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1.3.3.7. Varlığa Dayalı Menkul kıymetler 

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

finans sektöründe görülen geçmişteki uygulamanın aksine şirket bilançolarının 

aktiflerine bağlı olarak menkul kıymet çıkarma başka bir ifadeyle menkul 

kıymetleştirme  uygulamasının  bir  sonucudur.  “Menkul  Kıymetleştirme”  olarak 

bilinen bir finansal işlemin ürünüdür. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, bankalar, 

genel finans ortaklıkları ve finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar kendi ticari 

işlemlerinden doğan alacakları veya bu tebliğ hükümleri çerçevesinde temellük 

edecekleri alacaklar karşılığında, kurulca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evrak, 

şeklinde tanımlanmıştır (Civan, 2007; 139-140). 

1.3.3.8. Gayrimenkul Sertifakaları 

Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklıkların; 

• Gayrimenkul sertifikası ihracına konu olacak projeye eşdeğer büyüklükteki 

en az bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru 

tarihinden önceki 5 yıl içerisinde tamamlamış olması, 

• Üstlendiği gayrimenkul projesini gerçekleştirebilecek mesleki ve teknik 

donanıma sahip olduğunu belgelendirmesi şarttır. 

İhraççının edimlerinin ve belirlenen cezai şartların bir banka tarafından garanti 

edilmesi ve gayrimenkul sertifikalarının Kurul kaydına alınması zorunludur. 

Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para banka tarafından açılan özel bir 

hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek 

şekilde ihraçcı adına değerlendirilir. 

Tez çalışmasının birinci bölümün son kısmında, sermaye piyasasının tarafları 

ele alınacaktır. Konumuzla bağlantılı olarak yatırım fonları en sona bırakılacak ve 

ikinci bölümde ayrıntılı bir şekilden ele alınacak. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YATIRIM FONLARI 

2.1. YATIRIM FONLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Sermaye piyasalarının gelişiminde bireysel yatırımcıların ve emekli 

sandıklarının ağırlığı, günümüzde yerini kurumsal yatırımcılar arasında önemli role 

sahip olan yatırım fonlarına bırakmıştır. Bugün gelişmiş sermaye piyasalarında hisse 

senedi piyasasına yapılan yatırımların önemli kısmını yatırım fonları 

gerçekleştirmektedir (Gerek, E., 2007:79-95). 

İlk Yatırım Fonu 1868 yılında Londra’da kurulmuştur. Yatırım Fonlarının 

ABD’deki  gelişimi 1920’li yıllardır. Yatırım Fonları, güvenilir bir kişi veya kişiler 

yönetim ilkesine dayanan ve menkul kıymetler portföyünün ortakları adına ve fon 

sözleşmesine göre yöneten kuruluşlardır (Ceylan, 2000:411).   

Yatırım Fonlarının yasal yapıları ortaklık şeklinde değildir. Fonu oluşturan 

ortaklar, aralarında bir sözleşmeyle faaliyetlerini yönetirler. Bu nedenle, yatırım 

fonlarının tüzel kişiliği yoktur. Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrıdır. 

Yatırım fonları kendi nam ve hesabına çeşitli şirketlerin menkul kıymetlerini satın alır 

ve işletir. 

Bir yatırım fonunun işleyişi yönünden üçlü bir ilişki söz konusudur. 

1. Fon kurucusu veya yöneticisi, 

2. Fonun mal varlıklarını muhafaza eden güvenilir kişi, 

3. Katılma Belgesi sahipleri.  

Fonun kurucusu genellikle bir banka veya sigorta şirketidir. Yatırım fonları iki 

şekilde kurulur. Bu yöntemlerden biri tahsis, diğeri nakit yöntemi olarak ifade edilir. 

Yatırım Fonu bir banka tarafından tahsis yöntemi ile kuruluyorsa, Fon’u kuran banka, iç 

tüzükte öngörülen fon tutarı kadar avans tahsis eder. Bu avans ile menkul kıymetler 

portföyünü oluşturur. Katılma belgeleri çıkarak, halka arz eder. Daha sonra, Katılma 

Belgeleri satıştan elde edilen hasılatla tahsis edilen avans geri alınır (Ceylan, 2000: 411-

412).  
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2.2. YATIRIM FONLARININ ÖZELLİKLERİ 

Yatırım fonlarının belirgin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Taner ve  

Polat, 1992; 70): 

 Yatırım fonu bir mal varlığıdır. Yatırımcıların birikimlerinin oluşturduğu 

fon, yatırımcılar adına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet temeline göre 

yönetilir. 

 Katılma belgeleri, gerçek ve tüzel kişilerin fondaki haklarını gösteren 

belgelerdir. 

 Fonun tüzel kişiliği yoktur ve mal varlığı, kurucunun mal varlığından 

ayrıdır. 

 Yatırım fonları, kurucu tarafından katılımcıların haklarını koruyacak 

şekilde temsil edilir, yönetilir ve denetlenir. 

 Yatırım fonunun mal varlığının saklanmasından ve korunmasından kurucu 

sorumludur. 

2.3. YATIRIM FONLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

Türkiye yatırım fonları 2499 sayılı ve 28.07.1981 tarihli SPK’da yer almış ve 

bununla ilgili tebliğde 13.12.1986 tarihinde yayınlanmıştır. Bu çerçeve içerisinde ilk 

başvuru yapı kredi bankası AŞ’ce gerçekleştirilmiş, ancak ülkemizde ilk fon Türkiye iş 

bankası tarafından 06.07.1987 ‘de kurulmuştur. Ülkemizde yatırım fonları menkul 

kıymetler piyasasının faaliyete geçmesinden çok sonraları uygulamaya sunulmuştur; 

bunun temelde üç ana nedeni bulunmaktadır: ilki, İMKB’nın kurulmasındaki 

gecikmedir. Çünkü hukuki olarak fonların oluşması için gerekli olan menkul değerlerin 

alım satımı borsada yapılmak zorundadır. Borsanın gecikmesinde tabii olarak fonların 

fiili halde meydana gelmesini engellemiştir. Diğeri, katılma belgelerinin halka arzı ile 

ilgili olan tebliğin 1986 yılında yürürlüğe girmesidir. Üçüncüsü de, uygulamayı aksatan 

en önemli problem vergi mevzuatıdır. Öncelikle kurumlar, daha sonra gelir vergisinin 

(%10 stopaj biçiminde) uygulanması ve hukuki yapının bu noktada tam olarak 

belirlenmemesi fon kurmaya hazırlanan bankaları engellemiş olup ayrıca kazanç analizi 

tatmini yapamamışlardır. Daha sonra bu vergi sisteminde değişikliklere gidilmiştir; 

bakanlık bu amaçla 24 Haziran 1987 günü 19494 sayılı resmi gazete ile 193 sayılı 
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GVK’na geçici 25. Madde eklenmek suretiyle ortaya çıkan problemi çözüme 

kavuşturmuştur. 

Bu maddeye göre yatırım fonları ile yatırım ortakları portföy işletmeciliğinden 

doğan kazançları hem kurumlar vergisinden müstesna tutmakta hem de dönem sonunda 

bu kazançlara uygulanacak gelir vergisi bakanlar kurulu kararı ile en çok yedi yıl süre 

ile sınırlı olmak üzere sıfıra kadar indirgenebilmektedir (Apak ve Demirel, 2009: 260-

261). 

Türkiye’de fonların sayısal artışı sadece isimlerinden değil portföy tiplerinden 

de kaynaklanmakta olup bankalar artık sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki menkul 

değerleri de fon havuzları içerisine katarak yani katılma belgeleri ihraç etmektedir. 

(Apak ve Demirel, 2009:  260-261) 

2.4. YATIRIM FONLARININ SINIFLANDIRMASI 

2.4.1. Pay Sayısının Değişebilirliğine Göre Yatırım Fonları  

Yatırım fonları pay sayısının değişebilirliği kriterine göre açık uçlu yatırım 

fonları ve kapalı uçlu yatırım fonları olmak üzere iki gruptan oluşmuştur. 

2.4.1.1. Açık Uçlu Yatırım Fonları  

Açık uçlu yatırım fonları, ihraç ettikleri katılma belgelerini yatırımcının talebi 

halinde geri alan ve yeniden satan, buna bağlı olarak da tedavüldeki pay sayısı 

sürekli olarak değişen yatırım fonları olarak da tanımlanmaktadır (Kılıç, 2002; 10). 

Açık uçlu yatırım fonlarının özellikleri (Uzun, 2000; 25). 

• Likit olmaları 

• Pay fiyatının ayarlanma yöntemleridir. Bunları açıklamak istersek: 

Açık uçlu bir yatırım fonunun ihraç ettiği katılma belgelerinin en önemli 

özelliği, likitide açısından oldukça kuvvetli bir menkul kıymet niteliği taşımasıdır. 

Açık uçlu bir fonun pay sahibi, elindeki katılma belgesini her an paraya çevirme 

olanağına sahiptir. Açık uçlu yatırım fonlarının büyük bölümü, portföylerini pazar 

koşullarına göre oluşturmaktadırlar. Fonun amaçlarına ve pazarın durumuna göre 
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kısa yada uzun vadeli finansal araçlara yatırım yapılması veya nakit yada nakde 

çevrilebilir  değerlerin  portföy  içerisindeki  payının  değiştirilmesi  olanaklıdır.  Bir 

yatırım fonunun, belirli bir tarih itibariyle portföyünde bulunan nakit varlıkların 

tamamına nakit pozisyonu adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle nakit pozisyonu, 

elindeki katılma belgelerini satmak isteyen yatırımcılara ödenebilmek için fon 

portföyünde tutulan nakittir. Ayrıca alım-satım işlemleri günlük olarak hesaplanan 

birim net varlık değeri üzerinden yapılmaktadır (Kılıç, 2002;10). 

2.4.1.2. Kapalı Uçlu Yatırım Fonları 

Fon belirli bir sermaye ile kurulduktan sonra sermaye değişmez. Yani yatırımcı 

elindeki payı fona satamayıp, yalnızca piyasada satabildiği için mevcut pay sayısı sabit 

kalmaktadır. Katılma belgelerinin tümü satıldığı halde fona katılmak isteyenler varsa 

yeni bir sermaye ile yeni bir fon kurulur. Kapalı uçlu fonlar yeni pay ihraç 

etmediklerinden aktifleri (varlıklar) açık uçlulara göre genellikle daha istikrarlı ancak 

daha risklidirler. Çünkü fiyatları büyük dalgalanmalar gösterebilir ve net varlık 

değerlerine bağlı değildir. Katılma belgeleri borsada ve borsa dışında alınıp satılırlar. 

Kapalı uçlu yatırım fonlarının pay bedelleri piyasadaki arz ve talebe göre 

belirlenmektedir (Karacabey, 1998: 52-53). 

2.4.2. Portföyde Yer Alan Kıymetin Niteliğine Göre Fonlar 

Yatırım fonları, portföy yapılarına ve yatırım hedeflerine göre; “hisse senedi 

fonları”, “tahvil ve bono fonları”, “para piyasası fonları” ve “karma fonlar” olmak 

üzere dört ana gruptan oluşmuştur. Bunlar aşağıda verilmiştir. 

2.4.2.1. Hisse Senedi Fonları 

Bu tür fonlar, portföylerinin tamamını veya büyük bir kısmını yerli veya 

yabancı çeşitli şirketlerin hisse senetlerine yatırım için ayırırlar. Hisse senedi fonlarını 

diğer fonlarla karşılaştırmak gerekirse; daha fazla risk unsuru taşıdığını ve bunun 

yanında daha yüksek getiri imkanı sunduğunu söyleyebiliriz (Kılıç, 2002; 11). 
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2.4.2.2. Tahvil ve Bono Fonları 

İşletme ortakları, sermaye gereksinimleri olduğunda, yeni ortak almaktansa, 

borçlanarak fon ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Şirketler borç aldıklarında düzenli 

faiz ödemesi yapmayı ve anaparayı ödemeyi taahhüt ederler. Bununla beraber şirket 

yöneticileri, faiz ve anapara ödemesi konusunda sınırlı sorumludurlar. Başka bir 

değişle, eğer işletme finansal sorunlarla karşılaşırsa, ortakların, borçları ödemeyip, 

şirket varlıklarını alacaklılara devretme hakları vardır. Bu durum, uygulamada, 

genellikle, borçların tutarının şirketin varlıkları tutarını aşması halinde söz konusudur.  

Tahvil ihracı, işletmelerin borçlanma yollarından birisidir. Başka bir ifadeyle, 

tahvil, anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşların çıkardığı uzun vadeli borç 

senedidir. 

Tahviller, pay senetlerine göre daha az risk içerdiklerinden, yatırımcı açısından 

çekici olmaktadırlar. İşletme açısından, tahvil maliyetinin az olması yanında, faiz olarak 

yapılan ödemelerin vergi matrahından düşülebilmesi, ortalama fon maliyetinin 

düşmesine neden olmaktadır.  

Özellikle enflasyon dönemlerinde, tahvil ihracıyla fon gereksinimlerini 

karşılayan işletmeler, paranın satın alma gücündeki azalma nedeniyle karlı çıkmaktadır 

(Ceylan, 2000: 346-347).  

2.4.2.3. Para Piyasası Fonları 

Para piyasası fonlarının, portföylerinin tamamını veya bir kısmını kısa vadeli 

(90 gün ve daha az vadeli) menkul kıymetler oluşturur. Söz konusu yatırım fonlarını 

oluşturan menkul kıymetler sayılacak olursa; hükümetler, belediyeler ve şirketler 

tarafından ihraç edilen mevduat sertifikalan,  finansman bonoları ve hazine bonolarıdır. 

Üç çeşit para piyasası fonundan bahsedebiliriz. Bunlar tüm para piyasası araçlarına 

yatırım yapan para piyasası yatırım fonları, sadece hazine bonolarına yatırım yapan 

kısa vadeli fonlar ve kısa vadeli mahalli idare fonlarıdır (Fabozzi, 1989; 155). 

2.4.2.4. Karma Fonlar 

Portföyünün tamamı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, para 
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piyasası araçları ve türev araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon 

portföy değerinin %20 sinden az olmayan fonlardır. Bu fonlar portföylerine aldıkları 

her bir sınıftaki araçların ağırlıklarını sabit tutarak yüksek gelir elde etmeyi 

amaçlamaktadır (Kılıç, 2002; 12). 

2.5. TÜRKİYE’DE YATIRIM FONLARININ SINIFLANDIRMASI 

Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin 5. maddesine göre, yatırım fonları, 

içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla aşağıdaki türlerde kurulabilir. 

2.5.1. Tahvil ve Bono Fonu 

Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör 

borçlanma araçlarına yatıran fonlardır. 

2.5.2. Hisse  Senedi  Fonu 

Fon portföyünün en az  %51’ini devamlı olarak, özelleştirme kapsamına 

alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatıran fonlardır. 

2.5.3. Sektör Fonu 

Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, belirli bir sektörü (örneğin 

çimento, tekstil) oluşturan ortakların menkul kıymetlerine yatıran fonlardır. 

2.5.4. İştirak Fonu 

(Seri: VII, No: 11 sayılı Tebliğ ile değişik (d) bendi) Fon portföyünün  en  

az  %51’ini  devamlı  olarak,  SPK’nın  Seri  XI,  No:  1Tebliği’nin  3 nolu   ekinde   

tanımlanan iştiraklerce çıkarılmış  menkul kıymetlere yatıran fonlardır. 

2.5.5. Grup Fonu 

Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, Seri XI, No: 10 Tebliği’nin 2. 

maddesinde tanımlanan belli  bir topluluğun  menkul kıymetlerine yatıran fonlardır. 
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2.5.6. Yabancı Menkul Kıymet Fonu  

Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, yabancı özel ve kamu sektörü 

menkul kıymetlerine yatıran fonlardır.  

2.5.7. Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu 

(Değişik: Seri VII, No: 19 sayılı tebliği ile)  Fon portföyünün en az  %51’ini 

devamlı olarak,  ulusal ve uluslararası orsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli 

madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatıran fonlar “Kıymetli 

Madenler Fonu”, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı 

sermaye piyasası araçlarına yatırılmış fonlar “Altın fonu”dur. 

2.5.8. Karma Fon 

Portföyün tamamı, hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli 

madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve 

her birinin değeri fon portföy değerinin %20’sinden az olmayan fonlardır. 

2.5.9. Likit  Fon 

Portföyün tamamı, vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından 

oluşur. 

2.5.10. Değişken Fon 

Portföyün tamamı, portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden 

herhangi birine girmeyen fonlardır. 

2.5.11. Endeks Fonu  

(SPK Tebliği Seri VII, No: 23 madde 5 ile) : Borsa yatırım fonları, porföyün 

en az %80’i devamlı olarak baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeks 

kapsamındaki menkul kıymetlerden oluşan ve adı geçen Tebliğ’in 1 numaralı ekinde 

yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde,  baz alınan endeksin  
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değeri  ile  fonun  birim  pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak 

şekilde, baz alınan endeksi takip etmek üzere Endeks Fon olarak kurulur. (Borsa 

Fonları, birinci fıkrada belirtilen çerçevede, baz alınan endeks kapsamındaki menkul 

kıymetlerin; tümünden tam kopyalama yoluyla, seçilen bir kısmından örnekleme 

yoluyla oluşturulabilir.) 

2.6. YATIRIM FONU TİPLERİ 

Yatırım fonları, hemen her yatırımcı tipine uygun portföyler sunmaktadır. 

Yatırımcı, risk algılaması ve beklentilerine göre, bu fonlara katılabilir. Yatırım 

fonlarının Türkiye’de’’A tipi’’ ve ‘’Btipi’’ olmak üzere iki ana çeşidi vardır. 

2.6.1. A tipi Yatırım Fonu  

Fon içtüzüklerinde asgari sınırları belirtmek kaydıyla, portföy değerinin aylık 

ağırlıkları ortamla bazda en az %25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme 

kapsamına alınan KİT’ler dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senedine 

yatırmış fonlar (Tevfik, 1995: 43). A tipi fonlarda vergi avantajları bulunmaktadır. A 

tipi yatırım fonları yabancı menkul kıymet, kıymetli maden ve altına yatırım 

yapamazlar. 

2.6.2. B Tipi Yatırım Fonu 

A tipi fonların tabi olduğu sınırlamalara tabi olmayan fonlardır. Portföylerinde 

çok daha az miktarda hisse senedi bulundurabilecekleri gibi, hiç hisse senedi 

bulundurmayabilirler. 2006 yıl sonu itibarıyla Türkiye’ de çeşitli aracı kuruluşlarca 

kurulmuş olan 122 adet A tipi, 163 adet B tipi  yatırım fonu bulunmaktadır. 2005 

sonunda ise fon sayıları A tipi için 126, B tipi içinse 149’du. Yatırım fonlarının toplam 

büyüklüğü 2006 yılında dolar bazında %28,5 oranında azalarak 15,7 milyar dolara  

gerilemiştir. Piyasalardaki Mayıs-Haziran aylarındaki dalgalanma fonları olumsuz 

etkilemiştir. A tipi fonların büyüklüğü endeksteki düşüşten, B tipi fonların 

büyüklüğündeki ise faizlerin yükselmesi nedeniyle gerilemiştir. A tipi fonların 

büyüklüğündeki düşüş (%23) B tipi fonlarındaki gerilemeden (%29) daha düşük 

gerçekleşmiştir (TSPAKB, 2007: 54). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMLERİ  

3.1. GENEL OLARAK YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Portföy yönetimi, belirli bir tutardaki fonun, fon sahiplerinin istekleri doğrultusunda 

üstlenilen riske göre en yüksek getiriyi elde edecek şekilde belli varlık gruplarına yatırılarak, 

değişen koşullara göre varlıkların portföy içindeki ağırlıklarının değiştirildiği ve 

performanslarının sürekli olarak değerlendirildiği bir süreçtir. 

Portföy yöneticisi piyasanın en yüksek noktasını tahmin etmeye çalışarak beklenen 

piyasa temellerine göre portföy kompozisyonu ayarlamaya çalışmaktadır. Böylece yükselen 

piyasada yüksek betalı, düşen piyasada da düşük betalı finansal araçları tercih eder. 

Yöneticinin dikkat etmesi gereken diğer bir konu çeşitlendirmdir. Piyasada kazanan 

yatırımcı sadece sistematik riski taşımaktadır. Sistematik olmayan riskin büyük kısmı veya 

tamamı çeşitlendirme ile elimine edilebilir.Çeşitlendirmenin derecesine portföy getirisi ve 

piyasa portföy getirisi arasındaki korelasyona dayanılarak karar verilir (Gökbel, 2003; 27) 

Bir diğer bakıştan bu konuya her konuda alınan kararların uygulamaya konulduktan 

sonra elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesi ve bir geri besleme mekanizmasının 

sağlanması karar alma sürecinin başarısı için zorunludur. Bu açıdan, bir karar alma süreci 

olan yatırım sürecinin sonunda da bir değerlendirme yapılan, bir geri besleme 

mekanizmasının oluşturulması kaçınılmaz olacaktır. Yatırım sürecinin başarısı (veya 

sonuçların değerlendirilmesi) yapılan yatırımdan beklenen amaçların (özellikle beklenen 

getirinin) elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi ile belirlenecektir (Alexander 

vd.,1993; 5); 

Yatırım fonları, eğer yönetimleri başarılıysa etkin bir portföy çeşitlendirmesiyle hisse 

senetleri piyasanın üzerinde makul bir performans sağlayabilirler. Ancak genelde yatırım 

fonları, risk karşılaştırmalarına esas alınan hisse senedi piyasası endekslerini aşan bir 

performans sergileyemezler. Piyasa endeksi, teorik olarak etkin bir şekilde çeşitlendirildiği 

kabul edilen piyasa portföyünün performansını simgelediğinden, en etkin biçimde yönetilen 

fonların bile sürekli bir şekilde piyasanın performansını aşması zor görülmektedir. Kuşkusuz 

risk uyumlaması, performans değerlendirmede çok önemlidir. Özellikle de uzun dönem 

performansları tutarsızlık gösteren yatırım fonları konu olduğunda. Fonlar, portföy 

kompozisyonlarına göre çeşitli türlere ayrıldığında bile hisse senedi piyasan endeksini aşan 
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bir sürekli bir performans gösterdiklerine nadiren rastlanır. (tunayage: 480-481) 

Yatırım fonlarının ve diğer yatırım portföylerinin performansını değerlemede 

yöntemler vardır. Bu yöntemlerin tümü özde, yatırım fonunun performansının ''piyasa 

portföyünün risk uyumlu getirisiyle [risk-adjusted return] fonun risk uyumlu getirisinin 

karşılaştırılması'' ile ölçümüne dayanır. Başarılı bir performans, yatırım fonu veya portföyü 

piyasa denge getirisini aşan bir getiri sağladığında ortaya çıkar (Tunay, 2005: 480-481). 

Bir portföyün yönetilmesi, mevzuatın ve içtüzüğünün izin verdiği sınırlar dahilinde, 

portföye varlık (hisse senedi, tahvil, bono v.b.) alınması, portföydeki varlıkların satılması ve 

bu varlıkların getirilerinin (faiz, kar payı gibi) tahsil edilmesi faaliyetlerdir.Varlıkların alınıp 

satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de 

portföy yönetiminin kapsamına girer. Başka bir ifadeyle portföy yönetimi, finansal 

araçlardan oluşturulan portföylerin müşteri adına, müşterinin beklediği risk oranı ve süre 

çerçevesinde maksimum verimi sağlayacak şekilde vekil sıfatı ile yönetilmesidir (Usta, 

2005; 289). 

3.2. YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN RİSK VE GETİRİ KAVRAMLARI 

 Portföy performansının ölçülmesi en basit biçimi ile iki boyuta sahiptirİ(Jensen, 

1968) 

1. Getirinin Ölçülmesi 

2. Riskin Ölçülmesi 

Kuşkusuz yatırımcı açısından temel değerlendirme unsuru portföyün getirisi 

olacaktır. Ancak özellikle performansın diğer portföylere veya bir gösterge portföyle 

karşılaştırılmasında anlamlı sonuçlar elde edebilmek için karşılaştırılan portföylerin risk 

seviyelerinin aynı ya da benzer olması gerekmektedir. Dolayısıyla yapılması gereken, 

portföy getirisinin hesaplanması ve daha sonra aynı risk gurubuna giren diğer poetföylerin 

getirileri ile karşılaştırılmasıdır. Bu en basit şekliyle iki aşamada gerçekleşecektir. Önce her 

bir portföyün getirisi ve daha sonra riskleri hesaplanır, portföyler risk seviyelerine göre 

belirli guruplara ayrılır ve her bir gurubun kendi içinde karşılaştırmalar yapılır. Daha 

karmaşık, ancak daha kullanışlı ve ussal sonuçlar üreten bir başka performans değerlendirme 

(ölçme) yaklaşımı ise, riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasıdır (Treynor, 1965; 

Sharpe, 1966; Jensen, 1968). Farklı yöntemler kullanılsa da yapılan iş, bir birim risk için 

elde edilmesi gereken getirinin belirlenmesi ve değerlendirilen portföyün riskine göre elde 
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etmesi gereken getiri ile gerçekleşen getirisinin karşılaştırılması şekilde basitleştirerek 

özetlemek olanaklıdır. Bu yaklaşıma uygun olarak geliştirilen performans ölçme yöntemleri 

Ippolito nun (1993) çalışmasında da belirttiği gibi, nerdeyse genel kabul görmüş yöntemler 

olarak nitelendirilebilir. Zaten farklı risk seviyelerinde ki portföylerin bile karşılaştırılmasına 

olanak sağladıkları düşünülürse, bu yaklaşıma uygun geliştirilen yöntemlerin yatırımcılar 

açısından da daha geçerli olacağını söylemek yeterli olacaktır. Hangi yaklaşıma ve hangi 

yönteme göre portföy performansı ölçülürse ölçülsün, getirinin ölçülme yöntemleri riskin 

doğası ve ölçülme yöntemleri üzerinde tam bir açıklık sağlanması üretilecek sonuçların 

sağlıklılığı açısından çok önemlidir. 

3.2.1. Getirinin Ölçülmesi 

Yatırımlardan elde edilen getirileri ölçmenin ve bir yüzde olarak ortaya koymanın 

yatırım seçeneklerini birbirleri ile karşılaştırabilmek bakımından büyük bir önemi vardır. 

(Akmut, 1989: 42). En basit şekliyle bir menkul kıymetin ya da portföyün getirisini 

değerlendirme dönemi sonundaki değer ile dönem başı değerinin farkının, değerlendirme 

dönemi başındaki değerine oranı olarak ölçebiliriz, buna göre; 

 

Burada:  

rp = portföyün getirisini 

Vt = dönem sonu değerini ve 

Vt-1 = dönem başı değerini göstermektedir. 

Bu formüle göre portföy getirisinin hesaplanabilmesi için, değerlendirme dönemi 

içinde hiçbir şekilde nakit giriş veya çıkışının gerçekleşmemiş olması gereklidir. Dönem içi 

nakit hareketlerinin olması portföyün getirisinin hesaplanmasını biraz daha 

karmaşıklaştırmakta, dolayısıyla getiriyi dönem başı ve dönem sonu değerlerinin 

karşılaştırılmasıyla bulmak yetersiz kalmaktadır (Elton1995: 631). Dönem içi nakit giriş ve 

çıkışlarını da göz önünde bulundurarak getiriyi hesaplamak için kullanılan iki temel yöntem 

vardır. Bunlardan birisi iç getiri oranı diye bilinen yöntemdir. Bu yöntemin formülasyonu şu 

şekildir. (Fobozzi, 1996: 165)  

Vt-1 =C
1
/(1+R)

1
+ C2/(1+R)

2
+…..+ Cn/(1+R)

n
+ Vt/(1+R)n+1 
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(C= nakit hareketlerini ifade eder) 

İkinci yöntem ise zaman ağırlıklı getiri oranı diye bilinir. Bu yöntem bütün nakit 

akımlarının tekrar yatırıldığı varsayımı ile, performans değerlendirme dönemi için ilk 

portföyün bileşik büyüme oranını ölçer ( Fobozzi. (1996) : 165. 

Rp={(1+rp1)(1+rp2)….(1+rpn) }-1 

Formülü biraz açarsak, getiriyi hesaplayacağımız dönemi her bir nakit hareketi 

olduğunda alt dönemlere ayırıp, alt dönemlerin getirileri (Rp = (vt-vt-1)/vt-1) formülüne 

göre hesaplanarak (Rpn)' ler bulunacaktır. Daha sonra alt dönem getirileri yukarıdaki 

Formülde yerine konarak değerlendirme dönemi için portföyün getirisi hesaplanacaktır. 

Bazı durumlarda bu iki yöntem birbirlerinden oldukça farklı sonuçlar 

üretebilmektedir. Bu gibi durumlarda, iç getiri oranı yerine zaman ağırlıklı getiri oranının 

kullanılması daha uygundur. Çünkü iç getiri oranı yönteminde, getiri yöneticinin kontrolü 

altında olmayan nakit akışlarının hacim ve zamanlamasından çok fazla etkilenmektedir 

(Alexander, 1993: 490) 

3.2.2. Riskin Ölçülmesi 

En bilinen tanımıyla risk, gerçekleşen getirilerin beklenen getirilerden sapmasıdır. 

Bir menkul kıymetin getirisini dönem sonu fiyatı ile dönem başı fiyatının farkının, dönem 

başı fiyatına oranı şekilde hesapladığımızdan, bir menkul kıymet için riskin temel kaynağı 

gelecek fiyatının belirsizliği yani beklenen değerinden sapmasıdır (Sharpe, 1978; 342-347). 

Aynı şekilde bir menkul kıymetin fiyatını, izleyen dönemlerde üreteceği nakit akımlarının 

belirleyeceği göz önüne alınırsa, bir menkul kıymetin riskinin üreteceği nakit akımlarının 

değişkenliği olduğunu söyleyebiliriz (Lumby, 1994: 272). 

Portföy kurumunda yatırımcının riski kontrol altına alabilme ve sınırlayabilme 

olanağının olup olmamasına göre , toplam risk , sistematik ve sistematik olmayan riskler 

şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır (Ceylan, 2001; 538). 

3.2.3. Sistematik ve Sistematik Olmayan Risk 

Sistematik risk: 1952 yılında Markowitz tarafından geliştirilen modern 

portföy teorisi, her menkul kıymet veya portföyün riskini sistematik ve sistematik 

olmayan risk üzere ikiye ayrılmaktadır (Simons, 1998: 42). Sistematik risk, menkul 
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kıymet veya portföy ile piyasa getirisi arasındaki korelasyon ilişkisinden 

kaynaklanırken, sistematik olmayan risk (veya spesifik risk) portföyün kendi 

getirisinin değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. 

Sistematik risk; genel ekonomik nedenlerden ve siyasi gelişmelerden kaynaklanan, 

konjoktürel değişimler, dış ticaret dengesi, GSMH, ekonomideki büyüme v.b. ile siyasi 

yapılanma ve bu yapılanmanın aldığı kararların makro ekonomik dengeler üzerinde yaptığı 

değişimlerden kaynaklanan risktir. İster ulusal,ister uluslararası ekonomilerdeki konjoktürel 

değişimler finansal yatırımları doğru orantılı olarak etkiler. Keza aynı şekilde ülke 

yönetimindeki istikrarsızlık veya yatırımcı bu durumda da yatırımını erteleyecek ya da 

yapmayacaktır (Civan 2007: 344).  

Sistematik riskin iki temel nedeni vardır. 

1. Firma nakit akımlarının genel ekonomik faaliyet seviyesine ve diğer makro 

ekonomik faktörlere duyarlılığı, ve 

2. Sabit maliyetlerin değişken maliyetlere oranı. 

Yani bir şirketin sistematik riskini meydana getiren , yönetimin dışındaki etkenlerin 

ne ölçüde nakit akımlarını etkilediğidir. Bu riskin seviyesi şirketin sabit-değişken maliyet 

oranının değiştirilmesi ile azaltılabilir yada arttırılabilir (Lumby, 1994; 273). Portföy 

yönetimi açısından önemli olan bu ikili sınıflandırmadan ayrıca’’geleneksel  sınıflandırma’’ 

da denilen bir diğer sınıflandırma ise riski kaynaklarına göre, faiz oranı riski,satın alma gücü 

riski, işletme riski, finansal risk, pazarlanabilme riski, ödenmeme riski, portföy riski 

biçiminde sınıflandırmaktadır (Hubbard ve Hawkins, 1969; 35-41; Meriç, 1980; 34-47). 

Sistematik Olmayan Risk: İşletme ve endüstrilerin yapısının daha ayrıntılı olarak 

incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre yatırım kararının gerçekleştirilmesidir. Başka bir 

anlatımla söz konusu varlığa özgü faktörler bağlı olan risktir. Ve yine firma tarafından 

kontrol edilebilen bir risk türüdür (Ercan vd.,  2005:179). 

Sistematik olmayan risk ise toplam riskin menkul kıymete veya söz konusu menkul 

kıymetin ihraççısı olan işletmenin içinde bulunduğu endüstri kolunu bağlı olan kısımdır. 

Doğrudan bir menkul kıymeti, işletmeyi ve endüstri koluna ilgilendiren olayların meydana 

gelme olasılığı, sistematik olmayan riskin derecesini belirlemektedir (Ugan,1997; 54). 

Sistematik risk, portföy ile piyasa getirisi arasındaki korelasyon ilişkisinden 

kaynaklanırken sistematik olmayan risk , portföyün kendi getirisinin değişkenliğinden 

kaynaklanmaktadır. 



x
ii 

38 

 

 

   Sharp (1963) tarafından geliştirilen piyasa modelinde (tek faktör modeli/indeks 

modeli), risk, şu şekilde formüle edilmektedir: 

Toplam Risk= Sistematik Risk + sistematik olmayan risk 

 

Bu formüldeki semboller aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

               Toplam risk (portföy getirisinin varyansı veya getirinin standart 

sapmasının karesi alınarak bulunur), 

                         Sistematik risk 

(Beta)                       (Beta)  portföy getirisinin piyasaya olan duyarlığı 

                        piyasa geterinin varyansı 

                            Sistematik olmayan risk (spesikif risk) 

Sistematik olmayan risk çeşitlendirme yoluyla azaltılabildiğine göre, burada üzerinde 

duracağımız konu sistematik risktir. Yukarıdaki formülden de anlaşıldığı üzere, portföy 

getirisinin piyasa getirisine olan duyarlılığı, daha geniş bir ifadeyle sistematik risk esas 

olarak p(Beta) tarafından ölçülmektedir. Beta bire eşitse portföyünü piyasa ile aynı 

oynaklığa sahip olduğu, birden büyükse portföy getirisinin piyasadakinden daha değişken 

olduğu, birden küçükse portföy getirisinin piyasadan daha az değişken olduğu 

anlaşılmaktadır (Kılıç, 2002: 46-47). 

Sistematik riski ölçen betanın hesaplanmasında en çok kullanılan yöntemlerden birisi 

portföyün ve piyasanın genellikle en az 60 aylık geçmiş getiri serisinin kullanılmasıdır. 

Bunun için, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli'nden esinlenerek portföyün risksiz 

faiz oranını aşan getirileri ile piyasanın risksiz faiz oranını aşan getirileri arasında aşağıdaki 

gibi bir doğrusal regresyon kurulmaktadır. Bu doğrusal regresyon eğimi betayı vermektedir. 

(Kılıç, 2002: 46-47). 

   βp(rm,t-rf,t)+ep,t +Rp,t-rf, t =αp                                

Sistematik riskin iki temel nedeni vardır. 

1. Firma nakit akımlarının genel ekonomik faaliyet seviyesine ve diğer makro 

ekonomik faktörlere duyarlılığı, ve 
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2. Sabit maliyetlerin değişken maliyetlere oranı. 

Yani bir şirketin sistematik riskini meydana getiren , yönetimin dışındaki etkenlerin ne 

ölçüde nakit akımlarını etkilediğidir. Bu riskin seviyesi şirketin sabit-değişken maliyet 

oranının değiştirilmesi ile azaltılabilir yada arttırılabilir (Lumby, 1994; 273). Portföy 

yönetimi açısından önemli olan bu ikili sınıflandırmadan ayrıca’’geleneksel  sınıflandırma’’ 

da denilen bir diğer sınıflandırma ise riski kaynaklarına göre, faiz oranı riski,satın alma gücü 

riski, işletme riski, finansal risk, pazarlanabilme riski, ödenmeme riski, portföy riski 

biçiminde sınıflandırmaktadır (Hubbard ve Hawkins, 1969; 35-41; Meriç, 1980; 34-47). 

3.3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Yatırım fonu performansının ölçülmesinde 1960 lara kadar sadece getiri 

dikkate alınarak risk kavramı gözardı edilmekteydi. Ancak 1965 yılında Jack 

Treynor tarafından geliştirilen modelle getirinin yanında risk seviyesi de dikkate 

alınarak portföy performansı buna göre değerlendirmeye almıştır. Treynor 

endeksine piyasa akımına bağlı risk karakteristik doğru ile gösterilir. Bu doğru 

piyasa getirisi ile portföy getirisi arasındaki ilişkiyi belirtmektedir. Karakteristik 

doğrunun eğimi portföyün betasını vermektedir. Eğim ne kadar yüksek olursa 

duyarlılığı da yüksektir. Bu da yüksek risk demektir. 

Treynor, beta katsayısına göre ölçülen ve sistematik riske dayalı bir portföy 

performansı endeksi önermiştir. Bu endeks her bir birim sistematik risk 

karşılığında elde edilen ek getiriyi ölçen orandır. 

Daha sonra menkul kıymet getirileri arasındaki ilişkiyi basit bir şekilde ifade edecek 

olan William F. Sharpe (1966), Sharpe endeksi modelini önermiştir. Bu endeks üzerinden 

daha sonra çoklu endeks modelleri finansman literatüründe geniş yer tutmuştur. 

Sharpe’ın performans endeksinde değerlendirilmekte olan yatırımın hem 

riski hem de getirisi tarafından belirlenen bir bilgi içermektedir. Bu endeks 

portföyün toplam riskini dikkate alarak FVFM den değil, sermaye pazarı 

doğrusundan hareket etmektedir. Sharpe ölçüsü birim portföy riski başına 

portföyün getiri fazlasını göstermektedir. 

Sharpe ve Treynor endeks modelleri portföy riskine göre nispi bir 

performans değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Jensen ise riski dikkate alarak 

mutlak bir performans değerlendirmesi geliştirmeye çalışmıştır. Jensen endeks 
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değeri, portföyün beklenen getiri oranı ile menkul kıymet Pazar doğrusu üzerinde 

bulunan portföyün risk derecesine sahip bir portföyün beklenen getiri oranı 

arasındaki fark olarak tanımlanır.(haugen,1987; 189). Portföyün menkul kıymet 

pazarından sapmasını ölçen Jensen alfası olarak bilinen bu performans ölçüsü, 

akademik çalışmalarda kullanılmakta ve risk ölçümü konusuna odaklanmaktadır. 

(Grinblatt; Titman, 1989; 393). 

Bu bölümde gösterilen yatırım fonu performans değerlendirme yöntemleri 

üç grupta toplanmıştır; toplam riske göre performans ölçen yöntemler, sistematik 

riske göre performans ölçen yöntemler ve potansiyel maksimum kayba göre 

performans ölçen yöntemler. 

3.3.1. Toplam Riske Göre Performans Ölçen Modeller 

Bu grupta incelenen modeller, Sharpe oranı, M
2 

performans ölçütü, Sortino oranıdır. 

3.3.1.1. Sharpe Oranı 

William F. Sharpe, portföy riskini de dikkate alan bir performans ölçütü geliştirmiştir. 

Sharpe’ın performans ölçüsü olarak kullandığı endeks, portföyün toplam riskine kıyasla 

yatırımcıların risksiz faiz haddi üstünde talep ettikleri ek getiriyi gösterir. Böylece Sharpe’ın 

endeksi, portföy performansını taşıdığı riske göre düzelterek ölçmektedir.(Ceylan ve 

Korkmaz, 2002; 231-232) 

Sharpe performans ölçütü, portföyün ortalama getirisi ile risksiz faiz oranı arsındaki   

farkın   portföy   getirilerinin   standart   sapmasına   oranlaması   yoluyla hesaplanır ve 

aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir (Usta, 2005; 333); 

   
     

  
 

          

           
 

Eşitlikte; 

Sp: Belirli bir zaman periyodunda portföyün değişkenliğe göre getirisi oranını 

(Sharpe performans ölçütünü) 

Rp: Belirli bir zaman periyodunda portföyün ortalama getirisini, Rf: 

Belirli bir zaman periyodunda portföyün ortalama getirisini, 
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σp: Belirli bir zaman periyodunda portföy getirilerinin standart sapmasını, 

göstermektedir. 

 

Ortalama Getiri 
 

 

 

A 
 

B 
 

 

 

Rf                                                                                                   

SPD 
 

 

 

C 
 

 

Şekil 3.1. Sharpe Performans Ölçütü 

 

SPD ortalama getirinin dikey eksende ve standart sapmanın yatay eksende 

gösterildiği Sharpe Performans Ölçütü grafiği iki nokta boyunca uzanır. Doğrunun dikey 

ekseni kestiği nokta risksiz faiz oranını ve belirli bir zaman periyodunda piyasa portföyünün 

ortalama getirisi (Rp) ve standart sapmasını (σp) gösterir. Doğruların eğimi (Rp – Rf) /  (σp) 

oranını verir. 

Performans değerlemesi yapılan portföyün Sp, SPD’nun eğiliminden büyük ise 

portföy SPD’ndan yukarıda olacaktır ve portföyün piyasadan daha iyi performans 

sağladığını gösterecektir. Aksi durumda ise, portföyün piyasaya göre daha düşük bir 

performans izlediğini gösterecektir. Yukarıdaki  şekilde  A,  B  ve  C  portföylerinden  eğimi  

yüksek  olan  A portföyünün performansı en yüksek olanıdır. 
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3.3.1.2. M
2  

M
2
  performans ölçütü şu temele dayanmaktadır: Sharpe oranı yatırım fonlarının 

sıralamasında oldukça yararlı bir ölçüt olmasına karşın, sıradan bir yatırımcı için ortaya 

çıkan sayısal değeri yorumlamak oldukça zordur. Portföy A için Sharpe oranı 0,68, portföy 

B için 0,75 olsun ve portföy A’nın piyasanın altında performans gösterdiği varsayılsın. Bu 

oranlar arasındaki 0,07 büyüklüğündeki farkın ekonomik olarak anlamlı olup olmadığı açık 

değildir. Dolayısıyla oranları yorumlamak oldukça zordur (Bodie vd, 2005; 869).  

Bir diğer ifade ile Sharpe oranının basit ve kullanışlı olmasına rağmen 

yorumlanmasında ve bir yatırımcının anlamasında güçlük çekebileceği görüşüne sahip olan 

Franco Modigliani ve Leah Modigliani birlikte bütün fonları aynı risk seviyesine getirerek 

aynı değerleri karşılaştırmaya olanak sağlayan bir model ortaya çıkarmışlardır. M
2  

performans ölçütü olarak adlandırılan yöntemde Sharpe oranında olduğu gibi toplam risk 

ölçütü olarak standart sapma kullanılmakta ve sermaye piyasası doğrusu kullanılmaktadır. 

M
2  

yöntemi, belirli bir getiri ve risk seviyesindeki bir yatırım fonunun eğer riski piyasa 

riskine eşit olsaydı kazanacağı getiriyi ifade eder (Akel, 2006; 35). 

M
2
 ölçütü aşağıdaki gibi formüle edilmektedir: 

M
2 

= rp* -  rm 

Eşitlikte;  rp*: Düzeltilmiş portföyün getirisi, 
 

rm: Piyasanın getirisini ifade etmektedir. 

M2
 değeri ne kadar büyükse,  portföyün performansı da o kadar yüksek demektir. 

Formülü şu şekilde düzenlemek de mümkündür. 

      
       

  
                           

rp: Portföyün getirisi, 

 rf: Risksiz faiz oranı, 

rm: Pazar portföyünün getirisi, 

σm  : Portföyün getirisinin standart sapması, 
 

σm  : Pazar portföyünün standart sapmasını, göstermektedir. 
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 Getiri                                      SPD 

 

          rm                                         M                                        Portföy P 

                                                                                  P 

           rp* 

 

 

 

             rf 

 

 

                                                              σ               σp         Standart sapma 

 

Şekil 3.2. M
2 

Performans Ölçütü (Kılıç, 2002; 57). 

 

       Şekil ’de görüldüğü gibi, portföy P'yi piyasa endeksiyle eşleştirmek için, P 

portföyü doğrusundan, piyasa standart sapmasına ulaşıncaya kadar sola aşağı doğru 

ilerlendiğinde düzeltilmiş portföy getirisine ve piyasa standart sapmasıyla aynı standart 

sapmaya sahip olan P* portföyü (düzeltilmiş portföy) elde edilmektedir. M
2
 ölçütü, P* 

portföyü ve M
2
 portföyü (piyasa portföyü) arasındaki dikey uzaklık olarak, P* portföyü 

getirisi ve M
2
 portföyü getirisi arasındaki fark olarak, karşımıza çıkmaktadır. Şekilde P 

portföyünün negatif değerde M
2
'ye sahip olduğu görülmektedir. P portföyü piyasa 

portföyünden daha yatay bir doğru üzerindedir ve eğimi piyasa portföyü eğiminden 

düşüktür; dolayısıyla da M
2
  değeri küçüktür. Bu sonuç, portföy P'nin piyasanın altında 

performans sergilediğini belirtmektedir (Bodie vd, 2005;869). 

3.3.1.3. Sortino Oranı 

En çok kullanılan risk ölçülerinden biri varyanstır. Varyans bir yatırımın 

getirilerinin yatırımın ortalamasından sapmalarını ifade eder. Varyans hesaplarken 

yukarı/pozitif  ve  aşağı/negatif  yönde  herhangi  bir  kısıtlama  yapılmamıştır.  Bu 

yüzden, aylık %-5 ve %+5 getirilere sahip olan bir yatırımın, bir ay sabit ve bir sonraki 

ay % + 10 getiriye sahip olan bir diğer yatırırımla aynı varyansa sahip olacaktır. 
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Dolayısıyla Sharpe oranı, riski ayarlamak için oynaklığı ölçmede dolaylı olarak taraflı 

bir ölçü olan standart sapmayı kullandığından bu soruna çözüm bulmak için Sortino 

oranı geliştirilmiştir. Sortino oranı, Sharpe oranının genişletilmiş halidir; yukarı  ve  

aşağı  yöndeki  hareketlerden  kaynaklanan  oynaklığı  ayırt  etmektedir.(Korkmaz ve 

Ceylan, 2006 ; 562) 

Sortino oranı hesaplama yaparken standart sapma yerine aşağı yönde sapmayı 

kullanır. Bu şekilde getiri dağılımlarının asimetrik olma problemine çözüm getirilmiş 

olur. Ortalama getirinin risksiz faiz oranını aşan kısmının , aşağı yönde olan altvaryansa 

oranı, Sortino endeks değerini verir (Teker ve diğerleri, 2006; 9). 

Oran aşagıdaki gibi hesaplanır 

  
     

  
 

 
 

rp : Portföy getirisi 

rf : Risksiz faiz oranı 

σd : Kısmi standart sapmayı ifade etmektedir. 

Sortino oranında da birim risk başına düşen artık getiri düzeyi portföy 

performansını yansıtmaktadır. Oran yükseldikçe daha iyi portföy 

performansına işaret etmektedir. 

3.3.2. Sistematik Riske Göre Performans Ölçen Modeller 

           Bu grupta Treynor oranı , T
2  

Performans ölçütü, Jensen ölçütü ve değerleme 

oranı modelleri incelenecektir. 

3.3.2.1. Treynor Oranı 

Portföy performansını değerlendirmek için kullanılan ilk model olan Treynor 

Endeksi, Jack Treynor tarafından 1965 yılında geliştirilmiştir. Bu endeks, portföyün 

karakteristik doğrusu ile ilgili kavramlara dayanmaktadır. 
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Menkul kıymetlerde olduğu gibi herhangi bir portföy için de karakteristik doğruyu 

belirlemek mümkündür. Karakteristik doğrunun eğimi, sistematik risk göstergesi olan 

beta katsayısıdır. Bu beta katsayısı, portföy getirilerinin pazara karşı olan 

değişkenliğinin de göstergesidir.  

 

Portföy Getirisi 
 

A 
 

 

 

B 
 

 

 

Piyasa Getirisi 
 

 

 

 

Şekil 3.3. Karakteristik Doğru (Sarıtaş, 2001; 77).  

 

 

Karakteristik doğru denklemi; 

Yt = a + b.it 
 

Formülde; 
 

Yt:Portföy getirisi,  

a:Alfa katsayısını, 

b: Beta katsayısını, 
 

it: piyasa getirisini, göstermektedir. 
 

Bu nedenle doğru eğimi ne kadar yüksek olursa, beta o kadar büyük ve portföy 

de o kadar riskli demektir. Bu durumda yukarıdaki şekilde B portföyünün riski A 

portföyüne göre daha fazladır  (Akel, 2007: 147-177). 

Beta, portföy yöneticisinin seçicilik ve zamanlama kabiliyeti ile portföyde iyi 
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bir çeşitlendirme yapması durumunda sistematik olmayan riskin azalacağı hipotezini 

yansıtmaktadır. Bu nedenle karakteristik doğrudan sapmalar, portföy yöneticilerinin 

uygun çeşitlendirme yapma kabiliyetinin bir göstergesi olmaktadır. Portföyün pazarla 

korelasyonu ne kadar yüksekse sistematik olmayan riski o kadar azdır ve 

portföyde o kadar iyi çeşitlendirilmiştir.   

Treynor performans ölçütü, portföyün risksiz faiz oranı üzerinde elde ettiği 

fazla getiriyi portföyün piyasa riskinin bir ölçüsü olan betasına bölerek hesaplanır 

(Alexander ve Sharpe, 1989; 401). Eşitlik aşağıdaki şekilde gösterilir; 

   
     

  
 

          

               
                   

Eşitlikte; 

Tp:  Belirli  bir  zaman  periyodunda  portföyün  oynaklığa  göre  ödül  oranını 

(Treynor Performans Ölçütünü) 

Rp: Belirli bir zaman periyodunda portföyün ortalama getirisini 

Rf: Belirli bir zaman periyodunda ortalama risksiz faiz oranını 

βp: Belirli bir zaman periyodunda portföyün karakteristik doğrusunun eğimini 

(portföyün sistematik riskini), göstermektedir. 

Beta katsayısı,   fonların getirileri ile piyasanın getirileri arasındaki kovaryansın 

piyasanın getirilerinin varyansına bölünmesiyle bulunur (Erdoğan ve Özer,1998; 45). 

Daha yüksek çıkan Treynor endeksi, daha yüksek performansa işarettir. 

Başka bir ifadeyle, oluşturulan portföylerden hangisinin eğimi daha dikse, 

yani hesaplanan oran ne kadar büyük olursa, portföy performansı o kadar yüksek 

olmaktadır (Treynor, 1965; 69). 
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MKPD        M 

 

 

K 

  

  

 

Ortalama Getiri              A 

                                                                      MKPD 

 

 

              Rf                                                                  B 

 

 

                                                           Beta (sistematik risk) 

Şekil 3.4. Treynor Performans Ölçütü Grafiği (Kılıç, 2002; 59) 

 

Yukarıdaki Şekil 9’da A, B portföylerinin değeri ve MKPD yer almaktadır. A 

portföyüne ait doğrunun eğimi MKPD’nun eğiminden daha dik olduğundan A portföyü 

piyasaya göre daha iyi performans göstermiştir. Buna karşılık B portföyü, piyasaya 

göre daha düşük bir performans göstermiştir. 

Portföy performansını MKPD ile karşılaştırarak ölçen Treynor ölçütü ile SPD ile  

karşılaştırarak  ölçen  Sharpe  ölçütü  çoğu  zaman  benzer  sonuçlar  vermesine rağmen  

temelde  farklılıklar  içermektedir.  Sharpe,  oranında  toplam  riski  ifade ederken; 

Treynor geliştirdiği bu modelde portföylerin tam çeşitlendirildiğini varsaymış ve risk 

değişkeni olarak sadece sistematik riski kullanmıştır. 

Sonuç olarak, performans ölçümü yapılan portföylerin tam çeşitlendirilmiş 

olması durumunda her iki yöntemde de sıralama sonuçları benzer olacaktır. Ancak tersi 

durumunda, toplam riske göre performans ölçümü yapan Sharpe oranını kullanmak 

doğru olacaktır. 

3.3.2.2. Jenson Oranı 

Treynor ve Sharpe’ın endeks modelleri portföy risklerine göre nispi bir 

performans sıralamasına olanak sağlamaktadır. Michael C. Jensen ise, riski dikkate 

alarak nispi bir performans ölçüsü yerine mutlak bir performans ölçüsü geliştirmeye 

çalışmıştır. Michael  C.  Jensen,  1968  yılında  yaptığı  çalışmada,  Treynor  performans 
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değiştirerek, performansı mutlak olarak değerlendirilebilecek hale getirmiştir (Uzun, 

2000; 67). 

Jensen performansında amaç; gerçekleşen risk primlerinin portföyün sistematik 

riskine göre olması gerekenden farklı olup olmadığını belirlemektir. Dolayısıyla Jensen 

endeksi mevcut durumla teorik durum arasındaki farkı göstermesi açısından özel bir 

ölçüdür. Portföyün performansı da oluşan fark baz alınarak, iyi ya da kötü olarak 

belirlenir. Herhangi bir menkul kıymetin ya da portföyün beklenen getirisi aşağıdaki 

gibi tanımlanır. 

Rp = rf + βp (rm – rf) 

Geleceğe  yönelik  olarak  ortaya  konulan  denklem,  yatırımcıların 

beklentilerinin gerçekleşmesi halinde, geçmiş dönemlere de uygulanır. 

Jensen,  kendisinden  önce  yapılan  portföy  performansları  ile  ilgili 

çalışmalarda portföyler arasında nısbi endeksler geliştirildiğini, ancak bu modelde elde  

edilecek  endeksin,  mutlak  bir  endeks  olduğunu  ve  buradaki  performans teriminin 

Markowitz’in portföy etkinliğini ifade etmediğini, sadece fon yöneticisinin tahmin 

yeteneğini kapsadığını belirtmiştir. Jensen endeksi, ölçüme konu olan portföyün getirisi 

ile gösterge portföy getirisi arasındaki farktır ve bu farka “tarihi alfa” ya da “fark eden 

getiri” adı verilir (Uzun, 2000; 67). 

αp = rp – erp 

Bu durumda, yukarıdaki denklem şöyle olacaktır: 

rpt = rft + βp (rmt – rft) – ept   

Bu formülde; 

rpt: fonun (portföyün) t dönemdeki getirisini, rft: t dönemdeki risksiz faiz 

oranını, 

ept: t dönemdeki p portföyü için rassal hata terimini,  

(rmt – rft) : ise, t dönemi boyunca sağlanan pazar risk primini ifade etmektedir. 

Yukarıdaki denkleme göre, p portföyünün (fonun) herhangi bir dönemdeki 

gerçekleşmiş  getirisi;  risksiz  faiz  oranı,  portföy  risk  primi  ve  hata  teriminin 
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toplamına eşittir. Pazar risk priminin veri olması durumunda, p portföyünün (fonun) 

risk primi, sistematik riskin bir işlevidir. Başka bir ifadeyle, sistematik risk ne kadar 

büyük ise, risk primi de o denli yüksektir. 

Yukarıdaki denklem, risk primi ya da artık getiri cinsinden (eşitliğin her iki 

tarafından rft çıkarılarak) yeniden şöyle yazılabilir: 

rpt - rft = βp (rmt – rft) - ept 

Burada, “rpt - rft”, p portföyünün risk primini ifade eder. 

Denklem, p portföyünün risk priminin, pazar risk primi ile betanın çarpımı ve 

hata terimine eşit olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, p portföyünün 

(fonun) risk primi; finansal varlıkları fiyatlama modeli doğru ve yatırımcıların 

beklentileri genel olarak gerçekleşiyorsa, pazar portföyünün risk primine eşit 

olmaktadır. 

Sabit bir terim olan “alfa”, denkleme eklenirse, denklemin yeni görünümü şu 

şekli alır: 

rpt - rft = αp + βp (rmt – rft) - ept 

Formülde; 

(rmt – rft) : t dönemi boyunca sağlanan pazar risk primini ifade etmektedir. rmt: 

pazarın t dönemdeki getirisini, 

rft: t dönemdeki risksiz faiz ifade etmektedir. 

Alfa, portföy yöneticisinin katkısını ölçer. Alfa pozitif ise, üstün performans söz  

konusudur.  Negatif  ise,  başarıdan  söz  edilemez.  Alfa  sıfırdan farklı değilse, 

yönetici, Pazar portföyüne yakın bir performans sağlamış demektir. 

Jensen endeksi, portföyün pazarı geçip geçmediğini gösterir. Bu endeksin, 

performans sıralamasında kullanılması için, aşağıdaki eşitlikten faydalanabilir: 

   
  

  
 

Formülde, 

αp: Alfa değerini, 
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βp:Regresyon eğim katsayısını (beta), 

J.E. : Jensen başarı sıralaması endeksini ifade etmektedir. 

Yukarıdaki  Şekil  10’da  görüldüğü  gibi  Jensen  alfası,  portföy  getirisi  ile 

MKPD  arasındaki  dikey  uzaklıktır.  MKPD’nun  yukarısında  yer  alan  portföyler 

pozitif alfaya sahiptir ve daha iyi performans göstermektedir. Doğrunun altında yer alan 

portföyler ise negatif alfaya sahiptir ve daha kötü performans göstermektedir (Turhan ve 

Korkmaz, 2006; 561). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR 

UYGULUMA 

4.1. LİTERATÜR TARAMASI 

Karagiannidis (2010), 1997-2004 döneminde yatırım fonu performansı ile 

portföy yönetim ekibi yapısı arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında tek yönetici ve 

birden fazla yönetici idaresindeki fonlar arasındaki performans ve risk alma 

farklılıklarını analiz etmiş; 2001-2004 yıllarında piyasada risk ayarlı getiri açısından tek 

yönetici ile yönetilen fonların performansının daha düşük olduğunu saptamıştır. Bu 

düşüşün büyüme odaklı fonlar arasında daha belirgin olduğu da belirlenmiştir. 

Christensen (2003), Danimarka’daki toplam 44 adet yatırım fonunun bağımsız 

ve tarafsız yöntemlerle performansını analiz etmiştir. Tekli ve çoklu endeks modelini 

dikkate alan Jensen performans ölçütü modelinden yararlanılan bu çalışmada, fon 

yönetim ücretlerinin ve diğer yatırım fonu giderlerinin yatırım fonları performansı 

üzerine etkisinin önemine dikkat çekilmiştir. 

Babalos vd. (2009) Yunanistan yerli sermaye piyasasındaki fonlardan oligopol 

fon olgunluğuna erişmiş fonların giderleri ile ilgili politikaları incelemiş; yatırım fonu 

performansı ile harcamalar arasında negatif bir ilişki olduğunu, ancak yatırımcıların 

talep yoğunluğunu harcamaların doğrudan etkilemediğini belirlemiştir. Ayrıca üç büyük 

yerli bankanın performansını da incelemiş ve bu bankalardan birinin rakiplerine kıyasla 

daha yüksek net getiri elde ettiğini saptamıştır.  

Cuthbertson ve Nitzche (2010) FDR yönteminden yararlanarak 1990-2009 

yılları arasında Alman sermaye yatırım fonu sektörünün aylık verilerini baz alıp yatırım 

fonları performansını incelemiş ve performans ölçümü yapabilecek model kurmuşlardır. 

Araştırmacılar, Fama-French üç değişik faktör (3F) modeli kullanıldığında yatırım 

fonlarının en fazla % 0,5’inin reel pozitif alfa-performans ve yaklaşık % 27'sinin reel 

negatif-alfa performans değerinde olduğunu belirlemişlerdir. Ancak, model seçiminde 

FDR kullanılması piyasa zamanlamasındaki değişkenlere bağlı olarak fonların alfa 

performanslarının artışında büyük bir artışa neden olmuştur. Ayrıca güvenlik (alfa) ve 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=446006
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piyasa zamanlaması seçiminin toplam etkisini gösteren toplam performans ölçümü 

kullanıldığında, 3F modeline benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında 

araştırmacılar, farklı örnekleme dönemleri için yerel pazarlarda üstün performans 

üzerine yerli yatırımcının şüpheli bakışlarının engellendiği ve alternatif faktör 

modellerinin Alman ve Alman olmayan firmaların yatırım fonlarının performansını 

büyük ölçüde değiştirmediğini belirtmişlerdir. 

Klapper vd. (2003) pazar bütünlüğü, likidite ve verimlilik açısından yatırımcıya 

güven veren sermaye piyasasının gelişimini ve finansal sistemi yönlendirmesini 

incelemiş; yatırım fonlarının bu gelişimin temel belirleyicisi haline geldiğini 

belirtmiştir.  

Cuthbertson vd. (2008) İngiltere sermaye piyasasında yatırım fonlarına ilişkin 

kapsamlı bir veri kümesini kullanarak, bireysel fonlar açısından 'beceri' ve 'şans' 

faktörlerini ayırt etmek için bir çalışma yürütmüştür. Yapılan performans analizi 

sonuçlarında en kötü performansı gösteren fonların sadece şanssız olduğu hipotezinin 

yanlış olduğu, geçmişteki performansları bakımından kazanan ve kaybeden portföylerin 

durumunun zaman içerisinde istikrarlı olduğu ve ayrıca performans kaybının kazanan 

değil de kaybeden fonlar bakımından daha istikrarlı olduğu belirlenmiştir. 

Białkowski ve Otten (2011) Polonya’da önde gelen piyasa fonlarının yatırım 

performanslarını değerlendirdikleri çalışmalarında Polonyalı fon yöneticilerinin 

değişken olmayan performans sergileyip sergilemediklerini ve yatırım fonu 

özelliklerinin performans üzerine etkinlerini irdelemişlerdir. Araştırma sonucunda 

Polonya yatırım fonlarının kendi ortalama negatif net alfa değerlerine fon yöneticileri 

tarafından belirtildiği şekilde ekleme yapmanın mümkün olmadığını ortaya koymuş, 

yerli fonların yerel avantajlar dolayısıyla yabancı fonlara oranla daha iyi performans 

gösterdiğini bulmuşlardır. Bilgi ve deneyim avantajının ön plana çıktığının vurgulandığı 

çalışmada, piyasada güçlü kalıcılığın ve karlılığın ortalama olarak en fazla 1 yıl olduğu 

tespit edilmiş, bu kazanımın alfa üzerinde pozitif ektisine dikkat çekilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların daha önce yapılan çalışmalardan sapma 

gösterdiğini vurgulayan araştırmacılar, gelişmiş pazarlarda kazananların önemli ölçüde 

piyasaya hâkim olmasının mümkün olamayacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940810000446
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940810000446
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Banegas vd. (2012) yaptıkları çalışmada AB ülkelerinde hisse senedi yatırım 

fonları ile fon seçiminde kullanılacak olan makroekonomik değişkenlerin kullanımı ile 

ilgili stratejileri belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonuçlarından yararlanarak 

gelecekte yerli fonların performansını en üst düzeyde tespit edebilecek bazı 

makroekonomik değişkenleri kullanarak ülkeye özel yatırım fonları kazandırma 

stratejilerini ortaya koymuşlardır. Araştırma sonucunda stratejileri 1993–2008 yılları 

için yılda %12 iyileştirmesi dolayısıyla uygulanan dört faktörlü alfanın fon yönetme 

konusunda yerel ve Avrupa fon yöneticilerine destek sağlayabildiği sonucuna 

uşlaşmışlardır.  

Türkiye’deki yatırım fonlarının performansını ölçmeye yönelik yapılan 

çalışmalarda ise fonların genel olarak karşılaştırma ölçütlerine göre performanslarının 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aslan ve Aslan, 2010). Daha kapsamlı istatistiksel 

analizleri içeren yatırım fonu performansını ölçen çalışmalar da yapılmıştır: Korkmaz 

ve Uygurtürk (2007) tarafından yapılan çalışmada 46 adet yatırım fonunun 

performansını belirleyen faktörler tekli ve çoklu regresyon yöntemiyle tespit edilmiştir. 

Eken ve Pehlivan (2009), A ve B tipi yatırım performanslarını belirlemek üzere portföy 

teorisi yaklaşımı ve Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulamıştır. Yine, Çıtak (2008) 

Türkiye’deki menkul kıymet yatırım ortaklıklarının etkinliklerini VZA ile 

değerlendirmiş, 2005 – 2007 dönemini kapsayan analizlerde menkul kıymet yatırım 

ortaklıklarının ölçek etkinsizliği yaşadıklarını tespit etmiştir. Teker vd (2008), A ve B 

tipi 4 kategorideki yatırım fonlarına risk odaklı performans ölçütlerini uygulayarak 

fonları derecelendirmiştir. Akel (2007), yatırım fonları getirilerinin devamlılığını test 

etmiş, fonların kısa vadede performanslarının devalı olduğunu tespit etmiştir. 

4.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI VE YONTEMİ 

Bu çalışmada Türkiye’de B tipi yatırım fonlarının performanslarının 

karşılaştırılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda 2007-2011 yılları arasında 

toplamda 48 adet B tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi tahvil-bono fonlarına ait 

Sharpe, Treynor ve Jensen değerleri hesaplanarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan yatırım fonları Tablo 4.1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4.1. Araştırmada İncelenen Yatırım Fonları 

 

4.3. BULGULAR 

4.3.1. Yatırım Fonlarına Ait Ortalama Getiriler 

İncelenen yatırım fonlarına ait ortalama getirilerin sunulduğu bu kısımda, yatırım 

fonlarının ortalama getirileri ile piyasa portföyü olarak ele alınan İMKB-100 endeksinin 

ortalama getirisi her yıl için tek tek ve beş yıl için genel bir ortalama şeklinde 

hesaplanmıştır. 

Tablo 4.2’ye bakıldığında B tipi değişken fonlarına ait beş yıllık ortalama getiri 

değerinin % 0.782 olduğu görülmektedir. Aynı dönem için İMKB-100 endeksinin 

ortalama getiri değeri ise her üç fon tipinde de % 0.884’tür. Söz konusu dönemde 

Abank, Akbank, Finansbank, Garantibank, TEB C GOLD, TEB, Tekstilbank, YKBY 

ÖPY, Yatırım Finans ve Ziraat Yatırım fonlarına ait ortalama getiriler, tüm fonlar 

üzerinden hesaplanan ortalama getiri değerinden yüksektir. Bu dönemde, YKBY ÖPY 

% 1.12’lik ortalama getiri ile ilk sırada, Yatırım Finans % 1.002 ile ikinci sırada, TEB C 

GOLD ise % 0.946 ile üçüncü sırada yer almaktadır. İlk üçe giren bu yatırım fonları 

aynı zamanda İMKB-100 endeksinin ortalama getirisinin üzerine çıkan fonlar olmuştur. 

Ortalama Getiri (%) 

B Tipi Değişken Fonlar B Tipi Likit Fonlar B Tipi Tahvil-Bono Fonları 

Abank Abank Abank 

Ak Yatırım Akbank Anadolubank 

Akbank Anadolubank Denizbank 

Delta Menkul Delta Menkul Ecazıbaşı 

Ekinciler Denizbank Finansbank 

Finansbank Ecazıbaşı Garantibank 

Garantibank Ekinciler Halkbank 

Taip Yatırım Finans Yatırım HSBC Bank 

TEB C GOLD Global Men Şekerbank 

TEB Halkbank TEB 

Tekstilbank İşbank TSKB 

Turkishbank Sanko Men Turkishbank 

Vakıfbank Tekstilbank Vakıfbank 

YKBY ÖPY Vakıfbank Yatırım Finans 

Yatırım Finans YKB YKB 

Ziraat Yatırım Ziraat Yatırım Ziraat Yatırım 



x
ii 

55 

 

 

Tablo 4.2. B Tipi Değişken Fonlara Ait Ortalama Getiriler 

B tipi likit fonlara ait ortalama getiriler incelendiğinde (Tablo 4.3), söz konusu 

fonlar için beş yıllık ortalama getiri değerinin % 0.662 olduğu görülmektedir. Beş yıllık 

dönemde, Denizbank, Finans Yatırım, Global Men, Halkbank, Sanko Men ve Ziraat 

Yatırım fonlarına ait ortalama getiriler, tüm fonlar üzerinden hesaplanan ortalama getiri 

değerinden yüksektir. Bu dönemde, Global Men % 0.856’lık ortalama getiri ile ilk 

sırada, Sanko Men  % 0.785 ile ikinci sırada, Deniznbank ise % 0.736 ile üçüncü sırada 

yer almakta ve İMKB-100 endeksinin ortalama getirisinin üzerine çıkan fon 

bulunmamaktadır. 

B tipi tahvil bono fonlarına ait ortalama getirilere bakıldığında ise (Tablo 4.4), beş 

yıllık dönemde Anadolubank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, TEB, TSKB, 

Yatırım Finans, YKB ve Ziraat Yatırım fonlarına ait ortalama getirilerin tüm fonlar 

üzerinden hesaplanan ortalama getiri değerinden (% 0.831) yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde, Finansbank % 0.945’lik ortalama getiri ile ilk sırada, YKB  

% 0.927 ile ikinci sırada, Yatırım Finans ise % 0.906 ile üçüncü sırada yer almakta tır. 

Bu üç fon ile Anadolubank, HSBC Bank ve TEB fonlarına ait ortalama getiriler İMKB-

100 endeksinin ortalama getirisinin üzerine çıkan fonlar olmuştur. 

 Ortalama Getiri (%) 

B Tipi Değişken Fonlar 2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 1.431 1.164 0.863 0.533 0.307 0.860 

Ak Yatırım 1.248 0.628 1.269 0.494  -0.061 0.716 

Akbank 1.438 0.980 1.168 0.623 0.193 0.880 

Delta Menkul 1.152 0.076 0.942 0.261 -0.143 0.458 

Ekinciler 0.982 0.911 0.691 0.252 0.333 0.634 

Finansbank 1.298 1.181 0.763 0.445 0.358 0.809 

Garantibank 1.608 0.643 1.361 0.532 0.159 0.861 

Taip Yatırım 0.790 0.768 0.674 0.162 0.252 0.529 

TEB C GOLD 1.478 1.223 1.161 0.674 0.193 0.946 

TEB 1.231 1.281 1.046 0.502 0.354 0.883 

Tekstilbank 1.377 0.908 1.077 0.688 0.113 0.833 

Turkishbank 0.997 0.748 0.297 -0.007 0.058 0.419 

Vakıfbank 1.273 1.053 0.993 0.597 -0.124 0.758 

YKBY ÖPY 2.654 -5.011 6.034 2.268 -0.344 1.120 

Yatırım Finans 1.517 1.353 1.189 0.659 0.293 1.002 

Ziraat Yatırım 1.318 1.161 0.905 0.443 0.233 0.812 

Ortalama Getiri 1.362 0.567 1.277 0.570 0.136 0.782 

İMKB 100 3.080 -5.060 6.170 2.090 -1.860 0.884 
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Tablo 4.3. B Tipi Likit Fonlara Ait Ortalama Getiriler 

 

Tablo 4.4. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Ortalama Getiriler  

 Ortalama Getiri (%) 

B Tipi Likit Fonlar 2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 1.184 1.097 0.546 0.303 0.375 0.701 

Akbank 1.098 0.952 0.419 0.171 0.360 0.600 

Anadolubank 1.193 1.057 0.544 0.270 0.348 0.682 

Delta Menkul 1.114 0.875 0.300 0.114 0.213 0.523 

Denizbank 1.242 1.139 0.591 0.337 0.373 0.736 

Ecazıbaşı 1.136 1.030 0.491 0.281 0.315 0.651 

Ekinciler 0.990 0.883 0.307 0.125 0.311 0.523 

Finans Yatırım 1.209 1.117 0.514 0.290 0.362 0.698 

Global Men 1.347 1.235 0.709 0.466 0.521 0.856 

Halkbank 1.263 1.151 0.528 0.258 0.338 0.707 

İşbank 1.037 0.978 0.416 0.173 0.339 0.589 

Sanko Men 1.288 1.175 0.640 0.409 0.411 0.785 

Tekstilbank 1.101 0.988 0.411 0.144 0.305 0.590 

Vakıfbank 1.081 1.010 0.457 0.213 0.343 0.621 

YKB 1.081 0.988 0.443 0.161 0.338 0.602 

Ziraat Yatırım 1.215 1.128 0.597 0.336 0.363 0.728 

Ortalama Getiri 1.161 1.050 0.494 0.253 0.351 0.662 

İMKB 100 3.080 -5.060 6.170 2.090 -1.860 0.884 

 Ortalama Getiri (%) 

B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 1.385 1.043 0.996 0.458 0.070 0.791 

Anadolubank 1.688 1.181 0.876 0.771 -0.020 0.899 

Denizbank 0.905 1.068 1.415 0.768 0.091 0.849 

Ecazıbaşı 1.143 1.231 1.028 0.560 0.125 0.817 

Finansbank 1.463 1.199 1.165 0.737 0.160 0.945 

Garantibank 1.315 1.101 0.971 0.373 0.212 0.794 

Halkbank 1.336 1.317 0.753 0.573 0.138 0.823 

HSBC Bank 1.335 1.116 1.195 0.646 0.133 0.885 

Şekerbank 1.019 1.065 0.687 0.489 0.147 0.681 

TEB 1.241 1.199 1.160 0.644 0.233 0.896 

TSKB 1.442 1.084 1.108 0.545 0.113 0.858 

Turkishbank 1.052 0.927 0.506 0.242 0.187 0.583 

Vakıfbank 1.368 1.103 0.985 0.513 0.027 0.799 

Yatırım Finans 1.317 1.264 1.167 0.505 0.278 0.906 

YKB -0.609 1.634 1.287 0.817 1.505 0.927 

Ziraat Yatırım 1.362 1.164 1.063 0.499 0.088 0.835 

Ortalama Getiri 1.173 1.168 1.023 0.571 0.218 0.831 

İMKB 100 3.08 -5.06 6.17 2.09 -1.86 0.884 
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Ek-1’de sırasıyla B tipi değişken fon, likit fon ve tahvil bono fonlarına ait 

ortalama getiriler ile bu üç fon türü üzerinden hesaplanan ortalama getiriler ve İMKB-

100 endeksinin ortalama getirisi her bir yıl ve 5 yıllık dönem itibariyle büyüklük 

sırasına göre sunulmaktadır. 

4.3.2. Yatırım Fonları ile Piyasa Portföyü Arasındaki İlişki  

İncelenen yatırım fonlarının piyasaya duyarlılığını ölçmek ve fon yöneticilerinin 

tahmin kabiliyetlerini test etmek üzere regresyon analizi kullanılmıştır. Zaman serisi 

verilerine yönelik yapılan regresyon analizinde öncelikle tüm değişkenlerin 

durağanlıklarına bakılmış, kendi seviyelerinde durağan olmayan değişkenler 1. 

farklarda, 1. farklarda da durağan olmayan değişkenler ise 2. farklarda 

durağanlaştırılmıştır. Beş yıllık dönem için elde edilen sonuçlar Tablo 4.5, 4.6 ve 4.7’de 

sunulmaktadır. 

Bir yatırım fonunun beta katsayısı (β) genellikle 0-1 arasında değer almaktadır. 

Betanın sıfırdan küçük olması, o fonun piyasa portföyü ile ters yönde bir ilişkiye sahip 

olduğunu gösterir. Betanın 1’den büyük olması, fonun piyasadan çok daha hareketli 

olduğunu gösterir. Portföy oluştururken beta katsayısından yararlanmak isteyen bir 

yatırımcı riski seven bir yatırımcı ise yüksek betaya sahip fonlara, riskten kaçan bir 

yatırımcı ise düşük betaya sahip fonlara yatırım yapacaktır (Usta, 2005).  

Tablo 4.5. B Tipi Değişken Fonlara Ait Model Sonuçları 

 Model Parametre Tahminleri 

B Tipi Değişken 

Fonlar 
R

2
 F Prob. α Prob. β Prob. 

Abank 0.0306 1.8317 0.1812 0.8626 0.0000 0.0127 0.1812 

Ak Yatırım 0.4514 47.7326 0.0000 0.7321 0.0000 0.0686 0.0000 

Akbank 0.1473 10.0226 0.0025 0.8888 0.0000 0.0353 0.0025 

Delta Menkul 0.3763 34.9949 0.0000 0.4783 0.0009 0.0867 0.0000 

Ekinciler 0.0301 1.8012 0.1848 0.6361 0.0000 0.0108 0.1848 

Finansbank 0.0091 0.5245 0.4719 -0.0171 0.6568 0.0029 0.4719 

Garantibank 0.5317 65.8396 0.0000 0.8826 0.0000 0.0915 0.0000 

Taip Yatırım 0.0147 0.8626 0.3569 0.5323 0.0002 0.0131 0.3569 

TEB C GOLD 0.0832 5.2634 0.0254 0.9542 0.0000 0.0355 0.0254 

TEB 0.0164 0.9643 0.3302 0.8848 0.0000 0.0090 0.3302 

Tekstilbank 0.1157 7.5864 0.0078 0.8400 0.0000 0.0312 0.0078 

Turkishbank 0.0318 1.8748 0.1763 -0.0174 0.7935 -0.0096 0.1763 

Vakıfbank 0.1374 9.0756 0.0039 -0.0171 0.8674 0.0327 0.0039 

YKBY ÖPY 0.8432 311.9789 0.0000 1.3219 0.0043 0.8411 0.0000 

Yatırım Finans 0.0723 4.5186 0.0378 1.0077 0.0000 0.0230 0.0378 

Ziraat Yatırım 0.0213 1.2646 0.2654 0.8142 0.0000 0.0092 0.2654 
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Tablo 4.5’te sunulan B tipi değişken fonlarına ait model sonuçlarına bakıldığında, 

incelenen tüm değişken fonlara ait β katsayılarının 2’den küçük olduğu görülmektedir. 

Bu, söz konusu fonların piyasa kadar hareketli olmadığı anlamına gelmektedir. B tipi 

değişken fonlar içinde, piyasadaki değişikliklere karşı en yüksek duyarlılığa sahip olan 

yatırım fonu 0.8411 β katsayısı ile YKBY ÖYP’dir. Bunu sırasıyla 0.0915 ile 

Garantibank, 0.0867 ile Delta Menkul, 0.0686 ile Ak Yatırım izlemektedir. Bu fonlara 

ilişkin β katsayılarının istatistiksel anlamlılıkları ise p < 0.05 düzeyindedir. İstatistiksel 

olarak anlamlı β katsayısına sahip yatırım fonları içinde piyasadaki değişikliklere karşı 

en düşük duyarlılığa sahip olan fon ise 0.0230 ile Yatırım Finans’tır. Adı geçen fonlara 

ait pozitif β katsayıları, bu fonların piyasadaki değişikliklere karşı aynı yönlü tepki 

gösterdiğini ifade etmektedir. 

Modeldeki α katsayısı fon yöneticisinin seçicilik kabiliyetini göstermektedir. Eğer 

α > 0 ise bu, riskin üstünde bir getiri olduğunu ve portföy yönetiminin başarısını 

gösterir. α = 0 ise, portföy yönetiminin profesyonel olarak yönetilmeyen portföyler 

kadar başarılı olduğu sonucuna varılır. α < 0 ise, başarısız portföy yönetimi söz 

konusudur. Parantez içinde yer alan alfa katsayılarına ait olasılık değerleri geleneksel 

olarak 0.05 değerinden küçük ise, alfanın istatistiki bakımdan sıfırdan farklı olduğu, 

yani piyasa portföyünden farklı hareket ettiği yorumu yapılabilir. Alfa katsayılarına ait 

olasılık değerleri 0.05 değerinden büyük ise, alfanın gerçekte sıfırdan farklı olmadığı ve 

portföyün piyasa getirisinden farklı bir getiri elde edemediği şeklinde yorumlanır 

(İpekten ve Mardomkhah, 2012: 13-14). 

B tipi değişken fonlara ilişkin tahmin edilen modellerde istatistiksel olarak 

anlamlı olan α katsayılarının sıfırdan büyük olduğu görülmektedir. Bu ise yukarıda 

bahsedildiği gibi, bu fonlar için başarılı bir portföy yönetiminin söz konusu olduğu 

anlamına gelmektedir. En başarılı yönetilen fon 0.9542 α katsayısı ile TEB C 

GOLD’dur. Bunu sırasıyla 0.8888 ile Akbank, 0.8848 ile TEB ve 0.8826 ile 

Garantibank izlemektedir. İstatistiksel olarak anlamlı α katsayısına sahip fonlar 

içerisinden 0.4783 α katsayısı ile Delta Menkul’un diğer fonlara nispeten daha düşük 

başarılı bir portföy yönetimi sergilediği söylenebilir. 

Yatırım fonlarının çeşitlendirme performans ölçümü, R
2
 (belirleme katsayısı) ile 

belirlenir. Piyasanın (İMKB-100 endeksinin) en iyi çeşitlendirilmiş bir portföy ve 
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R
2
’sinin 1 olduğunu bildiğimize göre; 1’e yakın bir R

2
 fonun çok iyi çeşitlendirildiğini 

gösterir (Gerek, 2007: 141-145). 

B tipi değişken fonlara ilişkin tahmin edilen modeller için R
2
 değerlerine 

bakıldığında ise, en iyi çeşitlendirmeyi YKBY ÖPY’nin (0.8432) yaptığı görülmektedir. 

Bunu Garantibank (0.5317), Ak Yatırım (0.4514) ve Delta Menkul (0.3763) 

izlemektedir.  

Tablo 4.6. B Tipi Likit Fonlara Ait Model Sonuçları 

Tablo 4.6’da sunulan B tipi likit fonlarına ait model sonuçlarına bakıldığında, 

incelenen tüm likit fonlara ait α ve β katsayılarının ve genel olarak kurulan modellerin 

istatistiksel olarak anlamsız olduğu göze çarpmaktadır. Bu, α ve β değerlerinin gerçekte 

sıfırdan farklı olmadığı; fonun piyasa getirisinden farklı bir getiri elde etmediği ve 

piyasa getirisindeki değişikliklerle fonun getirisi arasında anlamlı bir ilişki 

kurulamadığı şeklinde yorumlanabilir. B tipi likit fonlar içerisinde en iyi 

çeşitlendirmeye sahip iki fon sırasıyla Ekinciler (0.0239) ve Delta Menkul (0.0186)’dür. 

Son olarak, B tipi tahvil bono fonlarına ait model sonuçlarına bakıldığında (Tablo 

4.7), istatistiksel olarak anlamlı β katsayılarına sahip yatırım fonları içerisinde 

piyasadaki değişikliklere karşı en yüksek duyarlılığa sahip olan fonun 0.0913 ile 

 Model Parametre Tahminleri 

B Tipi Likit 

Fonlar 
R

2
 F Prob. α Prob. β Prob. 

Abank 0.0003 0.0153 0.9019 -0.0121 0.4078 -0.0002 0.9019 

Akbank 0.0002 0.0126 0.9111 -0.0114 0.4011 -0.0002 0.9111 

Anadolubank 0.0019 0.1058 0.7462 -0.0120 0.4271 0.0005 0.7462 

Delta Menkul 0.0186 1.0820 0.3026 -0.0154 0.1494 -0.0012 0.3026 

Denizbank 0.0004 0.0243 0.8766 0.0060 0.7554 0.0003 0.8766 

Ecazıbaşı 0.0001 0.0029 0.9576 -0.0117 0.3594 -0.0001 0.9576 

Ekinciler 0.0239 1.3722 0.2464 0.0050 0.6949 0.0016 0.2464 

Finans Yatırım 0.0003 0.0156 0.9010 -0.0140 0.3188 -0.0002 0.9010 

Global Men 0.0023 0.1322 0.7175 -0.0136 0.3662 0.0006 0.7175 

Halkbank 0.0024 0.1342 0.7155 0.0061 0.7371 0.0007 0.7155 

İşbank 0.0020 0.1126 0.7384 -0.0097 0.4236 0.0004 0.7384 

Sanko Men 0.0009 0.0495 0.8247 -0.0122 0.4529 -0.0004 0.8247 

Tekstilbank 0.0058 0.3344 0.5654 -0.0113 0.4338 0.0009 0.5654 

Vakıfbank 0.0025 0.1440 0.7058 -0.0101 0.3943 -0.0005 0.7058 

YKB 0.0003 0.0167 0.8977 -0.0111 0.3811 -0.0002 0.8977 

Ziraat Yatırım 0.0004 0.0252 0.8744 -0.0140 0.3102 -0.0002 0.8744 
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Denizbank, en düşük duyarlılığa sahip olan fonun ise 0.0181 ile Ziraat Yatırım olduğu 

görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı α katsayısına sahip fonlara bakıldığında ise 

0.9495 α katsayısı ile Finansbank’ın en başarılı portföy yönetimini sergilediği, 0.7990 α 

katsayısı ile Garantibank’ın ise diğer fonlara nispeten daha düşük başarılı bir portföy 

yönetimi sergilediği söylenebilir. B tipi tahvil bono fonlarına ilişkin tahmin edilen 

modeller için R
2
 değerlerine bakıldığında ise, en iyi çeşitlendirmeyi Denizbank’ın 

(0.1905) yaptığı görülmektedir.  

Tablo 4.7.  B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Model Sonuçları 

Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te sırasıyla B tipi değişken, likit ve tahvil bono fonları için 

2007-2011 yılları boyunca her bir yıl ve 5 yıllık dönem itibariyle ayrı ayrı tahmin edilen 

modellerden elde edilen α ve β değerleri ile söz konusu fonlara ait ortalama getiri ve 

standart sapma değerleri sunulmaktadır. 

 Model Parametre Tahminleri 

B Tipi Tahvil Bono 

Fonları 
R

2
 F Prob. α Prob. β Prob. 

Abank 0.0796 4.9279 0.0304 
-

0.0220 
0.8649 0.0304 0.0304 

Anadolubank 0.0383 2.3101 0.1340 0.9043 0.0000 0.0215 0.1340 

Denizbank 0.1905 13.6521 0.0005 0.8712 0.0004 0.0913 0.0005 

Ecazıbaşı 0.0694 4.3235 0.0420 0.8256 0.0000 0.0344 0.0420 

Finansbank 0.0546 3.3467 0.0725 0.9495 0.0000 0.0200 0.0725 

Garantibank 0.0611 3.7735 0.0569 0.7990 0.0000 0.0200 0.0569 

Halkbank 0.0080 0.4680 0.4967 0.8250 0.0000 0.0070 0.4967 

HSBC Bank 0.1118 7.3042 0.0090 0.8919 0.0000 0.0296 0.0090 

Şekerbank 0.0187 1.0861 0.3017 
-

0.0048 
0.9706 0.0144 0.3017 

TEB 0.0984 6.3308 0.0147 0.9077 0.0000 0.0507 0.0147 

TSKB 0.0609 3.7644 0.0572 0.8631 0.0000 0.0205 0.0572 

Turkishbank 0.0050 0.2848 0.5956 
-

0.0176 
0.8152 

-

0.0043 
0.5956 

Vakıfbank 0.0447 2.7118 0.1050 0.8032 0.0000 0.0162 0.1050 

Yatırım Finans 0.0507 3.0964 0.0837 0.9101 0.0000 0.0173 0.0837 

YKB 0.0041 0.2397 0.6263 0.9216 0.0252 
-

0.0210 
0.6263 

Ziraat Yatırım 0.0478 2.9118 0.0933 0.8395 0.0000 0.0181 0.0933 
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4.3.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Sharpe Endeks Değerleri 

B tipi değişken fonlar için hesaplanan Sharpe endeks değerleri Tablo 4.8’de 

sunulmaktadır. Tablo 4.8’e göre, YKBY ÖPY hariç B tipi değişken fonların tamamı 5 

yıl için hesaplanan Sharpe endeks değerlerine göre negatif performans göstermişlerdir. 

En yüksek performans gösteren fon, 0.0117’lik Sharpe endeks değeri ile YKBY 

ÖPY’dir. 

Tablo 4.8. B Tipi Değişken Fonlara Ait Sharpe Endeks Değerleri 

B tipi likit fonlar için hesaplanan Sharpe endeks değerlerine bakıldığında (Tablo 

4.9), B tipi likit fonların tamamının 5 yıl için hesaplanan Sharpe endeks değerlerine 

göre negatif performans gösterdiği görülmektedir.  

  

B Tipi Değişken 

Fonlar 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 0.2249 -0.2974 -0.1248 -0.8942 -1.8717 -0.2335 

Ak Yatırım -0.1376 -0.6283 0.3192 -0.4446 -0.9957 -0.3164 

Akbank 0.2694 -0.3109 0.2577 -0.1876 -1.3173 -0.1609 

Delta Menkul -0.2844 -0.6661 -0.0215 -0.9982 -0.5267 -0.4225 

Ekinciler -0.6008 -0.9728 -0.3946 -1.4172 -0.8405 -0.6585 

Finansbank -0.1458 -0.7757 -0.5466 -1.8231 -1.8711 -0.4674 

Garantibank 0.3201 -0.4156 0.5124 -0.1758 -0.8998 -0.1346 

Taip Yatırım -0.7015 -0.3291 -0.3368 -3.3529 -1.8331 -0.4798 

TEB C GOLD 0.3283 -0.0870 0.2276 -0.0182 -0.8998 -0.0638 

TEB -0.3382 -0.1443 0.1160 -1.2115 -1.0849 -0.2071 

Tekstilbank 0.0876 -0.4796 0.1365 0.0112 -0.9317 -0.2170 

Turkishbank -0.8238 -1.7913 -1.7239 -2.2257 -1.4128 -1.1011 

Vakıfbank -0.1792 -0.6381 0.0433 -0.1649 -1.2045 -0.3514 

YKBY ÖPY 0.2212 -0.5654 0.5371 0.2288 -0.2229 0.0117 

Yatırım Finans 0.3727 -0.0556 0.2822 -0.0627 -0.8431 -0.0217 

Ziraat Yatırım -0.0252 -0.5312 -0.0902 -0.8613 -1.2207 -0.3519 
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Tablo 4.9. B Tipi Likit Fonlara Ait Sharpe Endeks Değerleri 

B tipi tahvil bono fonlar için hesaplanan Sharpe endeks değerlerine bakıldığında 

ise (Tablo 4.10), yine B tipi tahvil bono fonlarının tamamı 5 yıl için hesaplanan Sharpe 

endeks değerlerine göre negatif performans göstermektedir.  

Tablo 4.10. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Sharpe Endeks Değerleri 

B Tipi Likit Fonlar 2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank -1.4437 -3.4845 -1.8650 -19.2662 -2.4071 -0.8109 

Akbank -2.2645 -5.8598 -2.0289 -11.0669 -2.6198 -1.0783 

Anadolubank -1.2664 -4.0963 -1.6738 -13.8814 -2.4291 -0.8370 

Delta Menkul -1.4033 -12.4751 -3.8218 -14.7050 -4.4605 -1.1942 

Denizbank -0.8812 -3.3899 -1.6086 -10.9262 -2.8269 -0.6990 

Ecazıbaşı -2.5033 -5.5724 -2.6450 -15.0984 -3.0077 -0.9714 

Ekinciler -5.1756 -8.3526 -3.4078 -10.1808 -2.7782 -1.3540 

Finans Yatırım -1.0257 -2.7464 -2.1205 -13.6374 -2.8255 -0.7828 

Global Men 0.2004 -2.1639 -1.1532 -2.9897 -1.6317 -0.4206 

Halkbank -0.7115 -3.7794 -1.8627 -13.3481 -2.8940 -0.7091 

İşbank -3.3761 -5.1930 -2.4154 -19.9932 -2.7801 -1.1475 

Sanko Men -0.3914 -1.7871 -1.6047 -10.8236 -2.4414 -0.5891 

Tekstilbank -2.0266 -4.4139 -2.0944 -49.4559 -2.9289 -1.0449 

Vakıfbank -3.3773 -4.7733 -2.2360 -20.6773 -2.7860 -1.0508 

YKB -2.6060 -5.0210 -1.9770 -15.7925 -2.7363 -1.0595 

Ziraat Yatırım -1.0674 -3.5221 -1.5608 -15.4070 -3.0722 -0.7334 

B Tipi Tahvil Bono 

Fonları 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 0.1067 -0.2770 0.0413 -0.8127 -1.6980 -0.2601 

Anadolubank 0.4887 -0.1872 -0.1200 0.1060 -0.8544 -0.1162 

Denizbank -0.3203 -0.0862 0.3621 0.2260 -0.9400 -0.0865 

Ecazıbaşı -0.2908 -0.0747 0.0924 -0.5632 -0.9507 -0.1646 

Finansbank 0.2525 -0.1991 0.2722 0.1889 -1.0489 -0.0930 

Garantibank -0.0226 -0.2800 0.0125 -1.6676 -1.5171 -0.2961 

Halkbank 0.0396 -0.1149 -0.3830 -0.2521 -0.7812 -0.2665 

HSBC Bank 0.0175 -0.2468 0.3042 -0.1193 -1.1247 -0.1616 

Şekerbank -0.7691 -0.3398 -0.6392 -0.7315 -0.6704 -0.4668 

TEB -0.1448 -0.0689 0.1853 -0.0913 -0.7033 -0.0816 

TSKB 0.3218 -0.3552 0.1838 -0.4192 -1.0333 -0.2070 

Turkishbank -0.6159 -0.8353 -1.4406 -2.2665 -1.1830 -0.8138 

Vakıfbank 0.1334 -0.4591 0.0297 -0.6207 -1.2353 -0.3058 

Yatırım Finans -0.0307 -0.1733 0.2391 -0.6852 -0.9784 -0.1571 

YKB -0.9523 0.0407 0.1503 0.0678 0.3706 -0.0301 

Ziraat Yatırım 0.0850 -0.2870 0.1251 -0.5260 -1.0541 -0.2364 
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4.3.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Treynor Endeks Değerleri 

B tipi değişken fonlar için hesaplanan Treynor endeks değerleri Tablo 4.11’de 

sunulmaktadır. Tablo 4.11’e bakıldığında, 5 yıl için hesaplanan Treynor endeks 

değerlerinin genel olarak negatif olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde en iyi 

performans gösteren fon 62.3699’luk Treynor endeks değeri ile Turkishbank olmuştur. 

 

Tablo 4.11. B Tipi Değişken Fonlara Ait Treynor Endeks Değerleri 

B tipi likit fonlar için hesaplanan Treynor endeks değerleri Tablo 4.12’de 

sunulmaktadır. Tablo 4.12’ye göre, 5 yıllık dönemde en yüksek performans gösteren 

fonlar sırasıyla Eczacıbaşı, Akbank ve YKB olmuştur.  

  

B Tipi 

Değişken 

Fonlar 

2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 3.3493 -6.7787 3.6423 522.2420 -81.4621 -12.5683 

Ak Yatırım -2.9264 -12.8110 4.0396 -4.1283 -8.2606 -4.4343 

Akbank 4.8300 -7.9714 5.7156 14.3313 -18.4283 -3.9468 

Delta Menkul -5.6210 -11.5460 -0.4890 -33.1948 -4.9293 -6.4860 

Ekinciler -12.5475 -32.9783 -13.2985 -7.8571 21.4061 -35.7279 

Finansbank -512.9419 -23.9396 -22.6607 32.2606 49.5154 -71.6854 

Garantibank 3.7966 -5.7088 7.6337 -1.0392 -8.9353 -1.7378 

Taip Yatırım -465.1752 -16.7418 7.0882 50.0595 -208.6302 -37.3244 

TEB C GOLD 6.1700 -2.5533 7.6271 4.0387 44.1891 -2.0831 

TEB -94.0192 -6.8915 2.4909 129.2874 -195.6619 -15.2478 

Tekstilbank 2.4092 -14.2557 4.6912 -0.5167 -12.5412 -6.0070 

Turkishbank 23.0201 -111.2837 -1086.7375 111.8567 30.6613 62.3699 

Vakıfbank -2.9581 -23.7142 0.7285 -1.4179 -10.7066 -8.0074 

YKBY ÖPY 2.4330 -7.5533 5.4228 1.6529 -1.4361 0.1197 

Yatırım Finans 5.3725 -2.1479 4.7123 -1.6314 -10.6519 -0.7603 

Ziraat Yatırım -0.5593 -32.6224 -1.4033 -29.5347 -130.3796 -22.6852 
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Tablo 4.12. B Tipi Likit Fonlara Ait Treynor Endeks Değerleri 

B tipi tahvil bono fonlar için hesaplanan Treynor endeks değerleri ise Tablo 

4.13’te sunulmaktadır.  

Tablo 4.13. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Treynor Endeks Değerleri 

B Tipi Likit 

Fonlar 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 905.45 649.28 141.90 1547.47 152.16 1669.37 

Akbank 393.64 1694.65 99.01 -909.38 106.65 2607.76 

Anadolubank -137.02 -117.85 -275.45 296.30 1901.79 -647.50 

Delta Menkul -64.52 534.31 137.41 171.02 14608.55 424.59 

Denizbank -236.58 -1561.78 -104.25 255.90 108.85 -905.27 

Ecazıbaşı -6155.30 902.65 -634.66 245.39 471.77 5127.55 

Ekinciler 2891.52 -14969.31 127.72 749.10 -205.02 -320.23 

Finans Yatırım -468.75 426.45 -209.15 829.96 61.12 1746.47 

Global Men 3.82 281.01 -165.85 -236.48 -190.28 -285.54 

Halkbank -12.39 906.21 92.55 -2761.98 157.30 -449.42 

İşbank 360.94 -230.17 118.37 -1694.82 236.99 -1005.09 

Sanko Men 18.12 133.82 -106.43 -339.07 534.40 618.90 

Tekstilbank -86.35 -409.49 -86.32 -5359.17 233.81 -489.77 

Vakıfbank 491.13 -5439.85 110.69 672.78 124.75 836.86 

YKB 541.1136 -808.05 -123.63 -637.90 162.46 2429.36 

Ziraat Yatırım 69.62 -526.80 47.97 1049.54 138.99 1269.64 

B Tipi Tahvil 

Bono Fonlar 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 1.7018 -5.1692 0.8746 -11.5984 -80.9574 -7.5303 

Akbank 13.9038 -5.9739 17.3534 3.7274 -45.7311 -5.5927 

Anadolubank -7.0184 -1.9192 12.0076 10.5486 -66.9735 -1.8662 

Delta Menkul 9.7701 -2.2024 1.8187 52.1875 -368.8042 -5.8852 

Denizbank 3.5798 -4.7706 8.1079 5.3715 32.3171 -3.7475 

Ecazıbaşı -0.4420 -6.7279 0.2914 232.8413 464.4597 -11.2820 

Ekinciler 1.0927 -27.2163 -6.8672 -7.5747 23.6148 -28.0460 

Finans Yatırım 0.4824 -6.7692 5.3331 -1.9349 1057.1043 -4.5491 

Global Men -15.0521 -9.9823 -11.0831 23.4426 -3296.4559 -23.4477 

Halkbank -2.0877 -1.8808 5.7512 -3.1292 25.8407 -2.4488 

İşbank 9.4759 -14.0194 3.3584 -18.3687 122.9268 -7.8974 

Sanko Men 15.4000 -41.9155 201.1101 45.9845 53.2625 102.7941 

Tekstilbank 2.0722 -21.8998 0.6568 -38.1841 -258.6068 -13.6246 

Vakıfbank -0.5223 -11.9096 3.8521 -13.9798 -29.6154 -6.5721 

YKB 11.9540 3.8591 -14.1330 -0.8184 -5.9785 4.4254 

Ziraat Yatırım 2.7594 -27.4808 2.2906 -12.0764 -409.2820 -10.1791 
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Tablo 4.13’e göre, 5 yıllık dönem için hesaplanan Treynor endeks değerleri 

genel olarak negatif bulunmuştur. Söz konusu dönemde en yüksek performans gösteren 

fon Sanko Men olmuş ve bunu YKB takip etmiştir.  

4.3.5. Yatırım Fonlarına İlişkin Jensen Endeks Değerleri 

Tablo 4.14’te, B tipi değişken fonlar için hesaplanan Jensen endeks değerleri 

sunulmaktadır. Bu değerler 5 yıllık dönem itibariyle incelendiğinde, negatif Jensen 

değerine sahip olan Finansbank ve Vakıfbank hariç tüm fonların yüksek performans 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde en yüksek performansı ise TEB’in gösterdiği, 

bunu sırasıyla Ziraat Yatırım, Abank ve Ekinciler’in izlediği kaydedilmiştir. 

Tablo 4.14. B Tipi Değişken Fonlara Ait Jensen Endeks Değerleri 

B tipi likit fonlar için hesaplanan Jensen endeks değerleri Tablo 4.15’te 

sunulmaktadır. Tablo 4.15’e göre, 5 yıllık dönemde negatif endeks değerine sahip olan 

Global Men, Anadolubank, İşbank ve Tekstilbank fonlarının düşük performans 

sergilediği söylenebilir. Bu dönemde en yüksek performans sergileyen üç fon ise 

sırasıyla Eczacıbaşı, Finans Yatırım ve Akbank’tır. 

B Tipi 

Değişken 

Fonlar 

2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 44.4508 8.5377 -15.1884 -1899.3950 63.5032 67.67791 

Ak Yatırım 44.5435 16.7585 11.4733 9.5597 2.4570 10.6781 

Akbank 59.5994 24.6012 -12.2287 0.7514 9.8222 25.17339 

Delta Menkul 36.0504 7.1284 -11.9825 2.1698 2.2862 5.517975 

Ekinciler 0.8226 66.5382 -12.7212 -0.7683 -15.2557 58.84827 

Finansbank 23898.3333 129.3350 -18.3682 -4.7784 -45.6985 -5.80129 

Garantibank 21.3269 8.1342 20.8262 -1.0497 5.6351 9.645691 

Taip Yatırım 8.9470 26.4906 -14.5423 -4.0066 115.1518 40.50502 

TEB C GOLD 58.6787 23.1238 -16.0777 -461.5952 -0.7801 26.85422 

TEB 1183.1610 11.4394 12.9573 -364.9399 192.3939 98.46661 

Tekstilbank 63.2064 32.2373 38.7487 -4.2619 5.4422 26.95578 

Turkishbank -68.3005 132.1589 -139.8023 -0.1931 0.3982 1.806204 

Vakıfbank 69.7781 10.9165 -10.2520 8.7288 1.5260 -0.52344 

YKBY ÖPY 4.8677 0.5788 1.2469 0.9474 2.1635 1.571711 

Yatırım Finans 42.3701 12.4034 -11.1087 -0.5762 10.3843 43.7384 

Ziraat Yatırım 102.9116 17.0557 -10.6576 0.8696 65.2497 88.93435 
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Tablo 4.15. B Tipi Likit Fonlara Ait Jensen Endeks Değerleri 

B tipi tahvil bono fonlar için hesaplanan Jensen endeks değerleri ise Tablo 

4.16’da sunulmaktadır. Tablo 4.16’dan, 5 yıllık dönemde YKB, Abank ve Globel Men 

hariç tüm fonların yüksek performans gösterdiği, en yüksek performansı ise sırasıyla 

Vakıfbank, Tekstilbank ve Denizbank’ın sergilediği görülmektedir.  

Tablo 4.16. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Jensen Endeks Değerleri 

B Tipi Likit 

Fonlar 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank -7482.2564 -38.3636 -191.4316 -1241.1680 -13.8784 63.31414 

Akbank -1860.3161 -55.5424 -81.6947 1.1821 -8.3538 70.84472 

Anadolubank 1216.7801 9.3782 -51.6933 -196.5007 -219.6786 -23.1113 

Delta Menkul -11.4038 -865.9093 -67.4963 -2.6588 -966.3977 13.21557 

Denizbank 3456.8588 77.9885 -24.5126 -5.3502 -8.1745 19.03195 

Ecazıbaşı 36481.9481 -12.3863 -73.5054 -2.4026 -39.3818 162.7361 

Ekinciler -8448.0172 159.3768 -64.9945 4.3630 8.2499 3.192779 

Finans Yatırım 4787.6492 -20.1899 -32.8808 -10.9574 0.5362 75.84783 

Global Men -5.3028 -14.0335 -39.5424 512.7517 33.3101 -23.5652 

Halkbank -4.7563 -14.1638 -117.6300 1681.5948 -12.0276 8.736691 

İşbank -1275.8775 525.5895 -95.3673 16.9599 -21.9248 -22.6037 

Sanko Men -611.1616 1.7470 -24.1608 510.6859 -58.2832 31.97895 

Tekstilbank 417.5805 25.0648 -18.9367 1441.0600 -19.0602 -12.8155 

Vakıfbank -2142.8594 251.5468 -105.2842 -7.8259 -10.8606 21.27673 

YKB -2350.9071 37.7996 -24.2979 7.6486 -13.6418 64.36628 

Ziraat Yatırım -753.4962 36.9424 -12.9786 -9.6006 -9.0861 60.73913 

B Tipi Tahvil 

Bono Fonlar 
2007 2008 2009 2010 2011 5 Yıllık 

Abank 39.2321 7.2065 -12.5554 -4.3284 11.8155 -0.72426 

Akbank -7.7173 37.1317 -182.1040 4.0916 1.8648 41.96631 

Anadolubank 15.0705 12.4383 -11.5838 90.4268 12.7656 9.544402 

Delta Menkul -59.5157 21.5253 -10.8597 -244.7857 37.3086 24.01114 

Denizbank 38.4558 7.5245 -15.0743 68.5191 -6.1291 47.43056 

Ecazıbaşı 53.8796 8.1946 -12.9706 -283.3967 -190.2037 39.96988 

Ekinciler 138.1526 65.7450 -10.8606 39.2689 -2.5134 117.842 

Finans Yatırım 66.6088 32.0698 -10.6274 35.0725 -235.2122 30.08936 

Global Men 48.2464 37.2058 -11.5376 -61.4779 846.0057 -0.33444 

Halkbank 29.7418 17.1238 -15.2418 54.7086 -9.2827 17.89858 

İşbank 113.1167 52.9894 -11.5212 -3.6338 -8.2670 42.19974 

Sanko Men -57.3268 86.6826 25.5629 -5.6715 -15.5329 4.137315 

Tekstilbank 64.2999 13.3855 -12.0746 116.1349 13.0436 49.66364 

Vakıfbank 76.7712 20.2610 -10.7651 38.9094 21.6623 52.61568 

YKB 4.4209 19.5661 -61.1705 -6.3064 0.2209 -43.8474 

Ziraat Yatırım 101.4992 16.5955 -11.3442 -0.9817 59.6979 46.31279 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu tez çalışmasında, Türkiye’de 2007-2011 yılları arasında toplamda 48 adet B 

tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi tahvil-bono fonlarına ait Sharpe, Treynor ve 

Jensen endeksleri kullanılarak söz konusu fonlara ilişkin performans değerlendirmeleri 

yapılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak araştırmaya konu olan 5 yıllık dönemde İMKB-100 

endeksin ortalama getirisi ile B tipi değişken, likit ve tahvil bono fonlarının ortalama 

getirileri kıyaslanmıştır. Her üç fon tipi için, bu fon tiplerinde yer alan tüm fonlar 

üzerinden hesaplanan ortalama getirilerin İMKB-100 endeksinin ortalama getirisinden 

(% 0.884) düşük olduğu görülmüştür. B tipi tahvil bono fonları üzerinden hesaplanan 

ortalama getiri, % 0.831’lik değerle ilk sırada yer almıştır. Bunu % 0.782 ile B tipi 

değişken fonlar, % 0.662 ile de B tipi likit fonlar izlemiştir. 

Daha sonra, regresyon analizinin zaman serisi verilerine uygulanan metodu 

kullanılarak yatırım fonları ile piyasa portföyü arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 

dönemindeki her yıl için tek tek ve genel olarak tüm dönem için, incelenen üç fon tipi 

içerisinde yer alan tüm fonların piyasaya duyarlılığını ölçmek maksadıyla modeller 

kurulmuştur. 5 yıllık dönem için kurulan modellere metin içerisinde yer verilmiş, her yıl 

için tek tek kurulan modellerin ise sadece sonuçları kullanılmıştır. 

5 yıllık model sonuçları incelendiğinde; genellikle, en yüksek duyarlılığa sahip 

fonların aynı zamanda en iyi çeşitlendirilen fonlar olması göze çarpmıştır. Öyle ki, B 

tipi değişken fonlar içerisinde en yüksek duyarlılığa sahip dört fon (0.8411’lik β 

katsayısı ile YKBY ÖPY, 0.0915 ile Garantibank, 0.0867 ile Delta Menkul ve 0.0686 

ile Ak Yatırım), aynı zamanda en iyi çeşitlendirilen fonlar olmuştur (0.8432’lik R
2
 

değeri ile YKBY ÖPY, 0.5317 ile Garantibank, 0.4514 ile Ak Yatırım ve 0.3763 ile 

Delta Menkul). Aynı şekilde B tipi tahvil bono fonları içerisinde 0.0913’lük β katsayısı 

ile en yüksek duyarlılığa sahip fon olan Denizbank, aynı zamanda 0.1905’lik R
2
 değeri 

ile en iyi çeşitlendirmeyi yapan fon sıfatına sahip olmuştur. 

B tipi değişken fonlardan Garantibank; hem en yüksek duyarlılığa sahip, hem en 

iyi çeşitlendirme yapan hem de en başarılı yönetilen fonlar içerisinde yer alan tek 

fondur. 
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Model sonuçlarına bakıldığında göze çarpan bir diğer husus, incelenen tüm B 

tipi likit fonlara ait α ve β katsayılarının ve genel olarak kurulan modellerin istatistiksel 

olarak anlamsız olduğudur. Bu husus, söz konusu fonların piyasa getirisinden farklı bir 

getiri elde etmediği ve piyasa getirisindeki değişikliklerle bu fonların getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki kurulamadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Çalışmada son olarak, yatırım fonlarına ilişkin Sharpe, Treynor ve Jensen 

endeks değerleri hesaplanmıştır. Söz konusu performans ölçütleri incelendiğinde, B tipi 

değişken fonlar içerisinde hem en yüksek duyarlılığa sahip hem de en iyi çeşitlendirilen 

fon olan YKBY ÖPY’nin, Sharpe ve Treynor endeks değerlerine göre en yüksek 

performans gösteren fonlar arasında yer aldığı görülmüştür. B tipi likit fonlardan 

Eczacıbaşı ve Akbank ise, Treynor ve Jensen endeks değerlerine göre en yüksek 

performans gösteren fonlar arasında yer almıştır. B tipi tahvil bono fonlarından hem en 

yüksek duyarlılığa sahip hem de en iyi çeşitlendirilen fon olan Denizbank ise Jenson 

endeks değerine göre en yüksek performans gösteren fonlar arasındadır. 
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EKLER 

Ek 1. B Tipi Değişken / Likit / Tahvil Bono Fonlarının Ortalama Getirilerine Göre 

Sıralanması 

 
Ortalama 

Getiri (%) 

 
 

Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Değişken Fonlar 2007  B Tipi Değişken Fonlar 2008 

İMKB-100 3.080  Yat,Finans 1.353 

YKBY,ÖPY 2.654  TEB 1.281 

GB,özel,B 1.608  TEB,C GOLD 1.223 

Yat,Finans 1.517  Finansbank 1.181 

TEB,C GOLD 1.478  Abank 1.164 

Ak bank 1.438  Ziraat,Yat 1.161 

Abank 1.431  Vakifbank 1.053 

Tekstilbank 1.377  Ak bank 0.980 

Ortalama 1.362  Ekinciler 0.911 

Ziraat,Yat 1.318  Tekstilbank 0.908 

Finansbank 1.298  Taip,Yat 0.768 

Vakifbank 1.273  Turkisbank 0.748 

Ak,yat 1.248  GB,özel,B 0.643 

TEB 1.231  Ak,yat 0.628 

Delta,M 1.152  Ortalama 0.567 

Turkisbank 0.997  Delta,M 0.076 

Ekinciler 0.982  YKBY,ÖPY -5.011 

Taip,Yat 0.790  İMKB-100 -5.060 

     

  &   

     

 
Ortalama 

Getiri (%) 

 
 

Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Değişken Fonlar 2009  B Tipi Değişken Fonlar 2010 

İMKB-100 6.170  YKBY,ÖPY 2.268 

YKBY,ÖPY 6.034  İMKB-100 2.090 

GB,özel,B 1.361  Tekstilbank 0.688 

Ortalama 1.277  TEB,C GOLD 0.674 

Ak,yat 1.269  Yat,Finans 0.659 

Yat,Finans 1.189  Ak bank 0.623 

Ak bank 1.168  Vakifbank 0.597 

TEB,C GOLD 1.161  Ortalama 0.570 

Tekstilbank 1.077  Abank 0.533 

TEB 1.046  GB,özel,B 0.532 

Vakifbank 0.993  TEB 0.502 

Delta,M 0.942  Ak,yat 0.494 

Ziraat,Yat 0.905  Finansbank 0.445 

Abank 0.863  Ziraat,Yat 0.443 

Finansbank 0.763  Delta,M 0.261 

Ekinciler 0.691  Ekinciler 0.252 

Taip,Yat 0.674  Taip,Yat 0.162 

Turkisbank 0.297  Turkisbank -0.007 
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Ortalama 

Getiri (%) 

 
 

Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Değişken Fonlar 2011  B Tipi Değişken Fonlar 5 Yıllık 

Finansbank 0.358  YKBY,ÖPY 1.120 

TEB 0.354  Yat,Finans 1.002 

Ekinciler 0.333  TEB,C GOLD 0.946 

Abank 0.307  İMKB-100 0.884 

Yat,Finans 0.293  TEB 0.883 

Taip,Yat 0.252  Ak bank 0.880 

Ziraat,Yat 0.233  GB,özel,B 0.861 

Ak bank 0.193  Abank 0.860 

TEB,C GOLD 0.193  Tekstilbank 0.833 

GB,özel,B 0.159  Ziraat,Yat 0.812 

Ortalama 0.136  Finansbank 0.809 

Tekstilbank 0.113  Ortalama 0.782 

Turkisbank 0.058  Vakifbank 0.758 

Ak,yat -0.061  Ak,yat 0.716 

Vakifbank -0.124  Ekinciler 0.634 

Delta,M -0.143  Taip,Yat 0.529 

YKBY,ÖPY -0.344  Delta,M 0.458 

İMKB-100 -1.860  Turkisbank 0.419 

     

     

  &   

     

     

     

 Ortalama 

Getiri (%) 

  Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Likit Fonlar 2007  B Tipi Likit Fonlar 2008 

İMKB-100 3.080  Global,men 1.235 

Global,men 1.347  Sanko,men 1.175 

Sanko,men 1.288  Halkbank 1.151 

Halkbank 1.263  Denizbank 1.139 

Denizbank 1.242  Ziraat,Yat 1.128 

Ziraat,Yat 1.215  Finans,Yat 1.117 

Finans,Yat 1.209  Abank 1.097 

Anadolubank 1.193  Anadolubank 1.057 

Abank 1.184  Ortalama 1.050 

Ortalama 1.161  Ecazıbaşı 1.030 

Ecazıbaşı 1.136  Vakifbank 1.010 

Delta,M 1.114  Tekstilbank 0.988 

Tekstilbank 1.101  YKB 0.988 

Ak bank 1.098  İşbank 0.978 

Vakifbank 1.081  Ak bank 0.952 

YKB 1.081  Ekinciler 0.883 

İşbank 1.037  Delta,M 0.875 

Ekinciler 0.990  İMKB-100 -5.060 
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 Ortalama 

Getiri (%) 

 
 

Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Likit Fonlar 2009  B Tipi Likit Fonlar 2010 

İMKB-100 6.170  İMKB-100 2.090 

Global,men 0.709  Global,men 0.466 

Sanko,men 0.640  Sanko,men 0.409 

Ziraat,Yat 0.597  Denizbank 0.337 

Denizbank 0.591  Ziraat,Yat 0.336 

Abank 0.546  Abank 0.303 

Anadolubank 0.544  Finans,Yat 0.290 

Halkbank 0.528  Ecazıbaşı 0.281 

Finans,Yat 0.514  Anadolubank 0.270 

Ortalama 0.494  Halkbank 0.258 

Ecazıbaşı 0.491  Ortalama 0.253 

Vakifbank 0.457  Vakifbank 0.213 

YKB 0.443  İşbank 0.173 

Ak bank 0.419  Ak bank 0.171 

İşbank 0.416  YKB 0.161 

Tekstilbank 0.411  Tekstilbank 0.144 

Ekinciler 0.307  Ekinciler 0.125 

Delta,M 0.300  Delta,M 0.114 

     

     

  &   

     

     

 

 

Ortalama 

Getiri (%) 

  Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Likit Fonlar 2011  B Tipi Likit Fonlar 5 Yıllık 

Global,men 0.521  İMKB-100 0.884 

Sanko,men 0.411  Global,men 0.856 

Abank 0.375  Sanko,men 0.785 

Denizbank 0.373  Denizbank 0.736 

Ziraat,Yat 0.363  Ziraat,Yat 0.728 

Finans,Yat 0.362  Halkbank 0.707 

Ak bank 0.360  Abank 0.701 

Ortalama 0.351  Finans,Yat 0.698 

Anadolubank 0.348  Anadolubank 0.682 

Vakifbank 0.343  Ortalama 0.662 

İşbank 0.339  Ecazıbaşı 0.651 

Halkbank 0.338  Vakifbank 0.621 

YKB 0.338  YKB 0.602 

Ecazıbaşı 0.315  Ak bank 0.600 

Ekinciler 0.311  Tekstilbank 0.590 

Tekstilbank 0.305  İşbank 0.589 

Delta,M 0.213  Delta,M 0.523 

İMKB-100 -1.860  Ekinciler 0.523 
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 Ortalama 

Getiri (%) 

  Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2007  B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2008 

İMKB-100 3.080  YKB, 1.634 

Anadolubank 1.688  Halkbank 1.317 

Finansbank,T 1.463  Yat,finans,T 1.264 

TSKB,T 1.442  Ecazıbaşı 1.231 

Abank 1.385  TEB 1.199 

Vakifbank 1.368  Finansbank,T 1.199 

Ziraat,Yat 1.362  Anadolubank 1.181 

Halkbank 1.336  Ortalama 1.168 

HSBC Bank 1.335  Ziraat,Yat 1.164 

Yat,finans,T 1.317  HSBC Bank 1.116 

Garantibank 1.315  Vakifbank 1.103 

TEB 1.241  Garantibank 1.101 

Ortalama 1.173  TSKB,T 1.084 

Ecazıbaşı 1.143  Denizbank 1.068 

Turkisbank 1.052  Şekerbank 1.065 

Şekerbank 1.019  Abank 1.043 

Denizbank 0.905  Turkisbank 0.927 

YKB, -0.609  İMKB-100 -5.060 

     

     

  &   

     

     

 Ortalama 

Getiri (%) 

 
 

Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2009  B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2010 

İMKB-100 6.170  İMKB-100 2.090 

Denizbank 1.415  YKB, 0.817 

YKB, 1.287  Anadolubank 0.771 

HSBC Bank 1.195  Denizbank 0.768 

Yat,finans,T 1.167  Finansbank,T 0.737 

Finansbank,T 1.165  HSBC Bank 0.646 

TEB 1.160  TEB 0.644 

TSKB,T 1.108  Halkbank 0.573 

Ziraat,Yat 1.063  Ortalama 0.571 

Ecazıbaşı 1.028  Ecazıbaşı 0.560 

Ortalama 1.023  TSKB,T 0.545 

Abank 0.996  Vakifbank 0.513 

Vakifbank 0.985  Yat,finans,T 0.505 

Garantibank 0.971  Ziraat,Yat 0.499 

Anadolubank 0.876  Şekerbank 0.489 

Halkbank 0.753  Abank 0.458 

Şekerbank 0.687  Garantibank 0.373 

Turkisbank 0.506  Turkisbank 0.242 
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Ortalama 

Getiri (%) 

  Ortalama 

Getiri (%) 

B Tipi Tahvil-Bono Fonları 2011  B Tipi Tahvil-Bono Fonları 5 Yıllık 

YKB, 1.505  Finansbank,T 0.945 

Yat,finans,T 0.278  YKB, 0.927 

TEB 0.233  Yat,finans,T 0.906 

Ortalama 0.218  Anadolubank 0.899 

Garantibank 0.212  TEB 0.896 

Turkisbank 0.187  HSBC Bank 0.885 

Finansbank,T 0.160  İMKB-100 0.884 

Şekerbank 0.147  TSKB,T 0.858 

Halkbank 0.138  Denizbank 0.849 

HSBC Bank 0.133  Ziraat,Yat 0.835 

Ecazıbaşı 0.125  Ortalama 0.831 

TSKB,T 0.113  Halkbank 0.823 

Denizbank 0.091  Ecazıbaşı 0.817 

Ziraat,Yat 0.088  Vakifbank 0.799 

Abank 0.070  Garantibank 0.794 

Vakifbank 0.027  Abank 0.791 

Anadolubank -0.020  Şekerbank 0.681 

İMKB-100 -1.860  Turkisbank 0.583 
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Ek 2. B Tipi Değişken / Likit / Tahvil Bono Fonları için 2007-2011 Yılları Süresince Tahmin Edilen Model Sonuçları 

 

 

 

 

Tablo E-1. B Tipi Değişken Fonlara Ait Değerler      

 2007 2008 2009 

B Tipi Değişken 

Fonlar 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St.  

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank 1.3990 0.0315 1.4308 0.4688 0.3108 0.0364 1.1642 0.8297 0.4139 -0.0272 0.8625 0.7954 

Ak Yatırım 1.1860 0.0266 1.2475 0.5663 1.0237 0.0611 0.6283 1.2455 0.8731 0.0761 1.2692 0.9630 

Akbank 1.3933 0.0234 1.4383 0.4191 1.3299 0.0541 0.9800 1.3860 -0.4420 0.0361 1.1683 0.8017 

Delta Menkul 1.1144 0.0309 1.1517 0.6109 0.8243 0.1156 0.0758 2.0042 -0.4921 0.0411 0.9417 0.9327 

Ekinciler 0.0225 0.0274 0.9817 0.5721 1.0090 0.0152 0.9108 0.5141 -0.2592 0.0204 0.6908 0.6866 

Finansbank 1.2618 0.0001 1.2983 0.1858 1.2430 0.0096 1.1808 0.2966 -0.1608 0.0088 0.7633 0.3630 

Garantibank 1.5893 0.0745 1.6083 0.8839 1.0937 0.1345 0.6433 1.8469 1.0888 0.0523 1.3608 0.7788 

Taip Yatırım 0.0103 0.0012 0.7900 0.7633 1.0168 0.0384 0.7683 1.9528 0.5900 -0.0406 0.6742 0.8538 

TEB C GOLD 1.4464 0.0246 1.4775 0.4633 1.6989 0.0735 1.2233 2.1551 -0.4197 0.0261 1.1608 0.8748 

TEB 1.1903 0.0010 1.2308 0.2797 0.2159 0.0189 1.2808 0.9012 0.4374 0.0338 1.0458 0.7246 

Tekstilbank 1.3446 0.0213 1.3767 0.5849 1.1365 0.0353 0.9083 1.0479 0.9492 0.0245 1.0767 0.8417 

Turkishbank 0.9754 -0.0143 0.9967 0.3991 0.7869 0.0060 0.7483 0.3699 -0.0856 0.0006 0.2967 0.3858 

Vakıfbank 1.2483 0.0179 1.2725 0.2954 0.1650 0.0151 1.0525 0.5617 -0.4327 0.0422 0.9925 0.7095 

YKBY ÖPY 2.6584 0.5461 2.6542 6.0061 0.4921 0.8502 -5.0108 11.3580 1.1663 0.9354 6.0342 9.4440 

Yatırım Finans 1.5083 0.0356 1.5167 0.5132 0.3325 0.0268 1.3533 1.0352 -0.5361 0.0483 1.1892 0.8059 

Ziraat Yatırım 1.3033 0.0127 1.3183 0.2811 0.1307 0.0077 1.1608 0.4708 -0.4310 0.0404 0.9050 0.6289 
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Tablo E-1. B Tipi Değişken Fonlara Ait Değerler (Devam)      

 2010 2011 5 Yıllık 

B Tipi Değişken 

Fonlar 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank 0.5337 -0.0003 0.5333 0.1641 0.3224 0.0051 0.3067 0.2210 0.8626 0.0127 0.8595 0.6859 

Ak Yatırım 0.4305 0.0450 0.4942 0.4181 0.2323 0.0946 -0.0608 0.7844 0.7321 0.0686 0.7157 0.9608 

Akbank -0.0030 -0.0040 0.6225 0.3069 0.2813 0.0286 0.1925 0.4006 0.8888 0.0353 0.8803 0.8661 

Delta Menkul 0.0274 0.0126 0.2608 0.4200 0.4001 0.1750 -0.1425 1.6379 0.4783 0.0867 0.4575 1.3305 

Ekinciler -0.0419 0.0545 0.2517 0.3023 0.2763 -0.0181 0.3325 0.4613 0.6361 0.0108 0.6335 0.5865 

Finansbank 0.0348 -0.0073 0.4450 0.1289 0.3348 -0.0073 0.3575 0.1939 -0.0171 0.0029 0.8090 0.4507 

Garantibank -0.1499 0.1428 0.5317 0.8440 0.3538 0.0628 0.1592 0.6236 0.8826 0.0915 0.8607 1.1817 

Taip Yatırım 0.0415 -0.0104 0.1617 0.1546 0.2586 0.0022 0.2517 0.2556 0.5323 0.0131 0.5292 1.0223 

TEB C GOLD 0.6762 -0.0015 0.6742 0.3256 0.0093 -0.0119 0.1925 0.5865 0.9542 0.0355 0.9457 1.1599 

TEB 0.5036 -0.0014 0.5017 0.1473 0.3600 0.0019 0.3542 0.3374 0.8848 0.0090 0.8827 0.6617 

Tekstilbank 0.0612 -0.0144 0.6875 0.6615 0.2634 0.0484 0.1133 0.6514 0.8400 0.0312 0.8325 0.8627 

Turkishbank 0.0012 -0.0061 -0.0075 0.3089 -0.0086 -0.0216 0.0583 0.4685 -0.0174 -0.0096 0.4185 0.5460 

Vakıfbank 0.5135 0.0588 0.5967 0.5059 0.1204 0.0789 -0.1242 0.7011 -0.0171 0.0327 0.7580 0.7447 

YKBY ÖPY 0.9104 0.9609 2.2683 6.9430 1.6036 0.7412 -0.3442 4.7753 1.3219 0.8411 1.1203 8.6246 

Yatırım Finans -0.0074 0.0128 0.6592 0.3336 0.4170 0.0402 0.2925 0.5073 1.0077 0.0230 1.0022 0.8069 

Ziraat Yatırım 0.0070 0.0080 0.4433 0.2749 0.2441 0.0037 0.2325 0.3996 0.8142 0.0092 0.8120 0.5901 
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Tablo E-2. B Tipi Likit Fonlara Ait Değerler      

 2007 2008 2009 

B Tipi Likit 

Fonlar 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank 1.1672 -0.0002 1.1842 0.0978 0.0186 -0.0005 1.0967 0.0902 0.5611 -0.0029 0.5458 0.2230 

Akbank 1.0771 -0.0006 1.0975 0.1006 0.0151 -0.0003 0.9517 0.0784 0.4477 -0.0055 0.4192 0.2674 

Anadolubank 1.1730 0.0010 1.1933 0.1043 0.0282 0.0030 1.0567 0.0865 -0.0784 0.0015 0.5442 0.2495 

Delta Menkul -0.0373 0.0033 1.1142 0.1505 0.8685 -0.0010 0.8750 0.0430 0.3251 -0.0048 0.3000 0.1732 

Denizbank 1.2237 0.0004 1.2417 0.0950 0.0136 0.0002 1.1392 0.0802 -0.0872 0.0036 0.5908 0.2306 

Ecazıbaşı 1.1236 0.0000 1.1358 0.0757 0.0052 -0.0004 1.0300 0.0684 -0.0545 0.0007 0.4908 0.1780 

Ekinciler 0.9800 -0.0001 0.9900 0.0648 0.0056 0.0000 0.8825 0.0633 0.3334 -0.0051 0.3067 0.1922 

Finans Yatırım 1.1873 0.0002 1.2092 0.1133 0.0139 -0.0007 1.1167 0.1071 -0.0704 0.0021 0.5142 0.2111 

Global Men -0.0295 0.0056 1.3467 0.1060 0.0088 -0.0006 1.2350 0.0813 -0.0602 0.0015 0.7092 0.2190 

Halkbank -0.0241 0.0051 1.2625 0.0884 0.0041 -0.0003 1.1508 0.0688 0.5519 -0.0047 0.5275 0.2331 

İşbank 1.0207 -0.0008 1.0367 0.0855 0.9897 0.0019 0.9775 0.0835 0.4398 -0.0046 0.4158 0.2260 

Sanko Men 1.2786 -0.0021 1.2875 0.0969 -0.0031 -0.0018 1.1750 0.1320 -0.0730 0.0030 0.6400 0.2005 

Tekstilbank 1.0861 0.0026 1.1008 0.1108 0.0259 0.0010 0.9875 0.0959 -0.1209 0.0064 0.4108 0.2630 

Vakıfbank 1.0671 -0.0005 1.0808 0.0724 0.0185 0.0001 1.0100 0.0840 0.4804 -0.0046 0.4567 0.2259 

YKB 1.0626 -0.0005 1.0808 0.0939 0.0198 0.0005 0.9875 0.0843 -0.1021 0.0042 0.4425 0.2626 

Ziraat Yatırım 1.1950 -0.0016 1.2150 0.1034 0.0199 0.0005 1.1275 0.0805 0.0988 -0.0076 0.5967 0.2339 
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Tablo E-2. B Tipi Likit Fonlara Ait Değerler (Devam)      

 2010 2011 5 Yıllık 

B Tipi Likit 

Fonlar 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank 0.3028 -0.0002 0.3025 0.0196 0.0315 -0.0023 0.3750 0.1434 -0.0121 -0.0002 0.7008 0.3932 

Akbank 0.0007 0.0006 0.1708 0.0460 0.0282 -0.0034 0.3600 0.1375 -0.0114 -0.0002 0.5998 0.3894 

Anadolubank 0.2720 -0.0014 0.2700 0.0295 0.0431 -0.0002 0.3475 0.1535 -0.0120 0.0005 0.6823 0.4031 

Delta Menkul 0.0088 -0.0033 0.1142 0.0385 0.0335 0.0000 0.2133 0.1136 -0.0154 -0.0012 0.5233 0.4156 

Denizbank 0.0072 -0.0013 0.3367 0.0314 0.0261 -0.0032 0.3733 0.1227 0.0060 0.0003 0.7363 0.4054 

Ecazıbaşı 0.0039 -0.0016 0.2808 0.0264 0.0338 -0.0009 0.3150 0.1347 -0.0117 -0.0001 0.6505 0.3801 

Ekinciler -0.0032 -0.0007 0.1250 0.0545 0.0165 0.0020 0.3108 0.1474 0.0050 0.0016 0.5230 0.3668 

Finans Yatırım 0.0052 -0.0005 0.2900 0.0286 -0.0031 -0.0059 0.3617 0.1269 -0.0140 -0.0002 0.6983 0.4105 

Global Men 0.4646 0.0009 0.4658 0.0717 0.0349 0.0010 0.5208 0.1222 -0.0136 0.0006 0.8555 0.3904 

Halkbank 0.2573 0.0002 0.2575 0.0317 0.0292 -0.0024 0.3383 0.1320 0.0061 0.0007 0.7073 0.4405 

İşbank 0.0051 0.0003 0.1733 0.0253 0.0353 -0.0016 0.3392 0.1371 -0.0097 0.0004 0.5885 0.3758 

Sanko Men 0.4080 0.0008 0.4092 0.0250 0.0337 -0.0006 0.4108 0.1267 -0.0122 -0.0004 0.7845 0.3992 

Tekstilbank 0.1441 0.0001 0.1442 0.0108 0.0339 -0.0018 0.3050 0.1418 -0.0113 0.0009 0.5897 0.4115 

Vakıfbank 0.0054 -0.0007 0.2125 0.0226 0.0329 -0.0030 0.3425 0.1356 -0.0101 -0.0005 0.6205 0.3799 

YKB 0.0062 0.0008 0.1608 0.0329 0.0321 -0.0024 0.3375 0.1399 -0.0111 -0.0002 0.6018 0.3944 

Ziraat Yatırım 0.0031 -0.0003 0.3358 0.0223 0.0233 -0.0026 0.3633 0.1162 -0.0140 -0.0002 0.7008 0.3932 
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Tablo E-3. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Değerler      

 2007 2008 2009 

B Tipi Tahvil 

Bono Fonları 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank 1.3736 0.0350 1.3850 0.5587 0.5125 0.0711 1.0433 1.3269 -0.4893 0.0390 0.9958 0.8253 

Anadolubank -0.2014 0.0261 1.6883 0.7427 1.4301 0.0385 1.1808 1.2293 0.9016 -0.0050 0.8758 0.7159 

Denizbank 0.9028 0.0599 0.9050 1.3128 2.2257 0.1789 1.0675 3.9832 -0.4373 0.0377 1.4150 1.2519 

Ecazıbaşı 1.1143 -0.0187 1.1425 0.6290 1.7601 0.0818 1.2308 2.4096 -0.3976 0.0366 1.0283 0.7208 

Finansbank 1.4726 0.0383 1.4625 0.5430 0.3340 0.0444 1.1992 1.0634 -0.3779 0.0251 1.1650 0.7466 

Garantibank 1.2697 0.0236 1.3150 0.4610 0.3777 0.0461 1.1008 1.1075 -0.4043 0.0312 0.9708 0.7269 

Halkbank 1.3170 0.0095 1.3358 0.2632 0.2277 0.0035 1.3167 0.8204 -0.3309 0.0305 0.7525 0.5464 

HSBC Bank 1.3233 0.0199 1.3350 0.5466 1.3980 0.0436 1.1158 1.1957 -0.4648 0.0437 1.1950 0.7668 

Şekerbank 0.9816 0.0203 1.0192 0.3982 1.2893 0.0347 1.0650 1.0181 -0.2864 0.0248 0.6867 0.4304 

TEB 1.2050 0.0405 1.2408 0.5841 1.9279 0.1126 1.1992 3.0745 -0.5254 0.0345 1.1600 1.0700 

TSKB 1.3877 0.0123 1.4417 0.3612 1.2350 0.0233 1.0842 0.9200 -0.5000 0.0434 1.1075 0.7930 

Turkishbank 1.0190 -0.0178 1.0517 0.4445 1.0014 0.0116 0.9267 0.5797 -0.0580 -0.0023 0.5058 0.3165 

Vakıfbank 1.3317 0.0207 1.3683 0.3216 0.1880 0.0140 1.1033 0.6699 -0.4274 0.0354 0.9850 0.7830 

Yatırım Finans 1.2861 0.0168 1.3167 0.2853 0.2497 0.0123 1.2642 0.8468 -0.5727 0.0532 1.1667 0.8571 

YKB -0.7155 -0.1618 -0.6092 2.0315 1.1319 0.0579 1.6342 5.4841 1.4063 -0.0230 1.2867 2.1619 

Ziraat Yatırım 1.3334 0.0131 1.3617 0.4262 0.1490 0.0090 1.1642 0.8598 -0.5031 0.0443 1.0633 0.8118 
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Tablo E-3. B Tipi Tahvil Bono Fonlarına Ait Değerler (Devam)      

 2010 2011 5 Yıllık 

B Tipi Tahvil 

Bono Fonları 
α Β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 
α β Ort. 

St. 

Sap. 

Abank -0.0828 0.0191 0.4583 0.2729 0.0949 0.0080 0.0700 0.3830 -0.0220 0.0304 0.7905 0.8810 

Anadolubank 0.0996 0.0243 0.7708 0.8563 0.0302 0.0162 -0.0200 0.8664 0.9043 0.0215 0.8992 1.0368 

Denizbank 0.7565 0.0084 0.7683 0.3905 0.1200 0.0094 0.0908 0.6696 0.8712 0.0913 0.8493 1.9691 

Ecazıbaşı 0.5633 -0.0023 0.5600 0.2132 0.0602 0.0016 0.1250 0.6261 0.8256 0.0344 0.8173 1.2292 

Finansbank 0.7218 0.0105 0.7367 0.2996 0.1063 -0.0173 0.1600 0.5341 0.9495 0.0200 0.9447 0.8070 

Garantibank 0.3744 -0.0013 0.3725 0.1844 0.2083 -0.0011 0.2117 0.3352 0.7990 0.0200 0.7942 0.7615 

Halkbank 0.5534 0.0141 0.5733 0.4235 0.0619 -0.0246 0.1383 0.7449 0.8250 0.0070 0.8233 0.7369 

HSBC Bank 0.6208 0.0177 0.6458 0.2872 0.1308 -0.0006 0.1325 0.5226 0.8919 0.0296 0.8848 0.8346 

Şekerbank 0.5007 -0.0081 0.4892 0.2610 0.1472 0.0002 0.1467 0.8556 -0.0048 0.0144 0.6813 0.7248 

TEB 0.6279 0.0115 0.6442 0.3933 0.1749 -0.0188 0.2333 0.6923 0.9077 0.0507 0.8955 1.5221 

TSKB -0.0267 0.0074 0.5450 0.3222 0.0409 -0.0049 0.1125 0.5882 0.8631 0.0205 0.8582 0.7801 

Turkishbank 0.0541 -0.0095 0.2417 0.1934 0.1556 -0.0100 0.1867 0.4510 -0.0176 -0.0043 0.5825 0.5372 

Vakıfbank 0.5072 0.0044 0.5133 0.2686 0.0350 0.0027 0.0267 0.5615 0.8032 0.0162 0.7993 0.7206 

Yatırım Finans 0.4873 0.0125 0.5050 0.2555 0.3239 0.0150 0.2775 0.4525 0.9101 0.0173 0.9060 0.7235 

YKB 1.0525 -0.1669 0.8167 2.0137 -0.0290 -0.1313 1.5050 2.1177 0.9216 -0.0210 0.9267 3.0852 

Ziraat Yatırım -0.0147 0.0150 0.4992 0.3439 0.0923 0.0015 0.0875 0.6003 0.8395 0.0181 0.8352 0.7807 
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