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 Günümüzde küreselle menin toplumlar n gündemine getirdi i kurumlardan biri olan piyasa 
ekonomisinin temelinde özel mülkiyet, fiyatlar, sözle me ve giri im özgürlü ü ve rekabet yatar. Mikro düzeyde, 
irketler finansman sa lamak için fiyatlar  kullan rlar.  

 Finansman sa lamak için kullan lan bir di er yol ise ‘sermaye piyasalar ’ d r. irketler sermaye 
piyasalar n  kullanarak tahvil ve hisse senedi ç kar rlar. 
 Öncelikle tahvil ve hisse senedinin ne oldu una bakal m. Tahvil; devletin ya da özel sektör irketlerinin 
borçlanarak orta veya uzun vadeli fon sa lamak üzere ç kartt klar  borç senetleridir. Hisse senedi ise; anonim 
ortakl klar taraf ndan ç kar lan, belirli ortakl k sermayesine kat lma pay n  temsil eden, yasal ekil artlar na uygun 
olarak düzenlenmi  menkul k ymete denir. Ba ka bir deyi le hisse senedi ortakl k hakk  verir, tahvil ise vermez. 
Tahvillerin al n p sat ld  piyasaya ‘tahvil piyasas ’, hisse senetlerinin i lem gördü ü piyasaya ise ‘hisse senedi 
piyasas ’ denir. Bu iki piyasan n geli mesini engelleyen önemli problemler vard r.  

 
I. İşlem maliyetleri 

 lem maliyetleri isminden de anla labilece i 
gibi yap lan i lemlerin do urdu u maliyetlerdir.  

lem sonras  do abilecek riskleri engellemek için 
yap lan sözle meleri örnek olarak verebiliriz. Bu 
sözle meyi her yat r mc  bireysel olarak yapt r rsa, 
vade sonunda elde edece i kar n büyük bir k sm  
maliyet yüzünden erimi  olacakt r. Bu maliyet hem 
yat r mc y  piyasadan so utacakt r, hem de küçük 
yat r mc lar n piyasaya girmesini imkans z hale 
getirmi  olacakt r. Bu noktada arac  kurumlar 
devreye girer. Arac  kurumlar ayn  i lemleri çok 
say da yat r mc  için yapacaklar ndan sözle meyi bir 
kere haz rlat p uzun süre kullanacaklard r. Ölçek 
ekonomisi kavram yla aç klarsak; yat r mc  say s  ve 
i lem hacmi büyüdükçe, birey ba na dü en maliyet 
dü ecektir. lem maliyetini dü ürmenin di er bir 

yolu da teknolojiyi kullanmakt r. Yani bilgisayar sistemi geli tikçe i lem maliyeti de dü ecektir. Maliyet dü tükçe 
piyasa yat r mc lar n daha çok ilgisini çekecektir çünkü dü en maliyet karlar n  artt racakt r.  

II. Asimetrik Bilgi 

 Bir di er problem ‘asimetrik bilgi’ ad  alt ndaki ‘ters seçim’ ve ‘ahlaki çöküntü’ problemleridir. Ters seçim, 
i lem öncesinde ortaya ç kan bir problemdir. Bu problem bir tür kredi riskidir. Di er bir deyi le kreditör, borcu 
verece i ki iyi seçerken dikkatli olmal d r çünkü geri ödenmeme riski vard r. Bu problemi engellemek için geni  
bir önbilgiye ihtiyaç vard r. Ahlaki çöküntü ise i lemden sonra kar la labilecek bir problemdir. Örne in borcu 
alan ki i kumar oynamak gibi ho  kar lanmayacak faaliyetlerde bulunuyor olabilir. Bu problemi engellemek için 
ise denetlemek ve s n rlamalar koymak gerekir. Bu iki problemin önüne geçebilmek için uygulanan yöntemleri u 
ekilde özetleyebiliriz: 

a. Özel bilgi üretimi ve sat  

b. Hükümet düzenlemeleri 

c. Finansal arac l k uygulamalar  

d. Teminat ve net de er yolu 
 
 ‘Özel üretim ve bilgi sat m ’ ve  ‘hükümet düzenlemeleri’ ba l kl  yöntemlere k saca bakal m. 
Amerika’daki S&P (standart and poors) bilgi sat  yapan bir kredilendirme kurulu udur. Ba ka bir deyi le 
irketler hakk nda daha fazla bilgi alabilmek için bu irketlerden para kar l  bilgi al n r. Ancak burada bele çi 

problemi (free-rider problem) ortaya ç kar. Sat n alan ki i taraf ndan bilgi da t l rsa, hem kendi kar  azal r hem de 
irketin sat na olan talep azal r. Bu da piyasan n etkinli ini engelleyecektir. Buna kar n bu bilgiyi hükümet 
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yat r mc ya sa layabilir. Ancak hükümetin ülkedeki bir irket için iyi ya da kötü eklinde bir bilgi da tmas  yanl  
bir davran  olaca ndan, irketin kendi hakk ndaki bilgisinin kendisi taraf ndan ve do ru olarak da t lmas  
optimum çözüm olacakt r. Hükümetin görevi, irketi bu hareketi yapmaya te vik etmek olacakt r.   
 Finansal arac lar  kullanmak ise yine önemli bir çözüm olacakt r. Çünkü arac  kurumlar, yat r mc ya hem 
dü ük i lem maliyeti hem de bilgi sa lar. Teminat ve net de er çözümleri ise, hem kreditörün kendisini garanti 
alt na almas n  hem de yat r mc n n daha fazla bilgi almas n  sa layan iki yöntemdir. Teminat yoluyla yat r mc , 
ödeyememesi durumunda gösterece i bir kar l n al nmas n  kabul etmi  olur.   
 Ahlaki çöküntü problemini engellemek için ise ‘net de er yöntemi’ ve ‘izleme ve k s tlay c  sözle meler’  
kullan l r. 
 Yat r mc lar irketlerin net de erini inceleyerek borç verme i lemi sonras  hakk nda bir yard mc  fikir 
sahibi olurlar. irketler ise yat r mc lar n net de erini inceleyerek borç verme i lemi sonras n  denetlemi  olurlar. 
Ba ka bir deyi le, yap lacak olan yat r m n de eri, getirisi, gideri ne olacakt r, borcun geri ödenmeme riski ne 
kadard r gibi sorulara cevap aran r. Kreditör, borcu verdikten sonra borcu alan  izler ve denetler. Yani yap lan borç 
sözle mesi ile beraber iki taraf da hem kendilerini garanti alt na al rlar, hem de denetlemeleri kabul etmi  say l rlar. 
Her çözümün amac , dü ük maliyetle daha fazla bilgi sa lamak oldu undan piyasan n etkinli i artar.  
 K saca özetlersek; tahvil ve hisse senedi piyasas n n geli ebilmesi ve etkin olabilmesi için i lem maliyeti, 
ters seçim ve ahlaki çöküntü problemleri vard r. Dikkat edersek bütün bu problemler birbirine ba l d r. Di er bir 
deyi le; ters seçim yap l rsa ve ahlaki çöküntü ile kar la l rsa kreditör bir daha ki sefer için daha kapsaml  bir borç 
sözle mesine ihtiyaç duyabilir. Bu da i lem maliyetinin artmas  demektir. Arac  kurumlar bir çözüm olmakla 
beraber onlar da kendilerini garanti almak zorundad rlar. Bütün bunlar n denetlenmesi için gereken hukuki ve 
idari düzen ya da yat r mc ya daha fazla bilgi sa lama faaliyetleri, hükümet taraf ndan sa lanabilir ya da hükümet 
te vik ederek piyasan n geli imini sa layabilir. Bu problemleri önlemek için uzmanl k ve bilgi önemlidir.  
 Denetleyici kurumlar m z, Türkiye’de bu sorunlar için çözümler geli tirmeye devam etmektedir. Yaz m  
Adam Smith’in iktisadi düzenlemelerle ilgili bir görü ünü aktararak bitirmek  istiyorum: 
 

“Kendi kendilerinin yarg c  olan insanlar n davran  ve talepleri ile kurumlar aras ndaki ili kinin 
süreklili i ancak ve ancak halk n vurgun ve stokçuluk korkular na son veren...(iktisadi) hürriyet 
sistemini tesis edecek hukuksal düzenleme ile mümkündür.” (Alada, 2000). 
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