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Repo Anlasmalan (Geri Satinalma
Anlasmalan-Repurchase Agreements),
ABD'de gelistirilen Japonya, Almanya,
Italya v.s. gibi ülkelerde yaygin bir se
kilde kullarulan, ülkemizde de Hazine
Bonosu islemlerinde son yillarda görü
len artis ile yabanci bankalann öncülü
günde baslayan kisa vadeli, teminatli
(menkul kiymet) borç sözlesmeleridir.

Repo islemleri, fon fazlasi bulunan
yatirimcilarin kisa vadeli atil fonlanni,
fon açigi bulunan kesimlere belirli bir faiz
geliri karsiliginda aktarmalanni saglayan
bir islemdir.

Repo anlasmalarinda taraflardan bi
ri borç verirken, diger taraf bu borcun te
minati olarale menkul kiymetleri, borç
verene ödünç olarak vermektedir. Diger
deyisle taraflardan birinin menkul kiy
metleri belirli bir vade sonunda, belirli bir
fiattan geri satin almak üzere sattigi, kar
si tarafin ise bu vadeniri sonunda tahak
kuk etmis faizi ile birlikte verdigi parayi
geri aldigi vadeli bir islemdir.

Bu islemde, menkul kiymetlerin sa
tiSive esanli olarak geri satin alinmasina
iliskin sözlesme yapilmasi sözkonusudur.

Repo isleminde, menkul kiymetler
esanli olarak gelecekte bir tarihte, satis
fiatina önceden belirlenen faizin ilave

edilmesiyle bulunan fiattan geri satin al
mak üzere satilmaktadir. Islemin basla
digi gün, borç para alinip, karsiliginda
menkul kiymetler satilmakta; islemin bit
tigi gün ise menkul kiymetler borç alana
geri verilirken, borç alan borç verene
borç aldigi paraya karsilik belli miktar bir
faiz ödemektedir.

A- REPO PIYASASININ
GELISIMI

ABD'de Federal Reserve Bank

(ABD Merkez Bankasi) 'in bankalann
mevduata uygulayabilecekleri faiz oran
lan ile ilgili düzenlemesiIlde (Regulation
Q) yapilan degisiklik bankalarin 30 gün
den daha az vadeli mevduata faiz ver

melerinin önlenmesi, repolan yaratmistir.
Repo, vadesiz ve çok kisa vadeli mev
duata faiz verilmedigi durumlarda elle
rinde fon fazlasi bulunduraIllar içiri
önemli bir araç halirie gelmistir.

B- DÜZ VE TERS REPO

Düz repo; islemi borç alan açisin
dan, Ters (Reverse) repo ise borç veren
açisindan tanimlar. Özetle, satilan men
kul kiymetlerin vade sonunda geri satil
masinin taahhüt edildigi repo anlasmasi
na düz repo, satin alinan menkul kiymet
lerin vade sonunda geri satin alinmasi
nin taahhüt edildigi repo anlasmasina
ters repo denir.

c- REPO ISLEMINDE
VADELER

Repo islemlerinde vade genel ola
rak çok kisa süreli (ovemight), (1 ila 30
gün) olmaktadir. Ancak para piyasasin
da repo islemleriniri degisik varyasyon
lan vardir. Bu repo anlasmalan, 30
günlük yada 1 yil gibi daha uzun sü
relidir.

Fakat vadeli repo anlasmalan spekü
latif niteliklidir. Kisa süreli (overnight) re
po anlasmalarinin faiz oranlarina
nisbeten daha düsüktür. Vadeli repo, ya-

tinrnciya daha yüksek getiri saglar. Bu
nun nedeni, vadeli repolardaki likidite
yetersizligidir. Anlasma bozulamadigi ve
satilamadigi içiri vadeli repolar likit de
gildir. Repo anlasmalannin bir diger var
yasyonu ise açik repodur (open repo).

Açik repoda belirli bir dönem içiri an
lasma yapilmakta ancak taraflardan her
biri sözlesmeyi istedikleri zaman sona
erdirme ve borç alanada temiriat olarak
verdigi menkul kiymetleri degistirme
hakki verilmektedir. Bir diger repo ise sü
rekli anlasmadir (contiriuing conttact).
Bu türdeki repo sürekli bir sözlesme ni
teligi kazanmakta, taraflardan herbiri
sözlesmeyi istedikleri zaman feshetrne
dikçe, sözlesme kendiligiriden hergün ye
nilenmektedir.

D- REPO ISLEMINDE
TEMINATLAR

Repo isleminde, genelolarak kamu
menkul kiymetleri kullanilmaktadir. Fa
kat repo piyasasinin hizli gelisimi ile özel
sektör tahvilleri, finansman bonolan,
banka bonolari gibi diger menkul kiymet
lerde de kullanilmaya baslanmistir.

E- TÜRKIYE'DE
YASAL DURUM

Ülkemizde repo isleminin yasal da
yanagi bulunmamasina ragmen daha
öncede bahsettigimiz gibi yapilmaktadir.
Sadece 3291 Sayili Kanun ile 1211 sa
yili T.C. Merkez Bankasi Kanununun 52.
Maddesiride yapilan degisiklikte Merkez
Bankasina etkin bir para politikasi izle
yebilmesi amaciyla açik piyasa islemle
rini yaparken hertüriü menkul kiymeti
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geri satinalma anlasmasi imzalayarak,
satinalma veya gerialma anlasmasi dü
zenleyerek satma yetkisi verilmistir.

Ancak, Ödeme Güçlügü içinde bulu
nan Bankerlerin islemleri hakkinda 35
sayili KHK'ye 45 sayili KHK ile eklenen
EK Md/29'a göre "Menkul Kiymetlerin
AlimISaum faaliyetinde bulunan kurulus
lann, sattik1an menkul kiymeti geri sa
tinalma taahhüdünde bulunmasi yolun
da belge verilmesi veya menkul kiymet
üzerine mesruhat konulmasi yasaklan
mistir. " Bu hüküm, bu kuruluslann men
kul kiymetlerin kendi mali yükümlülükle
rini içeren senetler gibi kullanilmalanin
önlemek için getirilmistir. Bunun nedeni
tasarruf sahiplerini korumak ve araa ku
rumlarin mali güçlerini asari taahhütleri
nedeni ile ödeme güçlügü içine düsme
lerini önlemektir. Araa kuruluslann kendi
aralarinda veya diger kuruluslarla repo
islemleri yapmalan söz konusu degildir.
Fakat buna ragmen yukanda da belirtil
digi gibi ülkemiz de repo araci kurulus
lar tarafindan yaygin bir sekilde
kullanilmaktadir .

r= Iskonto Oram

a= vadeye kalan gün

2. Hazine Bonosu n gün soma, r ora
ninda faiz tahakkuk ettirilerek geri satin
alinir:

Geri Satinalma Fiyati = Satis Fiyati .
n

(1 + ri' __ )
365

r* = ( Nominal Deger ). 365Geri Satinalma Fiyati a-n

Eger geri satinalma oram (r*), sati
lan ve somadan geri satinalman miktar
dan bagimsiz olarak hesaplamak
istedigimizde asagidaki formül uygulanir:

3. Geri Satinalma Oram (r*) he
saplanir:

G- REPO iSLEMINDE
KARAR KRITERI

Repo isleminde karar kriteri, geri
satinalma oranimn, cari iskonto oranin
dan yüksek olmasidir (r* r). Ancakçok
kisa vadeli repo islemlerinde ise en az ge
ri satinalma oranimn, cari iskonto ora
nina esit olmasi gerekir (r*=r). Çünkü
repo isleminde tahakkuk ettirilen faiz
orani (ri) piyasada belirlendiginden, geri
satinalma oranini, cari iskonto ararnna
esitleyen basabas geri satinalma orani
(rbe ), piyasanin cari iskonto oranindan
(r) büyük ise repo isleminin reddedilme
si uygun olacak ve basabas geri satinal

ma orani (rbep)' cari iskonto oranindan
düsük ise repo isleminde cari iskonto
oranimn düsmesiyle daha yüksek kar
saglanabilecektir .

Geri satinalma orani formülünde r ye
rine, r* konulup sadelestirmekle basabas

satinalma orani (rbeP) formülü elde edilir.

F- REPO iSLEMININ
ASAMALARi r* - (

1 + r. a/365

1 + ri n /365

365

a-n

n - a +

Orta Ölçekli isletmelerde Li

KoruyucuBakim i
zeynel GÜNAY

Elektrik Yüksek Mühendisi

PDI-i Müdürlügü Kidemli Uzmani

Aslinda repo, vadeli bir islem oldu
gundan vade sonundaki piyasa kosulla
nna bagli olarak alicmin veya saticmin
karla yada zararla karsilasmasi sözko
nusudur. Diger bir deyisle menkul kiy
metleri repo taahhüdü ile satan araci bir
kurum vade sonunda tahakkuk eden fa

izi ilave ederek menkul kiymetleri geri al
diginda kalan vade için geri satinalma
oranini hesaplayacak ve eger bu oran
kalan vade için o menkul kiymetin piya
sa getirisinden yüksek ise karli, degilse
zararli çikacaktir.

Hazine Bonosu ile bir repo isleminin
asamalan asagidaki gibi hesaplanir:

Genelolarak piyasa faiz oranlan (cari
iskonto orani) düsmekte iken repo isle
mi araci kurum açisindan karli, yüksel
mekte iken risklidir. Yatinrnci açisindan
ise bu durum tersidir.

rbep = Basibos Geri satinalma orani

Repo islemi, belirsizligi azaltmak için
yapilir. Repolann belirlenmis bir getiri
yoktur. Aricak barikalann nakit ihtiya
ci, piyasa faiz oranlan bu oranlar üze
rinde etkili olmaktadir.

1. Hazine Bonosu r oraniyla iskonto
edilerek satilir:

Satis Fiyati -
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Nominal Deger

1 + r. __ a__
365

i. KORUYUCU BAKiM NEDIR?

Bir isletmede makinalarin verimli
çalismalanni saglama yollarindari biri de
bakimlanni düzenli yaparak anzalanni en
aza indirmektir. Periyodik olarak yapi-

lan bu islere biz koruyucu (periyodik) ba
kim diyoruz.

Koruyucu bakimlar makinalan imal
eden firmalar tarafindan belirlenir. Üre

tim yapan makinalarin belirli parçalan-


