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ÖNSÖZ 

Portföy optimizasyonu finans ve sayısal yöntemlerin ilgilendiği 

ortak alanlarından biridir. Bu ortak alanda, araştırmacı ve 

uygulayıcıların kuadratik programlama, doğrusal olmayan 

matematiksel programlama gibi optimizasyon konularına ve bu 

konulara yönelik bilgisayar çözümleme desteğine hakim olmaları 

gerekir. Günümüzde, MATLAB ticari programı, portföy 

optimizasyonu alanında çalışan araştırmacı ve uygulayıcılara, tüm 

akademik çevrelerce kabul gören, çözümleme desteğini sunmaktadır. 

Bu çalışmanın sağlamak istediği özgün katkı, bu yöndür. Çalışma 

kapsamında verilen programlarda, MATLAB’ın bu alan için kullandığı 

kodlama temel çizgisinden ayrılmadan, özgün olmaları hususuna aşırı 

titizlik gösterilmiş, ortalama varyans yöntemi için faklı açılardan 

çözümleme desteğinin tanıtımına azami önem verilmiştir. Çalışmada, 

MATLAB çözümleme desteğinden nasıl yararlanılacağı uygulamalı 

olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada verilen MATLAB programlarından 

yararlanarak, araştırmacı ve uygulayıcıların kendi veri setleri için farklı 

portföy seçim uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmelerine 

imkan tanıyan temel yapının sunulması ve gelecekte daha ileri 

uygulamalar için bir başlangıç kaynak niteliği olma fikri başarılmaya 

çalışılmıştır. 

Günümüze değin çok farklı portföy optimizasyon yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bunlardan Markowitz ortalama varyans yöntemi en 

temel yöntemdir. Bu temel yöntem ortalama yarı varyans yöntemi, 

ortalamadan mutlak sapma yöntemi, yüksek dereceden momentleri 

kullanan yöntem, koşullu riske maruz yöntemi gibi birçok yöntemin 

doğmasına vesile olmuştur.  

Günümüzde MATLAB, PHYTON, R, MATHEMATICA gibi 

birçok program portföy optimizasyonunda gerekli çözüm desteğine 

sahiptir. Ancak bunlar içinde MATLAB ticari programının finansal ve 

optimizasyon araç kutusu ileri çözümlemelerde, farklı fikirleri 

gerçekleştirmede kullanıcılara iddialı ve geniş olanaklar sağlamaktadır.  
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Bu çalışmanın ilk bölümü giriş bölümü niteliğindedir. Birinci 

bölümde çok özet bir şekilde portföy optimizasyonu için gerekli temel 

kavramlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca birinci bölümde, özellikle 

Türkiye’de 2000’li yıllardan günümüze değin portföy optimizasyonu 

alanında bilgi birikimini ortaya koyan geniş literatür incelemesi 

verilmiştir. Ardından çalışmanın temel amacı ile ilgili kısa bir açıklama 

yapılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ortalama varyans yönteminin temel 

modelleri için MATLAB çözüm desteği uygulamalar ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Ortalama varyans portföy optimizasyonu için gerekli olan 

MATLAB programının çözümleme desteği hem optimizasyon araç 

kutusu hem de finansal araç kutusundaki uygulamalar ile ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde temel kısıtların modele ilavesi 

durumunda MATLAB programının çözüm desteği finansal araç 

kutusundaki portföy çözücü nesnesi üzerinden kodlama uygulamaları 

şeklinde ele alınmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde COVİD-19 pandemisinin BİST 

30 endeksindeki getiri ve risk etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma 

kapsamında yazılan MATLAB programları araştırmacı ve 

uygulayıcılara farklı yönlerdeki fikirlerini desteklemek amacıyla 

titizlikle hazırlanmıştır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkışında motivasyon kaynağım değerli 

meslektaşım Sayın Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR olmuştur. 

Kendisine verdiği tüm destek için minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Ayrıca çalışmanın dizgi işlemini büyük bir titizlik ve sabır göstererek 

yapan Sayın Abdullah KAPLAN’a sonsuz teşekkürü borç bilirim. 

Bu çalışmanın Türkiye’nin bilgi birikimine katkı sağlaması, 

araştırıcılara, uygulayıcılara ve öğrenim görenlere ilham kaynağı 

olması en büyük dileğimdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1 TEMEL KAVRAMLAR  

1.1 Portföy 

Finansal piyasalar fon arzına sahip kişiler ile fon fazlasına sahip 

kişiler arasında fon takasını sağlayan, atıl duran tasarrufların 

yatırımlara dönüşümünde aracı rolü işlevi üstlenen ve bundan dolayı 

ülke ekonomilerinin kalkınmalarında önemli etkiye sahip piyasalardır. 

Günümüzde, finansal piyasalar, yatımcılar için yatırım 

yapabilecekleri çok farklı finansal varlıkları sunmaktadır. Bu finansal 

varlıklardan bazıları, örneğin devlet iç borçlanma senetleri, hiç risk 

barındırmazken, bazıları, örneğin hisse senetleri, bölgesel ve küresel 

ölçekli pek çok dışsal değişkenden etkilenerek çok riskli hale 

gelebilmektedir. 

Portföy en yalın tanımıyla, yatırımcının para yatıracağı finansal 

varlıkları çeşitlendirme stratejisidir. Portföy seçimi denildiğinde bir 

yatırımcının en az iki finansal varlıktan oluşacak şekilde yatıracağı para 

için “yatırım sepeti”, “yatırım harmanı”, “yatırım cüzdanı” veya 

“yatırım havuzu” oluşturmasıdır. Finansal piyasalarda işlem gören 

finansal varlıklardan sadece bir tanesi seçilerek, tüm paranın bu finansal 

varlığa yatırılması durumunda, en iyi ile en kötü arasında bir sonuçla 

karşılaşılır. Yatırımcı açısından iyi sonuç kazanç yönlü gelişmedir. 

Kötü sonuç ise kayıp yönlü gelişmedir. Kazanç yönlü olsa bile piyasa 

ortalamasının altında elde edilen kazanç, yatırımcı açısından 

sorgulanabilir bir durumdur. Kazanç beklerken kaybetmek her 

yatırımcı için en kötü senaryodur. Bu nedenle tek bir finansal varlığa 

yapılacak yatırımın neden olabileceği olumsuz durum, ancak ve ancak, 

başka bir finansal varlığa yatırım yapılarak dengelenebilir. Yatırımcının 

bu dengeleme kararına esas olacak finansal varlık çeşitlendirmesine 

portföy adı verilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, portföy, 
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yatırımcının riskten korunma amacıyla finansal varlıklarda 

çeşitlendirmeye gitme stratejisidir. 

Bir portföy, bileşimini oluşturan finansal varlıkların basit toplamı 

olarak değerlendirilmemelidir. Tam tersine portföy bileşimdeki 

finansal varlıkların getiri ve risklerinden etkilenerek kendine özgü 

ölçütleri olan yeni bir varlık yapısıdır. Portföy bileşimindeki varlıkların 

en düşük getirilisi ile en yüksek getirilisi arasında bir yerde getiri 

sağlayacaktır. Aynı şekilde portföy bileşiminde en düşük risk 

barındıran varlık ile en yüksek risk barındıran varlık arasında bir yerde 

riske sahip olacaktır. Bu perspektiften değerlendirildiğinde portföy 

yatırımcının getiri ve risk arasında bir denge bulma arayışıdır.      

1.2 Risk Kavramı 

Genel olarak getiri kavramının anlaşılması kolayken risk 

kavramının anlaşılması kolay değildir. Ayrıca risk ölçümü hangi 

ölçütlere dayalı olarak yapılmalı sorusu halen tartışmalı bir konudur. 

Bu tartışmalı konu gelecekte riskli varlıkların fiyatlarının 

belirsizliğinden kaynaklanır. Bu belirsizliği bazı istatistik ölçütler 

kullanarak olasılıklı süreç olarak kabul etmek daha uzlaşmacı ve daha 

akla yatkın bir görüş olarak kabul edilmektedir.  Riskin matematiksel 

değil de kavramsal içeriğine baktığımızda toplam risk düzeyi iki tür 

riskin bileşimidir. 

1. Sistematik risk: Ülkelerin siyasi, ekonomik, doğa olayları ve 

toplumsal gelişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan risk türüdür. Bu risk 

türü tüm finansal varlıkları eş zamanlı etkilediğinden portföy seçimi 

yoluyla azaltılamayan risklerdir. Sistematik risk finansal varlık 

fiyatlarında aşırı oynaklığa neden olabilir. Bazı finansal varlıkların 

fiyatları aşırı artarken, bazı finansal varlıkların fiyatı aşırı düşebilir.   

2. Sistematik olmayan risk: Sadece belirli bir sektörü etkileyen 

gelişmelerden kaynaklanan risk türüdür. Bu risk sadece belirli bir 

sektöre ait finansal varlıkların fiyatlarında dalgalanmalar yaratacaktır. 

Bu nedenle portföy seçimiyle azaltılabilecek ve dolayısıyla 

yatırımcının etki edebileceği risk türüdür. Bu risk türü sektöre ilişkin 
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finansal risk, şirketin yönetim anlayışından kaynaklanan risk veya iş 

kolu riski şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca, geçmişte finansal 

varlıkların getirilerinde gözlenen oynaklığın değerlendirilmesi, yakın 

geçmiş için şirket bilançolarının incelenmesi (temel analiz), yatırım 

yapılabilir finansal varlıklar arasındaki korelasyonların hesaplanması, 

finansal varlıkların gelişim trendlerinin yorumlanması, şirketlerin itibar 

kayıplarının izlenmesi vb. işlemler sistematik olmayan riskin 

azaltılmasında başvurulabilecek diğer rasyonel yollardır. 

Bu noktada riskin matematiksel içeriğine girmek bu kavramın daha 

iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir. Genel kabul görmüş tanım, 

“yatırımcının beklediği getirinin piyasada gerçekleşen getiriden sapma 

olasılığı” şeklindedir. Bu tanımın varlık getirilerine ait olasılık 

dağılımlarının bilindiğinde geçerli olacağı açıktır. 

Riskin matematiksel olarak tanımlanmasında çok farklı ölçütler 

kullanılmaktadır. Örneğin Markowitz (1959) öncüsü olduğu yaklaşım 

riski varyans ile ölçmektedir. Ancak Markowitz’in (1959) öncü 

kitabında riskin yarı varyansla ölçülmesinin daha geçerli bir yol olacağı 

görüşü de savunulmaktadır. Literatürde riskin sayısal olarak 

ölçülmesinde çok farklı yaklaşımlar vardır. Örneğin Konno ve 

Yamazaki (1991) riskin ortalamadan mutlak sapma (mean absolute 

deviation) ölçütü ile ölçülmesini, Bawa (1975) riskin alt kısmi 

momentler ile ölçülmesinin portföy seçiminde faydalı olacağını, 

Samuelson (1970), Arditti ve Levy (1975), Singleton ve Wingender 

(1986), Chunhachinda vd. (1997), Prakash vd. (2003) çarpıklık ve 

basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin mutlaka risk ölçümlerinde 

kullanılması gerektiğini, Rockafellar and Uryasev (1999) risk 

ölçümünde beklenen kayıp (Expected Shortfall) olarak bilinen koşullu 

riske maruz değerin (CVaR = Conditional Value at Risk) kullanılmasını 

önermektedir. Bu risk ölçütleri aynı zamanda farklı portföy 

optimizasyon yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Gelecekteki 

varlık fiyatlarının belirsizliği veya olasılıklı süreçle meydana gelişi 

nedeniyle yukarıda sayılan risk ölçütlerine farklı yönlerden eleştiriler 

getirilebilir.  
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Her yatırımcının risk karşısındaki tutumları farklıdır. Bu tutum 

yatırımcının portföy oluşturma stratejisini oluşturur. Riske karşı 

gösterilen tutum açısından üç tip yatırımcı olduğu kabul edilir. 

1. Riskten korkan yatırımcılar: Bu yatırımcılar getiri beklentisi 

açısından garanti gördükleri varlıklara yatırım yapmayı tercih 

eden yatırımcılardır. 

2. Risk-getiri dengesini gözeten yatırımcılar: Bu yatırımcılar 

portföy ile elde edilecek getiriyi maksimum kılmayı arzularken, 

aynı zamanda riskin en düşük düzeyde olmasını isterler. 

3. Riski seven yatırımcılar: Her ne kadar bu tür yatırımcılara 

kumarbaz gözü ile bakılabilirse de gerçekte durum farklı 

olabilir. Nitekim finansal piyasalarda zamanla ustalaşan 

yatırımcılar fazla getiri elde etme hırsıyla bu tür davranışlar 

sergileyebilirler. 

1.3 Geleneksel Portföy Teorisi 

Geleneksel portföy teorisi portföydeki varlık çeşidi arttıkça riskin 

azalacağı yaklaşımını savunan görüştür. Bu açıdan geleneksel portföy 

teorisi optimum portföyden çok, varlıklar arasındaki getiri ilişkilerine 

bakmaksızın varlık çeşitlendirmesi fazlalığıyla riskin azalacağını kabul 

eden görüştür. Ancak geleneksel portföy teorisinin de kendi içinde 

ilkeleri vardır. Yatırımcı çaba sarf ederek, finansal piyasalarda işlem 

gören varlıkları izleyerek hareket etmektedir. Ortalama, varyans, 

çarpıklık gibi herhangi bir sayısal ölçüte dayanmaksızın varlıkların 

gelecekte izleyeceği seyrin tahmin edilme felsefesidir. Yatırımcı riske 

karşı aldığı tutuma göre her zaman en yüksek getiriyi hedeflemektedir. 

1.4 Modern Portföy Teorisi 

Markowitz’in (1952) yılında yayımladığı makale ile modern 

portföy teorisinin başladığı kabul edilmektedir. Modern portföy 

teorisinde varlık getirilerinden hesaplanan sayısal risk ölçütleri 

önemlidir. Böylelikle yatırımcı hedeflediği getirinin üzerindeki portföy 
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için minimum riskli portföyü elde edebilecektir. Bu ise portföy 

optimizasyonunda önemli bir kavram olan etkin sınır mantığını 

anlatmaktadır.  

Markowitz’in ortaya koyduğu yaklaşım ortalama-varyans 

yöntemine dayanmaktadır. Markowitz (1952 ve 1959) risk değişiminin 

varyans ile açıklanabileceğini ortaya koymuştur. Bu teorinin 

varsayımları şunlardır. 

1. Rasyonel davranan yatırımcı mutlaka riskten kaçarken getirisini 

maksimize etmeyi amaçlar. 

2. Risk ölçüsü varyanstır. 

3. Yatırımcılar, belirli bir getiri düzeyi için minimum riskli 

portföye veya ters önerme olarak belirli bir risk düzeyinde 

maksimum getirili portföyü amaçlar. 

4. Varlık getirileri ile portföydeki varlık oranları ilişkilendirilerek, 

portföyün getirisi ağırlıklı ortalama ile bulunur. 

5. Varlık getirilerinin olasılık dağılımı normal dağılıma 

yaklaşıktır. 

6. Yatırımcı için yatırımlar tek dönemli olarak yapılır. Bir başka 

ifade ile bir sonraki dönemde yapılan yatırım, bir önceki dönem 

yapılan yatırıma bakılmaksızın yapılır. 

7. Yatırımcının riskini en küçüklemek, getirisini en fazla kılmak 

istemesi kuadratik faydayı işaret eder. 

Literatürde, ortalama-varyans modeline yönelik eleştiriler üç 

noktada yoğunlaşmaktadır:  

1. Gerçekçi olmayan normallik varsayımı: Ortalama varyans 

modeli finansal varlıklara ait getirilerin (birlikte) normal 

dağıldığını varsaymaktadır. Buna karşın para piyasalarında 

finansal varlıklar için gözlenen getirilerin çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin normal dağılıma uygun olmadığı sıkça 

gözlenmektedir. Bu durum simetrik risk ölçüsü kabul edilen 

varyansın, tüm getirilerin dağılımlarını yansıtmadığı anlamına 

gelir.  
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2. Kuadratik (karesel) fayda: Bu yöntemde yatırımcının portföy ile 

elde edeceği fayda kuadratik fayda fonksiyonu ile 

açıklanmaktadır. Bu varsayımın yarattığı sonuç, yatırımcının 

kendisine kazanç anlamına gelen beklenen getiriden daha çok 

riski önemsediği şeklindedir. Bir başka ifade ile riski seven 

yatırımcının riski önemsememe tutumu göz ardı edilir. 

3. Risk ölçüsü olarak varyansın kabul edilmesi: Gerçekte önceki 

iki varsayım gerçekleşmesi şartıyla varyans bir risk ölçüsü 

olabilir. Varyans ortalamanın üzerinde anormal yüksek kazanç 

sağlayan getirileri, ortalamanın altında kayıp anlamına gelen 

anormal düşük getiriler kadar riskli olduğunu anlatan simetrik 

bir risk ölçüsüdür. Oysa yatırımcılar açısından risk, kayıp 

yöndeki getirilerle ilgilidir. Bu nedenden ötürü simetrik risk 

ölçüsü varyans yerine, asimetrik risk ölçülerinin kullanılması 

gerektiği bu yönteme yapılan en önemli eleştiridir.  

Tüm eleştirilere rağmen Markowitz ortalama varyans modeli 

sonradan geliştirilen tüm yöntemlerin çıkış noktasıdır. Nitekim bu 

noktada, diğer portföy seçim modellerine de ilham kaynağı olan 

Markowitz ortalama varyans yönteminin dayandığı temel prensiplerden 

bahsetmek uygun olacaktır. 

1. Portföyün riski, portföy seçimine katılan varlık risklerinin 

toplamından daha küçük gerçekleşir. 

2. Yatırımcının etkin portföyü seçmesi etkin sınır üzerinde 

gerçekleşir. Nitekim sonradan geliştirilen tüm portföy 

optimizasyon yöntemlerinin kendilerine has etkin sınır 

davranışı söz konudur. 

3. Etkin sınır üzerindeki her portföy risk ve getiriyi kullanan bir 

matematiksel programlama modeline karşı gelir.    

1.5 Naive Portföy 

Bir portföyde varlıkların eşit oranda yer almasına Naive portföy adı 

verilir. Bir başka ifade ile Naive portföy “eşit varlık oranlı” veya “eşit 

varlık ağırlıklı” portföydür. Bu çalışmada yabancı literatürde naive 
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portföy adıyla anılan portföy için eşit ağırlıklı portföy kavramı 

kullanılmıştır. 

1.6 Etkin Portföy 

Çizilen etkin sınır üzerinde yer alan ve yatırımcının amacını 

gerçekleştiren her portföye etkin portföy adı verilir. Etkin portföy 

yatırımcının amacını gerçekleştiriyor ise aynı zamanda yatırımcı için 

optimum portföydür. Örneğin bir yatırımcı için belirli bir beklenen 

getiri düzeyi için riskin en düşük olduğu portföyü elde etmek olabilir. 

Bu durumda etkin sınır üzerindeki bu portföy yatırımcı için optimum 

portföydür. Benzer şekilde yatırımcının amacı belirli bir risk düzeyi için 

beklenen getirinin en büyük olduğu portföyü elde etmek olabilir. Bu 

durumda etkin sınır üzerindeki bu portföy yatırımcı için optimum 

portföydür. 

1.7 Literatürde Yapılan Çalışmalar 

Portföy optimizasyonu yöntemlerinin, Türkiye’de, günümüzdeki 

adıyla “Borsa İstanbul veya BİST” geçmişteki adıyla “İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası veya İMKB” kapsamında işlem gören hisse 

senetlerine uygulanması pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu 

çalışmanın yöntem, kapsam ve uygulaması çerçevesinde kalarak, 

ilişkili görülen literatür içeriği, aşağıda ayrıntılı olarak sıralanmıştır. 

Seçilen literatürün gözden geçirilmesinde, geçmişten günümüze doğru 

sıralama esas alınmıştır.  

Küçükkocaoğlu (2002) çalışmasında, İMKB 30 endeksinde yer 

alan şirketlerin 04/01/1999 – 28/12/1999 tarihleri arasındaki günlük 

kapanış fiyatlarını kullanmıştır. Çalışmasının kapsamında EXCEL ve 

çözücü eklentisi ile standart Markowitz ortalama – varyans modeline 

göre optimal portföyün bulunma prosedürünü açıklamıştır. 

Çalışmasının sonuç kısmında ise hesaplama sonucu bulduğu optimal 

portföyü İMKB 100 endeksi, İMKB 30 endeksi ve İMKB 30 eşit 

ağırlıklı portföyü ile karşılaştırmış, karşılaştırma sonucunda ortalama – 
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varyans modelinin İMKB hisseleri için geçerli bir yöntem olduğunu 

söylemiştir. 

Ulucan (2002), İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 

Ağustos 1999 – Eylül 2003 tarih aralığındaki aylık getirilerini 

kullanarak, İMKB 30 endeksi ile aynı getiri düzeyine sahip daha düşük 

riskli etkin portföyü ortalama – varyans yöntemi ile bulmuştur. 

Çözümlemesinde EXCEL ve çözücü eklentisini kullanmıştır. 

Özdemir ve Turan (2004) çalışmalarında, riskin minimize edildiği, 

getirinin maksimize edildiği iki amaçlı portföy optimizasyonunu ele 

almışlardır. Yaptıkları uygulama çalışmasında, İMKB endeksinde yer 

alan hisse senetlerinin 03/08/1998 – 31/08/2000 tarih aralığındaki 

günlük kapanış fiyatlarını kullanmışlardır. 

Çetin (2007), 03/01/2005 – 01/07/2007 tarih aralığında İMKB 30 

endeksinde yer alan hisse senetlerinin günlük düzeltilmiş kapanış 

fiyatlarını kullanarak, aşığa satışa izin verilen ve verilmeyen 

portföyleri, Markowitz ortalama – varyans yöntemini kullanarak 

belirlemiştir. Çalışmasında açığa satışa izin verilmeyen portföyü 

karşılaştırmaya esas yatırım portföyü olarak belirleyerek, bu yatırım 

portföyünün 02/01/2006 – 30/06/2006 (122 gün) dönemi için yapılabilir 

olup olmadığına karar vermek istemiştir. Bu amaçla İMKB 100 

endeksi, İMKB 30 endeksi ve İMKB 30 endeksinden oluşturduğu eşit 

ağırlıklı portföyden hesapladığı beklenen getiri ve standart sapma 

değerleri ile yatırım portföyünün belirtilen dönemdeki getiri ve standart 

sapma değerlerini karşılaştırmıştır. Bu sübjektif deneye dayanarak 

Markowitz ortalama – varyans portföy seçim modelinin İMKB hisseleri 

için kullanılabilir bir yöntem olduğunu söylemiştir. Hesaplamalarda 

EXCEL ve çözücü eklentisini kullanmıştır. 

Kardiyen (2008), Markowitz’in ortalama – varyans modeli ile 

Konno ve Yamazaki’nin ortalama mutlak sapma (MAD) modellerini 

karşılaştırmayı amaçlamıştır. Çalışmasında, İMKB 50 kapsamında 

işlem gören 15 hisse senedi için değişen getirilere sahip 10 portföyü 

standart Markowitz kuadratik programlama ve doğrusal 

programlamaya dayanan MAD ile elde etmiştir. Her iki yönteme göre 
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elde ettiği 10 portföydeki bileşenlerin aşağı yukarı benzer sonuçlarda 

olduğunu ifade etmiştir. Ardından her iki yöntemin çok değişkenli 

normal dağılıma sahip olmayan getiriler yapısında karşılaştırılması için 

bir simülasyon çalışması yapmıştır. Yaptığı simülasyon çalışmasında 

getirilerin durağan pareto dağılımının özel bir hali olan cauchy 

dağılımına sahip olması durumunda Markowitz ve MAD yöntemlerinin 

davranışına ilişkin yargılarda bulunmuştur. Uygulamasında MATLAB 

programını kullanmıştır. 

Kayalıdere ve Aktaş (2008) yaptıkları çalışmada, Markowitz’in 

ortalama – varyans, Sharpe’ın tek indeks modeli ile Elton-Gruber-

Padberg yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmalarının kapsamında 

İMKB’de işlem gören tüm hisse senetlerini ve İMKB’de en yüksek 

işlem hacmine sahip yüz hisse senedini kullanarak üç yöntemi 

karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında, Haziran 2001 – Aralık 2007 tarih 

aralığında, hisselerin günlük kapanış fiyatlarından hesapladıkları aylık 

ortalama getirileri kullanmışlardır. Üç yöntemin karşılaştırılmasını 

Ocak 2004 – Aralık 2007 tarih aralığı için hesapladıkları performans 

ölçülerinden Sharpe oranı, M2, Treynor oranı, T2 ve Jensen alfa 

oranlarına göre yapmışlardır. Çalışmalarında Finnet Portfolio Advisor 

programını kullanmışlardır. 

Altaylıgil (2008), portföyün risk ölçüsü olarak varyans yerine 

üçüncü momentin kullanılmasının önemini literatüre dayanarak 

anlatmış ve bu amaca dayandırdığı çalışmasında İMKB 30 endeksinde 

yer alan hisseler arasından seçtiği 28 hisse üzerinden bir uygulama 

sunmuştur. Sunduğu uygulamada, kullandığı veriler, 18/11/2005 – 

28/03/2008 döneminde günlük fiyatlardan hesapladığı logaritmik 

getirilerdir. Çalışmasında, Markowitz ortalama–varyans modeli, 

ortalama-varyans-çarpıklık modeli ve ortalama-varyans-çarpıklık-

entropi optimizasyon yöntemlerini kullanmış, bu üç yöntemin 

performanslarını Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen alfası ile 

karşılaştırmıştır. 

Cihangir, Güzeler ve Sabuncu (2008), İMKB’de işlem gören 65 

şirket hisse senedinin 01/01/2004 – 31/05/2007 tarih aralığındaki 42 

aylık getirilerini kullanarak Konno ve Yamazaki’nin ortalama mutlak 
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sapma (MAD, mean absolute deviation) portföy optimizasyon modeli 

ile portföy seçimini yapmışlardır. Çözümlemelerinde MPL for 

Windows programını kullanmışlardır. 

Topal ve İlarslan (2009), İMKB 30 endeksi içinden belirledikleri 

dört hisse senedinin 02/01/2006 – 29/12/2006 tarihleri arasındaki 

günlük getirilerini kullanarak aynı zamanda tanjant portföyü olarak 

ifade edilen Sharpe oranının maksimize edildiği ortalama – varyans 

modelini ele almışlardır. Çözümlemelerini EXCEL ve çözücü 

eklentisinde yapmışlardır. 

Birgili ve Tuna (2010), 04/01/2007 – 31/12/2007 tarih aralığında 

İMKB 30 endeksinde yer alan 28 hisse senedini kullanılarak 

Markowitz’in ortalama-varyans yöntemi ile Sharpe’ın tek endeks 

modeli için kullanılan Elton-Gruber yönteminin karşılaştırmasını 

yapmışlardır. Performans karşılaştırma ölçütü olarak Sharpe oranı ile 

değişim katsayılarını kullanmışlardır. Uygulamalarını EXCEL ve 

çözücü eklentisi ile gerçekleştirmişlerdir. 

Kapucu (2011) kitabında portföy ile ilgili temel hesaplamalar, etkin 

portföyün elde edilmesi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli ve Black-

Litterman yaklaşımını İMKB uygulamaları ile anlatmıştır. 

İskenderoğlu ve Karadeniz (2011) çalışmalarında, iyi 

çeşitlendirme yapılmış bir portföy için varlık sayısının ne olması 

gerektiğini incelemişlerdir. Bu amaçla, İMKB 30 ve İMKB 100 endeks 

riskinden daha düşük riske sahip portföylere bakmışlardır. 

Uygulamalarında İMKB 30 kapsamında işlem gören hisse senetlerinin 

02/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasındaki kapanış fiyatlarını 

kullanmışlardır. 

Kaya ve Kocadağlı (2012), Eylül 2011 ve Ekim 2011 tarih 

aralığında İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin günlük 

kapanış fiyatlarını kullanarak Markowitz ortalama-varyans yöntemi, 

Sharpe’ın tek endeks modeli ve ortalamadan mutlak sapma portföy 

optimizasyon yöntemini kullanılarak portföyleri belirlemişlerdir. 

Ayrıca β katsayısı kısıtını ekleyerek portföy seçim önerisinde 
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bulunmuşlardır. Hesaplamalarda MATLAB ile EXCEL ve çözücü 

eklentisini kullanmışlardır. 

Uyar ve Kangallı (2012) çalışmalarında, Markowitz ortalama – 

varyans modeliyle portföy seçiminde, hisselerin işlem hacmi etkisini 

incelemişlerdir. İşlem hacmi etkisini yorumlamak amacıyla sundukları 

uygulamada, İMKB 30 kapsamında işlem gören hisse senetlerinin 2007 

– 2010 dönemlerine ait hem günlük hem de aylık getirileri kullanarak, 

günlük ve aylık getirileri kullanmanın etkilerini de yorumlamışlardır. 

Uygulamalarını MATLAB üzerinden gerçekleştirmişlerdir. 

Tuna (2012), Markowitz ortalama - varyans modelinde önemli 

işleve sahip kovaryans matrisinin tahmin edilmesi konusunu ele almış, 

örnek kovaryans tahmin edicisiyle Ledoit-Volfe küçülme tahmincisini 

karşılaştırmıştır. 

Abay (2013) çalışmasında, örneklemini İMKB 30 endeksinde yer 

alan hisseler arasından seçtiği 20 hisse senedi ile oluşturmuştur. 

Sunduğu uygulamada, kullandığı veriler, seçtiği 20 hisse senedinin 

2005 yılına ait 12 aylık basit getirileri ile İMKB 30 aylık endeks 

değerleridir. Çalışmasında kullandığı yöntem Markowitz’in standart 

karesel (kuadratik) programlamasına dayanan ortalama – varyans 

modelidir. Çalışma kapsamında kuadratik programlama ile bulduğu ve 

etkin sınır üzerinde yer alan değişik getiri ve risk düzeylerine sahip 

portföyleri göstermiştir. Ayrıca İMKB 30 endeksiyle aynı getiriye sahip 

daha düşük riskli portföyü, İMKB 30 endeksiyle aynı risk düzeyine 

sahip daha yüksek getirili portföyü kuadratik programlama ile elde 

etmiştir. Çözümlemelerinde EXCEL ve çözücü eklentisini kullanmıştır. 

Mazgit (2013), Markowitz’in ortalama – varyans modelinin BİST 

30 için uygun bir yöntem olduğunu, gerçekleştirdiği sübjektif bir 

deneme ile açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla aylık düzeltilmiş basit 

getirileri kullanarak Ocak 2007 – Aralık 2009 tarih aralığını gözlem 

dönemi, Ocak 2010 – Aralık 2012 tarih aralığını test dönemi olarak 

adlandırmıştır. Test döneminin her ayı için portföyü belirlerken, en eski 

ayı çıkartarak, toplamda yenilemeli 36 portföy elde etmiştir. Yaptığı 

denemede, amaç denklemi riskin minimize edilmesine dayanan 
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ortalama – varyans portföylerinin, çoğunlukla BİST 30 endeksinden 

daha yüksek getiri sağladıklarını ve değişim katsayılarının daha küçük 

olduğunu göstermiştir. Hesaplamalarda EXCEL ve çözücü eklentisini 

kullanmıştır. 

Akçayır, Doğan ve Demir (2014), İMKB 50 kapsamında işlem 

gören hisse senetlerinin 01/08/2013 – 30/09/2013 tarih aralığındaki 

kapanış fiyatlarını kullanarak portföy seçiminde Markowitz ortalama 

varyans modelini, eşit ağırlıklı, maksimum getirili, minimum riskli, 

maksimum Sharpe oranlı, Elton-Gruber yöntemiyle bulunan portföyün 

riskine eşit, Elton-Gruber yöntemiyle bulunan portföyün getirisine eşit 

portföy seçimleri olarak uygulamışlardır. Çalışmalarının son 

bölümünde ise ortalama – varyans modeli ile en düşük riskli ve en 

düşük getirili iki hisse senedi için portföy riskleri, portföy getirileri ve 

etkin sınırlar gösterilmiştir. Çözümlemelerinde EXCEL ve çözücü 

eklentisini kullanmışlardır. 

Bilir (2016), BİST’de işlem gören hisseler arasından seçtiği 10 

hisseye ait Markowitz’in ortalama – varyans modeli ile Sharpe oranının 

kullanıldığı bir uygulama sunmuştur. Sunduğu uygulamada, kullandığı 

veriler, seçtiği 10 hisse senedine ait 2015 yılındaki aylık geçmiş 

fiyatlardır. Hesaplamalarda EXCEL ve çözücü eklentisini kullanmıştır. 

Şişman ve Karaca (2016), BİST100 endeksinde sürekli işlem gören 

23 hisse senedinin, 1999 – 2001 ve 2008 – 2010 kriz dönemlerinde 

logaritmik aylık getirilerini kullanarak, kriz dönemlerinde Markowitz 

ortalama – varyans modelinin kullanılabilirliğini yorumlamışlardır. Bu 

amaçla standart Markowitz kuadratik programlama modelini ve Sharpe 

oranı maksimizasyonu modellerini kullanmışlardır. Finansal varlık 

oranının pozitif olma kısıtına ve portföyde finansal varlık oranının en 

fazla %20 olma kısıtına göre model çözümlemelerini yapmışlardır. 

Hesaplamalarında EXCEL ve çözücü eklentisini kullanmışlardır. 

Bayramoğlu ve Yayalar (2017) çalışmalarında, çeşitli kısıtların 

ilave edildiği ortalama – varyans portföy optimizasyonunda Sharpe, 

M2, Fama ve VaR performans ölçütlerinden hangilerinin daha iyi 

olduğunu incelemişlerdir. Uygulamalarında BİST 30 endeksi 
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kapsamında işlem gören 22 hisse senedinin 31/12/2013 – 30/11/2015 

aylık fiyatlarını kullanmışlardır. 

Aksaraylı ve Pala (2018) çalışmalarında, portföye dahil edilmesi 

düşünülen finansal varlıkların normal dağılımlı olmaması durumunda 

ortalama – varyans modeline çarpıklık, basıklık gibi yüksek dereceden 

momentlerin ve entropi bilgisinin dahil edildiği polinomsal hedef 

programlama modelini ve bu türden modellerin çözümünde önerdikleri 

kısmi hedef programlama yaklaşımını tanıtmışlardır. Sundukları 

uygulamada Ocak 2005 – Aralık 2015 tarihleri arasında BİST 30 

kapsamında sürekli işlem gören 21 adet hisse senedinin aylık getirilerini 

kullanmışlardır. 

Çekiç (2018) çalışmasında, ortalama – varyans yöntemiyle bulunan 

portföyün performansı üzerinde etkili olan tahmin hatalarının önüne 

geçmek amacıyla, literatürde önerilen üç bayesci yaklaşımı 

incelemiştir. Uygulamasında BİST 30 endeksinde işlem gören hisse 

senetlerinin 01/01/2010 – 31/12/2016 tarih aralığındaki günlük 

logaritmik getirilerini kullanmıştır. 

Atan, Atan ve Halıcı (2018) çalışmalarında belirledikleri kısıtlar 

altında doğrusal, hedef ve kuadratik programlama modelleri ile portföy 

seçimini ele almışlardır. Uygulamalarında, BİST 30 endeks 

kapsamında işlem gören hisse senetlerinin 84 aylık getirilerini 

kullanmışlardır. Çözümlemelerini WINQSB ile EXCEL ve çözücü 

eklentisini kullanarak yapmışlardır. 

Sabuncu ve Cihangir (2018) çalışmalarında hedef programlama 

modeli ile portföy optimizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. 

Uygulamalarında Türkiye’de ilk 500 büyük sanayi şirketi içinde 

BİST’de işlem gören 91 firmanın 01/06/2018 – 31/12/2012 günlük 

düzeltilmiş kapanış fiyatlarını kullanmışlardır. Hedef programlama 

modelinin çözümünü MPL for Windows paket programında 

yapmışlardır.  

Türkiye’deki literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

ortalama – varyans portföy optimizasyonu için çoğunlukla EXCEL ve 

çözücü eklentisinin kullanıldığı görülür. Ancak, EXCEL ile portföy 
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optimizasyonu icra edilirken, tüm işlem basamaklarının manuel olarak 

kullanıcı tarafından birer birer gerçekleştirilmesi gereklidir. EXCEL ve 

çözücü eklentisinin kullanmanın en büyük sakıncası ise büyük boyutlu 

problemlerde ve tamsayı kısıtlarının varlığında ortaya çıkar. Bu tür 

durumlarda, EXCEL ve çözücü eklentisi çözüme ulaşmada yetersiz 

kalabilmekte veya aşırı zaman tüketimine neden olabilmektedir. Buna 

karşın, günümüzde MATLAB, R, STATA, PHYTON, 

MATHEMATICA gibi programlar finans, banka, yatırım aracı 

kurumları ile sermaye piyasasında çalışan uygulayıcılar için çok 

kullanışlı çözümlemeler sunabilmektedir. Bunlar içinden, özellikle, 

MATLAB programının finansal ve optimizasyon araç kutusu ve 

fonksiyonları, tüm akademik çevrelerce kabul gören uygulamaları 

içermektedir. 

Uluslararası literatürde endeksli dergilerde yapılan çok sayıda 

araştırma vardır. Bu çalışmalarda ortalama varyans optimizasyonuna 

ilişkin çok faklı yönler incelenmiştir. Bu literatüre ait ayrıntılı gözden 

geçirme Kalaycı vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada bulunabilir. 

1.8 Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu 

Ortalama – varyans portföy optimizasyonu için çok farklı 

modelleme seçenekleri söz konusu olabilmektedir. Bu modelleme 

seçenekleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Klasik Markowitz kuadratik programlama modeli 

• Etkin sınırdaki iki uç (limit) portföyün elde edilmesi 

• Belirli bir getiri düzeyindeki minimum riskli portföyün elde 

edilmesi 

• Belirli bir risk düzeyindeki maksimum getirili portföyün elde 

edilmesi 

• Eşit ağırlıklı portföy 

• Sharpe oranı maksimizasyonu 

• Çeşitli kısıtların modele ilavesi 

Yukarıda sayılan modelleme seçenekleri farklı optimizasyon 

tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Ancak klasik Markowitz 
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ortalama varyans portföy optimizasyonu dendiğinde etkin sınırda her 

portföyün kuadratik (karesel) programlama kullanılarak bulunması 

anlaşılmalıdır. Bunların dışında örneğin Sharpe oranı 

maksimizasyonunda doğrusal olmayan programlama modeli 

çözümlemede kullanılmalıdır.    

Yukarıdaki modelleme seçenekleri ile ilgili temel bilgiler; Kim vd. 

(2016) Fabozzi vd. (2010) Vijayalakshmi (2018, s.1-11), Cornuéjols 

vd. (2007, 98-110), Best (2010, s.21-36), Mansini vd. (2015, s.7-12) ve 

Chen vd. (2010, s.165-184) kaynaklarından bulunabilir. 

1.9 Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın ana amacı, ortalama – varyans portföy 

optimizasyonu için MATLAB finansal ve optimizasyon araç 

kutularının sundukları çözüm olanaklarını ve fonksiyonlarını tanıtmak, 

BİST hisselerine yönelik uygulamalar üzerinde gösterebilmektir. Bu 

amacı gerçekleştirirken, sadece MATLAB’ın finansal araç kutusunda 

mevcut olan ortalama varyans modellerinin çözümünde kullanılan 

Portfolio nesnesiyle sınırlı kalınmamış, aynı zamanda optimizasyon 

araç kutusundaki kuadratik programlamaya dayanan çözücü 

kullanılarak, kişiye özel (custom) program ve fonksiyonların 

yazılmasında uygulayıcılara temel fikirler verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, araştırmacı ve 

uygulayıcılara MATLAB programının bu alandaki çözüm imkânlarının 

tanıtımı amaçlanmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise MATLAB 

programlarının desteğinde Covid-19 pandemisinin BİST 30 endeksinde 

işlem gören hisse senetlerinden oluşturulacak portföy bileşimlerine 

etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde verilen MATLAB 

programları, bu alanda çalışan araştırmacı ve uygulayıcılara farklı 

yönlerdeki fikirlerini gerçekleştirebilmelerine faydalı olma hedefiyle 

tasarlanmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2 ORTALAMA VARYANS PORTFÖY 

OPTİMİZASYON MODELLERİNDE 

MATLAB UYGULAMALARI 

2.1 Markowitz Ortalama Varyans Portföy Seçim 

Modeli 

Modern portföy teorisinin kurucusu kabul edilen Nobel ödüllü 

Markowitz’in (1952, 1959, 1987) risk ölçüsü olarak varyansı kullandığı 

yaklaşımdan sonra portföy seçim modellerinin matematiksel 

yöntemlerle belirlenmesi popülerlik kazanmıştır. Gerçekte portföy 

optimizasyonu, her bir finansal varlığın geçmişte gerçekleşen 

fiyatlardan hareketle hesaplanan portföy getirisinin maksimize 

edilmesi, riskin minimize edilmesi prensibine dayanmaktadır. 

Ortalama varyans portföy optimizasyon modeli bir kuadratik 

programlama problemidir. Markowitz ortalama varyans portföy 

optimizasyonu ile başlayan gelişim süreci günümüzde farklı boyutlar 

kazanmaya devam etmektedir. Nitekim Markowitz’in ortaya koyduğu 

yaklaşım ile bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler birleşince 1980’li 

yıllardan sonra portföy optimizasyonunda büyük gelişmeler 

yaşanmıştır. 

Markowitz varlıkların geçmişteki fiyat hareketlerinden hesaplanan 

beklenen getirilerden sapmaları risk olarak kabul etmektedir. Bu kabul 

riskin varyans ile ölçülebileceği yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

Markowitz ortalama varyans yönteminin bir başka önemli noktası, 

portföy seçiminde etkin sınır (efficient frontier) olarak adlandırılan 

mantığın ortaya konulmasıdır. Gerçekte etkin sınır minimum varyanslı 

portföy ile maksimum getirili portföy arasında çizilen eğridir. Bu eğri, 

ikinci dereceden (karesel veya kuadratik) bir fonksiyonun grafiği olarak 

adlandırılan parabolün koordinat sisteminin birinci bölgesindeki yatık 

halidir. Bu yatık parabole ait ekseninin üst tarafındaki eğri, etkin sınır 

olarak adlandırılmaktadır. Bu eğri yatırımcının kendisine özgü 
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davranışlarına dayanarak portföy seçiminde karesel (kuadratik) fayda 

sağlama prensibinden hareket ettiği görüşünü yansıtmaktadır. 

2.2 Getiri Hesaplama Yöntemleri 

Portföy seçimi varlıkların getirileri üzerinden yapılır. Getiriler 

yüzde olarak ölçülmüş değerlerdir. Finansal varlıkların geçmişteki fiyat 

hareketlerinden getirilerin hesaplanmasında başlıca iki yöntem vardır. 

Semboller: 

,i tr  
i.nci finansal varlığın t dönemi için hesaplanan 

getirisi. 

,i tP   
i.nci finansal varlığın t döneminde piyasada 

gerçekleşen fiyatı. 

,i t 1P −
  

i.nci varlığın t-1 döneminde piyasada 

gerçekleşen fiyatı. 

1. Basit getiri hesaplama yöntemi: Bu yöntem istatistik derslerinde 

öğretilen zincirleme indeks değerleridir. Basit getiri hesaplama 

yönteminde aşağıdaki formül kullanılır. 

, , 1 ,

,

, 1 , 1

1
i t i t i t

i t

i t i t

P P P
r

P P

−

− −

−
= = −           (2.1) 

2. Logaritmik (sürekli) getiri hesaplama yöntemi: Bu yöntemde 

istenilen tabanda logaritma kullanılabilir. Ancak genel eğilim 

doğal logaritma tabanının kullanılması şeklindedir. 

( ) ( )i ,t

i ,t i ,t i ,t 1

i ,t 1

P
r ln ln P ln P

P
−

−

 
= = − 

 

     (2.2) 
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2.3 MATLAB Programında Getiri Hesaplama 

Uygulamaları: 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

readtable Dosyadan veri alma. 

tick2ret Getiri hesaplama fonksiyonu. 

Portföy optimizasyonunda veri seti hazırlamada kullanılan en etkili 

yol, finansal varlıkların belirli bir tarih aralığında gerçekleşmiş 

düzeltilmiş kapanış fiyatlarını EXCEL programında düzenlemektir. 

EXCEL programında örnek bir veri hazırlama uygulaması Şekil 2.1’de 

gösterilmiştir. Hesaplama tekniğini ayrıntılı olarak tanıtmak amacıyla 

BİST 30’dan seçilen üç hisse senedi için ve az sayıdaki geçmiş kapanış 

fiyatları verisi kullanılmıştır. 

Şekil 2.1: EXCEL’de veri seti hazırlama örneği. 

 

EXCEL programında elektronik tablo formatında hazırlanan örnek 

veri seti 2021 yılında üç hisse senedine ait aylık düzeltilmiş kapanış 

fiyatı verilerini göstermektedir. Hazırlanan bu veri setinin MATLAB 

programına transferinde readtable komutu kullanılmaktadır. Şekil 

2.1’de hazırlanan veriler DataSet isimli bir EXCEL dosyasında kayıtlı 

olsun. Bu durumda readtable komutu kullanılarak EXCEL’den 

MATLAB programına bu dosyanın transferi Şekil 2.2’de gösterilen kod 

yazımı ile gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 2.2: readtable komutu ile EXCEL’den MATLAB 

programına veri transferi. 

 

Şekil 2.2’de Workspace alanında DataSet isimli EXCEL 

dosyasında var olan aylık hisse senedi kapanış fiyatı verilerinin Veriler 

isimli MATLAB tablosuna aktarıldığı görülmektedir. Workspace 

alanındaki Veriler isimli tablonun üzerine çift tıklandığında MATLAB 

programına aktarılan verilerin görüntüsüne ulaşılabilir. Şekil 2.3’de bu 

görüntü gösterilmiştir. 

Şekil 2.3: MATLAB programında Veriler isimli tablodaki veri 

setinin görünümü. 
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Örnek uygulamada veriler isimli tabloda bulunan 12 adet aylık 

kapanış fiyatından ilk birinci ay hariç olmak üzere toplam 11 adet getiri 

hesaplanacaktır. Bir başka ifade ile portföy için fiyatlar 𝑇 = 12 adet, 

ancak getiri sayısı 𝑇 − 1 = 11 adet olacaktır. Bu işlem MATLAB 

programında tick2ret isimli fonksiyonla kolaylıkla yapılmaktadır. 

Varlık getirilerinin basit veya logaritmik (sürekli) olarak hesaplama 

şekli Şekil 2.4’te gösterilmiştir. 

Şekil 2.4: tick2ret fonksiyonu ile basit ve sürekli getiri hesabı. 

 

Şekil 2.4’te ekran görüntüsü verilen yapıda Workspace alanında 

BasitGetiri isimli değişken üzerine çift tıklandığında Eşitlik 2.1’de 

verilen formül aracılığı ile hesaplanan basit getiriler görülebilir. Şekil 

2.5’te varlıklara ait hesaplanan aylık basit getiriler gösterilmektedir. 

Şekil 2.5: Varlıklara ait hesaplanan basit getiriler 

 

Şekil 2.4’te ekran görüntüsü verilen yapıda Workspace alanında 

LogaritmikGetiri isimli değişken üzerine çift tıklandığında Eşitlik 

2.2’de verilen formül aracılığı ile hesaplanan tüm sürekli getiriler 



ORTALAMA VARYANS PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA  

MATLAB ÇÖZÜMLEME DESTEĞİ (BİST 30 Endeksinde Uygulamalar) 

 

22 

görülebilir. Şekil 2.6’da varlıklara ait hesaplanan aylık sürekli getiriler 

gösterilmektedir. 

Şekil 2.6: Varlıklara ait hesaplanan sürekli getiriler. 

 

2.4 Beklenen (Ortalama) Getiri Hesabı 

Semboller: 

,i jr r  
Sırasıyla i. ve j. finansal varlıklar için hesaplanan 

(Nx1) boyutlu getiri vektörleri. 

,i jx x   
Karar değişkeni, sırasıyla i. ve j. finansal varlıkların 

portföy bileşimindeki oranları. 

i   

i.finansal varlığın getiri vektörünün aritmetik 

ortalaması veya i.finansal varlığın beklenen getirisi, 

( )i iE r =  . 

0   Yatırımcının hedeflediği getiri değeri. 

Optimizasyona dayalı portföy seçim modellerinde beklenen veya 

diğer bir ifadeyle ortalama getiriler kullanılmaktadır. Sadece bir 

finansal varlık için ortalama getiri aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Ortalama hesabında 𝑇 − 1 kullanılmasının nedeni getiri sayısının, fiyat 

sayısının bir eksiği olmasıdır.  
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( )
T 1

i i i

i 1

1
E r r

T 1


−

=

= =
−
          (2.3) 

Bir portföyde yer alan N adet finansal varlığın beklenen getirileri 

ise aşağıdaki gibi (N x 1) boyutlu matrisle gösterilir. 

( )

( )

1

N

E r

E r



 
 

=
 
  

          (2.4) 

N adet finansal varlıktan oluşan bir portföyün beklenen getirisi ise 

aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Portföy optimizasyonunda ana 

amaçlardan birisi aşağıdaki ifadenin 𝜇0 ile gösterilen yatırımcının 

beklentisi üzerinde gerçekleşmesidir. 

( ) ( ) ( )p 1 1 2 2 N NE r x E r x E r x = + + +      (2.5) 

2.5 MATLAB Programında Beklenen Getiri 

Hesaplama: 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

mean Aritmetik ortalama hesaplama fonksiyonu 

Şekil 2.5’te ekran görüntüsü verilen her varlığa ilişkin basit 

getirilere ait ortalamalar MATLAB programında mean fonksiyonu ile 

kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Hesaplanan varlık basit getiri 

ortalamalarının ort isimli değişkende tutacağımızı varsayalım. Aynı 

şekilde sürekli getiri ortalamaları da benzer yolla hesaplanabilir. Bu 

fonksiyonun kullanım örneği Şekil 2.7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2.7: Her varlığın basit getiri ortalamalarının hesaplanması. 

 

MATLAB programında mean fonksiyonu Eşitlik 2.3’te verilen 

formül uygulamasını gerçekleştirmektedir. Dikkat edilirse ort isimli 

değişkende tutulan varlık getiri ortalamaları Eşitlik 2.3’te verilen vektör 

yapısının transpozesi şeklinde hesaplanmıştır. Bu durum ileride 

anlatılacak model çözümlerinde ve özellikle matris çarpımlarında 

dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. 

Eşitlik 2.5’te verilen portföyün beklenen getiri hesabını eşit 

ağırlıklı portföy üzerinde gerçekleştirelim. Eşit ağırlıklı portföy, 

portföyde her finansal varlığın eşit oranda yer aldığı durumdur. Karar 

değişkeni vektörümüzü 𝑥 ile gösterirsek, portföyümüzde üç varlık 

olduğundan eşit ağırlıklı portföy 𝑥 = [1/3, 1/3, 1/3]  şeklinde 

ifade edilecektir. Her zaman 𝑥 vektöründeki varlık oranları toplamı 1’e 

eşit olmalıdır. Bu kısıt, portföy optimizasyon modellerinin en temel 

kısıtıdır. Eşit ağırlıklı portföyün beklenen getirisinin MATLAB 

programında hesaplanması Şekil 2.8’de gösterildiği gibi 

gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 2.8: Eşit ağırlıklı portföyün beklenen getirisinin 

hesaplanması. 

 

2.6 Risk Hesabı 

Semboller: 

( , )i jCov r r
 

i.nci getiri vektörü ile j.nci getiri vektöründen 

hesaplanan örnek kovaryans değeri, i j=  ise 

2( , ) ( )i j i iCov r r Var r = =
  

olacağından i.nci varlığın varyansıdır. 

Markowitz ortalama varyans yönteminde risk ölçüsü olarak 

varyans veya varyansın karekökü olan standart sapma kullanılır. Sadece 

bir finansal varlık için risk ölçüsü olan anakütle varyans tahmincisi 

aşağıdaki formül ile hesaplanır. Risk ölçüsü olarak standart sapma 

kullanılıyor ise Eşitlik 2.6’da verilen formülün karekökü alınmalıdır. 

Bu hesaplamaların tahminci olduğu unutulmamalı ve o nedenle getiri 

sayısının bir eksiğine, 𝑇 − 2, bölünmelidir. 

( )( )
2

T 1
i i2

i

i 1

r E r

T 2


−

=

−
=

−
         (2.6) 

N adet finansal varlıktan oluşan bir portföyün beklenen riski 

(varyans olarak) ise aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 
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( , )
N N

2

p i j i j

i 1 j 1

x x Cov r r
= =

=        (2.7) 

Eşitlik 2.7’de verilen ( , )i jCov r r  i.nci ve j.nci finasal varlıkların 

getiri vektörleri arasındaki anakütle kovaryans tahminci değeridir. 

Kovaryans matrisi aşağıdaki gibi gösterilir. 

( , )

11 1N

N 1 NN

2 2

i j

2 2

Cov r r

 

 

 
 

=  
 
 

      (2.8) 

Kovaryans matrisinin i = j olduğu esas köşegendeki elemanlar 

aynı zamanda i.finansal varlığın varyansıdır, ( )2 2

ij i = . 

2.7 MATLAB Programında Risk Hesaplama 

Uygulamaları: 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

std Standart sapma tahminci hesaplama fonksiyonu. 

var Varyans tahminci hesaplama fonksiyonu. 

cov Kovaryans matrisi tahminci hesaplama fonksiyonu. 

Her varlığa ilişkin standart sapma olarak risk değerleri std 

fonksiyonu, varyans olarak risk değerleri var fonksiyonu, varlıklar 

arasındaki risk ilişkilerinde kullanılacak olan kovaryans matrisi (bkz. 

Eşitlik 2.8) cov fonksiyonu ile MATLAB programında kolaylıkla 

hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamaların nasıl yapılabileceğine ait 

örnek uygulama Şekil 2.9’da gösterilmiştir.  
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Şekil 2.9: Varlık getirileri için risk hesaplamalarında kullanılan 

MATLAB fonksiyonları 

 

Eşitlik 2.7’de verilen varyans olarak portföyün beklenen riskinin 

MATLAB programında hesaplanabilmesi için bu ifadenin matris 

formunda verilmesi gerekir. Eşitlik 2.7’deki ifadenin matris formu 

olarak eşiti şu şekildedir: 

( , ) ( , )
N N

2 T

p i j i j i j

i 1 j 1

x x Cov r r x Cov r r x
= =

= =     (2.9) 

MATLAB programında varyans ve standart sapma olarak portföy 

riskinin hesaplanması eşit ağırlıklı portföy üzerinde Şekil 2.10’da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 2.10: MATLAB programında eşit ağırlıklı portföyün 

beklenen riskinin hesaplanması 

 

2.8 Klasik Markowitz Ortalama Varyans Portföy 

Optimizasyon Modeli 

Klasik Markowitz ortalama varyans modeli, kısıtları doğrusal 

formda olan, bir kuadratik (karesel) programlama problemidir. Bu 

klasik modelin amaç fonksiyonu kuadratik formdaki portföy riskinin 

minimizasyonu olarak yazılır. Portföy seçimi ile riskin azaltılması 

amaçlanırken, yatırımcının beklediği getiri (𝜇0) üzerinde gerçekleşmesi 

istenir. Klasik Markowitz ortalama varyans modelinin birinci kısıt 

fonksiyonu, portföy getirisinin, doğrusal formda olan ve 𝜇0 ile 

gösterilen beklenti getirisinin üzerinde olmasıdır. Klasik modelin temel 

kısıt fonksiyonu ise portföyde yer alan varlıkların oranlar toplamının 

1’e eşit olmasıdır. Bu nedenle klasik modelde karar değişkenleri 

(𝑥 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü) alt sınır 0, üst sınır 1 olacak şekilde çözülmelidir. 

Markowitz modelinin klasik kuadratik programlama formu Eşitlik 

2.10’da verilmiştir. 
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1 1

0

1

1

1
    

2

             

            1

            0 1  ( i N)

N N

i j i j

i j

N

i i

i

N

i

i

i

min x x Cov( r ,r )

Kısıtlar :

x

x

x

 

= =

=

=



=

   







         (2.10) 

2.9 MATLAB Programında Markowitz Modelinin 

Kuadratik Programlama ile Çözümü: 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

quadprog Kuadratik programlama model çözücü fonksiyonu. 

MATAB programında klasik Markowitz ortalama varyans 

modelinin çözümü quadprog çözücü fonksiyonu kullanılarak 

yapılabilir. Çözümde kullanılacak quadprog fonksiyonunun kullanım 

şekli aşağıda gösterilmiştir. 

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 

H Matrisi 

Amaç fonksiyonunda ikinci dereceden ve iki 

değişkenin çarpımından oluşan değişkenlerin 

katsayılar matrisi. H matrisi klasik Markowitz 

ortalama varyans modelinin çözümünde 

getirilerden hesaplanan kovaryans matrisidir. 

𝑓 Vektörü 

Amaç fonksiyonunda birinci dereceden tekli 

değişkenlerin katsayılar vektörü. Klasik 

Markowitz ortalama varyans modelinin 

çözümünde tek değişkenli terimler olmadığından 

f vektörü elemanları sıfır olan matristir. 

A Matrisi 
Doğrusal formda bulunan ve eşitsizlik yönü “” 

olan kısıt katsayılar matrisi. Klasik Markowitz 

https://www.mathworks.com/help/optim/ug/quadprog.html#d124e140499
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ortalama varyans modelinin çözümünde A 

matrisi hesaplanan varlık ortalamalarının 

transpozesidir. Ayrıca Markowitz modelinin 

tanıtımında anlatılan birinci kısıtın yönü “” 

olduğundan, bu kısıtın yönünü “” yapmak için 

ortalamaların negatif değerleri kullanılmalıdır. 

𝑏 Vektörü 

Eşitsizlik yönü “” olan kısıtların sağ taraf 

sabitleri vektörü. Eşitsizlik yönü “” olması 

gerektiğinden klasik Markowitz modelinde 

beklenti getirisini simgeleyen 𝜇0 değerinin 

negatifi kullanılmalıdır. 

𝐴𝑒𝑞 Matrisi 

Doğrusal formda bulunan ve “=” şeklinde olan 

kısıt katsayılar matrisi. Modelin çözümünde Aeq 

matrisi portföyde yer alan varlık oranları 

toplamını gösteren temel kısıtı ifade ettiğinden 

elemanları 1 olan matristir. 

𝑏𝑒𝑞 Vektörü 

 “=” eşitlik şeklinde bulunan kısıtların sağ taraf 

sabitleri vektörü. Modelin çözümünde beq 

matrisi temel kısıtın 1’e eşitliğini ifade eden 

vektördür, 𝑏𝑒𝑞 = 1. 

𝑙𝑏 Vektörü 

Karar değişkenlerinin çözümde alacağı alt sınır 

değerleri. Karar değişkenlerinin alt sınır 

değerleri elemanları 0 olan vektördür. 

𝑢𝑏 Vektörü 

Karar değişkenlerinin çözümde alacağı üst sınır 

değerleri. Karar değişkenlerinin üst sınır 

değerleri elemanları 1 olan vektördür. 

Eşitlik 2.10’da verilen klasik Markowitz modelin çözümünü Şekil 

2.1’de gösterilen 3 varlık uygulaması için yapalım. Bu uygulamada 

yatırımcının portföyden beklediği aylık beklenen getiri oranının 

%0.05’in üzerinde gerçekleşmesini istediğini varsayalım. Bu durumda 

hangi varlığa hangi oranlarda yatırım yapması gerektiğini Markowitz 
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modeli çözümü ile gerçekleştirelim. Bu problemin çözümünü 

MATLAB programında quadprog fonksiyonu ile gerçekleştirelim. Bu 

çözüm işlemi Şekil 2.11’de gösterilmiştir. 

Şekil 2.11: MATLAB programında quadprog fonksiyonu ile 

Markowitz modelinin çözümü 

 

Şekil 2.11’de verilen quadprog fonksiyonu uygulamasında 

yatırımcı aylık %0,05’in üzerinde getiri beklentisini karşılayacak 

minimum riskli (varyanslı) portföyü elde etmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre yatırımcı parasının %53,94’ünü ASELS hisse senedine, 

%35,90’ını EREGL hisse senedine ve %10,16’sını SISE hisse senedine 

yatırmalıdır. Klasik Markowitz modelinin önerdiği portföy budur. Bu 

portföyün beklenen getiri ve varyans olarak riski MATLAB 

programında Şekil 2.12’de gösterildiği gibi hesaplanabilir. 
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Şekil 2.12: MATLAB programında bulunan portföyün beklenen 

getirisi ve varyans olarak riski 
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2.10 MATLAB Programında Markowitz Modeli için 

Portfolio Nesnesinin Kullanımı 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

Portfolio 

Ortalama varyans portföy 

optimizayonu için MATLAB 

finansal araç kutusu nesnesi. 

setAssetList 

Portfolio nesnesi altında finansal 

varlık isimlerinin tutulmasını 

sağlayan komut. 

setAssetMoments 

Getirilere ilişkin hesaplanan ortalama 

ve kovaryans matrisi gibi istatistik 

ölçülerin Portfolio nesnesine 

tanıtılmasını sağlayan komut.   

setDefaultConstraints 

Ortalama varyans portföy 

optimizasyonunda temel kısıtın 

(finasal varlık oranlarının 1’eşit 

olması) ve sınırların Portfolio 

nesnesine tanıtımını sağlayan komut. 

estimateFrontierByReturn 

Yatırımcının beklentisindeki getiriyi 

yani hedef getiriyi garanti edecek 

kısıtın Portfolio nesnesine tanıtımını 

sağlayan komut.   

Markowitz ortalama varyans modelinin çözümü için optimizasyon 

araç kutusu altında kullanılan quadprog fonksiyonu ile model çözümü 

bir önceki başlık altında gerçekleştirilmiştir. Buna karşın MATLAB 

programının finansal araç kutusu portföy optimizasyon modellerinin 

çözümünde kullanıcılara geniş olanaklar sunmaktadır. Kullanıcı farklı 

kısıtlı modelleri veya amacına uygun özellikleri finansal araç kutusu 

altında kullanılan nesnelere bağlı olarak tanımlayabilmekte ve bu 

modellere ait çözümleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. MATLAB 

programında Portfolio nesnesi ortalama varyans portföy optimizasyonu 
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için kullanılmakta ve kullanıcıya bu alanda geniş olanaklar 

sunmaktadır. 

Klasik Markowitz ortalama varyans modelinin Portfolio nesnesi ile 

çözümü Şekil 2.13’te gösterilmiştir. Portfolio nesnesi kullanılmadan 

önce mutlaka portföy için kullanılacak veri setinin MATLAB 

programında tanımlı olması ve getirilere ait ortalama, kovaryans matrisi 

gibi moment ölçütlerinin hesaplatılması gereklidir.  

Şekil 2.13: Portfolio nesnesi ile klasik Markowitz ortalama 

varyans modellerinin çözümü 

 

Şekil 2.13’ten görüleceği gibi Portfolio nesnesi kullanıcı tarafından 

tanımlı bir p değişkenine atanmıştır. MATLAB programının komut 

penceresinde (Command Window) p değişkeninin içeriğine 

bakıldığında Portfolio nesnesi altında ortalama varyans portföy 

optimizasyonunu gerçekleştirmek için kullanılabilecek tüm değişkenler 

ve bu yapısal değişkenlerde saklanan değerler görülebilir. Şekil 2.14’te 

modele ait değişkenlerin isimleri ve görünümü gösterilmiştir.   
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Şekil 2.14: Portfolio nesnesine bağlı yapısal değişkenler 

 

Portfolio nesnesine bağlı değişken isimleri (bkz. Şekil 2.14) 

kullanılarak da model çözümü yapılabilir. Böyle bir kullanım tercih 

edilecek ise Portfolio nesnesinin tutulduğu p değişkeninin yanına nokta 

konur ve ardından yapısal değişkenin ismi yazılarak değişken 

tanımlaması gerçekleştirilir. Şekil 2.15’te bu tür bir kullanım ile model 

çözümünün gerçekleştirilmesi görülebilir. 
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Şekil 2.15: Portfolio nesnesine model özelliklerinin farklı bir yolla 

tanıtımı 

 

2.11 Portfolio Nesnesini Kullanarak Eşit Ağırlıklı 

Portföy Uygulaması 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setInitPort 

Kullanıcının istediği bir portföyün 

Portfolio nesnesi altında tutulmasını 

sağlayan komut.  

estimatePortMoments 

Portföyün beklenen ortalaması ve 

standart sapma olarak riskini veren 

komut. 

Tüm finansal varlıkların portföy bileşiminde eşit oranda bulunduğu 

portföye eşit ağırlıklı portföy adı verilir. Örneğin yatırımcının parasını 

yatırmak istediği 5 finansal varlık varsa, her bir varlığa parasının 1/5 = 

%20’sini yatırdığı portföy bir eşit ağırlıklı portföydür. Eşit ağırlıklı 

portföy özellikle karşılaştırmalarda kullanılan bir portföydür. 

MATLAB programında eşit ağırlıklı portföy uygulamasında, portföyün 

Portfolio nesnesine tanıtımı ve portföyün beklenen getirisi ve riskinin 
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hesaplanması işlemleri gerçekleştirilir. MATLAB programında eşit 

ağırlıklı portföy uygulaması için örnek bir uygulama Şekil 2.16’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.16: Portfolio nesnesi ile eşit ağırlıklı portföy uygulaması 

 

2.12 Etkin Sınırın Çizdirilmesi 

Daha önce anlatıldığı gibi portföy optimizasyonunda etkin sınır 

mantığı önemlidir. Çünkü etkin sınır üzerindeki her nokta bir portföye 

ve bir kuadratik programlama modeline karşı gelmektedir. Etkin sınır 

üzerindeki bazı önemli noktaların elde edilmesi ve bu noktaların 

yorumu ilerleyen başlıklarda anlatılacaktır. 

Portföy optimizasyonunda etkin sınır, yatay eksende standart 

sapma olarak portföy riski, düşey eksende ise portföy beklenen getirisi 

alınarak çizdirilir. Bu durumda ortalama varyans portföy 

optimizasyonunda karşımıza ikinci dereceden fonksiyonların grafiği 

olan yatık bir parabol karşımıza çıkar. Bu yatık parabolün ekseninin üst 

kısmı yatırımcının belirli bir getiri için riskin minimum olduğu 

portföyleri yani etkin sınırı simgeler. Şekil 2.17’de MATLAB 

programının grafik çizdirme özelliklerinden yararlanılarak çizdirilen 

bir portföy optimizasyonuna ilişkin etkin sınır örneği gösterilmektedir. 



ORTALAMA VARYANS PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA  

MATLAB ÇÖZÜMLEME DESTEĞİ (BİST 30 Endeksinde Uygulamalar) 

 

38 

Şekil 2.17: Portföy optimizasyonu ile elde edilen bir etkin sınır 

örneği 

 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimateFrontier 

Belirtilen sayıda etkin sınır üzerinde 

optimum portföylerin elde edilmesinde bu 

komut kullanılır. Yaratılan bu portföylerden 

ilk sütun global minimum varyanslı 

portföyü, son sütun ise maksimum getirili 

portföyü gösterir. 

plotFrontier 
Etkin sınırın çizdirilmesi bu komut 

kullanılarak sağlanır. 

Üç varlıktan (ASELS, EREGL ve SISE hisse senetlerinden) oluşan 

örneğimiz için ilk olarak estimateFrontier komutunun kullanımını 

görelim. Bu komut Portfolio nesnesine bağlı olarak belirtilen sayıda 

etkin sınır üzerinde yer alan portföy bileşimlerini ede etmemizi 

sağlamaktadır. Bu portföy bileşimlerinden yararlanarak etkin sınırın 

daha görsel olarak çizdirilmesi mümkün olabilecektir. 
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Şekil 2.18: estimateFrontier ile belirtilen sayıda etkin sınır 

üzerindeki portföy bileşimleri 

 

Portfolio nesnesi altında estimateFrontier ile elde edilen portföy 

bileşimlerinin standart sapma olarak risk düzeyleri ve getiri değerleri 

estimatePortMoments komutu kullanılarak hesaplanabilir. Şekil 

2.19’da bu uygulama gösterilmiştir. 

Şekil 2.19: estimatePortMoments ile risk ve getiri değerlerinin 

hesaplanması 
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Portfolio nesnesi altında plotFrontier ile etkin sınırın çizdirilmesi 

yapılabilir. MATLAB programında plotFrontier komutunun kullanımı 

üç şekildedir. 

[prsk,pret] = plotFrontier(obj,NumPorts) 

[prsk,pret] = plotFrontier(obj,PortWeights) 

[prsk,pret] = plotFrontier(obj,PortRisk,PortReturn) 

Yukarıdaki kullanım yapılarından birisi seçilerek, Şekil 2.19’da 

verilen komut satırına aşağıdaki kodlamalardan birisinin ilave edilmesi 

gerekir. 

>> plotFrontier(p) 

>> [prsk,pret] = plotFrontier(p,10); 

>> [prsk,pret] = plotFrontier(p,w); 

>> [prsk,pret] = plotFrontier(p,prsk, pret); 

Yukarıdaki komut uygulamalarından birisi kullanıldığında Şekil 

2.20’de görüntüsü verilen etkin sınır çizdirilmiş olacaktır. 

Şekil 2.20: plotFrontier ile etkin sınırın çizdirilmesi 

 

https://www.mathworks.com/help/finance/portfolio.plotfrontier.html#d124e208999
https://www.mathworks.com/help/finance/portfolio.plotfrontier.html#d124e209028
https://www.mathworks.com/help/finance/portfolio.plotfrontier.html#d124e209063
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2.13 Etkin Sınır Üzerindeki Limit (Uç) Portföylerin 

Bulunması 

Ekin sınır gerçekte iki uç arasında çizilen bir eğridir. Daha önce de 

belirtildiği gibi etkin sınır üzerindeki her nokta ayrı bir kuadratik 

programlama modelini işaret etmektedir. Etkin sınırın ilk uç noktası 

global minimum varyanslı portföyü gösterir. Bu portföyün 

matematiksel modeli aşağıda gösterilmiştir. 

1 1
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      (2.11) 

Global minimum varyanslı portföyün optimizasyon araç 

kutusundaki quadprog fonksiyonu ile çözümü Şekil 2.21’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.21: Global minimum varyanslı portföyün quadprog 

fonksiyonu ile bulunması 
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İkinci uç nokta ise maksimum getirili portföydür. Bu portföyün 

matematiksel model yapısı doğrusal programlama formundadır. Bu 

portföyün matematiksel modeli aşağıda verilmiştir. 

1
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i i
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N

i

i

i

   maks x  

Kısıtlar :

            x

            0 x   ( i N)


=
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       (2.12) 

Maksimum getirili portföy bir doğrusal programlama modeli 

olduğundan MATLAB programının optimizasyon araç kutusunun bir 

fonksiyonu olan linprog ile çözülür. Modelin çözümü Şekil 2.22’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.22: Maksimum getirili portföyün linprog fonksiyonu ile 

bulunması 
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2.14 MATLAB Programında Portfolio Nesnesi ile Uç 

Portföylerin Bulunması 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimateFrontierLimits 
Etkin sınırın iki uç portföyünün 

bulunmasında kullanılan komut. 

Etkin sınırın birinci uç noktası olan global minimum varyanslı 

portföyün MATLAB programında Portfolio nesnesine bağlı olarak 

kullanılan estimateFrontierLimits komutu ile nasıl bulunacağı Şekil 

2.23’te gösterilmiştir. 

Şekil 2.23: estiateFrontierLimits ile global minimum varyanslı 

portföyün bulunması 

 

Etkin sınırın ikinci uç noktası olan maksimum getirili portföyün 

MATLAB programında Portfolio nesnesine bağlı olarak kullanılan 

estimateFrontierLimits komutu ile nasıl bulunacağı Şekil 2.24’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.24: estimateFrontierLimits ile maksimum getirili portföyün 

bulunması 

 

2.15 Etkin Sınırda Hedef Riske Sahip Potföyün 

Bulunması 

Etkin sınır üzerinde belirli bir hedef riske sahip portföy, o hedef 

riske karşı gelen maksimum getirili portföy anlamına gelmektedir. Bu 

portföyün matematiksel modeli Eşitlik 2.13’te gösterilmiştir. Eşitlik 

2.13’te verilen modelde risk ölçüsü olarak standart sapma 

kullanılmıştır. 
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      (2.13) 

Eşitlik 2.13’te verilen modelin MATLAB optimizasyon araç 

kutusundaki doğrusal olmayan çözücü fonksiyonları ile çözdürülmesi 
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oldukça karmaşık ve uğraştırıcı bir yoldur. Bu yolu gösterebilmek 

amacıyla örnek uygulama için AnaProgram.m isimli bir m dosyası 

(Şekil 2.25) diğeri hesapla.m isimli fonksiyon m dosyası (Şekil 2.26) 

olmak üzere iki dosyada kodlama yapılmıştır. Modelin çözümünde 

doğrusal olmayan optimizasyon modellerinin çözümünde kullanılan 

fmincon MATLAB fonksiyonu yerine fminbnd MATLAB fonksiyonu 

kullanılmıştır. 

Şekil 2.25: AnaProgram.m dosyası 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Bu program ortalama varyans portföy optimizasyonunda 

% etkin sınır üzerindeki hedef riskli portföyün bulunması 

% için tasarlanmış ve yazılmıştır. 

  

Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

ort = mean(BasitGetiri); 

kov = cov(BasitGetiri); 

m = size(BasitGetiri,2); 

  

Aeq = ones(1,m); 

beq = 1; 

options = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

x = quadprog(kov,[],[],[],Aeq,beq,zeros(m,1),ones(m,1),[],options); 

y = linprog(-ort,[],[],Aeq,beq,zeros(m,1),ones(m,1)); 

  

PortBekGet1 = sum(x.*ort'); 

PortBekRisk1 = sqrt(x'*kov*x); 

PortBekGet2 = sum(y.*ort'); 

PortBekRisk2 = sqrt(y'*kov*y); 

  

MinGet = min(PortBekGet1,PortBekGet2); 

MinRisk = min(PortBekRisk1,PortBekRisk2); 

MaxGet = max(PortBekGet1,PortBekGet2); 

MaxRisk = max(PortBekRisk1,PortBekRisk2); 

  

fprintf('Hedef Risk %0.4f ile %0.4f arasında olmalıdır\n',... 

    MinRisk,MaxRisk); 

  

prompt = 'Hedef Riski Giriniz ====>  '; 
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TargetRisk = input(prompt); 

  

fhandle = @(r) hesapla(r, TargetRisk, ort, kov, m); 

  

[tret, ~, exitflag] = fminbnd(fhandle, MinGet, MaxGet, options); 

  

AAeq = [ones(1,m);ort]; 

bbeq = [1;tret]; 

options = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

z =quadprog(kov,[],[],[],AAeq,bbeq,zeros(m,1),ones(m,1),[],options); 

disp(z) 

Şekil 2.26: hesapla.m fonksiyon dosyası 

function [fobj] = hesapla(tret, trsk, orta, kova, mm) 

% Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

  

Aeq = [ones(1,mm);orta]; 

beq = [1;tret]; 

options = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

x=quadprog(kova,[],[],[],Aeq,beq,zeros(mm,1),ones(mm,1),[],options); 

prsk = sqrt(x'*kova*x); 

  

fobj = (prsk - trsk)^2; 

end 

 

Şekil 2.25 ve 2.26’da verilen programların icrası örnek problemde 

hedef risk = %12 için gerçekleştirilirse Şekil 2.27’de verilen sonuçlar 

elde edilecektir. 
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Şekil 2.27: Şekil 2.25 ve 2.26’da verilen programların hedef risk = 

%12 için sonuçları 

 

2.16 Portfolio Nesnesi ile Hedef Riskli Portföyün 

Bulunması 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimateFrontierByRisk 

Etkin sınır üzerindeki hedef riskli 

portföyün bulunmasında kullanılan 

komut. 

Şekil 2.25 ve 2.26’da verilen MATLAB programlarından 

anlaşılacağı gibi etkin sınır üzerindeki hedef riskli portföyün bulunması 

oldukça uğraştırıcı ve zahmetli bir kodlama işlemini gerektirmektedir. 

Oysa MATLAB programında etkin sınır üzerindeki hedef riskli 

portföyün bulunması Portfolio nesnesine bağlı olarak kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu komutun kullanımı örnek uygulama için 

Şekil 2.28’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.28: Hedef riskli portföyün Portfolio nesnesine bağlı olarak 

bulunması 

 

2.17 Ortalama Varyans Modelinde Portföy Momentleri 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimateAssetMoments 

Portföye dahil edilmesi düşünülen her 

bir finansal varlığın getirilerinden 

ortalama ve kovaryans matrisinin 

hesaplanarak Portfolio nesnesine 

aktaran komut. 

getAssetMoments 

Portfolio nesnesinde tanımlı olan her 

bir finansal varlığın getirilerine ait 

ortalama ve tahmini kovaryans 

matrisinin elde edilmesini sağlayan 

komut.  

MATLAB programında ortalama varyans portföy 

optimizasyonunu gerçekleştirebilmek için varlık getirilerinden 

ortalama ve kovaryans matrisi hesaplanarak, bu istatistik ölçülerin 
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(momentlerin) Portfolio nesnesine tanıtılması mutlak surette gereklidir. 

Daha önceki kısımlarda MATLAB programında bu istatistik ölçütleri 

mean ve cov fonksiyonları ile hesaplayarak setAssetMoments komutu 

ile Portfolio nesnesine tanıtımını birçok uygulamada göstermiştik. Bir 

başka yol varlık getirilerinin tutulduğu değişkenden ortalama ve 

kovaryans matrisini estimateAssetMoments komutunu kullanarak 

doğrudan Portfolio nesnesine tanıtmak, daha sonra bunları 

getAssetMoments komutu ile alarak ortalama ve kovaryans matrisinin 

tutulduğu değişkenlere aktarmaktır. Şekil 2.29’da bu uygulama şekli 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.29: Varlık ortalamaları ve kovaryans matrisi ile ilgili 

işlemlerde farklı yol 

 

Ortalama varyans portföy optimizasyonunda adında anlaşılacağı 

gibi portföyle ilgili iki moment söz konusudur. Bu momentlerden ilki 

portföyden beklenen getiri, ikincisi ise portföyün beklenen riskidir. 

MATLAB programında Portfolio nesnesinin altında risk ölçüsü olarak 

varyansın karekökü olan standart sapma kullanılmaktadır. 
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Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimatePortMoments 

Portföy ortalama ve standart sapma 

ikilisinin elde edilmesini sağlayan 

komut. 

estimatePortReturn 
Sadece portföy ortalamasının elde 

edilmesini sağlayan komut.  

estimatePortRisk 
Sadece portföy standart sapmasının elde 

edilmesini sağlayan komut. 

Etkin sınır üzerinde yer alan herhangi bir portföyün ortalama ve 

standart sapma şeklindeki iki momentinin hesaplanması Şekil 2.30’da 

verilen uygulama üzerinde gösterilmiştir.  
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Şekil 2.30: Portföyün ortalama ve standart sapmasının elde 

edilmesi 

>> Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

>> BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

>> p = Portfolio; 

>> p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 

>> p = setDefaultConstraints(p); 

>> HedefGetiri = 0.05; 

>> portoran = estimateFrontierByReturn(p,HedefGetiri); 

>> [rsk,get] = estimatePortMoments(p,portoran) 

 

rsk = 

 

    0.1019 

 

 

get = 

 

    0.0500 

 

>> prisk = estimatePortRisk(p,portoran) 

 

prisk = 

 

    0.1019 

 

>> pget = estimatePortReturn(p, portoran) 

 

pget = 

 

    0.0500 
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2.18 Maksimum Sharpe Oranlı (Tanjant) Portföyün 

Elde Edilmesi 

Portföylerin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, hangi portföyün 

daha iyi performans sergilediğini ortaya koyan çok farklı sayısal 

ölçütler geliştirilmiştir. Çok sayıdaki bu ölçütler arasından literatürde 

en çok kullanılanları, Sharpe oranı, Sortino oranı, Treynor Oranı, M2 

ölçütü, Jensen Alfa katsayısı olarak sayılabilir. Ancak bu ölçütler 

arasından Sharpe oranı, ortalama varyans portföy optimizasyonunun bir 

tamamlayıcı ölçütü olarak değerlendirilebilir. 

Sharpe (1966) tarafından ortaya konan ve zaman içinde onun adıyla 

anılan bir performans ölçütüdür. Sharpe oranı risk başına kazanılan 

risksiz oranın üzerindeki getiridir (Sharpe, 1994), (Prigent, 2007, 

s.132). Bu getiri ne kadar büyükse yatırımcının portföyden beklentisi 

de o denli gerçekleşmiş sayılır. Risksiz oranın üzerinde kazanılan getiri, 

yatırımcının riske katlanarak elde ettiği getirinin ifadesi, bir başka ifade 

ile yatırımcının risk primidir. Sharpe oranı Eşitlik 2.14’te verilen ifade 

ile tanımlanır. Formülde 
fR  risksiz oranı göstermektedir. Risksiz oran, 

devlet iç borçlanma senetleri gibi risk barındırmayan bir finansal 

varlığa yatırım yapılması durumunda elde edilecek getiriyi 

tanımlamaktadır. 
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p f i 1

N N
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i j i j

i 1 j 1

x  R
E r R
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x x Cov r r
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= =

−
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= =




  (2.14) 

Sharpe oranının maksimize edilmesine dayanan ortalama varyans 

portföy optimizasyon modeli Eşitlik 2.15’de verilmiştir (Kim vd., 2016, 

s.101), (Fabozzi vd., 2010, s.321-326). Eşitlik 2.15’de verilen model 

doğrusal olmayan programlama ile çözülen modelidir. 
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Eşitlik 2.15’de verilen model aynı zamanda yatay eksende (0, 

risksiz oran) noktasından etkin sınıra çizilen teğetin kesim noktasına 

karşı gelen portföyü tanımlamaktadır. Bu portföye, Sharpe oranına 

dayanan tanjant portföy adı da verilmektedir. Şekil 2.31’de Eşitlik 2.15 

ile tanımlanan tanjant portföyün grafiksel yapısı anlatılmaktadır. 

Şekil 2.31: Etkin sınır üzerinde Sharpe oranını maksimum yapan 

tanjant portföy 

 

Eşitlik 2.15’de verilen modelin MATLAB programında doğrusal 

olmayan çözüler ile çözülmesi oldukça karmaşık ve zahmetli bir yoldur. 

Zira MATLAB programında optimizasyon araç kutusunda bulunan 

doğrusal olmayan çözücülerin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. 

Örnek uygulama için doğrusal olmayan çözücülerin nasıl 

kullanılabileceğini gösterebilmek amacıyla biri AnaProgram.m (Şekil 
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2.32) dosyası diğeri SharpeHesap.m (Şekil 2.33) fonksiyon dosyası 

olmak üzere iki dosyada kodlama yapılarak doğrusal olmayan 

çözücülerin maksimum Sharpe oranının bulunmasında nasıl 

kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Şekil 2.32: AnaProgram.m MATLAB dosyası 

clear; 

clc; 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Bu program ortalama varyans portföy optimizasyonunda 

% önemli bir konu olan etkin sınr üzerinde maksimum 

% Sharpe oranına sahip tanjant portföyün bulunmasını sağlamaktadır. 

  

Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

ret = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

  

  

ort = mean(ret); 

kov = cov(ret); 

m = size(ret,2); 

Aeq = ones(1,m); 

beq = 1; 

options = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

x = quadprog(kov,[],[],[],Aeq,beq,zeros(m,1),ones(m,1),[],options); 

y = linprog(-ort,[],[],Aeq,beq,zeros(m,1),ones(m,1)); 

  

PortBekGet1 = sum(x.*ort'); 

PortBekRisk1 = sqrt(x'*kov*x); 

PortBekGet2 = sum(y.*ort'); 

PortBekRisk2 = sqrt(y'*kov*y); 

  

MinGet = min(PortBekGet1,PortBekGet2); 

MinRisk = min(PortBekRisk1,PortBekRisk2); 

MaxGet = max(PortBekGet1,PortBekGet2); 

MaxRisk = max(PortBekRisk1,PortBekRisk2); 

  

fprintf('Etkin Sınırda Min. ve Max. Getiri %0.4f ile %0.4f 

arasındadır\n'... 

        ,MinGet,MaxGet); 

  

prompt = ' "Risksiz Oranı" giriniz ====>  '; 

  

RisksizOran = input(prompt); 
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fhandle = @(r) SharpeHesap(r, RisksizOran, ort, kov, m); 

  

%[tret, ~, exitflag] = fminbnd(fhandle, MinGet, MaxGet, options); 

  

options = optimset('fminbnd'); 

options = optimset(options, 'Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

  

[ropt, ~, exitflag] = fminbnd(fhandle, MinGet, MaxGet, options); 

  

  

AAeq = [ones(1,m);ort]; 

bbeq = [1;ropt]; 

options = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1.0e-8); 

w =quadprog(kov,[],[],[],AAeq,bbeq,zeros(m,1),ones(m,1),[],options); 

  

Shar = @(u) -(sum(u.*ort')-RisksizOran)/sqrt(u'*kov*u); 

  

[q,fval] = fmincon(Shar,w,[],[],ones(1,m),1,zeros(1,m),ones(1,m)); 

disp(q) 

Şekil 2.33: SharpeHesap.m fonksiyonu 

function soran = SharpeHesap(r, Rf, ort, kov, m) 

% Bu fonksiyon Metin ÖNER tarafından hazırlanmıştır.  

  

AAeq = [ones(1,m);ort]; 

bbeq = [1;r]; 

options = optimset(‘Display’, ‘off’, ‘TolX’, 1.0e-8); 

z =quadprog(kov,[],[],[],Aaeq,bbeq,zeros(m,1),ones(m,1),[],options); 

  

s = sqrt(z’*kov*z); 

  

if Rf ~= 0 

    soran = -(r – Rf)/s; 

else 

    soran = -r/s; 

end 

  

end 
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Şekil 2.32 ve 2.33’de verilen programların icrası sonucunda risksiz 

oran = %3 için bulunan maksimum Sharpe oranına sahip portföy Şekil 

2.34’te gösterilmiştir. 

Şekil 2.34: Risksiz oran = %3 için maksimum Sharpe oranlı 

tanjant portföy 

 

Şekil 2.32 ve 2.33 maksimum Sharpe oranlı portföyün doğrusal 

olmayan çözücüler ile elde edilmesinin son derece karmaşık, ileri 

optimizasyon ve kodlama bilgisi gerektirdiğini göstermiştir. Oysa 

MATLAB programında Portfolio nesnesine bağlı olarak maksimum 

Sharpe oranlı portföyün elde edilmesi son derece basit olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

estimateMaxSharpeRatio 

Etkin sınır üzerinde maksimum 

Sharpe oranlı tanjant portföyün elde 

edilmesini sağlayan komut. 

Şekil 2.35’te Portfolio nesnesine bağlı olarak maksimum Sharpe 

oranlı portföyün kolaylıkla elde edilebileceği görülmektedir. 

Unutulmaması gereken tek nokta estimateMaxSharpeRatio 

komutundan önce mutlaka risksiz oranın (RiskFreeRate) Portfolio 

nesnesine tanıtılmış olması gerektiğidir. 
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Şekil 2.35: Portfolio nesnesine bağlı olarak maksimum Sharpe 

oranlı portföyün bulunması 

>> Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

>> BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

>> p = Portfolio; 

>> p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 

>> p = setDefaultConstraints(p); 

>> p.RiskFreeRate = 0.03; 

>> oranlar = estimateMaxSharpeRatio(p) 

 

oranlar = 

 

         0 

    0.5829 

    0.4171 

2.19 Çok Amaçlı Ortalama Varyans Portföy 

Optimizasyonu 

Portföy optimizasyonu gerçekte iki temel odak noktasına 

dayanmaktadır. Birincisi yatırımcının getirisini maksimize etmek 

istemesi, ikincisi ise riskini minimize etmek istemesidir. Bu iki çelişir 

amacın aynı amaç fonksiyonunda ele alınması ile portföy 

optimizasyonu çok amaçlı bir matematiksel programlama modeli haline 

dönüşür. Ortalama varyans modelinde bu iki çelişir amaç  ile 

gösterilen yatırımcının riskten kaçınma düzeyi ile ilişkilendirilerek 

gösterilir. Bu durumda ortalama varyans portföy optimizasyonu Eşitlik 

2.16’da gösterilen model ile ifade edilir. 
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Yatırımcının riskten kaçınma düzeyi, , yatırımcının risk alma 

tutumunu ifade etmektedir. Nitekim bazı yatırımcılar tamamen riskten 

kaçınma eğilimi gösterirlerken, bazı yatırımcılar riski sevmektedir. 

Eşitlik 17’de verilen modelde riskten kaçınma düzeyini gösteren , 0   

  1 aralığında değişmektedir. Eğer yatırımcı %100 oranda riskten 

kaçınma eğiliminde ise bu durumda amaç fonksiyonundaki getiri terimi 

sıfır olacaktır. Bu durumda model, etkin sınırdaki global minimum 

varyanslı portföy olarak adlandırılan birinci uç nokta olacaktır. Eğer 

yatırımcı riskten hiç kaçınmayan bir tutum gösteriyorsa yani %0 riskten 

kaçınma düzeyinde hareket ediyorsa bu durumda amaç fonksiyonunun 

risk terimi sıfır olacak, bu durumda Eşitlik 2.16’da verilen model etkin 

sınırın ikinci uç noktasını veren maksimum getirili portföyü bulan 

model haline dönüşecektir. 

Eşitlik 2.16’da verilen modelin çözümü için optimizasyon araç 

kutusundaki quadprog fonksiyonu kullanılmalıdır. Eşitlik 2.16’da 

verilen modelin çözümü için örnek uygulama kodlaması Şekil 2.36’da 

verilmiştir. Şekil 2.36’da verilen program yardımıyla farklı  düzeyleri 

için model çözümleri yapıldığında etkin sınırın çizdirilmesi mümkün 

olabilecektir. 
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Şekil 2.36: Eşitlik 2.16’da verilen çok amaçlı modelin MATLAB 

programı 

clc; clear; close; 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Riskten kaçınma düzeyi (lamda) ile ilişkilendirilen 

% Çok amaçlı ortalama varyans portföy optimizasyonunu 

% İcra etmek için hazırlanmıştır 

Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

Getiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

  

  

Ortalama = mean(Getiri); 

KovaryansMatris = cov(Getiri); 

VarSay = size(Getiri,2); 

  

prompt = ' "Lamda (Riskten Kaçınma Düzeyini)" giriniz ====>  '; 

lamda = input(prompt); 

  

  

Aeq = ones(1,VarSay); beq = 1; 

  

lb = zeros(VarSay,1); ub = ones(VarSay,1); 

  

c = Ortalama'; 

  

options = optimoptions('quadprog','Algorithm','interior-point-

convex'); 

options = optimoptions(options,'Display','iter','TolFun',1e-10); 

  

[x,fval] = quadprog(2.*lamda.*KovaryansMatris,... 

    (lamda-1).*c,[],[],Aeq,beq,lb,ub,[],options); 

  

disp(''); 

disp(''); 

fprintf('Portföy Bileşimi (Risk = %%%.2f ve Beklenen Getiri = 

%%%.2f) \n ',... 

    100*sqrt(x'*KovaryansMatris*x),100*sum(x.*Ortalama')); 

disp('-------------------------------------------------------------

'); 

for i = 1:VarSay 

fprintf('%s\t %.4f \n',Sembol{i},x(i)); 

end 
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Şekil 2.36’da verilen program  = 0,725 için çalıştırıldığında, 

Şekil 2.37’de verilen portföy bileşimi sonuçlarına ulaşılmaktadır. 

Şekil 2.37:  = 0,725 için örnek problemin çözüm sonuçları 

 

2.20 Modellerde Açığa Satışa İzin Verilmesi 

Bundan önce ele alınan tüm modellerde açığa satışa (short sales) 

izin verilmemekteydi. Oysa günümüzde birçok portföy yöneticisi açığa 

satış işlemini sıkça kullanabilmektedir. Açığa satış işlemi bir 

yatırımcının elinde finansal varlık olmadan, o finansal varlığı 

portföyüne dahil etmesi ve ilgili finansal varlığı satmasıdır. Yatırımcı 

sattığı ancak elinde olmayan finansal varlığı sonradan temin etme 

yoluna gitmektedir. Ortalama varyans portföy optimizasyonunda açığa 

satışa izin verilmesi 𝑥𝑖 ≥ 0 alt sınırının yani pozitiflik koşulunun 

kaldırılması, portföy bileşimine girecek varlık oranlarının negatif 

olmasına izin vererek gerçekleştirilmektedir. Bir başka ifade ile 

𝑥𝑖: 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝑎𝑚𝚤ş olarak model çözümü yapılmaktadır. 
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Açığa satışa imkan tanıyan bir uygulama için yapılan kodlama 

örneği Şekil 2.38’de gösterilmiştir. Şekil 2.38’de verilen kodlama daha 

önce Şekil 2.11’de verilen uygulamanın açığa satışa izin verilen halidir. 

Şekil 2.38: Açığa satışa izin veren ortalama varyans portföy 

optimizasyon örneği 

clear, clc, close; 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Açığa satışa imkan tanıyan 

% Klasik Markowitz ortalama varyans 

% modelinin çözümünü amaçlamaktadır. 

  

Veriler = readtable('DataSet.xlsx'); 

BasGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

  

m = size(BasGet,2); 

  

orta = mean(BasGet); 

kova = cov(BasGet); 

  

HedefGetiri = 0.08; 

  

x = quadprog(kova,zeros(1,m),-orta,-HedefGetiri,ones(1,m),1,-inf(1,m)); 

disp(x) 

Şekil 2.38’deki programın icrası ile elde edilen çözüm sonuçları 

Şekil 2.39’da verilmiştir. 
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Şekil 2.39: Şekil 2.38’de verilen program ile elde edilen portföy 

kompozisyonu 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3 KISIT İLAVELİ MODELLER İÇİN MATLAB 

UYGULAMALARI 

3.1 Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda 

Kısıtlar 

Portföy optimizasyonunda, portföy seçiminde yatırımcı 

isteklerinin modele dahil edilmesi istenebilir.  Bu istek farklı kısıtların 

modele alınması ile gerçekleştirilir. Aşağıda portföy optimizasyonunda 

modele ilave edilebilecek kısıtlar belirtilmiştir. 

• Varlık oranları toplamını düzenleyen eşitlik veya eşitsizlik 

kısıtı: Portföy optimizasyonunda en temel kısıt portföy 

bileşimine girecek varlık oranları (ağırlıkları) toplamının 

%100’e eşitliğidir. Nitekim ikinci bölümde ele alınan tüm 

modellerde, 
N

i 1 N

i 1

x x x 1
=

= + + =  temel kısıtı bulunmaktadır. 

Bu temel kısıt dışında, yatırımcı, portföye almayı düşündüğü 

bazı varlıkların toplam oranının belirli bir değere eşit olmasını 

veya belirli bir değerden fazla olmamasını isteyebilir. Bu 

durumda varlık oranları toplamını düzenleyen eşitlik ve/veya 

eşitsizlik kısıtı modele alınır. 

• Sınır koşulu kısıtı: Portföy bileşimine girecek olan herhangi bir 

finansal varlık için sınır koşulları yatırımcı tarafından 

istenebilir. Örneğin herhangi bir i. finansal varlığın portföy 

bileşimindeki oranına ait alt sınırın π1, üst sınırın π2 arasında 

olması istendiğinde  1 i 2x      kısıtı modele ilave 

edilecektir. 

• Grup Kısıtı: Belirli bir sektöre ait varlıkların, portföy 

bileşiminde olması istenen oranlar toplamının, belirlenen alt ve 

üst sınırlar arasında olması istenebilir. Bu durumda aşağıdaki 

kısıt modele eklenmelidir. 
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• 
1 i 2

i Grup

x 


    

• Varlık Sayısı (Kardinalite) Kısıtı: Yatırımcının portföy 

bileşimine alınacak varlık sayısını pozitif bir tamsayı ile 

kısıtlaması durumudur. Örneğin bir yatırımcı portföyde 

bulunmasını istediği varlık sayısını 5 tane varlıktan oluşan bir 

portföy istiyorum şeklinde sınırlandırabilir.  

• Satış işlemleri (Turnover) kısıtı: Bu kısıt, portföy bileşimindeki 

herhangi bir finansal varlığın alım satım işlemlerini yönetmek 

için modele ilave edilir. Bu kısıt portföy bileşiminde optimal 

oranda olduğu düşünülen bir finansal varlığın, alım satım 

işlemleri için izin verilecek oranının belli sınırlar içinde 

olmasını sağlar. Bu durum için aşağıdaki kısıt modele 

eklenmelidir. 

0

i i0 x x  −     

Bu kısıtta, 0

ix  optimal portföy bileşimindeki ağırlıklardır.  ix alım-

satım işlemleri sonrasında oluşan portföy bileşimindeki ağırlıklardır.   

satış işlemleri için yatırımcı tarafından tanımlanan üst sınırdır. 

MATLAB programında ortalama varyans portföy 

optimizasyonunda yukarıdaki kısıtlar kolaylıkla modele dahil edilerek 

çözüm alınabilmektedir. Kısıtların modele tanıtılması Portfolio nesnesi 

altında çalışan bazı komutlar aracılığı ile yapılır. Bazı durumlarda 

yukarıda sayılan kısıtlardan birkaçının modellenmesi istenebilir. 

MATLAB programında bu istek de bahsedilen komutların birlikte 

kullanılması ile başarılabilir. Bu komutların tanıtımında BİST 30’da 

hisse senedi sayısı 7 olan yeni bir veri seti tanıtılacaktır. Bu veri seti 3 

sektöre ait aylık düzeltilmiş kapanış fiyatlarından oluşmaktadır. 

EXCEL dosyasında düzenlenen veri seti Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1: Data isimli EXCEL dosyasında düzenlenen veriler 

 

3.2 Varlık Oranları Toplamını Düzenleyen Eşitlik 

veya Eşitsizlik Kısıtları 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setEquality 
Varlık oranları toplamını düzenleyen eşitlik 

kısıtını Portfolio nesnesine tanıtan komut. 

setInequality 
Varlık oranları toplamını düzenleyen eşitsizlik 

kısıtını Portfolio nesnesine tanıtan komut.  

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden, AKBNK, GARAN ve YKBNK kodlu bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren şirket hisse senetlerinin portföydeki 

oranının %60 olmasını istediğini varsayalım. Ayrıca yatırımcının 

hedeflediği minimum aylık getiri %8 olsun. Yatımcının bu arzusunu 

gerçekleyen ortalama varyans portföy optimizasyon modeli Eşitlik 

3.1’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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min x x Cov( r ,r )

Kısıtlar :
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x

x x x .
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= =

=

=



=

+ + =

 =







     (3.1)    

Yukarıdaki model klasik Markowitz ortalama varyans modeline 

oran toplamlarını düzenleyen bir eşitlik kısıtının eklenmesinden 

oluşmaktadır. Bu modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak MATLAB 

programında çözümü Şekil 3.2’deki kodlama ile kolaylıkla 

yapılabilecektir. 
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Şekil 3.2: Portföydeki varlık oranı toplamını düzenleyen eşitlik 

kısıtlı MATLAB programı 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Oran toplamını düzenleyen eşitlik kısıtı 

% senaryosunu icra etmektedir. 

  

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefGet = 0.08; 

  

A = [0 0 1 1 1 0 0]; 

b = 0.60; 

  

p = setEquality(p,A,b); 

  

oranlar = estimateFrontierByReturn(p,HedefGet); 

  

ekran = dataset({100*oranlar(oranlar>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.2’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.3’te verilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.3: Şekil 3.2’de verilen programın icrası ile elde edilen 

sonuçlar 

 

Şekil 3.3’te verilen portföy seçim sonuçlarına bakıldığında 

AKBNK hisse senedine %30,294, YKBNK hisse senedine %29,706 

oranında yatırım yapıldığında yatırımcının portföyde bankacılık hisse 

senetleri toplamının %60 olma arzusu gerçekleşmiştir. Ayrıca bu 

portföy ile yatırımcının aylık en az %8 getiri elde etme isteği de yerine 

getirilmiştir.  

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden, KOZAL ve KOZAA kodlu madencilik sektöründe 

faaliyet gösteren şirket hisse senetlerinin portföydeki oranının en fazla 

%30 olmasını istediğini varsayarak global minimum riskli portföyü 

bulmak isteyelim. Bu durumda ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.2’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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Kısıtlar :
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 =



      (3.2) 

Yukarıdaki modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak MATLAB 

programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama uygulaması 

Şekil 3.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3.4: Portföydeki varlık oranı toplamını düzenleyen eşitsizlik 

kısıtlı MATLAB programı 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Oran toplamını düzenleyen eşitsizlik kısıtı 

% senaryosunu icra etmektedir. 

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

A = [0 0 0 0 0 1 1]; 

b = 0.30; 

  

p = setInequality(p,A,b); 

  

MinUcPort = estimateFrontierLimits(p,'Min'); 

  

ekran = dataset({100*MinUcPort(MinUcPort>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(MinUcPort>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.4’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.5’te gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.5: Elde edilen eşitsizlik kısıtlı global minimum varyanslı 

portföy sonuçları 

 

Şekil 3.5’te verilen portföy seçim sonuçlarına bakıldığında 

yatırımcının senaryosunu gerçekleştireceği global minimum varyanslı 

portföyde sadece KOZAL hisse senedine %13,783 oranında yatırım 

yapılması gerektiği görülmektedir. KOZAA hisse senedi portföy 

bileşimine girmemiştir. Bu iki hisse senedinin portföydeki oranının 

%30’un altında olması şeklindeki yatırımcı arzusu gerçekleştirilmiştir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden, FROTO ve TOASO kodlu otomotiv sektöründe 

faaliyet gösteren şirket hisse senetlerinin portföydeki oranının %75 

olmasını istediğini, piyasadaki risksiz faiz oranının aylık %2 olduğunu 

varsayarak maksimum Sharpe oranlı portföyü bulmak isteyelim. Bu 

durumda portföy optimizasyon modeli Eşitlik 3.3’de gösterildiği gibi 

olacaktır. 
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Eşitlik 3.3’te verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.6’da gösterilmiştir. 

Şekil 3.6: Maksimum Sharpe oranlı portföyde eşitlik kısıtlı 

MATLAB programı 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Sharpe oranını maksimum kılan portföyde 

% Oran toplamını düzenleyen eşitlik kısıtı 

% senaryosunu icra etmektedir. 

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

RisksizOran = 0.02; 

p.RiskFreeRate = RisksizOran; 

  

A = [1 1 0 0 0 0 0]; 

b = 0.75; 

  

p = setEquality(p,A,b); 

  

oranlar = estimateMaxSharpeRatio(p); 

format bank 

ekran = dataset({100*oranlar(oranlar>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

format 

 

Şekil 3.6’da verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.7’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.7: Elde edilen Sharpe oranını maksimum kılan eşitlik 

kısıtlı portföy sonuçları 

 

Şekil 3.7’de gösterilen portföy seçim sonuçlarına bakıldığında 

yatırımcının senaryosunu gerçekleştireceği maksimum Sharpe oranlı 

portföyde sadece FROTO hisse senedine %75 oranında yatırım 

yapılması gerektiği görülmektedir. TOASO hisse senedi portföy 

bileşimine girmemiştir. Bu iki hisse senedinin portföydeki toplam 

oranlarının %75 olması şeklindeki yatırımcı arzusu gerçekleştirilmiştir. 

3.3 Portföy Oranlarının Sınırlandırılması 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setBounds 
Portföy bileşimine giren varlık oranlarının 

sınırlarını Portfolio nesnesine tanıtan komut. 

Ortalama varyans portföy optimizasyonunda ikinci bölümde 

anlatılan tüm modellerde 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 alt ve üst sınır aralığı 

tanımlanmaktaydı. Yatırımcı bu geçerli (default) durumu farklı alt ve 

üst sınırlar tanımlayarak değiştirebilme olanağına sahiptir. Bu 

durumda, temel kısıt olan 1’e eşitlik kısıtı, tanımlanan alt ve üst sınırlara 

göre biçimlenerek gerçekleştirilecektir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden seçerek oluşturacağı portföyde aylık en az %8 getiri 

hedeflediğini ve ayrıca portföy bileşimine yedi hisse senedinin 

tümünün en az %2, en fazla %50 olacak şekilde girmesini istediğini 

varsayalım. 
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Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.4’te gösterildiği gibi olacaktır. 
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     (3.4) 

Eşitlik 3.4’te verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.8’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.8: Klasik Markowitz modelinde varlık oranlarının 

sınırlandırılması 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Portföy bileşimini oluşturan varlıkların oran sınırlarının 

% alt sınır <= xi <= üst sınır 

% arasında gerçekleşmesi senaryosunu icra etmektedir. 

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

p = setBounds(p, 0.02, 0.5); 

  

HedefGet = 0.08; 

  

oranlar = estimateFrontierByReturn(p,HedefGet); 

  

ekran = dataset({oranlar(oranlar>0),'PortOran'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.8’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.9’da gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.9: 𝟎, 𝟎𝟐 ≤ 𝒙𝒊 ≤ 𝟎, 𝟓𝟎 aralıklarında varlık oranlarına sahip 

portföy 

 

Şekil 3.9’da gösterilen sonuçlar, portföydeki varlık oranlarının 

0,02 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,50 aralığında olduğu ve aylık beklenen getirisinin en az 

%8 şeklinde gerçekleştiği ortalama varyans portföy optimizasyonu ile 

bulunan çeşitlendirmedir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden seçerek oluşturacağı portföyde herhangi bir hisse 

senedinin en fazla %60 olmasını istediğini varsayarak, yatırımcının 

maksimum getirili portföyünü bulmak isteyelim. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.5’te gösterildiği gibi olacaktır. 
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     (3.5) 

Eşitlik 3.5’te verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.10: Maksimum getirili portföyde varlık oranlarının 

sınırlandırılması 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Portföy bileşimini oluşturan varlıkların oran sınırlarının 

% alt sınır <= xi <= üst sınır 

% arasında gerçekleşmesi senaryosunu icra etmektedir. 

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

p = setBounds(p, 0, 0.6); 

  

maxUcPort = estimateFrontierLimits(p,'Max'); 

  

gor = dataset({maxUcPort,'Oranlar'},'obsnames', Sembol); 

disp(gor) 

 

Şekil 3.10’da verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.11’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.11: Şekil 3.10’da verilen programdan alınan portföy 

bileşimi 

 

Şekil 3.11’de gösterilen sonuçlar, portföydeki varlık oranlarının 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,60 aralığında olduğu ve ortalama varyans portföy 

optimizasyonu ile bulunan maksimum getirili portföyün bileşimidir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi hisse senedi 

topluluğu içinden seçerek oluşturacağı portföyde hedef riskin %10 

olmasını istemekte ve portföy bileşimine girecek hisse senedi sınır 

değerlerinin 0,03 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,40 arasında olmasını istemektedir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.6’da gösterildiği gibi olacaktır. 
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Eşitlik 3.6’da verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.12’de gösterilmiştir. 

Şekil 3.12: Hedef riskli portföyde varlık oranlarının 

sınırlandırılması 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Portföy bileşimini oluşturan varlıkların oran sınırlarının 

% alt sınır <= xi <= üst sınır 

% arasında gerçekleşmesi senaryosunu icra etmektedir. 

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

p = setBounds(p, 0.03, 0.4); 

  

HedefRisk = 0.10; 

  

oran = estimateFrontierByRisk(p,HedefRisk); 

  

format bank 

gor = dataset({oran*100,'Yuzde'},'obsnames', Sembol); 

disp(gor) 

format 

 

Şekil 3.12’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.13’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.13: Şekil 3.12’de verilen programın icrası ile elde edilen 

sonuçlar 

 

Şekil 3.13’de gösterilen sonuçlar, portföydeki varlık oranlarının 

0,03 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,40 aralığında olduğu ve hedef riskin %10 olduğu 

ortalama varyans portföy optimizasyonu ile bulunan bileşimdir. 

3.4 Portföyde Grup Sınırlandırmaları 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setGroups 

Portföy bileşimine girecek varlık oranlarının grup 

tanımlamalarını ve gruplara ait al ve üst sınırları 

Portfolio nesnesine tanıtan komut. 

Grup kısıtları 3.2 başlığı altında anlatılan oran toplamlarını 

düzenleyen eşitsizlik kısıtının daha geniş kapsamlısı olarak 

değerlendirilebilir. Ancak grup kısıtları, portföye alınması düşünülen 

finansal varlıkları değişik açılardan, örneğin sektör açısından, gruplara 

ayılmasını ve grupların portföydeki oran sınırlarının tanımlanması 

işlevini görürler. MATLAB programında grup sınırlandırmaları, 

Portfolio nesnesi altında çalışan setGroups komutu ile gerçekleştirilir. 

Bu komutun içinde kullanılan argümanlar sırasıyla, varlıkların 

gruplamalarını sağlayan matris, grupların portföydeki ağırlıklarının alt 

sınırı ve üst sınırıdır.   
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Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse 

senedinden oluşan topluluğu, Otomotiv (FROTO ve TOASO), 

Bankacılık (AKBNK, GARAN ve YKBNK) ve Madencilik (KOZAL 

ve KOZAA) olmak üzere üç gruba ayırmış, portföyde %8 getiri 

hedefleyerek bu üç grubun portföydeki oranlarının en az %20 en fazla 

%50 arasında değişmesini istemiş olsun. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.7’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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     (3.7) 

Eşitlik 3.7’de verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.14’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3.14: Grup sınırlandırmaları için örnek kodlama uygulaması 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Grup kısıtı için ilk olarak G isimli matriste 

% grup tanımlamaları yapılmıştır. 

% Ardından setGroups ile gruplara alt ve üst sınırlar 

% vektör içinde verilmiştir. 

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

G = [1 1 0 0 0 0 0;0 0 1 1 1 0 0;0 0 0 0 0 1 1]; 

p = setGroups(p,G,[0.2 0.2 0.2],[0.5 0.5 0.5]); 

  

ort = mean(BasitGet); 

kovar = cov(BasitGet); 

  

p = setAssetMoments(p,ort,kovar); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefGet = 0.08; 

  

oranlar = estimateFrontierByReturn(p,HedefGet); 

  

ekran = dataset({100*oranlar(oranlar>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.14’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.15’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.15: Şekil 3.14’te verilen programın ürettiği sonuçlar 

 

Şekil 3.15’te gösterilen sonuçlar, otomotiv, bankacılık ve 

madencilik sektörlerine ait hisse senetlerinin %20 ile %50 oranları 

arasında olduğu ve yatırımcının beklediği getirinin %8 olduğu portföy 

bileşimidir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse 

senedi topluluğu içinden, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların portföy bileşimindeki oranlarının %20 ile %40 arasında, 

madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların portföy 

bileşimindeki oranlarının %2 ile %10 arasında olması koşulu ile %8 

getiri elde edeceği portföyü elde etmek istemektedir. Bu senaryoda 

yatırımcı bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka hisse senetleri 

için herhangi bir sınırlandırma koşulu getirmemiştir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.8’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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     (3.8) 

Eşitlik 3.8’de verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.16’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.16: Grup sınırlandırmaları ile %8 hedef getirili portföyü 

bulan program 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Grup kısıtı için ilk olarak S isimli matriste 

% grup tanımlamaları yapılmıştır. 

% Ardından setGroups ile grupların portföy ağırlıklarına 

% ilişkin alt ve üst sınırlar vektör içinde verilmiştir. 

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

S = [1 1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 1 1]; 

p = setGroups(p,S,[0.2 0.02],[0.4 0.10]); 

  

ort = mean(BasitGet); 

kovar = cov(BasitGet); 

  

p = setAssetMoments(p,ort,kovar); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefGet = 0.08; 

  

oranlar = estimateFrontierByReturn(p,HedefGet); 

  

ekran = dataset({100*oranlar(oranlar>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.16’da verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.17’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.17: Şekil 3.16’da verilen programın sonuçları 

 

Şekil 3.17’de gösterilen sonuçlar, otomotiv sektörüne ait hisse 

senetlerinin %20 ile %40 arasında, madencilik sektörüne ait hisse 

senetlerinin %2 ile %10 arasında olduğu ve %8 getiri beklentisini 

karşılayacağı portföyün bileşimidir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse 

senedinden oluşan topluluk içinden, Otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların portföy bileşimindeki oranlarının %20 ile %40 

arasında, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların portföy 

bileşimindeki oranlarının %20 ile %80 arasında, madencilik sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların portföy bileşimindeki oranlarının %5 ile 

%10 arasında olduğu minimum riskli portföyü elde etmek istemektedir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.9’da gösterildiği gibi olacaktır. 
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     (3.9) 

Eşitlik 3.9’da verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.18’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.18: Grup sınırlandırmalı global minimum varyanslı 

portföyü bulan program 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Grup kısıtı için ilk olarak Grup isimli matriste 

% grup tanımlamaları yapılmıştır. 

% Ardından setGroups ile grupların portföy ağırlıklarına 

% ilişkin alt ve üst sınırlar vektör içinde verilerek, 

% Global minimum varyanslı portföy bulunmuştur. 

  

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

G = [1 1 0 0 0 0 0;0 0 1 1 1 0 0;0 0 0 0 0 1 1]; 

p = setGroups(p,G,[0.2 0.2 0.05],[0.4 0.80 0.10]); 

  

ort = mean(BasitGet); 

kovar = cov(BasitGet); 

  

p = setAssetMoments(p,ort,kovar); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

MinUcPortfoy = estimateFrontierLimits(p,'Min'); 

  

ekran = dataset({MinUcPortfoy,'Yuzde'},'obsnames', Sembol); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.18’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.19’da gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.19: Şekil 3.18’de verilen programın sonuçları 

 

Şekil 3.19’da gösterilen sonuçlar, grup kısıtlı global minimum 

varyanslı portföy bileşimini vermektedir. Bu portföy bileşiminde 

yatırımcının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların portföy 

bileşimindeki oranlarının %20 ile %40 arasında, bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren bankaların portföy bileşimindeki oranlarının %20 ile 

%80 arasında, madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

portföy bileşimindeki oranlarının %5 ile %10 arasında olma 

sınırlandırması gerçekleşmiştir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse 

senedinden oluşan topluluk içinden, Otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların portföy bileşimindeki oranlarının %20 ile %50 

arasında, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların portföy 

bileşimindeki oranlarının %20 ile %80 arasında ve madencilik 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların portföy bileşimindeki 

oranlarının %5 ile %20 arasında olması koşulu ile riskin %12 olduğu 

portföyü elde etmek istemektedir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.10’da gösterildiği gibi olacaktır. 
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    (3.10) 

Eşitlik 3.10’da verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.20’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.20: Grup sınırlandırmalı belirli risk değerine sahip 

portföyü bulan program 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Grup kısıtı için ilk olarak G isimli matriste 

% grup tanımlamaları yapılmıştır. 

% Ardından setGroups ile grupların portföy ağırlıklarına 

% ilişkin alt ve üst sınırlar vektör içinde verilerek, 

% istenen hedef riske sahip portföy bulunmuştur. 

  

Clear; clc; 

Veriler = readtable(‘Data.xlsx’); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

G = [1 1 0 0 0 0 0;0 0 1 1 1 0 0;0 0 0 0 0 1 1]; 

p = setGroups(p,G,[0.2 0.2 0.05],[0.5 0.80 0.20]); 

  

ort = mean(BasitGet); 

kovar = cov(BasitGet); 

  

p = setAssetMoments(p,ort,kovar); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefRisk = 0.12; 

  

oran = estimateFrontierByRisk(p,HedefRisk); 

  

ekran = dataset({oran,’Yuzde’},’obsnames’, Sembol); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.20’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.21’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 



ORTALAMA VARYANS PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA  

MATLAB ÇÖZÜMLEME DESTEĞİ (BİST 30 Endeksinde Uygulamalar) 

 

91 

Şekil 3.21: Şekil 3.20’de verilen programın çıktıları 

 

3.5 Portföyde Grup Oranları ile İlgili 

Sınırlandırmalar 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setGroupRatio 

Portföy bileşimine girecek varlık oranlarını iki 

gruba ayırarak, 

 alt sınır  1.Grubun oranı / 2. Grubun oranı  

üst sınır  

sınırlandırmasını Portfolio nesnesine tanıtan 

komut.  

Bir yatırımcı portföy analizi yaptığı finansal varlıkları iki gruba 

ayırarak, bu iki grubun portföy bileşiminde birbirlerine göre belirli 

oranlar arasında yer alması isteyebilir. Bu sınırlandırmada pay 

kısmında yer alan grubun payda kısmında yer alan gruba göre 

belirlenen alt ve üst sınırlar arasında kalması istenir. 

Senaryo: Bir yatırımcı Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse 

senedinden oluşan topluluk içinden, global minimum riskli portföyü 

elde etmek istemektedir. Ancak global minimum riskli portföyde 

madencilik sektöründe yer alan hisse senetlerinin (KOZAL ve 

KOZAA), diğer sektörlere ait hisse senetlerine (FROTO, TOASO, 
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AKBNK, GARAN ve YKBNK) göre %5 ile %10 arasında yer almasını 

istemektedir.  

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.11’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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    (3.11) 

Eşitlik 3.11’de verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir MATLAB kodlama 

uygulaması Şekil 3.22’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.22: Grup oranı kısıtlı minimum riskli portföyü bulan 

program 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Grup oranı kısıtı iki grubu karşılaştırır. 

% alt sınır <= grup1_oranları / grup2_oranları <= ustsınır 

% sınırlandırmasını gerçekleştirir.  

  

%clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

ort = mean(BasitGet); 

kovar = cov(BasitGet); 

  

p = Portfolio; 

p = setAssetMoments(p,ort,kovar); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

grup1 = [0 0 0 0 0 1 1]; 

grup2 = [1 1 1 1 1 0 0]; 

  

p = setGroupRatio(p, grup1, grup2, 0.05, 0.10); 

  

GlobMinVarPort = estimateFrontierLimits(p,'Min'); 

  

ekran = dataset({GlobMinVarPort(GlobMinVarPort>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(GlobMinVarPort>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.22’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.23’te gösterilen sonuçlar alınacaktır. 
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Şekil 3.23: Şekil 3.22’de verilen programın çıktıları 

 

Şekil 3.23’de gösterilen sonuçlar, grup oranı kısıtlı global 

minimum varyanslı portföy bileşimini vermektedir. Bu problemde 

minimum riskli portföyde yatırımcının istediği sınırlama aşağıda 

gösterilen şekilde gerçekleşmiştir. 

𝑀𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖

𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖
=

0,090909

0.85061 + 0.058481
= 0,10 

3.6 Portföyde Bütçe Kısıtlamaları 

Kullanılacak MATLAB komut ve fonksiyonları: 

setBudget 

Portföy bileşimine girecek varlık oranları 

toplamının belirlenen alt ve üst sınırlar arasında 

olmasını Portfolio nesnesine tanıtan komut.  

Bütçe kısıtları portföydeki varlık oranları toplamının belirlenen alt 

ve üst sınırlar arasında olması koşulunu sağlayan doğrusal kısıtlardır. 

MATAB programında bütçe sınırlandırmasını yapabilmek için alt ve 

üst bütçe sınırlarının tanımlanması gerekir. Portföy bileşimine riskli 

varlıklar kümesindeki tüm varlıkların girebileceği düşünülüyorsa alt ve 

üst bütçe değerleri %100’ e (yani 1’e) eşitlenir. Portföy bileşiminde 

riskli varlıklar oranının %99 olması isteniyorsa alt bütçe sınırı %99’a 

(yani 0.99’a), üst bütçe sınırı %100’e (yani 1’e) eşitlenir. Bu durumda, 

yatırımcı portföy bileşiminde hemen nakde dönüştürülebilir risksiz 

varlıklardan %1 oranda olmasını istemektedir. Eğer yatırımcı portföy 

çeşitlendirmesinde %10’luk kaldıraç oranı belirlemişse alt bütçe sınırı 

%100’e (yani 1’e), üst bütçe sınırı %110’a yani (yani 1,1’e) eşitlenir. 
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Bu durum yatırımcının portföy bileşiminde riskli varlıklara %10 daha 

fazla olabileceğine izin verdiğini gösterir. 

Senaryo: Bir yatırımcı yatırım yapacağı parasının %99’unu Şekil 

3.1’de gösterilen yedi adet hisse senedinden oluşan topluluğu içinden 

seçerek, %1’ini ise hemen nakde dönüştürebileceği devlet tahviline 

ayırarak yatırım yapmak istemektedir. Yatırımcı bu sınırlandırma 

altında, risksiz oranın %2 olduğu maksimum Sharpe oranlı portföy 

bileşimini bilmek istemektedir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.12’de gösterildiği gibi olacaktır. 
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      (3.12) 

Eşitlik 3.12’de verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir kodlama uygulaması 

Şekil 3.24’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3.24: Eşitlik 3.12’de verilen modelin çözümü 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Bütçe kısıtı oran toplamları ile oynanarak gerçekleştirilir. 

% Bu programda oran toplamının tam %99'a eşit olduğu   

% Sharpe oranını maksimum kılan portföy bulunmaktadır. 

  

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

  

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

RisksizOran = 0.02; 

p.RiskFreeRate = RisksizOran; 

  

p = setBudget(p,0.99,0.99); 

  

oranlar = estimateMaxSharpeRatio(p); 

  

ekran = dataset({100*oranlar(oranlar>0),'Yuzde'},... 

    'obsnames', Sembol(oranlar>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.24’te verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.25’te gösterilen sonuçlar alınacaktır. 

Şekil 3.25: Şekil 3.24’te verilen programın çıktıları 
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Şekil 3.25’de gösterilen sonuçlar, varlık oranları toplamının tam 

olarak %99 olduğu Sharpe oranını maksimize eden portföyün 

bileşimidir. Şekil 3.24’te verilen programda yatırımcının parasını tam 

%99 olacak şekilde riskli varlıklara yatırma isteği setBudget komutunda 

alt sınır ve üst sınır 0,99 verilerek sağlanmıştır. 

Senaryo: Bir yatırımcı yatırım yapacağı parasının %98’den 

fazlasını Şekil 3.1’de gösterilen yedi adet hisse senedinden oluşan 

topluluk içinden seçerek, geri kalan parasını ise hemen nakde 

dönüştürebileceği devlet tahviline ayırarak yatırım yapmak 

istemektedir. Yatırımcı bu sınırlandırma altında, minimum riskli 

portföy bileşimini bilmek istemektedir. 

Yukarıdaki senaryonun ortalama varyans portföy optimizasyon 

modeli Eşitlik 3.13’te gösterildiği gibi olacaktır. 
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    (3.13) 

Eşitlik 3.13’te verilen modelin Portfolio nesnesine bağlı olarak 

MATLAB programında çözümü için örnek bir kodlama uygulaması 

Şekil 3.26’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.26: Eşitlik 3.13’te verilen modelin çözümü 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Bütçe kısıtı oran toplamları ile oynanarak gerçekleştirilir. 

% Bu program, oran toplamının %98 ile %100 arasında olduğu   

% Global Minimum Varyanslı (Riskli) portföyü bulmaktadır. 

clear; clc; 

Veriler = readtable('Data.xlsx'); 

BasitGet = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

Sembol = Veriler.Properties.VariableNames(:,2:end); 

p = Portfolio; 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGet); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

p = setBudget(p,0.98,1); 

  

GMV = estimateFrontierLimits(p,'Min'); 

  

 

ekran = dataset({GMV(GMV>0),'Yuzde'},'obsnames', Sembol(GMV>0)); 

disp(ekran) 

 

Şekil 3.26’de verilen MATLAB programı icra edildiğinde komut 

ekranından Şekil 3.27’de gösterilen sonuçlar alınacaktır. 

Şekil 3.27: Şekil 3.26’da verilen programın çıktıları 

 

Şekil 3.27’de gösterilen sonuçlar, varlık oranları toplamının %98 

ile %100 arasında olduğu global minimum riskli portföyün bileşimidir. 

Yatırımcının bu isteği setBudget komutunda alt sınır 0,98’e, üst sınır 

1’e eşitlenerek sağlanmıştır. Şekil 3.24’te verilen programdan elde 

edilen çıktıda global minimum varyanslı portföyde varlık oranları 
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toplamı %98 olmaktadır. Bir başka ifade ile yatırımcı yatım yapmak 

istediği paranın %2’sini risksiz gördüğü hemen nakde çevrilebilir 

varlıklara yatırabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORTALAMA VARYANS PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA  

MATLAB ÇÖZÜMLEME DESTEĞİ (BİST 30 Endeksinde Uygulamalar) 

 

100 

 

 

 

 

  



ORTALAMA VARYANS PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA  

MATLAB ÇÖZÜMLEME DESTEĞİ (BİST 30 Endeksinde Uygulamalar) 

 

101 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4 BİST 30 ENDEKSİNDE COVID-19 PANDEMİ 

ÖNCESİ VE SONRASI PORTFÖY 

BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

4.1 Giriş 

Ortalama varyans yöntemi, yatırımcının portföy seçim sürecini 

etkin sınır kavramı ile açıklamaktadır. Etkin sınır yatay eksende 

portföyün risk göstergesi olarak kabul edilen standart sapmaya, düşey 

eksende ise portföyün beklenen getirisine göre şekillenir. Ortalama 

varyans modelinde etkin sınır üzerinde her nokta, bir kuadratik 

(karesel) programlama modeline karşı gelir. Kuadratik programlama 

modeli, belirli bir getirideki minimum varyanslı etkin portföyün 

bulunmasını amaçlar.  

COVID-19 pandemisi finansal piyasalarda sistematik riski 

yükselten bir etki yaratmıştır. Bu çalışmanın hedeflediği katkı, COVID-

19 pandemisiyle birlikte sistematik riski artan bir yatırımcının pandemi 

öncesi ve sonrası dönemlerdeki getiri ve risk yapısındaki değişimi 

ortalama varyans yöntemiyle incelemek ve MATLAB ticari 

programının bu yöndeki çözüm desteğini tanıtmaktır. 

4.2 Çalışmanın Amacı 

Bu araştırmanın ana amacı Markowitz ortalama varyans yöntemini 

kullanarak BİST 30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının 

Covid-19 salgını öncesi ve sonrasında portföy bileşiminin nasıl değişim 

gösterdiğini analiz etmek ve yorumlamaktır. Tüm analizler MATLAB 

finansal araç kutusunun sağladığı geniş çaplı olanaklardan yararlanarak 

yapılmıştır. Bu çalışmanın amaçladığı bir diğer katkı da MATLAB 

programının bu yöndeki imkânlarının nasıl kullanılabileceğini 

araştırmacı ve uygulayıcılara tanıtmaktır. 
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4.3 Çalışmanın Yöntemi 

Bu çalışmada kullanılan yöntem ikinci ve üçüncü bölümde içeriği 

MATLAB uygulamaları ile tanıtılan ortalama varyans optimizasyon 

yöntemidir. Ortalama varyans yöntemiyle etkin sınır üzerinde elde 

edilen aşağıdaki modeller ile BİST 30 endeksinde işlem gören 

hisselerden oluşan portföylerde Covid-19 etkisi araştırılmıştır.  

• Klasik kuadratik programlama formu. 

• Etkin sınırdaki iki uç (limit) portföyün elde edilmesi. 

• Belirli bir getiri düzeyindeki minimum riskli portföyün elde 

edilmesi. 

• Belirli bir risk düzeyindeki maksimum getirili portföyün elde 

edilmesi. 

• Eşit ağırlıklı portföy. 

• Sharpe oranı maksimizasyonu. 

4.4 Uygulamanın Tanıtımı 

Bu ampirik çalışmanın örneklemini, salgın öncesi ve sonrası 

dönemde BİST 30 kapsamında aralıksız işlem gören hisse senetleri ve 

bu hisse senetlerinin Mart ayı hariç 01.08.2019 – 30.10.2020 tarihleri 

arasındaki düzeltilmiş günlük kapanış fiyatları oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi BİST 30 kapsamında işlem gören hisseler her üç ayda bir 

yinelenmektedir. Bu durum dikkate alınarak, gerçekleştirilen deneysel 

uygulama yapısının bozulmaması amacıyla tüm analiz dönemlerinde 

sadece aralıksız BİST 30 endeksinde işlem gören 27 şirketin hisse 

senetleri kullanılmıştır. Pandemi öncesi bir ay yinelemeli 4’er aylık 4 

dönemden, pandemi sonrası bir ay yinelemeli 4’er aylık 4 dönemden 

oluşmaktadır. Bu dönemlerin tarih aralıkları Tablo 4.1’de 

gösterilmiştir. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası Mart ayında 

görüldüğünden Mart ayı inceleme dışı bırakılmıştır. 
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Tablo 4.1: Pandemi öncesi ve sonrası inceleme dönemleri 

COVID-19 PANDEMİ 

ÖNCESİ 

COVID-19 PANDEMİ 

SONRASI 

1.Dönem 

01.08.2019 – 29.11.2019 

1.Dönem 

01.04.2020 – 30.07.2020 

2.Dönem 

02.09.2019 – 31.12.2019 

2.Dönem 

04.05.2020 – 31.08.2020 

3.Dönem 

01.10.2019 – 31.01.2020 

3.Dönem 

01.06.2020 – 30.09.2020 

4.Dönem 

01.11.2019 – 28.02.2020 

4.Dönem 

01.07.2020 – 31.10.2020 

Tüm inceleme dönemlerinde BİST 30 endeksinde yer alan hisse 

senetleri ve bu hisse senetlerinin Pandemi öncesi dönemde (01.08.2019 

– 28.02.2020) ve pandemi sonrası dönemde (01.04.2020 – 30.10.2020) 

hesaplanan basit getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler sırasıyla 

Tablo 4.2 ve Tablo 4.3’de gösterilmiştir. Pandemi öncesi ve sonrası 

dönemler için hisse senetlerinin basit getirilerinde yaşanan değişimler 

Tablo 4.2 ve 4.3’ten gözlenebilir. 
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Tablo 4.2: Pandemi öncesi için incelenen hisse senetlerine ait 

tanımlayıcı istatistikler 

Hisse 

Senedi 

Getiri 

Ortalaması 

Getiri 

Standart 

Sapması 

En Düşük 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Yüksek 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Düşük 

Getiri 

En Yüksek 

Getiri 

AKBNK -0,00045 0,02089 6,63000 8,91000 -0,08299 0,07552 

ARCLK  0,00025 0,01663 15,68204 20,94720 -0,04449 0,05844 

ASELS 0,00260 0,02133 8,36845 14,82583 -0,06205 0,12924 

BIMAS 0,00025 0,01311 42,89305 50,16732 -0,03893 0,03787 

DOHOL 0,00196 0,01937 1,18502 1,99733 -0,06011 0,06011 

EKGYO 0,00098 0,02079 1,10198 1,69685 -0,06135 0,06140 

EREGL 0,00099 0,01733 4,96441 7,95599 -0,05193 0,04348 

SAHOL -0,00085 0,01906 7,92621 10,07747 -0,06778 0,05400 

KRDMD 0,00181 0,02018 1,87452 3,13000 -0,06186 0,05344 

KCHOL -0,00030 0,01601 17,12368 21,28890 -0,04834 0,03773 

KOZAL 0,00203 0,02099 56,45000 84,10000 -0,07384 0,06605 

KOZAA 0,00342 0,02745 7,10000 12,65000 -0,12214 0,11337 

PGSUS 0,00138 0,03186 47,74000 86,35000 -0,08273 0,14369 

PETKM -0,00032 0,01606 3,31000 4,24000 -0,04110 0,05962 

TAVHL -0,00140 0,01782 19,00940 27,74144 -0,08101 0,03587 

TKFEN -0,00292 0,02196 13,98259 22,40171 -0,07041 0,05128 

TCELL 0,00106 0,01783 10,96769 14,76029 -0,04577 0,06137 

TUPRS -0,00218 0,01686 101,20000 143,60001 -0,05769 0,04388 

THYAO -0,00010 0,02189 10,70000 15,29000 -0,07396 0,05858 

TTKOM 0,00262 0,02173 4,71664 8,08833 -0,07339 0,06944 

GARAN 0,00015 0,02199 8,37000 12,48000 -0,09903 0,07762 

HALKB 0,00036 0,02199 5,21000 7,41000 -0,07030 0,07547 

ISCTR -0,00033 0,01906 5,33000 7,57000 -0,06239 0,07258 

TSKB 0,00222 0,02016 0,82000 1,40000 -0,06015 0,07018 

SISE 0,00001 0,02024 3,88779 5,46235 -0,06103 0,12274 

VAKBN 0,00087 0,02342 4,13000 6,87000 -0,08018 0,07346 

YKBNK -0,00068 0,02077 2,10000 3,13000 -0,07895 0,05906 
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Tablo 4.3: Pandemi sonrası için incelenen hisse senetlerine ait 

tanımlayıcı istatistikler 

Hisse 

Senedi 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

En Düşük 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Yüksek 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Düşük 

Getiri 

En Yüksek 

Getiri 

AKBNK -0,00074 0,01971 4,72000 6,16000 -0,05976 0,06947 

ARCLK  0,00521 0,02235 13,23000 28,46000 -0,08961 0,06496 

ASELS 0,00305 0,02504 11,37542 19,40755 -0,09693 0,09882 

BIMAS 0,00238 0,02089 48,94372 73,43855 -0,08048 0,08596 

DOHOL 0,00404 0,01988 1,39526 2,49000 -0,07317 0,04878 

EKGYO 0,00324 0,02885 1,12148 2,37983 -0,10000 0,08784 

EREGL 0,00327 0,02087 6,11253 10,09000 -0,04486 0,15507 

SAHOL 0,00109 0,01679 7,10000 9,51000 -0,05206 0,06021 

KRDMD 0,00341 0,02856 1,97000 3,71000 -0,09408 0,09735 

KCHOL 0,00084 0,02024 12,91908 18,14000 -0,05823 0,06530 

KOZAL 0,00176 0,01890 59,15000 89,25000 -0,04490 0,09783 

KOZAA 0,00253 0,02524 8,90000 14,86000 -0,06153 0,07869 

PGSUS 0,00129 0,03534 33,08000 61,60000 -0,09984 0,10701 

PETKM 0,00189 0,02827 3,33000 4,85000 -0,09892 0,10156 

TAVHL -0,00099 0,02657 13,77000 21,50000 -0,06977 0,10053 

TKFEN 0,00090 0,02252 12,16199 17,70847 -0,06861 0,05704 

TCELL 0,00148 0,01857 12,19000 17,27000 -0,05000 0,09662 

TUPRS -0,00006 0,02331 74,50000 95,20000 -0,09929 0,07442 

THYAO 0,00027 0,02223 8,93000 12,78000 -0,05806 0,10047 

TTKOM 0,00064 0,02262 6,03356 8,14558 -0,07537 0,05525 

GARAN -0,00097 0,02094 6,47000 8,63000 -0,05445 0,07622 

HALKB -0,00019 0,02065 4,70000 6,53000 -0,05401 0,09695 

ISCTR 0,00090 0,01941 4,57000 5,80000 -0,05345 0,06933 

TSKB 0,00766 0,02897 0,92000 2,55000 -0,07080 0,10471 

SISE 0,00325 0,02616 4,06274 7,77000 -0,07532 0,10057 

VAKBN -0,00102 0,02133 3,80000 5,38000 -0,05208 0,09336 

YKBNK 0,00113 0,02031 1,83000 2,45000 -0,05856 0,07407 
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4.5 Bulgular 

Pandemi öncesi ve sonrası dönemler için BİST 30 endeksinde 

gözlenen bulgular aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur.  

4.5.1 Belirli Bir Hedef Getiri İçin Risk Düzeyinde Görülen 

Değişimlerin Analizi 

İlk analiz BİST 30 endeksindeki hisselere yatırım yapan bir 

yatırımcının risk düzeylerinde yaşanan değişimlerin incelenmesidir. Bu 

analiz için hedef getiri = 0,004 seçilerek etkin sınır üzerindeki 

portföylerin risk düzeyi belirlenmiştir. Bu analizin matematiksel modeli 

aşağıda verilmiştir. 

,i jr r : BİST 30 endeksinde 𝑖 ve 𝑗 finansal varlıkları için getiri vektörü.   

,i jx x : Karar değişkenleri (portföy bileşiminde 𝑖 ve 𝑗 finansal 

varlıkların oranları). 

( , )i jCov r r  : 𝑖 ve 𝑗 finansal varlıklarının getirileri arasındaki 

kovaryans. 

i   : 𝑖 finansal varlığının beklenen getirisi, ( )i iE r = .  

0   : Yatırımcının istediği hedef getiri düzeyi. 
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Yukarıdaki modelin çözümünü sağlayan MATLAB programı 

Şekil 4.1’de verilmiştir.  
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Şekil 4.1: Araştırmada kullanılan hedef getirili portföyü bulan 

MATLAB programı 

function HedefGetiriliPortfoy(Hedef,ExcelFileName) 

% This function was written by Metin ÖNER. 

% This program gives portfolio informatics  

% equal to a certain level of return on the effective frontier. 

% -----usage of this function-------- 

% >> HedefGetiriliPortfoy(0.004,'POncDon_1') 

% 

ReadExcelFileName = strcat(ExcelFileName,'.xlsx'); 

Veriler = readtable(ReadExcelFileName); 

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

p = Portfolio; 

p.AssetList = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefGetPort = estimateFrontierByReturn(p,Hedef); 

[arsk,aget] = estimatePortMoments(p,HedefGetPort); 

  

YuvarlamaGet = round(HedefGetPort,4); 

format bank 

ekran1 = 

dataset({100*YuvarlamaGet(HedefGetPort>0),'Percentages'},... 

    'obsnames', p.AssetList(HedefGetPort>0)); 

disp('         Calculated Portfolio for Target Return') 

fprintf('Target Return = %%%g          Risk (Variance) = %0.9f\n',... 

    aget,arsk^2) 

disp('-------------------------------------------------------------------') 

disp(ekran1); 

format 

end 

Hedef Getiri = 0,004 alınarak gerçekleştirilen analiz sonucunda 

dönemlere göre etkin sınır üzerindeki portföylerde gözlenen risk 

düzeylerinin (varyans) küçükten büyüğe doğru sıralaması Tablo 4.4’te 

gösterilmiştir. Sonuç olarak, pandemi sonrasındaki dönemlerde 

yatırımcının beklediği bir getiri düzeyi için risk düzeyinde artış olduğu 

görülebilir. 
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Tablo 4.4: Hedef Getiri = 0,004 için dönemlere göre gözlenen risk 

düzeyleri sıralaması 

Sıra Risk (Varyans) 

1 
COVID -19 Pandemi Sonrası 1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000113989 

2 
COVID -19 Pandemi Öncesi 2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000128961 

3 
COVID -19 Pandemi Öncesi 3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000161451 

4 
COVID -19 Pandemi Öncesi 4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000201702 

5 
COVID -19 Pandemi Öncesi 1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,00022202 

6 
COVID -19 Pandemi Sonrası 4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000222228 

7 
COVID -19 Pandemi Sonrası 3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,00022529 

8 
COVID -19 Pandemi Sonrası 2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,00030618 
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4.5.2 Belirli Bir Hedef Risk Düzeyi İçin Getiri Düzeyinde 

Görülen Değişimlerin Analizi 

Bu analiz için hedef risk (varyans) = 0,000225 seçilerek dönemlere 

göre etkin sınır üzerindeki portföylerin getiri düzeyleri belirlenmiştir. 

Bu analiz aşağıda tanımlanan modele göre gerçekleştirilmiştir. 
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    (4.2) 

Bu analizin gerçekleştirilmesi için çalışma kapsamında yazılan 

MATLAB fonksiyonu Şekil 4.2’de verilmiştir.  
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Şekil 4.2: Araştırmada kullanılan hedef riskli portföyü bulan 

MATLAB programı 

function TargetRiskyPortfolio(Target,ExcelFileName) 

% Bu program Metin ÖNER tarafından yazılmıştır. 

% Bu program etkin sınır üzerindeki belirli bir risk (varyans)  

% düzeyine eşit portföy bilişimini vermektedir. 

% -----KULLANIMI İÇİN ÖRNEK -------- 

% >> HedefRiskliPortfoy(0.001) 

ReadExcelFileName = strcat(ExcelFileName,'.xlsx'); 

Veriler = readtable(ReadExcelFileName); 

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

p = Portfolio; 

p.AssetList = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 

p = setDefaultConstraints(p); 

  

HedefRskPort = estimateFrontierByRisk(p,sqrt(Target)); 

[arsk,aget] = estimatePortMoments(p,HedefRskPort); 

  

Yuvarlama = round(HedefRskPort,4); 

format bank 

ekran = dataset({100*Yuvarlama(HedefRskPort>0),'Percentages'},... 

    'obsnames', p.AssetList(HedefRskPort>0)); 

disp('         Portfolio for Target Risk') 

fprintf('Target Risk (Std.Dev.)= %g   Expected Return = %0.9f\n',... 

    arsk,aget) 

disp('-------------------------------------------------------------------') 

disp(ekran); 

format 

end 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda dönemlere göre etkin sınır 

üzerindeki portföylerde gözlenen getiri düzeylerinin sıralaması Tablo 

4.5’te verilmiştir. Tablo 4.5’ten görüleceği gibi belirli bir risk düzeyi 

için yatırımcının beklenen getiri düzeyleri bakımından gerçekleşen 

sıralamalara bakıldığında pandemi etkisi ile alakalı bir durum olmadığı 

söylenebilir.  
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Tablo 4.5: Hedef Risk = 0,000225 için etkin sınırdaki portföylerin 

getiri sıralaması 

Sıra Beklenen Getiri 

1 
COVID -19 Pandemi Sonrası 2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,003513116 

2 
COVID -19 Pandemi Sonrası 3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,003996832 

3 
COVID -19 Pandemi Öncesi 1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,004010798 

4 
COVID -19 Pandemi Sonrası 4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,004047627 

5 
COVID -19 Pandemi Öncesi 2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,004238948 

6 
COVID -19 Pandemi Öncesi 4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00425025 

7 
COVID -19 Pandemi Öncesi 3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,004364873 

8 
COVID -19 Pandemi Sonrası 1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,007115993 
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4.5.3 Dönemlere Göre Etkin Sınırların Grafiksel 

Değerlendirmesi 

Dönemlere göre etkin sınırların grafiksel çıktıları Şekil 4.4 ve 

4.5’te verilmiştir. Bu grafiklerde analiz kapsamına alınan 27 hisse 

senedinin ve eşit ağırlıklı portföyün etkin sınıra göre konumları 

görülebilir. Bu grafiksel analiz Şekil 4.3’te verilen MATLAB programı 

ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen grafik çıktılarda dönemlere göre eşit 

ağırlıklı portföylerin konumları da görülebilir. Etkin sınırların herhangi 

bir noktasının yatırımcı açısından yorumlanmasında risk ve getiriye 

göre şekillenen eğim gözle değerlendirilmelidir. 

Şekil 4.3: Araştırmada kullanılan hedef riskli portföyü bulan 

MATLAB programı 

function EquallyWeightedPortfolio(ExcelFileName) 

  

% This function was written by Metin ÖNER. 

% This program calculates Expected Return and Risk  

% for Equally Weighted Portfolio. 

% In addition, this program produces graphical outputs. 

% -----usage of this function-------- 

% >> EquallyWeightedPortfolio('POncDon_1') 

% 

ReadExcelFileName = strcat(ExcelFileName,'.xlsx'); 

Veriler = readtable(ReadExcelFileName); 

Hisse_isimler = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

%Fiyatlar = Veriler{:,2:end}; 

  

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

% BilesikGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end},[],'Continuous'); 

  

Ortalama = mean(BasitGetiri); 

stdsap = std(BasitGetiri); 

%KovaryansMatris = cov(BasitGetiri); 

  

p = Portfolio; 

p = setAssetList(p,Hisse_isimler); 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 
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p = setDefaultConstraints(p); 

p = setInitPort(p,1/p.NumAssets); 

[prsk,pret] = estimatePortMoments(p,p.InitPort); 

disp('Eşit Ağırlıklı Portföy') 

disp('--------------------------------------') 

fprintf('Beklenen Getiri  = %0.9f\n',pret) 

fprintf('Risk (Varyans)  = %0.9f\n',prsk) 

fprintf('Risk (Std. Sap.) = %0.9f\n',sqrt(prsk)) 

pwgt = estimateFrontier(p,100); 

  

[arsk,aret] = estimatePortMoments(p,pwgt); 

  

plot(arsk,aret,'LineWidth',2) 

txt1 = '\rightarrow Etkin Sınır'; 

text(arsk(10),aret(10),txt1); 

hold on 

txt2 = '\rightarrow Eşit Ağırlıklı Portföy'; 

h = plot(prsk,pret,'ro'); 

h.MarkerFaceColor = [1 0 0]; 

text(prsk,pret,txt2) 

title('BİST30 Hisselerinin Risk-Getiri Dağılım Grafiği'); 

xlabel('Risk (Standart Sapma)'); ylabel('Beklenen Getiri'); 

s = scatter(stdsap,Ortalama);text(stdsap,Ortalama,Hisse_isimler) 

s.LineWidth = 0.1; 

s.MarkerEdgeColor = 'b'; 

s.MarkerFaceColor = [0 0.5 0.5]; 
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Şekil 4.4: Pandemi öncesi dönemler için etkin sınırların 

görünümü 

1.Dönem 

 

2.Dönem 

 

3.Dönem 

 

4.Dönem 
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Şekil 4.5: Pandemi sonrası dönemler için etkin sınırların 

görünümü 

1.Dönem 

 

2.Dönem 

 

3.Dönem 

 

4.Dönem 
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4.5.4 Eşit Ağırlıklı Portföylerde Getiri ve Risk Değişimlerinin 

İncelemesi 

Dönemlere göre eşit ağırlıklı portföylerde gözlenen getiri ve risk 

değişimlerine ait bulgular Tablo 4.6’da sunulmuştur. Bu analiz Şekil 

4.3’te verilen MATLAB programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 4.6: Eşit ağırlıklı portföylerde gözlenen risk ve getiri 

düzeyleri sıralaması 

Sıra Risk (Varyans) Sıra Beklenen Getiri 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,011852938 

1 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = -0,000726365 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,012574469 

2 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,000541375 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,012695805 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,000997903 

4 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,013730718 

4 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,001031724 

5 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,0138772771 

5 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,001066982 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,014755133 

6 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,001977973 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,015184448 

7 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,001979759 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,015566359 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,003172478 

Tablo 4.6’da verilen eşit ağırlıklı portföylerin risk düzeyleri 

değerlendirildiğinde pandemi sonrası dönemlerde risk düzeyinin daha 

fazla olduğu görülebilir. Ancak beklenen getiri düzeylerine 

bakıldığında düzensizliğin olduğu ve pandemiyle ilgili bir gelişme 

yaşanmadığı değerlendirilebilir.   
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4.5.4 Minimum Riskli Uç (Limit) Portföylerde Getiri ve 

Risk Değişimlerinin İncelenmesi 

Bu uygulama için dönemlere göre etkin sınırın birinci uç 

noktasındaki yani global minimum varyanslı portföylerde gözlenen 

getiri ve risk değişimlerine ait bulgular sunulmuştur. Bu analiz aşağıda 

verilen modelin çözümü ile yapılmıştır. 
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Eşitlik 4.3’te verilen modele dayanan analizi gerçekleştiren 

MATLAB programı Şekil 4.6’da verilmiştir. 

Şekil 4.6: İki limit portföyün risk ve getirisini bulan program 

function TwoLimitPortfolios(ExcelFileName) 

  

% This function was written by Metin ÖNER. 

% This program finds limit portfolios. 

% First Limit Portfolio: Portfolio with global minimum variance 

% Second Limit Portfolio: Portfolio with maximum return 

(singleasset) 

% -----usage of this function-------- 

% >> TwoLimitPortfolios('POncDon_1') 

  

ReadExcelFileName = strcat(ExcelFileName,'.xlsx'); 

Veriler = readtable(ReadExcelFileName); 

Hisse_isimler = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

%Fiyatlar = Veriler{:,2:end}; 

  

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

%BilesikGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end},[],'Continuous'); 

  

Ortalama = mean(BasitGetiri); 

KovaryansMatris = cov(BasitGetiri); 

[n,m] = size(BasitGetiri); 

  

p = Portfolio; 

p.AssetList = Hisse_isimler; 

p.AssetMean = Ortalama; 

p.AssetCovar = KovaryansMatris; 

p = setDefaultConstraints(p); 

minUcPort = estimateFrontierLimits(p,'Min'); 

maxUcPort = estimateFrontierLimits(p,'Max'); 

  

minUcPort = round(minUcPort,4); 

maxUcPort = round(maxUcPort,4); 

clc 

ekran1 = dataset({100*minUcPort(minUcPort>0),'Yuzdeler'},... 

    'obsnames', Hisse_isimler(minUcPort>0)); 

disp('           Global Minimum Varyanslı Portföy') 
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fprintf('Beklenen Getiri = %%%g Risk (Varyans) = %0.9f\n',... 

    sum(minUcPort.*Ortalama') , 

minUcPort'*KovaryansMatris*minUcPort) 

disp('------------------------------------------------------------') 

disp(ekran1); 

  

ekran2 = dataset({100*maxUcPort(maxUcPort>0),'Yuzdeler'},... 

    'obsnames', Hisse_isimler(maxUcPort>0)); 

disp('Maksimum Getirili Portföy       ') 

fprintf('Beklenen Getiri = %%%g Risk (Varyans) = %0.9f\n',... 

    sum(maxUcPort.*Ortalama') , 

maxUcPort'*KovaryansMatris*maxUcPort) 

disp('------------------------------------------------------------') 

disp(ekran2); 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda dönemlere göre gözlenen etkin 

sınırlar üzerindeki minimum riskli portföylerin risk ve getiri düzeyleri 

açısından sıralaması Tablo 4.7’de verilmiştir.  
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Tablo 4.7: Global minimum varyanslı portföylerde gözlenen risk 

ve getiri düzeyleri sıralaması 

Sıra Risk (Varyans) Sıra Beklenen Getiri 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000124171 

1 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = -0,000170544 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000062463 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,000197068 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000072325 

3 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00141667 

4 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,00009492 

4 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00110252 

5 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000111218 

5 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00141667 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000114024 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00147619 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000124171 

7 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00176736 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,0001244998 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00395291 

Dönemlere göre elde edilen bulgular değerlendirildiğinde etkin 

sınırın birinci uç noktası yani global minimum varyanslı portföylerin 

dönemlere göre risk sıralamasının daha önceki bulgularla uyumlu 

olarak risk düzeyinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Ancak dönemlere 

göre beklenen getiri sıralamasına bakıldığında pandemi ile alakalı bir 

durum gözlenmemiştir.  
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4.5.5 4.5.6 Maksimum Getirili Uç (Limit) Portföylerde 

Getiri ve Risk Değişimlerinin İncelenmesi 

Bu analiz aşağıda verilen modelin çözümü ile yapılmıştır. 

27

1

27

1

     

:

            1

            0 1  ( i BİST 30)

            

i i

i

i

i

i

maks x

Kısıtlar

x

x


=

=

=

   



       (4.4) 

Eşitlik 4.4’te verilen matematiksel modele dayanan analiz daha 

önce Şekil 4.6’da verilen MATLAB programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Dönemlere göre etkin sınırın ikinci uç noktasındaki yani maksimum 

getirili portföylerde gözlenen getiri ve risk değişimlerine ait bulgular 

Tablo 4.8’de sunulmuştur. Tablo 4.8’de verilen risk sıralaması 

incelendiğinde genel olarak dönemler arasında düzensizlik gözükse de 

maksimum getiri veren portföylerin pandemi sonrasında risk paylarının 

daha yüksek olduğu görülebilir.  
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Tablo 4.8: Maksimum getirili portföylerde gözlenen risk ve getiri 

düzeyleri sıralaması 

Sıra Risk (Varyans) Sıra Beklenen Getiri 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000367482 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00430271 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000417951 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00493062 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000438163 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00513072 

4 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000838986 

4 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,0052884 

5 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,00084073 

5 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00529411 

6 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,001128277 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00536418 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,001169665 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00910461 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,001175382 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00920134 
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4.5.6 Sharpe Oranını Maksimum Yapan Portföylerde 

Değerlendirme 

Sharpe oranını maksimum yapan tanjant portföylerinin bulunması 

aşağıda verilen doğrusal olmayan programlama modellerine göre 

yapılmıştır. 
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      (4.5) 

Bu analizi mümkün kılan MATLAB programı Şekil 4.7’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4.7: Maksimum Sharpe oranlı portföyün risk ve getirisini 

bulan program 

function MaxSharpe(RisksizOran,ExcelFileName) 

% This function was written by Metin ÖNER. 

% This function finds the tangent portfolio with maximum Sharpe 

ratio  

% on the efficient frontier. 

  

% -----usage of this function-------- 

% >> MaxSharpe(0.000325,'POncDon_1') 

  

ReadExcelFileName = strcat(ExcelFileName,'.xlsx'); 

Veriler = readtable(ReadExcelFileName); 

Hisse_isimler = Veriler.Properties.VariableNames(2:end); 

  

BasitGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end}); 

%BilesikGetiri = tick2ret(Veriler{:,2:end},[],'Continuous'); 

  

p = Portfolio; 

p = setAssetList(p,Hisse_isimler); 

p = estimateAssetMoments(p,BasitGetiri); 

p = setDefaultConstraints(p); 

p.RiskFreeRate = RisksizOran; 

  

x = estimateMaxSharpeRatio(p); 

[prsk,pret] = estimatePortMoments(p,x); 

y = round(x,4); 

format bank 

ekran = dataset({100*y(y>0),'Percentages'},... 

    'obsnames', Hisse_isimler(y>0)); 

disp('Tangent Portfolio with Maximum Sharpe Ratio  ') 

fprintf('Risk of Free Rate = %g\n',RisksizOran) 

fprintf('Expected Return = %%%g\n',pret)  

fprintf('Risk (Variance) = %0.9f\n',prsk^2) 

fprintf('Risk (Std. Dev.) = %0.9f\n',prsk) 

disp('---------------------------------------------') 

disp(ekran); 

format 

end 
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Dönemlere göre Sharpe oranını maksimum yapan tanjant 

portföylerde gözlenen risk ve getirilere ait sonuçlar sırasıyla Tablo 

4.9’da verilmiştir. İlgi çekici nokta genel olarak pandemi sonrası 

dönemlerde tanjant portföylerin risk düzeyleri artmış olmasına karşın, 

getiri düzeylerinde görülen artıştır.  

Tablo 4.9: Maksimum Sharpe Oranlı Tanjant portföylerde 

gözlenen risk ve getiri düzeyleri sıralaması 

Sıra Risk (Varyans) Sıra Beklenen Getiri 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000100092 

1 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00345049 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000125991 

2 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,0036618 

3 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000129824 

3 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,0036628 

4 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000166776 

4 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00370672 

5 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000223897 

5 

COVID -19 Pandemi Öncesi 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00424085 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

2.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000245512 

6 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00469482 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

3.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000299105 

7 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,0063479 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

4.Dönem 

Risk (varyans) = 0,000445395 

8 

COVID -19 Pandemi Sonrası 

1.Dönem 

Beklenen Getiri = 0,00642438 

Sharpe oranını maksimum yapan tanjant portföylerin 

bulunmasında kullanılan risksiz oranın belirlenmesinde şu şekilde bir 

yöntem izlenmiştir. O dönemde piyasaya hazine müsteşarlığı tarafından 

ihraç edilen vadesi bir yıldan az tüm bonolar incelenmiş, vadelerine 

kalan sürelerine göre faiz değerlendirmeleri yapılmış, ilgili dönemde 

ikinci el piyasalarda paraya çevrilme durumları incelenmiştir. Ayrıca 

%10 stopaj kesintisi de dikkate alınmıştır. Risksiz oran için son 
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dönemdeki dalgalanmalar dikkate alınarak, ortalama bir görüşle, yıllık 

net bileşik faizin %15 olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Yıllık 

%15 faiz oranından günlük risksiz oran 0,000383 olarak hesaplanmış 

ve Sharpe oranını maksimum yapan tanjant portföyün bulunmasında bu 

faiz oranı esas alınmıştır. 

4.6 Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, modern portföy teorisinin, klasik yöntemi olarak 

kabul edilen tek amaçlı ortalama varyans yönteminin tüm temel yönleri 

kullanılarak COVID-19 pandemi öncesi ve sonrası dönemde BİST 30 

endeksine ait portföylerin nasıl etkilendiği araştırılmıştır. 

Gerçekleştirilen uygulamalarda gözlenen sonuçlara dayanarak bu 

araştırma kapsamında kabul edilen hipotez Covid-19 pandemisinin 

BİST 30 endeksi kapsamında işlem gören hisselerinde yatırım riskini 

artırıcı yönde etki ettiği ancak ortalama getiride herhangi bir etki 

yaratmadığıdır. 
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