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ÖZET
Uluslararas finans sisteminde faiz oranlar ve döviz
kurlar ndaki de i iklikler, bankac l kta risk yönetimi ihtiyac n ortaya
ç karm ve böylece bankalar riskten korunma tekni i olarak türev
ürünlerini kullanmak zorunda kalm lard r.
Çal mam zda türev ürünlerin Türkiye’de ve geli mi ülkelerde
kullan m na ili kin bankac l k verileri kullan larak bir kar la t rma
yap lm t r. Son y llarda ülkemizde bu ürünlerin i lem hacminde ciddi
art lar ortaya ç km t r. Buna ra men türev ürünlerin kullan m
seviyesindeki geli me, geli mi ülkelerle kar la t r ld nda yetersiz
bir geli me göstermi tir.
ABSTRACT
Changes in interest and exchange rates in international
financial system have revealed the need of risk management and thus
banks had to use derivatives to hedge from financial risks.
In this article, the use of derivatives in Turkey and developed
countries have been compared by using banking data. Recently, the
trading volume of these derivatives in Turkey significantly increased.
However the progressing level of using derivatives in Turkey have not
developed so sufficiently as developed countries.
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GR
Son y llarda finansal sistemde ya anan çe itli geli meler,
piyasalarda a r fiyat dalgalanmalar na neden olmu ve risk unsurunu
ön plana ç karm t r. Özellikle 1973 y l nda Bretton Woods sisteminin
sona ermesiyle birlikte, döviz kurlar n n sürekli dalgalanma
göstermesi sonucunda uluslararas alanda faaliyet gösteren bankalar,
ciddi ekilde kur riski ile kar kar ya kalm lard r. Yine ayn
dönemde uluslararas piyasalarda faiz oranlar ndaki dalgalanmalar ve
sabit faizle borçlanman n yan s ra de i ken faizle borçlanma
e iliminin artmas , faiz riski sorununu da gündeme getirmi tir.
Bu ortamda bankac l kta risk yönetimi konusu önem
kazanmaya ba lam ve özellikle artan kur ve faiz risklerine kar
bankalar yeni teknikler geli tirmeye çal m lard r. Bu teknikler içinde
türev ürünlerin önemi her geçen gün biraz daha artmaktad r.
Çal mam zda önce söz konusu türev ürünlerin k sa bir tan t m
yap lm t r. Daha sonra Dünyada türev ürünlerin kullan m ndaki
geli me, topluca ve türlerine göre sunulmu tur. Son k s mda ise türev
ürünlerin kullan m nda ülkemizdeki geli me ve son durum ortaya
konulmu tur. Böylece ülkemiz ile geli mi ülkeler aras nda türev
ürünlerin kullan m konusunda bir kar la t rma ve de erlendirme
imkan ortaya ç kar lmaya çal lm t r.
I. BA KACILIKTA R SK VE R SKTE KORU MA
Bankalar n geleneksel bankac l k faaliyetlerinden uzakla arak
türev ürünleri i lemlerine yönelmelerinin arkas nda, temel olarak
ekonomik ko ullar n zorlay c oldu u ortamlarda hem kendilerini hem
de mü terilerini artan finansal risklere kar korumak ve bu riskleri
kontrol etmek dü üncesi yatmaktad r.
Özellikle uluslararas bankac l k alan ndaki geli meler,
bankalar n karl l klar na olan katk s yan nda sektöre yeni problem ve
riskleri de beraberinde getirmi tir. En belirgin risk döviz kurlar ndaki
dalgalanmalardan kaynaklanm t r. Böylece bilançolar içinde yabanc
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paral i lemlerin pay artan bankalar döviz kurlar ndaki de i melere
ba l olarak önemli boyutlara ula an zararlarla kar la m lard r1.
Ayr ca
döviz kurlar ndaki dalgalanmalar, faiz oranlar
üzerinde de etkili olmu ve faiz oranlar ndaki de i kenli in yaratt
belirsizlik ortam nda bankalar faiz riski sorunuyla da kar kar ya
kalm lard r2.
Böylece bankac l kta “risk” kavram daha büyük bir önem
kazanm ve bankalar bu risklerden korunmaya yönelik olarak çe itli
risk yönetim politikalar ve teknikleri geli tirmeye ba lam lard r.
Risk yönetim teknikleri, gerek bankalar n kendi pozisyonlar n
korumas veya ek kazançlar sa lamas ; gerekse mü terilerine bir
hizmet olarak sunulmas aç s ndan bankac l k çevrelerinde büyük ilgi
görmü tür.
Bankac l kta kar la lan risklere kar korunma tekni i olarak
uygulanan en belirgin yöntem “hedging” yöntemi olup, hedging
yapman n temel mekanizmas ; gelecekte olu mas beklenen bir fiyat n
bugünden saptanarak gelecekteki nakit giri -ç k lar n n imdiden
garanti alt na al nmas esas na dayanmaktad r3. Ba ka bir ifadeyle,
gelecekteki nakit ak mlar n n bugünden belirlenen fiyatlarla
sabitlenerek belirsizli in elimine edilmesi hedging mekanizmas n n
özünü olu turmaktad r.
Hedging amac yla kullan lan ürün ve yöntemleri genel olarak
içsel ve d sal yöntemler olarak ikiye ay rmak mümkündür. /çsel
yöntemler organizasyonun kendi bünyesi içinde risklere kar ald
tedbirlerdir. Bunlar n içinde firman n aktif-pasif yap s n n
ayarlanmas , fiyatland rma politikalar n n ayarlanmas gibi önlemler
say labilir. D sal yöntemler ise firma d nda sa lanabilen çok geni
seçeneklere sahip finansal enstrümanlar ve stratejileri içerir4. Bu
1

Ekrem KESK/N, Bankac"l"kta Risk ve Sermaye, /.Ü. /ktisat Fakültesi Yay nlar ,
1993, s.8.
2
Arman KIRIM, “Mali Risk Nedir, Nas l Yönetilir?”, Finans Dünyas" Eki, Say :32,
A ustos, 1992, s.3.
3
ASOMEDYA, “Finansal Risk Yönetimi Dosyas ”, Ankara Sanayi Odas" Dergisi,
Ocak, 2001, s.43.
4
Suat TEKER, Faiz Oran" ve Döviz Kuru Riski Yönetimi, Ekonomik Ara t rmalar
Merkezi Yay nlar , Ankara, 1999, s.28.
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yöntemler ise forward, futures, swap ve opsiyon olarak adland r lan ve
türev ürünler olarak bilinen finansal enstrümanlard r.
Hedging enstrümanlar ya da türev ürünler, riskten korunma
amac yla
kullan labilece i
gibi;
spekülasyon
amaçl
da
kullan labilmektedir. Risk almay sevmeyen kurulu lar savunmaya
yönelik hedging stratejileri kullan rken, riskten kaç nmayan daha aktif
kurulu lar ise riskten korunman n yan s ra piyasalarda ortaya
ç kabilecek kâr f rsatlar n de erlendirerek spekülatif bir kazanç
sa lamay istemektedir.
Bankac l kta türev ürünler hem riskten korunma hem de
spekülasyon amac yla kullan labildi i gibi bunlar n d nda bankalar n
türev ürünleri kullanma nedenlerini ve türev ürünlerin bankalara
sa lad ba l ca faydalar u ekilde özetlememiz mümkündür5:
-Bankalar bu ürünleri kendi fonlama i lemleri için
kullanabilecekleri gibi fonlar n maliyetini dü ürmek ve yeni pazarlarla
ba lant kurmak için kullanabilirler.
-Bu ürünleri mü terilerine bir mü teri hizmeti olarak sunarlar.
Böylece bankalar, mü terilerinin gereksinimlerini daha etkin olarak
tatmin edebilecek ürün pozisyonuna sahip olurlar.
-Ayr ca bu hizmetleri tamamlayabilmek için yeni pazarlar da
yaratabilirler. Bu da bankalar için bir gelir kayna olmakta ve
ürünlerin likiditesini art rarak finansal hizmetlerin seçimi aç s ndan
mü terilerine daha geni bir tercih olana sa lamaktad r.
-Son olarak vade dönü ümünü içeren bu ürünler bankalar
aç s ndan maliyetin kar m ve fonlar n elde edilebilirli ini
geli tirirler.

5

OECD, Accounting Standart Harmonization, New Financial Instruments, No:6,
Paris, 1991, s.9.
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II. R SKTE KORU MA YÖ TEM OLARAK TÜREV
ÜRÜ LER
Türev ürünler, fiyatlar bir ba ka ürünün fiyat na ba l olan
ürünler ya da vade sonundaki de eri sözle meye konu olan varl n
fiyat taraf ndan belirlenen finansal ürün6 olarak tan mlanabilir.
Türev ürünler tüm dünyada ya düzenli borsalar arac l yla ya
da tezgah üstü düzenlemelerle i lem görmektedirler. Türev ürünlerin
i lem gördü ü bu piyasalara türev piyasalar ya da vadeli i lem
piyasalar denilmektedir.
Türev ürünlerin ba l calar olarak forward, futures, opsiyon ve
swap’lar say labilir. Bu ürünlerin ortak özelli i, ilerideki bir tarihte
teslimat yap lmak üzere herhangi bir mal n veya finansal varl n;
bugünden al m veya sat m n n yap lmas d r.
Bu genel aç klamalar do rultusunda yukar da say lan türev
ürünleri k saca tan tmakta fayda vard r.
A) FORWARD SÖZLEOMELER/
Forward i lemler, ileri bir tarihte teslimi art yla, herhangi bir
k ymetin vadesi, miktar ve fiyat n n taraflarca bugünden belirlenerek
sözle meye ba lanmas 7 olarak tan mlanabilir. Bu i lemle belirli bir
mal n, menkul k ymetin veya dövizin ilerdeki bir tarihte, anla ma
tarihinde belirlenen fiyattan al m veya sat m öngörülmektedir.
Forward i lemlerin en temel özelli i, organize borsalarda i lem
yap lmamas ve dolay s yla fiyat, miktar, vade gibi unsurlar n standart
olmay p, taraflar n kar l kl anla mas yla belirlenmesidir.
B) FUTURES SÖZLEOMELER/
Futures sözle meleri; belli nitelikteki ve belli miktardaki bir
mal veya finansal varl n sözle menin yap ld
tarihte belirlenen

6

Turhan KORKMAZ, Hisse Senedi Opsiyonlar" ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri,
Ekin Kitabevi Yay nlar , Bursa, 1999, s.7.
7
Ali CEYLAN, Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi Yay nlar , Bursa, 2002, s.369.
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fiyattan, gelecekte
sözle medir8.

belirlenen

tarihte

teslimini

öngören

bir

Bunlar vadeli i lemlerin standartla t r larak borsalarda i lem
görür ekle getirilmi olan d r. Bunun do al bir sonucu olarak da, bu
i lemlerde vade, sözle me büyüklü ü ve teslim artlar ilgili borsalar
taraf ndan belirlenmektedir.
C) SWAP
Swap, kar l kl de i im anlam na gelmektedir. Swap
sözle melerinde taraflar faiz ya da para gibi iki varl n gelir
ak mlar n gelecekte belli bir tarihte de i tirme konusunda
anla maktad r. Swap i lemi; piyasalar aras nda arbitraj f rsatlar
yaratan ve iki taraf n önceden belirlenen ödeme planlar n
de i tirmelerine imkan tan yan i lem9 olarak tan mlanabilir.
Swap i lemlerinde amaç; borç maliyetini azaltmak, faiz
oranlar nda ve döviz kurlar nda meydana gelecek olan
dalgalanmalar n yarataca riskleri minimize etmektir.
D) OPS/YONLAR
Opsiyonlar, sahibine bir finansal varl n, gelecekte belirlenen
bir tarihte veya belirli bir zaman süresi içerisinde, prim kar l nda,
önceden belirlenmi bir fiyattan satma veya sat n alma hakk n veren
sözle melerdir10.
Opsiyon sözle meleri taraflardan birine seçme hakk tan rken
di er tarafa bir zorunluluk getirmektedir. Opsiyon sahibi veya
kullan c s olarak isimlendirilen taraf belirlenen prim kar l nda
alma veya satma hakk n elde ederken, opsiyon yaz c s veya
yükümlüsü ismi verilen taraf bir yükümlülük alt na girmektedir.
Böylece opsiyon kullan c s s n rl bir risk kar l nda s n rs z bir kar
olana na kavu urken; opsiyon yükümlüsü s n rl bir gelir kar l nda
s n rs z bir zarar riski alt na girmektedir.
8

Fulya ALPAN, Örneklerle Futures Anla2malar ve Opsiyonlar, Literatür
Yay nc l k, /stanbul, s.3.
9
Ali CEYLAN, Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi Yay nlar , Bursa, 2002, s.233.
10
/hsan ERSAN, Finansal Türevler, Literatür Yay nc l k, /stanbul, 1998, s.94.
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III. GLOBAL F
ÜRÜ LER

A S S STEM

ÇER S

DE TÜREV

Günümüzde finansal türev ürünlere dayal olarak gerçekle en
i lem hacmi dünya ticaret hacminin çok üstünde gerçekle mektedir.
Uluslararas Swaplar ve Türev Ürünleri Birli i (ISDA) raporlar na
göre 2001 y l Haziran ay itibariyle global tezgah üstü piyasalardaki
türev ürünleri bakiyesi 57 trilyon dolar a m t r.
Türev ürünler hacminin son y llarda bu derece art
göstermesinin en önemli sebebi finansal piyasalarda ya an lan krizler
olmu tur. Böylece gerek bankalar gerekse di er finansal kurulu lar
ortaya ç kan finansal risklerden korunmak ve gelecekte ortaya
ç kabilecek muhtemel riskleri en iyi bir ekilde yönetebilmek için
türev ürünleri i lemlerine yönelmi lerdir. Ancak türev ürünleri i lem
hacminde sa lanan bu geli melere ra men türev ürünlerle ilgili
konsolide verilere ula mak çok kolay olmamaktad r.
Türev piyasalara dönük olarak bugüne kadar yap lan en
kapsaml çal ma, Basel Bankac l k ve Gözetim Komitesi ile IOSCO
(International Organization of Securities Commissions) taraf ndan
1999 y l sonunda ortakla a haz rlanm t r. Bu raporda geli mi finans
piyasalar nda faaliyet gösteren 71 adet banka ve arac kurumun 1998
y l itibariyle türev ürünleri i lemleriyle ilgili bilgiler yer almaktad r.
G-10 üyesi ülkelerin banka ve arac kurulu lar n n 1998 y l
raporlar ndan yararlan larak haz rlanan bu rapor, türev ürünlerle ilgili
i lemlerin banka bilanço büyüklüklerinin çok üstünde gerçekle meye
ba lad n göstermektedir. Oöyle ki, 1998 y l sonu itibariyle bu
ülkelerin finans piyasalar nda faaliyet gösteren banka ve arac
kurumlar n 17.753.951 milyon dolarl k toplam varl klar na kar l k,
yapt klar türev ürünleri i lem hacmi 7,4 kat daha fazlas yla
130.942.489 milyon dolar olarak gerçekle mi tir.
Türev ürünlere yönelik olarak Bank For International
Settlements (BIS) taraf ndan 2001 y l nda yap lan çal mada ise 48
ülkedeki merkez bankas ve para otoritelerinin haz rlad raporlardan
yararlan larak türev ürünleri piyasa faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer
almaktad r. Tezgah üstü türev ürünleri piyasa istatistiklerinden yola
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ç k larak haz rlanan bu raporda, son y llarda türev ürünlerin ortalama
günlük i lem hacminde ciddi art lar ya and görülmektedir.
Tablo 1. Global Tezgah Üstü Türev Ürünleri Piyasas;
Ortalama Günlük %lem Hacmi (Milyar Dolar)
Kategori
1995
1998
2001
I- Döviz %lemleri
688
959
853
1- Döviz forward ve swaplar
643
862
786
2- Para swaplar
4
10
7
3- Döviz opsiyonlar
41
87
60
4- Di er
1
II- Faiz %lemleri
151
265
489
1- Vadeli faiz sözle meleri
66
74
129
2- Faiz swaplar
63
155
331
3- Faiz opsiyonlar
21
36
29
4- Di er
2
TOPLAM
880
1263
1387
Kaynak: BIS, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2001, s.18.

1995 y l nda 880 milyar dolar olarak gerçekle en türev ürünleri
günlük i lem hacmi 1998 y l nda % 43,5 artarak 1.263 milyar dolara
ula m t r. 2001 y l nda ise 1.387 milyar dolar olarak gerçekle mi tir.
2001 y l ndaki art , 1995 y l na göre % 57,6 olup, bu dönemde faizle
ilgili gerçekle en i lemlerde ciddi bir art oldu u göze çarpmaktad r.
Bu durum son y llarda finansal piyasalar n sadece kur riskine de il,
ayn zamanda faiz riskine de duyarl hale geldi ini
ortaya
koymaktad r. Ayr ca toplam içerisinde en fazla paya sahip ürün çe idi
döviz forward ve swaplar d r. 1995 y l nda toplam içerisindeki pay %
73 iken, 2001 y l nda % 56,6’ya gerilemi tir. Bu ise son y llarda farkl
ürün kategorilerine dönük türev faaliyetlerinde de bir geli me
ya and n ortaya koymaktad r.
Geli mi piyasalarda türev ürünleri i lemlerinin yo unlu unu
ortaya koyabilmek aç s ndan ABD’de Hazine Bakanl ’na ba l
olarak faaliyet gösteren ve ulusal bankalar n denetiminden sorumlu
olan The Office of The Comptroller of The Currency (OCC)
taraf ndan her üç ayda bir haz rlanan türev ürünleri raporu, bankalar n
türev ürünleri faaliyetlerine son derece önem verdiklerini
göstermektedir.

8
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ABD’deki 400 adet banka ve yat r m irketlerinden elde edilen
bilgilerden yararlan larak olu turulan bu raporda, bankalar n 2000 ve
2001 y llar itibariyle toplam varl klar ile türev ürünleri i lemleri
Tablo.2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. ABD’deki Banka ve Yat;r;m irketlerinin Türev
Faaliyetleri (Milyon Dolar)
BANKA ve
YATIRIM
O/RKET/

2000
Top.Varl k

Türev Ürün

2001
TÜ/TV Top.Varl k

Türev Ürün

TÜ/TV

25 Büyük
13,3 3.385.647 45.110.369
13,3
3.020.272 40.295.768
Banka
Di erleri
1.829.940
247.377 0,135 1.639.846
275.379 0,167
TOPLAM
4.850.212 40.543.145
8,36 5.025.493 45.385.748
9,03
*Tablo bilgileri, OCC Bank Derivatives Report Fourth Quarter 2000-2001
raporlar ndan yararlan larak olu turulmu tur.

ABD’deki bankac l k sektörü içerisinde türev ürünleri
i lemlerinin, bankalar n toplam varl klar n n çok üstünde bir
büyüklü e sahip oldu u görülmektedir. Ancak bu büyüklü ün daha
ziyade 25 büyük bankan n faaliyetleri sonucunda gerçekle ti i dikkat
çekmektedir. Sektördeki 25 büyük bankan n varl klar n n 13 kat ndan
daha fazla türev ürünleri i lemi yapt klar ve 2001 y l nda toplam
i lem hacminin % 99’unu bu bankalar n gerçekle tirdikleri
görülmektedir. Dolay s yla sektördeki büyük bankalar n risk
yönetimine daha fazla önem verdikleri ve gerek riskten korunma
gerekse spekülasyon amac yla türev ürünlerini daha fazla kulland klar
ortaya ç kmaktad r.
IV. TÜRK
ÜRÜ LER

BA KACILIK

S STEM

DE

TÜREV

Son y llarda s k s k ya anan finansal krizlerle beraber artan
döviz kuru ve faiz oran risklerini kontrol etmek ve bu risklerden
korunmak amac yla türev ürünler Türk bankac l k kesiminde yayg n
olarak kullan lmaya ba lam t r. Özellikle 1994 y l nda ya anan
finansal kriz, türev ürünlerinin kullan m ve önemi konusunda
bankalara itici etkide bulunmu tur.
Bu kriz sonras dönemde Türk bankac l k sisteminde türev
ürünler yo un bir ekilde i lem görmeye ba lam ve bankalar n
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IV,S.2, 2002)
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bilanço d yükümlülükleri içerisinde türev ürünlere ait döviz ve faiz
haddi ile ilgili i lemler önemli art lar gerçekle tirmi tir. 1994 krizi
öncesi dönemde türev ürünleri i lemlerinin toplam bilanço d
yükümlülükler içerisindeki pay %5 iken, bu dönemde art kaydetmi
ve %35’lere ula m t r .
Türkiye’de türev ürünlerle ilgili olarak bankalar n yapt
döviz ve faiz haddi ile ilgili i lemler Tablo.3’de 1996-2000 y llar
itibariyle gösterilmi tir.
Tablo 3. Bankalar;n Döviz ve Faiz Haddi ile lgili %lemleri
(Milyar TL)
Bankalar
Ticaret Bank.
Kamu Ser.Bank.
Özel Ser.Bank.
Fondaki Bank.
Yabanc Bank.
Türkiye’de Kur.
Yabanc Bank.
Türkiye’de Oube
Açan Yab. Bank.
Ticaret Bank.
Top.
Kal.veYat.Bank.
Kamu Ser. Bank.
Özel Ser. Bank.
Yab. Ser. Bank
Kalk;nma ve
Yat. Bank. Top.
GE EL TOP.

1996

1997

1998

1999

2000

349.415
11.951.924
2.548.976

871.362
25.453.351
8.556.328
6.745.500

1.469.190
46.512.940
2.082.624
8.687.235

1.101.678

2.314.499

3.221.992

154.238 1.082.043

1.447.298

4.431.001

5.465.243

2.116.326 6.633.309

14.850.315

41.626.541

58.751.989

41.328
148.238
1.751.905 4.505.248
323.093 1.979.823
168.855

897.780

86.848
40.651
11.872

128.353
35.455
145.152

196.544
55.933
85.038

446.560
100.894
147.946

682.768
227.888
572.784

139.371

308.960

337.515

695.400

1.483.440

2.255.697 6.942.269 15.187.830 42.321.941 60.235.429
* Veriler Türkiye Bankalar Birli i, Bankalar m z 1998,1999, 2000 yay nlar ndan
yararlan larak olu turulmu tur.

1996 y l nda 2.255 trilyon TL olan türev ürünleri i lemleri
2000 y l na gelindi inde 60.235 trilyon TL’na ula m , dolar baz nda
%327 oran nda artm t r. 1990’l y llar n ba lar nda türev ürünler
bankalar n bilanço büyüklüklerinin ancak %5’i (1991’de %2 ve
Türk bankac l k sektörüne ait bilanço bilgileri ve bilanço d i lemlere ili kin
veriler, Türkiye Bankalar Birli i’nin Bankalar m z 1998, 1999 ve 2000 Kitab ’ndan
elde edilmi tir.
10
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1992’de %5) kadar bir paya sahipken, 1996 y l nda bu oran %25 ve
2000 y l sonunda %58’e ç km t r.
Mevduat ve kredi hacimleri itibariyle de geli melere
bakt m zda türev ürünlerde son y llarda ciddi art lar ya and
görülmektedir. 1991 y l nda türev ürünleri i lemlerinin mevduat
toplam na oran %4 ve kredi hacmine oran %5 iken, 1996 y l nda bu
oran mevduat için %37 ve kredi hacmi için %58 olmu tur. 2000 y l
sonu itibariyle ise türev ürünleri i lem hacmi mevduat toplam n n
%88’ine ula m , kredi hacminin ise %176’s seviyesinde
gerçekle mi tir.
Bankalar n türev ürünleriyle ilgili olarak yapt klar i lemlerin
da l m na bakt m zda özel sermayeli ticaret bankalar n n a rl kta
oldu u ve toplam i lem hacminin 3/4’ünü olu turdu u görülmektedir.
Tablo.4 sektördeki banka türlerine göre türev ürünlerinin hangi
yo unlukta kullan ld klar n göstermektedir.
Tablo 4. Bankalar;n Döviz ve Faiz Haddi le lgili
%lemlerinin DaF;l;m;(%)
Bankalar

1996

1997

1998

1999

2000

2
78
14
7

3
65
28
13

2
79
17
7

2
60
20
16
6

3
77
4
14
5

7

15

10

10

9

94

96

98

99

98

4
2
-

2
2

1
1

1
-

1
1

6

4

2

1

2

100
100
100
*Tablo 3’deki bilgilere dayan larak olu turulmu tur.

100

100

Ticaret Bank.
Kamu Ser.Bank.
Özel Ser.Bank.
Fondaki Bank.
Yabanc Bank.
Türkiye’de Kur.
Yabanc Bank.
Türkiye’de Oube
Açan Yab. Bank.
Ticaret Bank.
Top.
Kal.veYat.Bank.
Kamu Ser. Bank.
Özel Ser. Bank.
Yab. Ser. Bank
Kalk;nma ve
Yat. Bank. Top.
GE EL TOP.

1996 y l nda ticaret bankalar türev ürünleri i lemlerinin
%94’ünü, kalk nma ve yat r m bankalar ise %6’s n gerçekle tirirken,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IV,S.2, 2002)
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2000 y l nda bu oranlar s ras yla %98 ve %2 olmu tur. Böylece ticaret
bankalar
türev ürünleri i lemlerinin neredeyse tamam n
gerçekle tirmeye ba lam lard r. Ticaret bankalar içerisinde ise en
büyük pay özel sermayeli bankalara aittir. Bu bankalar n toplam i lem
hacmi içindeki pay 1997 y l hariç fondaki bankalarla birlikte %80
civar nda gerçekle mektedir. Dolay s yla özel sermayeli bankalar n,
bankac l k sisteminde kar la lan döviz kuru ve faiz oran risklerine
kar daha duyarl olduklar ve risk yönetimine di er bankalardan daha
fazla önem verdikleri anla lmaktad r. Ancak riski kontrol etme
amac yla ortaya ç km olan türev ürünlerin günümüzde risk alma
ürünleri haline gelmi olmas nedeniyle spekülatif amaçlarla da
kullan ld unutulmamal d r.
Türev ürünler muhasebe terminolojisi aç s ndan bilanço d
ürünlerdir. Çünkü geleneksel varl k ve yükümlülükten ziyade arta
ba l varl k ve yükümlülüklerin do mas na neden olurlar11.
Dolay s yla bankalar n do rudan bilanço içinde yer almadan bankay
kar-zarar hesab arac l yla etkileyen ve bilanço d yükümlülükleri
içerisinde yer alan türev ürünler, Türk bankac l k sisteminde alt
kategoride i lem görmektedir. Bunlar:
-Vadeli döviz al m-sat m i lemleri,
-Para ve faiz swap i lemleri,
-Para ve faiz opsiyonlar ,
-Futures para i lemleri,
-Futures faiz al m-sat m i lemleri ve,
-Di er i lemlerdir.
Ülkemizde türev ürünleri i lemlerinin yeterince geli me
sa layamamas bankalarda kullan lan türev ürünler çe itlili inde de
kendisini göstermektedir. Tablo.5’de Türk Bankac l k Sisteminde ürün
çe itlerine göre gerçekle tirilen türev ürünleri i lem hacimleri yer
almaktad r.
11

Saime ÖNCE, Türev Ürünlerin Muhasebe Sorunlar" ve Bankalar çin
Muhasebele2tirme 6ekilleri, Türkiye Bankalar Birli i Yay n , No:192, Eski ehir,
1995, s.10.
12
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Tablo 5. Türk Bankac;l;k Sisteminde Türlerine Göre
Türev Ürünleri %lemleri (Milyar TL)
Türev Ürünler
1997
1988
1999
2000
Vadeli Döviz Al m Sat m
5.370.823 11.321.969 33.556.910 43.026.160
/ lemleri
Para ve Faiz Swap
2.214.376
5.083.976 12.011.367
1.052.230
/ lemleri
Para ve Faiz Opsiyonlar
56.302
480.334
1.193.832
2.119.648
Futures Para / lemleri
45.227
501.105
1.070.519
1.542737
Futures Faiz Al m-Sat m
352.832
218.793
199.068
209.298
/ lemleri
Di er / lemler
208.389
317.214
1.197.911
1.336.449
TOPLAM
6.942.269 15.187.830 42.321.941 60.235.429
* Veriler Türkiye Bankalar Birli i, Bankalar m z 1998,1999, 2000 yay nlar ndan
yararlan larak olu turulmu tur.

Yap lan i lemlerin büyük ço unlu unu vadeli döviz al m sat m
i lemleri ile para ve faiz swap i lemleri olu turmaktad r. 1997-2000
y llar aras nda gerçekle tirilen toplam i lem hacimlerinin yakla k
%90’ n bu iki i lem gerçekle tirmektedir. Di er ürün çe itleri ise
henüz yayg n olarak kullan lmamaktad r.
Bankac l k sisteminde gerçekle tirilen türev ürünler
i lemlerinin ürün çe itlerine göre yüzde da l m ise Tablo.6’da
gösterilmektedir.
Tablo 6. Türk Bankac;l;k Sisteminde Türlerine Göre
Türev Ürünleri %lemlerinin DaF;l;m; (%)
Türev Ürünler
1997
1988
Vadeli Döviz Al m Sat m
77
75
/ lemleri
Para ve Faiz Swap
15
15
/ lemleri
Para ve Faiz Opsiyonlar
1
3
Futures Para / lemleri
1
3
Futures Faiz Al m-Sat m
3
2
/ lemleri
Di er / lemler
3
2
Toplam
100
100
*Tablo 5’deki bilgilerden yararlan larak olu turulmu tur.
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1999

2000

79

71

12

20

3
2

4
3

1

-

3
100

2
100
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1997 y l nda toplam i lem hacminin %77’sini vadeli döviz
al m-sat m i lemleri gerçekle tirmekte, ikinci s rada ise %15 ile para
ve faiz swap i lemleri yer almaktad r. Para ve faiz opsiyonlar , futures
para i lemleri, futures faiz al m-sat m i lemleri ve di er i lemlerin
pay ise %8 civar ndad r. 2000 y l nda da durum pek farkl de ildir.
Yine vadeli döviz al m-sat m i lemleri ve para ve faiz swap i lemleri
toplam i lem hacminin %91’ini olu turmaktad r.
Son y llarda bankac l k sektöründe türev ürünler kullan m n n
belirli ölçüde artt ve ya anan finansal krizlerin de bu art ta etkili
oldu u görülmektedir. Ancak geli mi ülkelerin finans sektörlerindeki
türev ürünleri i lem hacimleriyle kar la t r ld nda, bu ürünlerin
ülkemizde halen istenilen ölçülerde geli medi i ve gereken önemin
verilmedi i anla lmaktad r.
Geli mi G-10 üyesi ülkelerin bankalar na ait 1998 y l toplam
varl klar ve türev ürünleri i lem hacimleri ile türev ürünlerin toplam
varl klara
oran
Tablo.7’de
Türkiye’deki
durum
ile
kar la t r lmaktad r.
Tablo 7. Baz; Geli%mi% Ülkeler ve Türkiye’deki Bankalar;n
Türev Faaliyetleri (Milyon Dolar)
Ülkeler
Toplam Varl;k
Türev Ürünler
Tür.Ürün/Top.Var.
Belçika
535.909
1.626.057
3.0
Kanada
819.560
4.538.470
5.5
Fransa
1.904.509
11.459.469
6.0
Almanya
2.744.340
11.539.386
4.2
/talya
746.496
938.675
1.3
Japonya
2.528.134
13.650.972
5.4
Hollanda
1.119.784
3.926.012
3.5
/sveç
201.008
1.303.516
6.5
/sviçre
1.096.714
15.572.351
14.2
/ngiltere
1.831.854
10.777.207
5.9
ABD
2.468.882
36.274.069
14.7
TÜRK YE
117.396
48.414
0.41
* Geli mi ülkelere ait tablo bilgileri BIS ve IOSCO taraf ndan ortakla a haz rlanan
“Trading and Derivatives Disclosures of Banks and Securities Firms in 1998”
raporlar ndan yararlan larak olu turulmu tur. Türkiye’ye ait veriler ise Türkiye
Bankalar Birli i yay nlar ndan elde edilmi olup, rakamlar 1998 y l sonu itibariyle
dolar kuruna çevrilmi tir.
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Geli mi ülkelerin finans sistemi içerisinde yer alan bankalar n
türev ürünleri i lem hacimleri, bilanço büyüklüklerinin çok üstünde
gerçekle mektedir. Bu ülkelerin hepsinde bankac l k faaliyetleri
içerisinde türev i lemlerin pay çok yüksek iken, ülkemizde bankalar n
türev i lemleri toplam bilanço büyüklü ünün çok gerisinde kalm t r.
Toplam varl k büyüklü ü aç s ndan bak ld nda; Türkiye’ye çok
yak n olan /sveç’te bile türev ürün i lem hacmi toplam varl klar n 6,5
kat fazlas yla gerçekle mi tir. ABD ve /sviçre gibi ülkelerde ise türev
ürünlerin i lem hacmi büyüklü ü toplam varl klar n 14 kat ndan daha
fazlad r.
Türev ürünler i lem hacminin, toplam varl klar içerisindeki
paylar incelendi inde, geli mi ülkeler ortalamas n n 6,3 oldu u ve
bu oran n Türkiye’deki oran n çok üstünde bir büyüklü e sahip
oldu u görülmektedir. Türev ürünlerin toplam varl k içindeki pay n n
en dü ük oldu u /talya’da bile türev ürün i lem hacmi, Türkiye’nin
yakla k 20 kat fazlas yla gerçekle mi tir.
Dolay s yla son y llarda Türk bankac l k sistemi içerisinde
türev ürünlere yönelik i lemlerde ciddi art lar ya anm olmas na
ra men, geli mi ülkelerle kar la t r ld nda ülkemizin henüz türev
faaliyetleri konusunda yeterince geli medi i ve geli mi ülkelerin çok
gerisinde kald ortaya ç kmaktad r.
Ülkemizde yap lan türev faaliyetlerin önemli bir bölümünü
vadeli döviz al m-sat m i lemleri olu turmaktad r. Bu i lemler
bankalar n kendi pozisyonlar n kur riskine kar korumak ya da
mü terilerinin bu konudaki taleplerini yerine getirmek amac yla
yap labildi i gibi spekülasyon ya da vergi yükümlülüklerinden
kaç nma amac yla da kullan lmaktad r.
Genellikle vadeli i lemler büyük ölçüde spot piyasalardaki
fiyat hareketlerine ba l olarak hareket etti inden spot piyasalardaki
geli meler vadeli i lemleri de etkilemektedir. Ancak ülkemiz spot
piyasalar ndaki i lemler, ya anan güven sorunu nedeniyle s n rl
say da kat l mc aras nda cereyan etti inden bu piyasalardaki güven
sorunu çözülmeden ve piyasalar yeterince derinli e kavu turulmadan
ülkemizde vadeli i lemler piyasalar n n geli imi çok yava
gerçekle ecektir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IV,S.2, 2002)
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Bu nedenle piyasalardaki güven bunal m n n ortadan kalkmas
ve gerekli yasal düzenlemelerin haz rlanmas halinde ülkemiz
bankac l k sistemindeki mevcut rekabet ortam ve sistemin sa lam
teknik altyap s dikkate al nd nda türev ürünler i lemlerinin
önümüzdeki y llarda artarak ve yayg nla arak devam edece i tahmin
edilmektedir.
SO UÇ
Çal mam zda, dünya finans piyasalar nda risklerin artmas ve
buna paralel biçimde artan krizlerle ba lant l biçimde, risklerden
korunmaya dönük türev ürün i lem hacminin de h zla artt ortaya
ç km t r. Bu art dünya ticaret hacmindeki art tan daha h zl bir
biçimde gerçekle mektedir.
Ülkemizde ise türev ürünler 1980’li y llarda kapal ekonomi
anlay n n, ihracata yönelik bir ekonomi politikas benimseme
yönünde de i mesiyle birlikte tan nmaya ve kullan lmaya ba lam t r.
Özellikle 1994 finansal krizi bu ürünlerin kullan m konusunda
bankalar etkilemi tir.
Ülkemizde türev ürün i lem hacminin çok önemli bir k sm n n
özel sermayeli bankalarca gerçekle tirildi i görülmektedir. Yap lan
i lemler içinde en büyük pay n vadeli döviz al m-sat m i lemlerine ait
oldu u, ikinci s rada ise para ve faiz swap i lemlerinin yer ald
belirlenmi tir.
Gerek riskten korunma gerekse spekülasyon amaçl da olsa son
y llarda Türk bankac l k sisteminde türev ürünlerin i lem hacminde
ya anan geli meler, geli mi ülkelerin finans sektörlerindeki türev
ürünleri i lem hacimleriyle kar la t r ld nda, bu ürünlerin
ülkemizde halen istenilen ölçülerde geli medi i ve geli mi ülkeleri
bir hayli geriden takip etti i ortaya ç kmaktad r.
Ancak vadeli i lemlerin spot piyasalarla ba lant s dikkkate
al nd nda, ülkemiz spot piyasalar nda ya anan güven sorunun
ortadan kalkmas ve bu piyasalar n yeterince derinli e kavu turulmas ,
vadeli i lem piyasalar n n geli iminin temel ko ulu olarak
görülmektedir.
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