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GİRİŞ 

 

  Vadeli işlem piyasaları (türev piyasalar) ve bu piyasalarda işlem gören 

vadeli işlem sözleşmeleri (türev ürünler) dünyada yeni olmayan kavramlardır. Ancak 

ülkemiz için aynı yargıya varmak mümkün değildir. 

  Vadeli işlem piyasaları ve vadeli işlem sözleşmeleri ekonomik anlamda 

ülkemizde yeni yeni tanınmakta ve gelişmektedir. Ancak bu gelişmeler vergi 

mevzuatımız alanında görülmemektedir.  

  Bu çalışmada; vadeli işlem piyasalarının vergilendirilmesinde örnek olarak 

incelenen ülkelerde (daha çok gelişmiş ülkelerde) bu piyasaların vergilendirilmesine 

ilişkin detaylı düzenlemelerin yapıldığı, riskten korunma amaçlı işlemlerin vergi 

yoluyla teşvik edildiği, ülkemizde ise vadeli işlem piyasalarının vergilendirilmesine 

ilişkin özel düzenlemelerin vergi kanunlarımızda neredeyse hiç yer almadığı, vadeli 

işlem piyasası araçları olan forward, futures, swap ve opsiyon sözleşmelerinin 

kıymetli evrak ve/veya menkul kıymet olarak kabul edilip edilemeyeceği ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

  Çalışmanın I.Bölüm’ünde genel olarak vadeli işlem piyasalarına ve 

bunların tarihçelerine, finansal risk kavramına ve vadeli işlem piyasalarının 

gerekliliğine değinilmiştir.    

  II.Bölüm’de; vadeli işlem piyasası araçları (türev ürünler) olan forward, 

futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri tanıtılmış ve bunlardan kaynaklanan kazanç ve 

kayıplar ele alınmıştır.  

  III.Bölüm’de; organize vadeli işlem piyasaları bağlamında Türkiye’deki 

ilgili mevzuat ve Türkiye’deki mevcut borsalar anlatılmıştır. 



  IV.Bölüm’de; vadeli işlem piyasası kazançlarının vergilendirilmesinde 

örnek teşkil etmesi amacıyla gelişmiş ülke olarak Amerika’nın ve Fransa’nın, 

gelişmekte olan ülke olarak da Arjantin’in ve Pakistan’ın vergi mevzuatı genel 

hatlarıyla ele alınmıştır. 

  V.Bölüm’de ise; vadeli işlem piyasalarının Türk vergi mevzuatı 

karşısındaki durumu irdelenmiştir. Bu bölümde öncelikle vadeli işlem 

sözleşmelerinin kıymetli evrak ve/veya menkul kıymet sayılıp sayılamayacağı 

tartışmasına yer verilmiştir. Daha sonra ise konu Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 

Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Damga Vergisi 

açısından incelenmiştir.  

  Çalışmanın VI.Bölüm’ünde ise;  elde edilen tüm bulgulara bağlı olarak  

değerlendirmeler yapılmıştır.  
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I.BÖLÜM 

VADELİ İŞLEM PİYASALARI ve EKONOMİK İŞLEVLERİ 

 

 1.1-Vadeli İşlem Piyasaları (Türev Piyasalar)  

  Vadeli İşlem Piyasalarının tanımına geçmeden önce daha temel bir kavram 

olan “piyasa”nın tanımını yapmakta fayda vardır. 

  Piyasa kavramı; alınıp satılan her çeşit mal, menkul kıymet ve hatta 

hizmetin fiyatının arz-talep dengesi doğrultusunda belirlendiği ve belli kurallara 

uyulması gerekli olan oluşuma verilen addır. 1   

  Merkezi bir toplanma yeri olması nedeniyle piyasalar; mal, kıymet ve 

hizmetlere sahip olan ve bunların fazlasını satmak isteyenler ile bunlara ihtiyaç 

duyanları bir araya getirerek etkin fiyat oluşumunu sağlar ve dolayısıyla toplumun 

genel refah düzeyine olumlu katkıda bulunurlar. Piyasaların mevcut olmadığı 

durumlarda, bir mal, kıymet ya da hizmeti talep eden bir yatırımcı, bunları arz 

edenleri tek tek arayıp bulmak ve fiyat sormak durumundadır. Bu durum da gerek 

satıcıların, gerekse alıcıların tüm piyasadaki arz ve talep konusundaki bilgi eksikliği 

nedeniyle fiyatların etkin oluşamamasına, likidite problemlerine ve işlemler arasında 

fiyat farklılıklarının artmasına neden olmaktadır.2 

  Tüm bu bahsedilen olumsuzluklar da ticareti olumsuz etkileyeceğinden 

ticaret hacminde düşüşlere neden olur ve sonuçta tüm ülke ekonomisi olumsuz 

etkilenerek, düşük hasıla düzeyi, işsizlik ve ekonominin küçülmesi gibi sorunlar 

yaşanır. 

                                                 
1 DÖNMEZ,Çetin Ali ve diğerleri,Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş,İstanbul,İMKB Vadeli 
İşlemler Piyasası Müdürlüğü,Kasım-2002,s.1-3. 
2 İbid,s.1-3. 
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  Piyasanın genel tanımının ışığı altında finansal (mali) piyasa ise bir 

ekonomide fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen 

hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıdır.3 Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-

satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev 

piyasalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.4 

  Spot piyasalar, belli miktarda  mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan 

paranın işlemin ardından takas günü el değiştirdiği piyasalardır.5 Bu tanımın gereği 

olarak da söz konusu piyasada gerçekleştirilen spot işlemler, cari veya peşin işlemler 

olarak ifade edilmektedir.6 

  Türev piyasalar ise, ilerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması 

yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım-satımının 

yapıldığı piyasalardır. Türev piyasaların tanımı, türev finansal araçlar olan forward, 

futures, swap ve opsiyon işlemlerinin tamamını içermektedir. 7 

    

 

 1.1.1-Vadeli İşlem Piyasalarının Tarihçesi 

  Vadeli işlem piyasalarının ortaya çıkmasının altında yatan temel faktörler, 

ekonomik ajanların gelecekteki fiyat değişimlerinden ve olası diğer risklerden 

korunma gereksinimleri olmuştur. 

  İlk vadeli işlemlerin Japonya’da Dojima Pirinç Pazarı ve Hollanda’da 

Antwerp Tahıl Pazarı’nda yapıldığı bilinmektedir. Ancak ilk düzenli vadeli işlemler 

                                                 
3 KARABIYIK,Lale Erdem,Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri,Bursa, 
Marmara Kitabevi,Ekim-1997,s.9. 
4  Tspakb, “Türev Araçlar,Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,Türev Araçlarla Arbitraj ve 
Korunma”,www.tspakb.org.tr, Aralık-2002,s.4. 
5  İbid,s.4. 
6  CEYLAN,Ali,Finansal Teknikler,4.Baskı,Bursa,Ekin Kitabevi Yayınları,2002,s.371. 
7  Tspakb, 2002,s.4. 
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borsası Chicago’da 1848 yılında kurulmuştur.8 Bu borsada buğday ve mısır alım-

satımı nakit ve vadeli olarak yapılmıştır. Nakit piyasada iç savaş yüzünden ortaya 

çıkan fiyat değişimlerinden korunmak ve yararlanmak için (riskten korunmak ve 

spekülasyon yapmak için) forward sözleşmelerini kullanmak ve bu sözleşmeler 

üstüne işlem yapmak kısa zamanda popüler hale gelmiştir. Bunun üzerine Chicago 

Board of  Trade (CBOT) 1865 yılında genel kuralları koyarak, modern vadeli işlem 

piyasalarının ilk adımını atmıştır. Bu gelişmenin ardından, 1872 yılında New York 

Pamuk Borsası’nda da vadeli işlemlere başlanılmıştır.9   

  1973 yılında tüm para birimlerinin belirli bir altın standardına bağlanmasını 

sağlayan Bretton Woods anlaşmasının tamamıyla yürürlükten kalkmasından bir yıl 

önce ve piyasalarda yaşanan yüksek dalgalanmaların ardından, ilk olarak 1972 

yılında Chicago Mercantile Exchange (CME) bünyesinde International Monetary 

Market’ın (IMM) kurulması ile dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işleme 

açılmıştır. Daha sonra ise finansal vadeli işlem sözleşmeleri büyük bir hızla popüler 

hale gelmeye başlamış ve 1975 yılında Chicago Board of Trade (CBOT) bünyesinde 

Government National Mortgage Association (GNMA) sözleşmeleri ile birlikte ilk 

faize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlamıştır. Bu 

gelişmelerden sonra ise piyasa risklerini üstlerine alarak, fiyat değişimlerinden 

yararlanmak isteyen spekülatörlerin çoğalması ile bu piyasalar daha popüler ve 

akışkan bir hale gelmiş, çeşitli borsalarda değişik mal, menkul kıymet ve yabancı 

para üstüne vadeli işlemler yapılmaya başlanmıştır. Dünyada ilk hisse senedi endeksi 

üzerine vadeli işlemler 24 Şubat 1982 tarihinde Kansas City Board of  Trade (KCBT) 

                                                 
8 CBOT İnternet Sitesi, www.cbot.com 
9 DÖNMEZ,2002. 
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tarafından Value Line Composite Index’i üzerine düzenlenmiştir.10 1982 yılı Nisan 

Ayı’nda S&P 500 Index’i üzerine vadeli işlemlere başlanan ve Chicago Mercantile 

Exchange bünyesinde bulunan vadeli ve opsiyonlu işlemler pazarı ise günümüzde 

işlem hacmi en yüksek olan vadeli işlem piyasalarındandır.11  

 

 

 1.2-Finansal Risk Kavramı ve Çeşitleri 

  Finansal risk kavramına değinmeden önce genel olarak riski tanımlamak 

daha doğru olacaktır. Genel olarak risk; bir işleme ilişkin parasal bir kaybın ortaya 

çıkması veya bir giderin ya da zararın ortaya çıkması ile sonuçlanabilecek ekonomik 

faydanın azalması ihtimalidir.12  

  Finansal risk ise; fiyatların gelecekte hangi düzeyde olacağının 

bilinememesi sonucu oluşan belirsizlik olarak tanımlanabilir. Özellikle 1970’li 

yıllardan itibaren finansal riskler daha belirgin hale gelmişlerdir.13 

  Finansal riskler genel olarak kredi riski, fiyat riski ve likidite riski olmak 

üzere üç grupta toplanabilir: 

 

  Kredi Riski: Finans piyasalarında kredi riski, borçlu tarafın 

yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirip getiremeyeceği 

konusundaki belirsizlik sonucu oluşan bir risktir.14 İkinci bölümde  değinilecek 

olmakla beraber vadeli işlem sözleşmeleri (türev ürünler) adlarından da anlaşıldığı 

                                                 
10 KCBOT  İnternet Sitesi, www.kcbt.com 
11  Tspakb, 2002,s.6,7. 
12 YÜZBAŞIOĞLU,A.Nejat, “Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi”, İstanbul, BDDK Risk 
Yönetimi Konferansı Notları, 2003, s.2. 
13 AKÇAOĞLU,Ertuğrul,Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi,Ankara,Turhan 
Kitabevi,2002,s.6. 
14 YÜZBAŞIOĞLU,2003, s.5. 
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üzere  her şeyden önce bir akittir. Bu sözleşmelere taraf olanlar bir edimi ifa 

taahhüdünde bulunurlar ve sözleşmedeki şartlar çerçevesinde belirlenen vadede 

taraflar üzerlerine düşen edimleri ifa ederler. Vadeli işlem sözleşmelerinde  

taraflardan birinin edimini yerine  getirememe yani kredi riski mevcuttur. Fakat 

organize piyasalarda işlem görebilen futures ve opsiyon sözleşmelerindeki  kredi 

riski  borsalardaki takas odası uygulaması sayesinde giderilebilmektedir. Bu nedenle 

bu tür sözleşmeler sayesinde ekonomik birimler kendilerini olası kredi risklerine 

karşı koruma imkanına kavuşabilmektedirler. 

 

  Fiyat Riski: Fiyat riski, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki 

dalgalanmaların  piyasa fiyatları üzerinde yarattığı belirsizliktir. Döviz kuru riski 

yerel paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin sürekli değişmesinin yarattığı 

belirsizliktir. Faiz riski ise; yapılan yatırımın vadede sağladığı faiz gelirinin, 

beklenen faiz gelirinden olumsuz yönde farklılık arz etmesi ihtimalidir.  

  Ekonomik birimler faaliyette bulunurken geleceğe dair öngörülerde 

bulunurlar ve bu öngörülere göre hareket ederler. Söz konusu öngörülerin vade 

tarihinde gerçekleşmemesi ekonomik birimleri bir takım finansal sorunlarla karşı 

karşıya bırakabilir. Ekonomik birimlerin, döviz ve faiz oranı vadeli işlem 

sözleşmelerini kullanarak fiyat riskini bertaraf  etme imkanları vardır. Çünkü bu tür 

sözleşmeler ile belirli bir vadedeki döviz kuru veya faiz oranı önceden 

saptanabilmektedir.  

 

  Likidite Riski: Likidite; ödemeleri vadesinde yapabilme güç ve  yeteneği 

olarak tanımlanabilir. Likidite riski, nakit girişleri ile çıkışları arasındaki dengenin 
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kurulamaması veya bozulması nedeniyle ödemelerin vadesinde 

gerçekleştirilememesi riskidir.15  Likidite riski, kredi ve fiyat riskiyle de yakından 

ilgilidir. Çünkü kredi ve fiyat risklerinin gerçekleşmesi durumunda ekonomik 

birimler önceden planladıkları nakit akımlarını gerçekleştiremeyecekler ve bunun 

doğal sonucu olarak da kendi yükümlülüklerini zamanında gerçekleştiremeyecek ve 

likidite riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu aşamada döviz ve faiz oranı gibi 

unsurları konu alan vadeli işlem sözleşmelerinin kullanılması, gelecekteki belirli bir 

tarihte, sözleşmeye konu olan varlığın değerini önceden belirlediği için sayılan 

risklerin en az seviyeye indirilmesine hizmet etmektedir.      

  Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi türev ürünlerin kullanılış amaçlarının 

başında bahsedilen finansal risklerden korunma amacı ilk sırada gelmektedir. Bunun 

yanında türev ürünler spekülasyon amacıyla (kazanç elde etme amacıyla) ve 

finansman amacıyla da kullanılabilmektedir. 

 

 1.3-Vadeli İşlem Piyasalarının Gerekliliği 

  Daha önce tanımlandığı üzere vadeli işlem piyasaları (türev piyasalar), 

ilerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere, herhangi bir malın 

veya finansal aracın, bugünden alım-satımının yapıldığı piyasalardır.  

  Vadeli işlem piyasalarının gerekliliğini ve sağladığı faydaları aşağıdaki gibi 

maddeleştirmek mümkündür:16 

  -Vadeli işlem piyasaları, sözleşmeye konu olan spot piyasalarda gelecekte 

ortaya çıkabilecek olumsuz fiyat değişimlerine karşı korunma imkanı sağlar, 

                                                 
15 AKÇAOĞLU,2002,s.6-7. 
16 Tspakb, 2002,s.8. 
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  -Genel olarak, finansal piyasalarda fiyat oluşum mekanizmasının daha etkin 

çalışmasını sağlar çünkü vadeli işlem piyasaları ile ekonomik birimlerin geleceğe 

dair öngörülerinin gerçekleşmesi mümkün olmaktadır, 

  -Vadeli piyasalar, genel olarak, spot piyasaların daha likit olmasını sağlar 

çünkü olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunma imkanı olan vadeli işlem 

piyasalarında, spot piyasada işlem gören mal veya kıymetlere olan yatırımcı ilgisi de 

doğal olarak artar,   

  -Piyasa bilgisi olan ancak sermayesi az olduğu için yeterince pozisyon 

alamayan veya kredili alım satım yapmak zorunda kalan yatırımcılara da az tutarlı 

paralarla büyük pozisyonlar alma ve yüksek kazanç elde etme imkanı sağlar, 

  -Vadeli piyasalar, portföy yöneticilerine, portföy çeşitlendirmesi ve 

dolayısıyla da riskin yayılması açısından değişik seçenekler sunar. 

 

  Vadeli işlem piyasalarının sayılan faydaları göz önüne alındığında, vadeli 

işlem piyasalarının gerekliliğinin ekonomik istikrar için ne denli büyük olduğu son 

derece açıktır. 

 

 

 

 

   

    

 

 



 8 

II.BÖLÜM 

VADELİ  İŞLEM  SÖZLEŞMELERİ  (TÜREV ÜRÜNLER) 

 

 2.1-Genel Olarak 

  Vadeli işlem sözleşmesi; belirlenen bir tarihte, fiyatta, miktarda, kalitede ve 

yerde, satıcının alıcıya bir malı veya kıymeti, alıcının da satıcıya bunların nakit 

değerini karşılıklı olarak teslim etmesini öngören kanunen bağlayıcı bir anlaşmadır.17 

Benzer şekilde “vadeli işlem sözleşmesi” kavramı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

“Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde 

Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Seri:V ve 51 Nolu Tebliğ”inde 

“Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye 

piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma 

hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu 

varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye 

konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu 

durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya 

teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.18    

 Bu bölümde vadeli işlem sözleşmeleri veya türev ürünler olarak nitelendirilen 

forward, futures, opsiyon ve swap  sözleşmelerine tek tek  değinilecektir.  

 

 

 

 

                                                 
17ERGİNCAN,Yakup,Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Portföy  Yönetiminde Kullanımı 
ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,Ankara,Yayın No:33, Sermaye Piyasası Kurulu, Mayıs-1996,s.2. 
18 Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, 51 Nolu Tebliği, www.spk.gov.tr  



 9 

 2.2-Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Türev Ürünler) 

 2.2.1-Forward Sözleşmeleri 

  “Forward” sözcüğü İngilizce kökenli bir sözcüktür ve Türkçe olarak 

“ileri,ileriye” anlamına gelmektedir. Türkçe kökenli çalışmaların  çoğunda “forward” 

kelimesi olduğu gibi değiştirilmeden kullanılmaktadır. Bu çalışmada da aynı yöntem 

benimsenmiştir. 

  Tanım olarak forward sözleşmesi; belirli bir miktar  ve kalitedeki para, 

döviz, altın, mali araç, mal ve benzeri ürünlerin önceden tespit edilen fiyatla, 

gelecekteki bir tarihte, borsa şeklinde organize olmayan bir piyasada alım ve satımını 

kapsamına alan teslim amaçlı bir vadeli işlemdir. Forward sözleşmelerinin birincil 

amacı gelecekteki olası fiyat riskini azaltmaktır. İkincil amaç ise kar elde etmektir.19 

 

 2.2.1.1-Forward Sözleşmelerinin Özellikleri 

  Forward sözleşmelerinin en temel özellikleri aşağıda maddeleştirilmiştir: 

 a) Forward sözleşmeleri, teslim amacıyla yapılan ve sözleşmeden tek taraflı 

olarak cayılması mümkün olmayan bir vadeli işlemdir.20 Dolayısıyla sözleşmede 

belirtilen vadede ve yine sözleşmede belirtilen miktardaki varlığın (mal, para, altın, 

mali araç v.b.nin) uzlaşılan fiyattan  teslimi zorunludur. Bir tarafın edimini yerine 

getirmemesi durumunda diğer tarafın yargı yoluna müracaat etmesi gerekmektedir.21 

 b) Forward sözleşmelerinin şartları taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. 

Bunun bir sonucu olarak da forward sözleşmeler borsa şeklinde organize piyasalarda 

işlem görememektedir. Çünkü şartların serbestçe belirlenebildiği bir ortamda her 

                                                 
19 ÖRTEN,Remzi,Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları,Ankara,Gazi 
Kitabevi,2001,s.39. 
20 İbid,s.40. 
21 EROL,Ümit,Vadeli İşlem Piyasaları,İstanbul,Emir Ofset Matbaacılık,1999,s.4. 
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sözleşme kendine has özellikler ve şartlar içermektedir. Bu durum tarafların serbesti 

imkanını genişletirken, üçüncü şahısların kontratlarla ilgili bilgi edinmeleri zorlaşır 

ve sonuçta forward kontratların tedavülü ve pazarlanabilirliği imkansızlaşır. Sonuç 

olarak forward sözleşmeler likit değildirler ve bunlar için ikincil piyasalar 

oluşamamaktadır.22 

 c) Forward sözleşmeler için ikincil piyasaların varolamaması bu sözleşmelerin 

birincil piyasalarda yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de genelde sözleşme 

tarafları birbirlerini tanımaktadırlar. 

 d) Forward sözleşmeler organize borsalarda işlem görmedikleri için sözleşme 

taraflarının haklarını teminat altına alan takas odası uygulaması söz konusu 

olamamaktadır.23 Ancak taraflar isterlerse sözleşmede teminat hükümlerine yer 

verebilmektedirler.24 

 e) Forward sözleşmeleri nama yazılı olarak düzenlenmekte ve tarafların özel 

şartlarını taşımaktadır. Bu durumda aynı şartları haiz başka bir forward 

sözleşmesinin varolması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle de ters bir işlemle yani 

vade tarihinde aynı nitelikleri haiz bir forward sözleşmesinin alınması veya satılması 

ile riskin devri söz konusu olamamaktadır.25 Ayrıca forward sözleşmelerinde esas 

olan belirtilen edimlerin vade tarihinde ifa edilmesidir. 

 f) Forward sözleşmesi tarafları, sözleşmeye esas olan varlığın yine tespit 

olunan vadedeki fiyatı konusunda ters yönlü beklentiye sahiptirler. Bir taraf söz 

konusu varlığın fiyatının artacağını varsayarken, diğer taraf fiyatın düşeceğini 

                                                 
22 ANGIN,Erdinç, “Türev Piyasalar:Future, Forward, Swap ve Option İşlemleri”,Vergi Dünyası, 
Temmuz-1998,sayı 203,s.48. 
23 EROL,1999,s.4,14. 
24 CİMİT,İclal, “Vadeli İşlem Piyasaları”,Vergi Sorunları, Temmuz-2002, sayı 166,s.124. 
25 ÖRTEN,2001,s.40. 
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varsaymaktadır. Zaten bu tür bir sözleşmenin yapılabilmesi için iki tarafın da 

geleceğe yönelik beklentilerinin ters yönlü olması gerekmektedir.  

 

 

 2.2.1.2-Forward Sözleşmelerinin Türleri 

  Forward sözleşmelerine konu olan finansal varlıklara göre forward 

sözleşmelerini; “forward döviz sözleşmeleri” ve “forward faiz oranı sözleşmeleri” 

şeklinde ayırmak mümkündür. Ayrıca finansal varlıklar dışında emtiayı da konu alan 

forward sözleşmeleri de yapılmaktadır. 

  Forward döviz sözleşmeleri, tarafların belirli bir miktar dövizi önceden 

belirlenmiş bir kur üzerinden vade tarihinde değişimini öngörür. İşletmeler forward 

döviz sözleşmeleri sayesinde döviz kurlarında yaşanması muhtemel dalgalanmaların 

işletmelerinin varlıkları, yükümlülükleri ve nakit politikaları üzerinde doğurabileceği 

olumsuz etkileri engellerler.26 Bu sayede işletmeler döviz kuru açısından gelecekteki 

belirsizliği giderebildikleri için yatırım kararlarını alırken daha serbest 

davranabilmektedirler. 

  Forward döviz sözleşmesine şöyle bir örnek verilebilir : A Şirketi bir Türk 

şirketidir ve bir yıl sonra 1,000,000-USD’lik ödeme yapması gerekmektedir. A 

Şirketi mevcut ekonomik durumda şimdiden ödeme yapmak için elinde USD tutmak 

istememektedir çünkü TL yatırımları daha çok kazanç sağlamaktadır. Fakat ödeme 

yapacağı tutar oldukça yüksek olduğu için de döviz kurunda olası bir yukarı çıkışın 

getireceği kaybı  göze almak istememektedir. Bu durumda A Şirketi için en uygun 

durum forward döviz sözleşmesi yapmaktır. Böylece şirket hem vadedeki döviz kuru 

                                                 
26 AKÇAOĞLU,2002,s.19. 
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riskini bertaraf edecek hem de mevcut varlıklarını TL’de değerlendirerek daha çok 

kazanç elde edecektir.    

  Forward faiz oranı sözleşmeleri ise, sözleşme taraflarına belirli bir süre için, 

belirli bir ana para üzerine uygulanacak garanti edilmiş bir faiz oranı sağlayan 

sözleşmelerdir. Bu faiz oranını taraflar serbestçe belirlemektedirler.27 Böyle bir 

sözleşmeyle alıcı taraf  kendini değişken faiz oranlarındaki yükseliş ihtimaline karşı 

korumayı amaçlarken, satıcı düşüş ihtimalini dikkate alarak kar elde etme gayesiyle 

sözleşmeye taraf olur. 

  Forward faiz oranı sözleşmesine örnek şu şekilde verilebilir : B Şirketi altı 

ay sonra yapacağı bir ödeme için fon temin etmek zorundadır. İhtiyaç duyduğu fonu 

bugünden temin etmesi rasyonel olmayacaktır. Bu nedenle altı ay sonra yapacağı 

ödeme tutarı kadar borç alacaktır. Ancak altı ay sonra borç faizi oranlarının hangi 

seviyede olacağı şimdiden bilinememektedir. Bu durum da şirket için risktir. Şirket 

forward faiz oranı sözleşmesi yaparak altı ay sonra hangi faiz oranından 

borçlanacağını sözleşmenin diğer tarafı ile beraber tespit eder. Bu sayede şirket altı 

ay sonra ödeyeceği tutar için hangi faiz oranıyla borçlanacağını bildiği için nakit 

yönetimini daha iyi bir şekilde planlayabilecektir.   

  Emtiayı konu alan forward sözleşmelerinde ise taraflardan biri diğerine 

belirli miktar ve kalitedeki emtiayı yine belirli bir fiyattan vade tarihinde satmayı 

veya almayı taahhüt eder.   

 

 

 

                                                 
27 CİMİT,2002,s.125. 
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 2.2.1.3-Forward Sözleşmelerindeki Muhtemel Riskler 

  Forward sözleşmelerde iki temel risk mevcuttur. Bunlardan ilki fiyat riski, 

ikincisi ise kredi  riskidir.28 

  Forward sözleşmesinde taraflar sözleşme konusu varlığın  vade tarihindeki 

değeri hakkında farklı beklentilere sahiptirler. Bu nedenle vade tarihinde, varlığın 

sözleşme fiyatı ile cari fiyatı arasında pozitif ya da negatif bir fark doğma ihtimali 

yüksektir. Bu durumda da taraflardan birisinin beklentisi gerçekleşmemiş olacağı 

için o taraf zarar edecektir. Bu durumda fiyat riski söz konusu olmaktadır. 

  Kredi riski ise vade sonunda taraflardan birinin sözleşme ile sabit kılınan 

edimini yerine getirmemesidir. Forward sözleşmeleri borsa gibi organize piyasalarda 

işlem görmediği için tarafların edimlerini yerine getirmeyi garanti eden takas odası 

gibi uygulamalar mümkün olamamaktadır. Bu durumda yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen taraf aleyhine yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. 

 

 2.2.2-Futures Sözleşmeleri 

  “Futures” sözcüğü İngilizce kökenli bir sözcüktür ve Türkçe olarak 

“gelecek” anlamına gelmektedir. Türkçe kaynakların hemen hepsinde bu kavram 

orjinal haliyle “futures” olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da aynı yöntem 

benimsenmiştir.  

  Futures sözleşmeleri standart miktar ve kalitedeki bir fiziksel veya finansal 

varlığın önceden belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte ve yerde teslim 

etme ya da teslim almaya ilişkin bir sözleşmedir.29  

                                                 
28 AKÇAOĞLU,2002,s.22. 
29 PETZEL,Todd E.,Financial Futures and Options,Quorum Books,1989,s.5; LEUTHOLD, 
Raymond M. ve diğerleri,The Theory and Practice of Futures Markets,Toronto, Lexington Books, 
1989,s.23. 
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  Çeşitli malların gelecekte teslim şartıyla alımı ve satımı çok yeni bir olgu 

değildir. Bu tür işlemlere ilk olarak tarımsal ürünler konu olmuştur. Satıcılar ve 

alıcılar söz konusu ürün için gelecekte belirli bir tarihte, yine sözleşmede belirlenmiş 

olan fiyattan teslime ilişkin anlaşma yapmaktaydılar. Ancak vadeli sözleşmelerin ilk 

ortaya çıktığı yıllarda, malın miktarı, kalitesi ve teslim tarihi standart halde değildi. 

Bu da sözleşmelerin ikincil piyasalarda alınıp satılmasını oldukça zorlaştırıyordu. Bu 

nedenle bir grup tacir bir araya gelerek 1848 yılında “Chicago Board of Trade”i 

(Chicago Ticaret Odası) kurmuşlardır.30 Bu borsada önce spot ve forward işlemler 

gerçekleştirilmiş; daha sonra bunlardan doğan sorunlar sebebiyle 1860 yılında 

forward işlemler baz alınarak futures işlemleri geliştirilmiştir.31 Chicago Borsası’nda 

ilk defa 1865 yılında vadeli sözleşmeler için teminat sistemi uygulanmaya 

başlanılmıştır. Bu sistemde alıcı ve satıcı, sözleşmenin belirli bir yüzdesini teminat 

olarak yatırarak sözleşmenin sonuçlanmasını sağlamaktadır.32 Bu gelişmeleri 1919 

yılında, ilk finansal futures sözleşmelerinin işlem gördüğü “Chicago Merchantile 

Exchange” takip etmiştir. 1970’li yıllarda enflasyonda yaşanan artışlarla beraber, faiz 

oranlarında ve döviz kurlarında meydana gelen büyük dalgalanmalar finansal 

maliyetlerin tahminini ve kontrolünü güçleştirmiş ve bu güçlüklerin üstesinden 

gelebilmek için futures sözleşmelerden yararlanılmaya başlanılmıştır. İlk başlarda 

tarımsal ürünler üzerine yapılan futures sözleşmeler daha sonraları çeşitli borçlanma 

araçları, döviz ve hisse senedi endeksleri gibi finansal değerler üzerine yapılmaya 

başlanmıştır. İlk finansal futures sözleşmesi 1972 yılında CME’de işlem görmüştür.33  

                                                 
30 EROL,Ümit,Futures Piyasaları:Teori ve Pratik,Ankara,TBB,Yayın no:190, 1994,s.7.; 
ERSAN,İhsan,Finansal Türevler,2.Basım,İstanbul,Literatür Yayıncılık,Temmuz-1998,s.9. 
31AKÇAOĞLU,2002,s.22,23. 
32 CEYLAN,2002,s.403. 
33 AKÇAOĞLU,2002,s.23.; AKSEL,Ayşe Eyüboğlu,Futures Piyasaları,İstanbul,Creative Yayıncılık, 
SPK yayın no:21,1995,s.37. 
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 2.2.2.1-Futures Sözleşmelerinin Özellikleri 

  Forward ve Futures sözleşmeleri arasında benzerlikler olmasına rağmen 

önemli farklılıklar da söz konusudur. Aşağıda futures sözleşmelerinin özelliklerine 

forward sözleşmelerinin özellikleriyle karşılaştırmalı olarak değinilmiştir : 

  a) Futures sözleşmeleri organize borsalarda alınıp satılmaktadır. Bunun 

yanında forward sözleşmeleri organize olmayan birincil piyasalarda işlem 

görmektedir. Futures sözleşmelerinin borsalarda işlem  görmelerinin bir gereği 

olarak, fiyat dışındaki tüm unsurları standarttır. Bu nedenle futures sözleşmelerinin el 

değiştirmesi oldukça kolaydır. Diğer bir ifadeyle futures sözleşmelerinin likiditeleri 

yüksektir. Forward sözleşmelerinin ise unsurları taraflarca serbestçe belirlenebildiği 

için bunların ikincil piyasaları yoktur ve bu nedenle likit değildirler.34   

  b) Futures alım ve satımının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için her 

futures borsası takas odası (clearing house) denilen, borsaya bağlı olarak ya da ayrı 

bir ticari işletme olarak kurulabilen bir organizasyona sahiptir.35 Takas odası, futures 

sözleşmesine taraf olanların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini garanti etmektedir. Taraflar takas odasına karşı sorumludurlar. Böylece 

taraflar için kredi riski söz konusu değildir. Forward sözleşmeleri organize 

piyasalarda işlem görmedikleri için forward piyasalarında takas odası uygulaması 

bulunmamaktadır. Bu nedenle tarafların kredi  riski devam etmektedir. 

  c) Forward sözleşmelerinin kapatılmasında kural, tarafların sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleridir. Diğer bir ifadeyle sözleşme konusu 

                                                 
34 AKÇAOĞLU,2002,s.27.; LEUTHOLD,1989,s.23. 
35 ÇETİN,Tuncay, Vadeli (Future) İşlemler İşleyişi ve Vergisel Boyutu,Ankara,Türmob Yayınları-
98,Sirküler Rapor Serisi No:28,1999,s.6. 
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varlık teslim edilir ve bedeli karşı taraftan tahsil edilir. Futures piyasalarında yapılan 

işlemler ise çoğu zaman ters pozisyon alma yoluyla kapatılır. Edimlerin fiilen ifası 

istisnai bir durumdur.36  

  d) Futures piyasalarının organize piyasalar olması nedeniyle, bütün futures 

sözleşmeleri için bir günde meydana gelebilecek maksimum fiyat hareketleri 

önceden belirlenmiştir. Yine organize piyasa olmanın bir sonucu olarak, her futures 

sözleşmesi, “tick-size” denilen, sözleşme konusu mal, menkul kıymet ve paraların 

fiyatlarında meydana gelecek minimum değişiklikleri (basamakları) içermek 

zorundadır. Forward piyasalar ise organize olmadıkları için bu tür kurallara sahip 

değildirler.37  

  e) Forward sözleşmelerinde kar veya zarar vade tarihinde belli olmaktadır. 

Diğer taraftan futures sözleşmelerinde fiyat değişimlerinden kaynaklanan kar veya 

zararlar günlük olarak hesaplanır. Zararlar ilgili tarafın teminatından karşılanır. 

Karlar ise ilgili tarafın hesabına ilave edilir.38 

  f) Futures işlemi yapmak için teminat yatırma zorunluluğu varken, forward 

işlemlerinde böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak forward sözleşmesi tarafları 

sözleşmeye teminat hükümleri ekleyip eklememekte serbesttirler. 

 

 2.2.2.2-Futures Sözleşmelerinin Türleri 

  Futures sözleşmelerini, sözleşmeye konu olan varlıklar açısından dört temel 

gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; emtia futures sözleşmeleri, döviz futures 

sözleşmeleri, faiz futures sözleşmeleri ve endeks futures sözleşmeleridir. 

 

                                                 
36 AKSEL,1995,s.51. 
37 ÇETİN,1999,s.6. 
38 AKÇAOĞLU,2002,s.28. 
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 2.2.2.2.1-Emtia Futures Sözleşmeleri  

  Finansal ürünlere dayalı vadeli işlemlerin ilham kaynağını oluşturan 

emtiaya dayalı futures kontratlar günümüzde üç temel grup olan tarımsal ürünler, 

enerji kaynakları ve metaller üzerine yapılmaktadır.39 

  Tarımsal ürünlerin konu edildiği futures sözleşmeleri 1850’li yıllardan beri 

yapılmaktadır. Futures sözleşmesine konu olan tarımsal ürünlerin en önemli özelliği 

mevsimsel olarak üretilmeleri ve elde edilecek ürün miktarı konusunda belirsizlik 

bulunmasıdır. Ayrıca çiftçilerin üretim kararlarının önceden bilinememesi hasat 

mevsiminde piyasanın talep edebileceğinden çok ya da az ürünün piyasaya 

çıkmasına sebep olmaktadır.40 Sayılan bu sorunların aşılabilmesi için tarımsal 

ürünler futures sözleşmelerine sıkça konu olmaktadır. Futures sözleşmelerine konu 

olan tarım ürünleri genelde tahıllar, soya fasülyesi ve soya fasülyesi ürünleridir. 

Bunların yanında canlı hayvan ve hayvan ürünleri de futures sözleşmelerine konu 

olmaktadırlar. 

  Petrol dünyada stratejik önemi en fazla olan enerji ürünlerinin başında yer 

almaktadır. 1980’li yıllarda spot petrol pazarlarına bağımlılığın ve enerji ürünlerinde 

fiyat dalgalanmalarının giderek artması enerjiye dayalı vadeli işlem pazarlarının 

gelişimine neden olmuştur.41 ABD’de en önemli petrol futures borsası Newyork 

Ticaret Borsası (Newyork Merchantile Exchange) dır. Petrol ve petrol ürünlerinden 

futures sözleşmelerine konu olan ürünler ham petrol, benzin, kalorifer yakıtı, motorin 

ve propandır.42 Bu ürünlerin yanında doğal gaz da futures sözleşmelerine konu 

olmaktadır. 

                                                 
39 ERSAN,1998,s.35. 
40 ÇETİN,1999,s.18.; EROL,1994,s.7. 
41 ERSAN,1998,s.39. 
42 ÇETİN,1999,s.19. 
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  Metalleri temelde, değerli metaller ve sanayi metalleri olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz. İlk grupta yer alan en önemli metal altındır. Altını gümüş ve platin takip 

etmektedir. İkinci grupta ise başlıca alüminyum, nikel, çinko ve bakır yer 

almaktadır.43 Söz konusu metaller uluslararası piyasalarda dünya çapına yayılmış 

bilgisayar ağı (network) vasıtasıyla kolayca alınıp satılabilmektedir. ABD’de futures 

sözleşmeleri başlıca altını, gümüşü, bakırı ve platini konu almaktadır.44  

 

 2.2.2.2.2-Döviz Futures Sözleşmeleri 

  Uluslararası ticaretin gelişmesiyle bu ticarete taraf olan kişi ve şirketlerin 

farklı para birimlerine duydukları ihtiyaç artmıştır. Sabit kur sistemini esas alan 

Bretton Woods sisteminin sona ermesiyle döviz kurlarında yaşanan büyük 

dalgalanmalar yatırımcıları döviz kuru riskleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu 

riskleri yok etmek amacıyla geliştirilen döviz futures sözleşmeleri ilk olarak 1972 

yılında CME’de işlem görmüştür.45 

  Futures sözleşmeleri organize piyasalarda (borsada) işlem gördükleri için 

fiyat dışındaki unsurlar borsalar tarafından standartlaştırılmıştır. Örneğin döviz 

futures sözleşmeleri 62,500 Sterlin veya 500,000 Fransız Frankı üzerinden 

düzenlenebilir.46 Vadeler de Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım gibi standart hale 

getirilebilir.  

  Ülkemizde kurulan ilk finansal futures piyasası olan İMKB Vadeli İşlemler 

Piyasasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vadeli 100,000-USD üzerinden 

düzenlenen, fiyatların TL üzerinden belirlendiği ve takas işlemlerinin de TL 

                                                 
43 ERSAN,1998,s.41.; ÇETİN,1999,s.18. 
44 ÇETİN,1999,s.19. 
45 AKSEL,1995,s.37. 
46 ANGIN,1998,s.46. 
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üzerinden yapıldığı futures sözleşmeleri işlem görmektedir. Piyasadaki ilk işlem 15 

Ağustos 2001 tarihinde, vadesi 27 Eylül 2001 olacak şekilde gerçekleşmiştir. 

 

 2.2.2.2.3-Faiz Futures Sözleşmeleri 

  Faiz futures sözleşmeleri, faiz gelirlerinin (tahvil, hazine bonosu, mevduat 

hesabı faiz gelirleri gibi) önceden belirlenmiş ileri bir tarihte ve yine önceden 

belirlenmiş bir faiz oranı üzerinden değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Faiz 

futures sözleşmelerinin temel amacı, faiz oranlarında ileride meydana gelebilecek 

değişmelerin yaratacağı mali riskleri minimize etmektir.47 

  ABD’de Chicago Ticaret Borsası’nda ve Chicago Uluslararası Para 

Piyasası’nda işlem gören faiz futures sözleşmelerinin başlıcaları : hazine bonosu 

futures sözleşmeleri, eurodollar hesapları üzerinden yapılan futures sözleşmeleri, 

belediye bonoları üzerinden yapılan futures sözleşmeleri ve vadeli mevduat hesapları 

futures sözleşmeleridir.48 

 

 2.2.2.2.4-Endeks Futures Sözleşmeleri 

  Endeks futures sözleşmeleri, belli bir borsa endeksi ile değeri belirlenen 

hisse senedi portföyünün, ileri bir tarihte fiyatı bugünden belirlenmek koşulu ile 

alınıp satılmasını esas alır.49 

  Endeksin vade tarihinde spot piyasada oluşacak değeri ile sözleşmedeki 

değeri arasında meydana gelecek olan fark sözleşmeyi satan veya alan tarafa nakit 

olarak ödenmektedir. 

 

                                                 
47 CEYLAN,2002,s.411. 
48 ÇETİN,1999,s.20,21. 
49 CEYLAN,2002,s.412. 
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 2.2.2.3-Futures Piyasalarının İşleyişi 

  Ekonomik birimleri futures sözleşmesi yapmaya teşvik eden üç temel amaç 

vardır. Bunlar spekülasyon amacı, arbitraj geliri elde etme amacı ve gelecekteki 

muhtemel fiyat değişimlerinden korunma (hedging) amacıdır.50  

  Spekülasyon; ileride fiyatların yükseleceği ve karlı satış yapılabileceği 

beklentisiyle, fiyatlar düşükken mal, döviz, menkul kıymet v.b. gibi varlıkların satın 

alınması51 veya ileride fiyatların düşeceği beklentisiyle elde mevcut bulunan söz 

konusu varlıkların satılmasıdır. Burada önemli bir nokta spekülasyon terimi ile 

manipülasyon teriminin birbiriyle karıştırılmasıdır. Manipülasyon; herhangi bir 

varlığın gelecekte oluşabilecek değerine bir şekilde etki ederek oluşacak fiyatı 

etkilemektir. Bu fiyatı etkileme; arz-talep dengesini bozarak veya gerçek olmayan bir 

takım haberler çıkarılarak yapılabilir. Bu nedenle manipülasyon yasal değilken 

spekülasyon yasaldır. Spekülasyon kısaca öngörüde bulunmaktır. Bu bağlamda 

futures piyasalarında işlem yapan ekonomik birimler futures sözleşmelerine konu 

olan varlıkların gelecekteki fiyatlarında bir artış bekliyorlarsa, bu söz konusu 

varlıklar üzerine futures sözleşmesi düzenlerler. Bu sayede eğer ekonomik birimlerin 

öngörüleri gerçek olursa vade tarihinde ucuzdan alacakları varlığı spot piyasada 

satarak kar elde edeceklerdir. Buradaki temel saik spekülasyondur. 

  Arbitraj; alım-satıma konu olan herhangi bir varlığın ucuz olduğu 

piyasadan alınıp, pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.52 Böylece aradaki fiyat farkı 

kadar arbitraj geliri elde edilir. Arbitraj saiki ile işlem yapan ekonomik birimler, 

futures sözleşmeleri yapmak suretiyle futures piyasaları ile nakit piyasalar ve futures 

                                                 
50 DANIEL,R.;F.SIEGEL,Diane,The Futures Markets,Probus Publishing,1990.s.30. 
51 Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü,Dünya Yayıncılık,Haziran-1998,s.367. 
52 ibid,s.26. 
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borsalarının kendi aralarındaki fiyat farklılıklarından yararlanıp kazanç elde 

ederler.53   

  Gelecekte mal fiyatlarında, hisse senedi fiyatlarında, döviz fiyatlarında ve 

benzer varlıkların fiyatlarında meydana gelecek değişmeler ve buna ilişkin 

belirsizlikler ekonomik birimler için risk teşkil etmektedir. Ekonomik birimler 

gelecekte oluşabilecek fiyat riskini bertaraf edebilmek için söz konusu varlıkları 

konu alan futures sözleşmeleri yapmaktadırlar.  

  Futures sözleşmelerinin yapılmasını teşvik eden faktörlere değindikten 

sonra organize piyasalarda (borsalarda) futures sözleşmelerinin ne şekilde işlem 

gördüğüne değinmekte fayda vardır. 

  Futures piyasaları organize piyasalar olduğu için piyasa genelindeki bütün 

işlemler ve ilgili kurumlar bir takım kurallara tabidir. Bu piyasalardaki kurumların 

başında futures komisyoncuları gelir. Herhangi bir ekonomik birim futures 

sözleşmesi almak ya da satmak isterse futures komisyoncusu nezdinde hesap 

açtırması gerekmektedir. Futures komisyoncuları, müşterilerinden gerekli teminatları 

toplamakta, hesap durumlarını düzenlemekte ve tüm işlemlerini kayıt edip bunları 

raporlamaktadır. Müşteriler alım veya satım emirlerini hesaplarının bulunduğu 

futures komisyoncularına iletirler. Bu iletim genelde telefon veya internet yardımıyla 

olmaktadır. Bu emirlerin yerine getirilebilmesi için futures komisyoncusunun bunları 

borsa salonuna aktarması gerekmektedir. Futures komisyoncuları tarafından kabul 

edilen emirlerin yerine getirilme sorumluluğu seans brokerlarına aittir. Söz konusu 

brokerlar futures komisyoncularının ve diğer üyelerin ajanı olarak borsada işlem 

yapmaktadırlar.54  

                                                 
53 ÇETİN,1999,s.13. 
54 ERSAN,1998,s.19. 
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  Futures borsalarında futures sözleşme alıp satmanın bir diğer yolu da 

borsaya bizzat üye olmaktır. Futures borsalarında üyelik, kişisel veya kurumsal 

düzeyde olabilmektedir.55 Ancak üyelik borsadaki belirli sayıda koltuk ile sınırlıdır 

ve bunun maliyeti örneğin CME’de koltuk başına yaklaşık 400,000-USD’dir.56  

  Futures piyasalarının bir diğer önemli kurumu da takas odalarıdır. Her 

futures piyasasında bir takas odası bulunmaktadır. Bu futures piyasalarının organize 

olmalarının bir gereğidir.  

  Öncelikle borsa üyeleri ilgili takas odasına tüm futures işlemlerinin 

ayrıntılarını içeren günlük raporlar verirler. Takas odası da bu raporlara dayanarak 

kısa (satım yapan yatırımcı) ve uzun (alım yapan yatırımcı) pozisyonları günlük 

olarak dengeler. Bu sayede takas odası borsada tarafların kredi riskini bertaraf etmiş 

olmaktadır. Takas odasının bir diğer önemli işlevi de sözleşmeleri, sözleşmeye esas 

olan varlığın fiyatlarındaki değişimler doğrultusunda pazara göre uyarlamak, marj 

hesabını izlemek ve gerektiğinde alıcı ve satıcılardan ek teminat ya da marj talep 

etmektir.57 

  Ekonomik birimler futures piyasalarında sözleşmeye taraf olabilmeleri için 

önce borsa üyesi olan bir aracı kurumda hesap açtırarak aracı kuruma depozit 

yatırmak zorundadırlar. Depozit miktarları sözleşmeden sözleşmeye ve aracı 

kurumdan aracı kuruma göre değişmektedir. Uygulamada üç tür depozit 

alınmaktadır. Bunlar başlangıç (initial) depoziti, sürdürme (maintainance) depoziti ve 

değişim (variation) depozitidir. Başlangıç depoziti futures sözleşmesi yapılmadan 

önce yatırılan paradır.58 Bunun miktarının söz konusu sözleşmede meydana 

                                                 
55 CEYLAN,2002,s.416. 
56 ERSAN,1998,s.20. 
57 İbid,s.21. 
58 Depozitler nakit dışında banka teminat mektubu ve ABD hazine bonoları olabilmektedir. 
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gelebilecek bir günlük maksimum fiyat değişikliğine eşit olması gerekmektedir. Bu 

depozit sözleşme kapatıldıktan sonra ilgili taraflara iade edilmektedir. Sözleşme 

vadesine kadar taraflardan biri zarara geçerse, bu zarar ilgili tarafın başlangıç 

depozitinden düşülür. Zarar eden taraf bu zararı telafi etmek zorundadır. Söz konusu 

zarar başlangıç depozitinin %75’ine ulaşırsa zarar eden taraftan ek depozit talep 

edilir. İşte bu ek depozit sürdürme depoziti olarak adlandırılır. Son olarak değişim 

depoziti ise; sözleşmeye konu olan varlığın fiyatında meydana gelen değişim 

nedeniyle zarar eden tarafın başlangıç depozitine ek olarak yatırılan depozittir.59  

 

 

 2.2.2.4-Futures Sözleşmelerinin Kapatılma Yöntemleri 

  Futures sözleşmelerinin alım-satımı sonrasında oluşturulan pozisyonların 

tasfiyesi üç yöntemle olabilmektedir. Bu yöntemler; fiziksel teslim, dengeleme ve 

nakdi teslimdir.  

  Futures sözleşmesinin fiziksel teslim yolu ile kapatılmasında sözleşmeye 

konu varlık vade tarihinde ilgili tarafça teslim edilmekte ve bedeli de diğer taraftan 

tahsil edilmektedir. Ancak bu yöntem diğer yöntemlere kıyasla oldukça maliyetlidir 

(taşıma, depolama, sigorta giderleri v.b.). Bu nedenle fiziksel teslim en az tercih 

edilen yöntemdir. 

  Dengeleme yöntemi ise en sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde, uzun 

pozisyon sahibi, aynı ürünü konu alan ve aynı vadeye sahip futures sözleşmesi 

satarak kısa pozisyona geçmekte, buna karşılık kısa pozisyon sahibi aynı koşulları 

taşıyan futures sözleşmesini satın alarak pozisyonunu dengelemektedir.60 

                                                 
59 ÇETİN,1999,s.8.; PETZEL,1989,s.20 
60 ERSAN,1998,s.33. 



 24 

  Nakdi teslim yöntemi son yıllarda uygulanmaya başlanan bir yöntemdir. Bu 

yönteme göre vade sonunda taraflar birbirlerinin kayıplarını giderecek şekilde ödeme 

yaparak futures sözleşmelerini kapatmaktadırlar.61  

 

 2.2.3-Opsiyon Sözleşmeleri 

  “Option” İngilizce bir sözcüktür ve Türkçe olarak “seçenek” anlamına 

gelmektedir. Bu “seçenek” sözcüğü, ileride ayrıntılı bir şekilde değinileceği üzere, 

options sözleşmesinde alıcı tarafa sözleşme konusu olan malı alma (satma) veya 

almama (satmama) hakkının tanındığını  ifade etmektedir. Options’ın karşılığı olarak 

çeşitli Türkçe kaynaklarda opsiyon kelimesi kullanılmaktadır. Opsiyon kelimesinin 

dilimize yerleşmiş olması nedeniyle bu çalışmada da opsiyon ibaresi kullanılacaktır. 

  Opsiyon sözleşmesi; sözleşmeye konu belirli (standart) miktar ve kalitedeki 

varlığı önceden belirlenen bir fiyatla ilerideki bir vadede veya öncesinde alım ve 

satımını konu alan, sözleşme alıcısı tarafa seçimlik hak tanıyan bir vadeli işlem 

aracıdır.62 Opsiyon sözleşmeleri hem tezgah üstü piyasalarda hem de organize 

piyasalarda işlem görebilmektedirler. 

  Opsiyon sözleşmesinin iki tarafı bulunmaktadır. Bir tarafta,  yazıcı veya 

satıcı (writer, seller); diğer bir taraf da opsiyon lehdarı veya alıcısı (options holder, 

buyer) bulunmaktadır.63 Seçimlik hakkı olan taraf  sözleşmenin alıcı tarafıdır. Bu 

durumda riski üstlenen taraf opsiyon yazıcısıdır çünkü opsiyon yazıcısının seçimlik 

hakkı yoktur.64 

                                                 
61 ÇETİN,1999,s.15. 
62 FITZGERALD,M.Desmond,Financial Options,London,Euromoney Publications,1987,s.1. 
63 Currency Options,A DC Gardner Workbook,1991,s.3. 
64 WILMOTT,Paul,Derivatives,John Wiley & Sons,1998,s.29. 
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  Fiziksel mallara ilişkin opsiyon ticaretinin geçmişi çok eskilere 

dayanmaktadır. Opsiyon sözleşmelerinin orta çağda İtalya, Almanya gibi ülkelerde 

kullanıldığına ilişkin kayıtlara rastlanılmaktadır. Hisse senedi opsiyonları ilk kez 

17nci Yüzyıl başlarında İngiltere ve Hollanda’da yarı organize borsalarda işlem 

görmüştür. 1973 yılında Chicago Opsiyon Borsası’nın açılmasına dek dünyada 

opsiyon ticareti organize olmayan tezgah üstü pazarlarda gerçekleştirilmiştir.65 Bu 

pazarlar organize olmadıkları için taraflar şartları istedikleri gibi belirleyebiliyorlardı. 

Bu bir avantaj gibi görünse de bu özel şartları haiz sözleşmelerin likiditesi düşük 

olmaktaydı ve organize piyasadaki gibi takas odaları olmadığı için tarafların kredi 

riski çok yüksek düzeyde oluşmaktaydı. 

 

 2.2.3.1-Opsiyon Sözleşmelerinin Özellikleri 

  Opsiyon sözleşmelerinin özelliklerine forward ve futures sözleşmelerinin 

özellikleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki maddelerde değinilmiştir : 

  a) Opsiyon sözleşmelerinin en önemli özelliği ve farklılığı, sözleşmenin 

alıcı tarafının sözleşme konusu varlığı alıp almamakta (satıp satmamakta) serbest 

olmasıdır. Diğer bir ifadeyle alıcı tarafın tercih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmede 

satıcı tarafın ise tercih hakkı bulunmamaktadır. Sözleşmenin satıcı tarafı, alıcının 

tercihi doğrultusunda sözleşmeden doğan edimini yerine getirmek zorundadır. Bu 

çerçevede bakıldığında, sözleşme alıcısı ve satıcısı arasında büyük bir eşitsizlik 

olduğu görülmektedir. Gerçekten de bu anlatımda alıcının hiçbir riski yok gibi 

görünmektedir. Satıcı taraf ise alıcının tercihiyle bağlıdır ve bütün risk satıcı 

üzerindedir. Ancak diğer türev araçlardan farklı olarak burada satıcının üstlendiği 

                                                 
65 ERSAN,1998,s.93. 



 26 

bütün bu risk ve yükümlülüğün karşılığı olarak alıcının satıcıya bir sözleşme primi 

ödemesi söz konusudur. Bu sözleşme primi sözleşmeye konu olan varlığın değeri 

değildir. Satıcının maruz kaldığı riskin karşılığıdır ve peşin olarak alıcı tarafından 

ödenir. Alıcı taraf sözleşmeden doğan edimin ifasını satıcıdan talep etse de etmese de 

prim alıcıya iade edilmez. Bu durumda alıcı tarafın maksimum zararı ödediği prim 

kadar olacaktır. Karının ise teorik olarak üst sınırı yoktur. Satıcı tarafın ise 

maksimum karı aldığı prim kadardır. Tam tersi olarak da satıcının teorik zararının bir 

alt sınırı yoktur.  

 

  b) Opsiyon sözleşmeleri hem borsa gibi organize piyasalarda hem de 

organize olmayan tezgah üstü olarak tabir edilen birincil piyasalarda işlem 

görebilmektedirler. Bu haliyle opsiyon piyasaları ilk durumda futures piyasalara, 

ikinci durumda ise forward piyasalara benzerlik göstermektedir. Futures  

piyasalarının özellikleri genelde organize opsiyon piyasalarında da geçerlidir.  

 

 2.2.3.2-Opsiyon Sözleşmelerinin Tasnifi 

  Opsiyon sözleşmeleri “alma-satma” opsiyonları, “Avrupa-Amerika” 

opsiyonları ve “tezgah üstü-borsa” opsiyonları olmak üzere tasniflenebilmektedir. 

 

 2.2.3.2.1-Alma ve Satma Opsiyonları 

  Alma (call) opsiyonu, alıcı tarafa sözleşme konusu varlığı belirli miktar ve 

fiyattan ve yine sözleşmede belirtilen vadede alma veya almama hakkı vermektedir. 
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Alıcı taraf satın alma tercihinde bulunduğu zaman opsiyon satıcısı söz konusu varlığı 

satmak zorundadır. Satıcının seçimlik hakkı bulunmamaktadır.66 

  Satma (put) opsiyonu ise, alıcı tarafa sözleşme konusu varlığı belirli miktar 

ve fiyattan ve yine sözleşmede belirtilen vadede opsiyon yazıcısına satma veya 

satmama hakkı vermektedir. Alıcı taraf söz konusu varlığı satıp satmamakta seçimlik 

hakka sahiptir. Ancak opsiyon yazıcısının söz konusu varlığı satın alıp almama 

yönünde seçim hakkı yoktur.    

 

 2.2.3.2.2-Avrupa ve Amerika Opsiyonları 

  Avrupa ve Amerika opsiyonları, opsiyonun kullanılabileceği zaman dilimi 

açısından yapılan bir ayrımdır. 

  Bir opsiyon sözleşmesinin geçerliliğinin sona erdiği tarihe vade sonu 

denilmektedir. Avrupa tipi opsiyonlar ancak sözleşmede belirtilen vade tarihinde 

kullanılabilirler. Vade tarihinde kullanılmazlarsa sözleşmenin hükmü kalmamış 

sayılır. Amerika opsiyonları ise sözleşmenin düzenlendiği tarih ile vade tarihi 

arasındaki herhangi bir tarihte kullanılabilirler. Amerika opsiyonları sahip oldukları 

bu esneklikten dolayı Avrupa opsiyonlarına kıyasla daha pahalıdırlar.67  

 

 

 2.2.3.2.3-Tezgah Üstü Piyasa ve Borsa Opsiyonları 

  Bu ayrım opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasanın organize olup 

olmamasına göre yapılmaktadır. 

                                                 
66 FITZGERALD,1987,s.2. 
67 MC CAFFERTY,Thomas A.,All About Options,Mc Graw-Hill,1993,s.53.;   EKİCİ,M.Hadi, 
“Opsiyon Kontratlarının Mahiyeti ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi”,Vergi Dünyası, 
Mayıs-2000,sayı: 225,s.81. 
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  Tezgah üstü piyasa opsiyonları, sözleşme taraflarının birbirlerini tanıdığı ve 

opsiyon priminin yanında sözleşmenin diğer unsurlarının da tarafların özel istekleri 

doğrultusunda şekillendiği sözleşmelerdir. Borsa opsiyonları ise organize piyasalarda 

(borsalarda) gerçekleştirilen ve fiyat dışındaki diğer bütün unsurların belli 

standartlara tabi olduğu sözleşmelerdir. Borsa opsiyonları tarafları birbirlerini 

tanımazlar. Taraflar arası işlemler takas odası aracılığıyla gerçekleşmektedir. Takas 

odası uygulaması olduğu için de tarafların kredi riski ortadan kalkmaktadır. Oysa 

tezgah üstü piyasalarda takas odası uygulaması olmadığı için tarafların kredi riski 

ortadan kalkmamaktadır.68 

 

 2.2.3.3-Opsiyon Sözleşmesine Konu Varlığa Göre Opsiyon Türleri 

  Opsiyon sözleşmesine konu olan varlığa göre opsiyon türleri; fiziksel emtia 

opsiyonu, hisse senedi opsiyonu, hisse senedi endeksi opsiyonu, döviz opsiyonu, faiz 

opsiyonu ve futures opsiyonu şeklinde tasniflenebilir. 

 

 2.2.3.3.1-Fiziksel Emtia Opsiyonu 

  Opsiyon sözleşmesine konu olan varlık fiziksel bir emtiaysa bu sözleşme 

fiziksel emtia opsiyonu olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir kişinin diğer bir kişiye 

tonu 2000-USD’den 1 Ekim 2004 vadeli 50 ton bakır satmasına ilişkin bir opsiyon 

düzenlenirse bu tipik bir fiziksel emtia opsiyonu olur.  

 

 

 

                                                 
68 AKÇAOĞLU,2002,s.31,32. 
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 2.2.3.3.2-Hisse Senedi Opsiyonu 

  Hisse senedi opsiyonu; opsiyon sözleşmesini alan tarafa belirli bir hisse 

senedini önceden belirlenmiş bir fiyattan ve miktardan, yine belirli bir vadede veya 

belirli bir aralıkta satın alma veya satma hakkı veren sözleşmedir. 

 

 2.2.3.3.3-Hisse Senedi Endeksi Opsiyonu 

  Hisse senedi opsiyonlarının yanında hisse senedi endekslerini konu alan 

opsiyon sözleşmeleri de söz konusu olmaktadır.69 Hisse senedi endeksi opsiyonu; 

belirli bir borsa fiyat endeksi ile değeri belirlenen hisse senedi portföyünü, fiyatı 

bugünden sabitlenmek koşulu ile belirli bir vade içinde veya vade sonunda satın alma 

veya satma hakkı veren opsiyondur.70 

  Dünyada opsiyon sözleşmesine en çok konu olan hisse senedi endeksleri 

S&P 100 endeksi, Dow Jones 30 Sanayi endeksi, Nikkei 225 ve 300 endeksi ve 

Nasdaq 100 endeksleridir.71 

  Örneğin; S&P 100 endeksine dayalı satın alma opsiyonunda, kullanım fiyatı 

olarak endeks 1,040 olarak belirlenmiş ve vade sonunda endeks 1,050 olarak 

gerçekleşmiş ise opsiyon alıcısı seçimlik hakkını satın alma yönünde kullanır çünkü 

kullanım fiyatı cari fiyattan daha düşüktür. Bu durumda opsiyon satıcısı aradaki farkı 

nakit olarak opsiyon alıcısına öder72 (1,050-1,040=10x100$73=1000$) 

  Hisse senedi endeksi opsiyonlarının en belirgin özelliği nakdi dengeleme 

(cash settlement) yolu ile kapatılmalarıdır.74 

                                                 
69 FITZGERALD,1987,s.14. 
70 CEYLAN,2002,s.331. 
71 İbid,s.331.; ERSAN,1998,s.127. 
72 CEYLAN,2002,s.332. 
73 Her opsiyon sözleşmesi 100$ ile endeksin cari değerinin çarpımını temsil etmektedir. 
74 ERSAN,1998,s.124. 
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 2.2.3.3.4-Döviz Opsiyonu 

  Döviz opsiyonu; belirli miktardaki bir dövizin önceden belirlenmiş bir kur 

üzerinden ileri bir vadede veya vadeden önce opsiyon alıcısına söz konusu dövizi 

alma veya satma hakkı veren bir opsiyondur.75 Döviz opsiyonu alıcısı için ileri 

tarihteki döviz kuru bugünden belli olmaktadır.76 Döviz opsiyonlarının en cazip 

özelliği, gelecekteki döviz cinsinden nakit akımları belirsiz olan ekonomik birimleri, 

belirsizlik nedeniyle oluşabilecek risklerden korumasıdır.77 

 

 

 2.2.3.3.5-Faiz Opsiyonu 

  Faiz opsiyonu; sahibine herhangi bir tarihten itibaren belirli bir süre içinde 

veya vadede, belirli bir faiz oranından borç alma veya borç verme hakkı veren 

opsiyonlardır.78 

 

 2.2.3.3.6-Futures Opsiyonları 

  Futures opsiyonları; belirli bir fiyattan, belirli bir vade içerisinde veya vade 

sonunda, opsiyon alıcısına söz konusu futures sözleşmesini satın alma veya satma 

hakkı veren sözleşmelerdir. Bu tür opsiyonlarda opsiyon alıcısının amacı, genellikle, 

futures sözleşmesinde opsiyona konu olan ürünü satın almak veya satmak değil, 

                                                 
75 FITZGERALD,1987,s.17. 
76 AKKUM,Tülin, “Döviz Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri”,İ.Ü.İşletme Fakültesi 
Dergisi,c:29,s:1,Nisan-2000,s.48. 
77 BEIDLEMAN,Carl R.,Financial Swaps, Pennsylvania, Dow Jones-Irwin,1985,s.25. 
78 CEYLAN,2002,s.333. 
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futures sözleşmelerinin piyasa fiyatında meydana gelebilecek değişmelerden 

yararlanarak kar elde etmektir.79 

 

 2.2.3.4-Opsiyon Piyasalarının İşleyişi 

  Opsiyon sözleşmeleri hem tezgah üstü piyasalarda hem de organize 

piyasalarda işlem görebilmektedirler. Tezgah üstü piyasalarda sözleşme şartları 

taraflarca belirlenebilmektedir. Organize piyasa olan borsalarda ise kullanım 

fiyatları, işlem tarihleri, parasal tutarlar, opsiyon ve işlem limitleri standart hale 

getirilmiş opsiyonlar alınıp-satılır. Diğer taraftan tezgah üstü piyasalarda 

opsiyonların kullanım fiyatları ve vade gibi unsurlar taraflarca karşılıklı olarak 

belirlenir.80 

  Opsiyon borsalarının işleyişi futures piyasalarının işleyişine büyük ölçüde 

benzemektedir. 

  Herhangi bir kuruluş ya da kişi borsada bir opsiyon sözleşmesi almak veya 

satmak isterse, borsa üyesi olan bir aracı kurumda hesap açtırması gerekmektedir. Bir 

aracı kurumun ya da bir kişinin borsada bizzat işlem yapabilmesi için borsada koltuk 

sahibi olması gerekmektedir. Ancak bireyler borsada işlem yapmak için genelde 

aracı kurumları kullanmaktadırlar çünkü borsada koltuk sahibi olmak oldukça 

maliyetlidir. 

  Borsaya üye olunabilmesi için öncelikle takas odasına üye olmak gereklidir. 

Üyelik için belirli bir teminat yatırılması zorunludur. Takas odası bu teminatla 

kendisini olası risklere karşı korur.81 Bu bağlamda takas odası, opsiyon sözleşmesini 

satın alan ve satan taraflara aracılık yapan, her iki taraf için de risk üstlenen bir 

                                                 
79 İbid,s.331. 
80 CEYLAN,2002,s.323. 
81 COX,John C.; RUBINSTEIN,Mark,Options Markets,Prentice Hall,1987,s.69-70. 
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birimdir. Opsiyon borsalarında sisteme olan güven takas odası sayesinde sağlanır. 

Takas odası üstlendiği riski ortadan kaldırmak için opsiyon satıcısından marjin 

denilen belirli bir tutarda teminat ister. Bu teminatın iki aşaması vardır. Başlangıç 

teminatı, satışın yapıldığı gün yatırılır ve hergün değişen şartlara göre yeniden 

belirlenir. Yatırılan teminatın belirli bir limitin altına düşmemesi gereklidir. Eğer 

başlangıç teminatı belirli bir tutarın altına düşerse, ilave teminat opsiyon satıcısından 

talep edilir. Bu ilave teminata tamamlama teminatı denilir. Opsiyon satıcısı karda ise 

teminattan iade yapılır. Diğer yandan opsiyon sözleşmesine konu ürünü elinde tutan 

opsiyon satıcısından teminat istenmez. Ancak söz konusu ürünü, opsiyondaki 

pozisyonunu kapatana kadar murakıp hesapta tutması istenir.82 

 

 2.2.4-Swap Sözleşmeleri 

  Swap İngilizce kökenli bir sözcüktür ve Türkçe olarak “değiş-tokuş etmek” 

anlamına gelmektedir. Swap sözcüğü dilimize orjinal haliyle girmiştir. Bu çalışmada 

da  swap sözcüğü orjinal haliyle kullanılacaktır. 

  Genel olarak swap sözleşmesi; belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, 

altın, mali araç, alacak ve mal gibi varlıklarla yükümlülüklerin önceden belirlenen 

fiyat ve koşullara göre, gelecekteki bir tarihte değiş-tokuşunu içeren vadeli bir 

sözleşmedir.83 Swap sözleşmelerinin tarafları tüm gerçek ve tüzel kişiler 

olabilmektedir. Ancak uygulamada swap sözleşmesi tarafları genelde uluslararası  

kurumlar, merkez bankaları, çokuluslu şirketler, yerel yönetimler, uluslararası fonlar, 

ihracatçı-ithalatçı şirketler ve bankalar (doğrudan veya aracı olarak) olmaktadır. 

                                                 
82 CEYLAN,2002,s.323-327. 
83 ÖRTEN,2001,s.311. 
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Swap piyasalarında en önemli aktör bankalar olarak karşımıza çıkmaktadır.84 

Bankaların swap piyasalarındaki aracılık rolü oldukça önemlidir ve organize 

olmayan swap piyasalarını bir anlamda yari organize hale getirebilmektedirler. 

  Tarihte ilk swap sözleşmesi XVI.Yüzyıl’da Genoese Banker’inin Antwerp 

para piyasası yoluyla İspanya’ya altın vermesi ve karşılığında gümüş almasıyla 

ortaya çıkmıştır. Daha sonra XX.Yüzyıl’da peşin ve vadeli döviz piyasaları arasında 

bir bağ oluşturan swap sözleşmeleri, ilk kez 1923 yılında Avusturya Merkez Bankası 

tarafından peşin piyasada İngiliz Sterlini karşılığında ulusal paranın satılıp, vadeli 

olarak geri satın alınmasıyla gerçekleştirilmiştir.85 Ancak swap sözleşmelerinin asıl 

gelişimi 1970’li yıllardan sonra olmuştur. Döviz swapı tekniği ilk olarak 1960’lı 

yıllarda İngiltere’de hükümetin kambiyo kontrollerini aşmak isteyen arbitrajörler 

tarafından geliştirilmiştir. 1981 yılında ise Dünya Bankası IBM şirketi ile büyük 

çaplı bir swap anlaşması imzalamıştır. Bu gelişmeden sonra dünyada swap 

sözleşmelerinin kullanımları hızla yaygınlaşmıştır.86 

 

 2.2.4.1-Swap Sözleşmelerinin Özellikleri 

  a) Swap sözleşmelerinin işlem gördüğü organize piyasalar 

bulunmamaktadır. Ancak swap piyasasındaki örgütleniş borsa gibi olmasa da 

bankaların organize ettiği piyasalar uygulamada mevcuttur. 

  b) Swap sözleşmeleri borsa gibi organize piyasalarda işlem görmedikleri 

için sözleşmelerin belirli standartları bulunmamaktadır. Bu durum sözleşme 

                                                 
84 EBİÇLİOĞLU,Fatih Kemal;KAHRAMAN,Abdülkadir, Swap İşlemleri İşleyişi ve Vergisel 
Boyutu, Ankara,Türmob Yayınları-82,Sirküler Rapor Serisi No:23,1999b,s.17-18. 
85 CEYLAN,2002,s.237. 
86 AKÇAOĞLU,2002,s.34-35. 
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taraflarına esneklik sağlarken sözleşmenin likiditesini düşürmektedir. Diğer yandan 

şartların taraflarca belirlenebilmesi riski önleme açısından olumlu katkı yapmaktadır. 

  c) Swap sözleşmeleri borsalarda işlem görmedikleri için tarafların kredi 

riski ortadan kalkmamaktadır. Çünkü borsalardaki gibi takas odası ve teminat 

uygulaması swap piyasalarında yoktur.  

  d) Swap sözleşmeleri için ikincil piyasalar söz konusu olmadığı için swap 

sözleşmesi tarafları birbirlerini tanımaktadırlar. Bu nedenle swap sözleşmeleri nama 

yazılmaktadır ve sözleşme şartları gizli kalmaktadır. 

  e) Swap sözleşmeleri çeşitli finansal piyasalar arasında bağ kurmaktadırlar. 

Örneğin bir A Şirketi Türk finansal piyasalarında uygun faiz oranı ve vadeyle kredi 

temin edebilmektedir. B Şirketi ise Amerikan finansal piyasalarında uygun faiz oranı 

ve vade ile kredi temin edebilmektedir. A Şirketi Amerika’da, B Şirketi de 

Türkiye’de tanınmadığı için sırasıyla USD ve TL bazında uygun koşullarda kredi 

temin etmeleri çok zordur. Bu nedenle bu iki firma kendi ülkelerinde benzer şartlarla 

borçlanırlar ve fonlarını swap sözleşmesiyle değiş-tokuş ederler. Sonuçta her iki 

firma da uygun koşulla fon sağlamış olur. Bu swap sözleşmesinin en temel 

özelliğidir. 

 

 2.2.4.2-Swap Sözleşmelerinin Türleri 

  Dünya üzerinde uygulamada bir çok swap sözleşmesi türü mevcuttur. 

Ancak bu çalışmada en çok kullanılan swap sözleşmesi türleri olan mal swaplarına, 

döviz swaplarına, faiz swaplarına ve swaptions’a değinilecektir. 
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 2.2.4.2.1-Mal Swap Sözleşmeleri 

  Mal swap sözleşmesi; iki taraf arasında belirli bir miktar malın sabit ve 

değişken fiyatlarını belirli bir zaman süresince değiştirmeye yönelik bir sözleşmedir. 

Mal swap sözleşmesinde; herhangi bir malın üreticisi bir bankaya birim mal başına 

bağımsız bir endekse dayalı değişken fiyat ödemeyi kabul etmektedir. Diğer taraftan 

bankadan birim mal başına sabit bir fiyat elde edilmektedir. Eğer değişken fiyat sabit 

fiyatı aşarsa üretici bankaya aradaki toplam fark tutarı kadar borçlanmaktadır. Eğer 

değişken fiyat sabit fiyatın altında kalırsa aradaki fark bankaca üreticiye 

ödenmektedir. Tüketici ile banka arasındaki işleyişte ise tüketici değişken fiyat 

karşılığı sabit fiyat ödeyecektir. Böylece fiyatlar artarsa tüketici karlı çıkacaktır ve 

aradaki farkı bankadan tahsil edecektir. Spot fiyatlar düşerse de tüketicinin bir karı 

olmayacaktır.87 

 

 2.2.4.2.2-Döviz Swap Sözleşmeleri 

  Döviz swap sözleşmesi iki taraf arasında yapılan ve üçüncü kişilere olan 

döviz ödeme yükümlülüklerinin değiş-tokuş edilmesi sağlayan sözleşmedir. Böylece 

taraflar kredi notları yüksek piyasalardan farklı dövizler üzerinden fon sağlamakta 

daha sonra da bu fonlar ve bunların geri ödenme yükümlülükleri taraflar arasında el 

değiştirmektedir.88 Buradaki önemli nokta iki ayrı para biriminin söz konusu 

olmasıdır.89 

 

 

                                                 
87 EBİÇLİOĞLU,1999b,s.38-40. 
88 AKÇAOĞLU,2002,s.36. 
89 MIRON,Paul; SWANNELL,Philip,Pricing and Hedging Swaps,London,Euromoney Publications, 
1995,s.18. 
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 2.2.4.2.3-Faiz Swap Sözleşmeleri 

  Faiz swap sözleşmesi; iki tarafın gelecekteki belirli tarihlerde faiz 

ödemelerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir anlaşmadır.90 Faiz değişimi iki tarafın 

anlaştıkları varsayımsal bir ana para üzerinden yapılmaktadır.91 Burada söz konusu 

ana paranın değiştirilmesi değil yalnızca faiz ödeme yükümlülüklerinin değiştirilmesi 

söz konusudur. Bu sayede yüklenilen faiz şartları bakımından üstünlüğe sahip olan 

tarafın değişim konusu yaptığı faizler yönünden kendi lehine kazanç talebinde 

bulunması olasıdır.92 Örnek olarak; değişken faizle borçlanan bir kişi bir swap 

sözleşmesine taraf olarak söz konusu borcunu sabit faizli bir borca çevirebilmektedir. 

Aynı şekilde bu işlemin tersini yapmak da mümkündür.  

  Faiz swapını döviz swapından ayıran en büyük özellik ana paraların ne 

başta ne de vadede değiştirilmesidir.93 

 

 2.2.4.2.4-Swaptions (Swap Opsiyonu) Sözleşmeleri 

  Swaptions kelimesi swap ve options kelimelerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. 

  Swaptions sözleşmesi; gelecekte bir swap sözleşmesine girme veya bu tür 

bir sözleşmeyi iptal hakkı tanıyan tezgah üstü bir finansman tekniğidir.94 Aynı 

opsiyonlarda olduğu gibi burada da opsiyon alıcısı, ödediği prim karşılığı olarak söz 

konusu olan swap sözleşmesine girme veya çıkma hakkını elde etmektedir. 

 

                                                 
90 MIRON,1995,s.9. 
91 DAS,Satyajit,Swap Financing,IFR Publishing,1989,s.31. 
92 AYDIN,Erkan, “Swap İşlemlerinden Sağlanan Kazançların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Uygulamaları Açısından Niteliği”,Yaklaşım Dergisi,sayı:109,Ocak-2002,s.219. 
93 AKÇAOĞLU,2002,s.38. 
94 ERSAN,1998,s.187. 
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 2.3-Vadeli İşlem Sözleşmelerinde (Türev Ürünlerde) Kazanç ve Kayıplar 

  Türev ürünlerden olan forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmelerinde 

kazanç ve kayıpların ne şekilde gerçekleştiği örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 

Ancak örneklere geçmeden önce genel olarak konuya değinmekte fayda vardır. 

  Daha önce değinildiği üzere vadeli işlemler hem tezgah üstü piyasalarda 

hem de organize piyasalar olan borsalarda yapılabilmektedir. Türev ürünler olan 

forward ve swap sözleşmeleri tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. Bunun 

yanında futures ve opsiyon95 sözleşmeleri organize piyasalarda işlem görmektedir. 

Bu bağlamda tezgah üstü sözleşmeler olan forward ve swap işlemlerinde kazanç ve 

kayıplar ancak vade tarihinde tespit edilebilmektedir. Oysa futures ve opsiyon 

sözleşmeleri borsada işlem gördükleri için bu sözleşmelerdeki kazanç ve kayıplar 

günlük olarak açıklanan fiyatlara göre tespit edilebilmektedir.  

  

 2.3.1-Forward Sözleşmelerinde Kazanç ve Kayıplar 

  Forward sözleşmesi ; belirli bir miktar  ve kalitedeki para, döviz, altın, mali 

araç, mal ve benzeri ürünlerin önceden tespit edilen fiyatla, gelecekteki bir tarihte, 

borsa şeklinde organize olmayan bir piyasada alım ve satımını kapsamına alan teslim 

amaçlı bir vadeli işlemdir.96 Genelde forward sözleşmelerinin konusunu döviz ve faiz 

oranı oluşturmaktadır. 

                                                 
95 Opsiyon sözleşmeleri tezgah üstü piyasalarda da alınıp-satılabilmektedir. Ancak opsiyonlar genelde 
borsalarda işlem görmektedirler. 
96 ÖRTEN,2001,s.39. 
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  Bir döviz forward sözleşmesine örnek verecek olursak : A kişisi B bankası 

ile 01.02.2003 tarihinde bir döviz forward sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye göre 

B bankası, A’ya 100,000-USD’yi 1-USD=1,000,000-TL kurdan 01.05.2003 tarihinde 

satmayı taahhüt etmiştir.  Çünkü bankanın vade tarihindeki kura ilişkin beklentisi 1-

USD’nin 1,000,000-TL’den daha az olacağı yönündedir. Diğer bir ifadeyle A ve 

B’nin beklentileri zıt yönlüdür.  

  Bu çerçevede 01.05.2003 tarihinde 1-USD’nin 1,100,000-TL olarak 

gerçekleştiğini varsayalım. Bu durumda A, B’ye 100,000,000,000-TL ödeyecek ve 

karşılığında 100,000-USD’yi B’den alacaktır. Sonuçta B, 100,000-USD’yi spot 

piyasadan toplam 110,000,000,000-TL’ye alacak ve A’ya 100,000,000,000-TL’ye 

satacaktır. Böylece B, 10,000,000,000-TL zarar edecektir. Ancak A aldığı dövizi 

piyasada satmazsa bir kazançtan bahsetmek mümkün değildir. A piyasaya göre ucuza 

aldığı dövizi piyasada sattığı zaman alış ve satış tutarları arasındaki fark A’nın 

kazancı olacaktır. USD kuru vadede 900,000-TL olarak gerçekleşseydi banka 1 

doları 900,000-TL’ye piyasadan alacak ve 1,000,000-TL’ye A’ya satacaktır. Bu 

durumda bankanın karı 10,000,000,000-TL olacaktır. Ancak A aldığı 100,000-

USD’yi piyasada satana kadar bir kayıptan söz etmek mümkün değildir. Bu 

uygulamada taraflar sözleşmeden doğan edimlerini ifa etmişlerdir. Taraflar ikinci bir 

yöntem olarak nakdi uzlaşmayı da tercih edebilirlerdi. Bu durumda USD kurunun 

1,100,000-TL olarak gerçekleştiği varsayıldığında banka A’ya aradaki fark olan 

10,000,000,000-TL’yi öder ve sözleşme kapanır. Bu durumda da A’nın karı 

10,000,000,000-TL olmaktadır. A’nın karı aynı zamanda bankanın zararıdır.  
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  Benzer şekilde bir faiz forward sözleşmesine de örnek verebiliriz : C ve D 

kişileri 01.03.2003 tarihinde bir faiz forward sözleşmesi imzalamışlardır. Bu 

sözleşmeye göre 01.06.2003 tarihinde D, C’ye bir yıl vadeli olarak 100,000,000,000-

TL borcu %12 yıllık faiz üzerinden borç verecektir. Faiz ödemeleri aylık olarak ve 

eşit tutarlarda olacaktır. Anapara ise vade sonunda ödenecektir. 01.06.2003 tarihi 

geldiğinde piyasadaki borçlanma faizi %15 düzeyindedir. Eğer 01.06.2003 tarihi 

geldiğinde taraflar sözleşmeden doğan edimlerini ifa etmeyi tercih ederlerse D 

anlaşılan faiz üzerinden ve vadede 100,000,000,000-TL’yi C’ye borç olarak 

verecektir. C de her ay 1,000,000,000-TL’yi D’ye faiz olarak ödeyecektir ve 

01.06.2004 tarihinde de 100,000,000,000-TL’yi son faiz tutarı ile birlikte D’ye 

ödeyecektir. Bu durumda C karlı olarak görünmektedir. Ancak burada  bir kazançtan 

söz etmek mümkün değildir. C sadece daha düşük bir faizle borçlanabilmiştir. Eğer 

C aldığı parayı piyasa faizi üzerinden borç vererek faiz geliri elde ederse anaparanın 

maliyeti ve getirisi arasındaki fark kazanç olacaktır. D her ne kadar piyasa faiz 

oranının altında borç vermiş olsa da sonuçta bir faiz geliri elde edecektir. Piyasadaki 

faiz oranı 01.06.2003 tarihinde % 10 olarak gerçekleşseydi durum yukarıdakinin tam 

tersi olacaktı. 

  Eğer taraflar yukarıdaki gibi edimlerin fiilen ifasını değil de nakdi uzlaşma 

yolunu seçselerdi durum farklı olacaktı. 01.06.2003 tarihinde piyasa faiz oranın %15 

olduğu varsayılırsa D, %15-%12=%3 tutarında farkı C’ye nakit olarak ödeyecekti. 

Böylece bu ödeme C’nin  kazancı olacaktır 
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 2.3.2-Swap Sözleşmelerinde Kazanç ve Kayıplar 

  Swap sözleşmesi; belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, mali 

araç, alacak ve mal gibi varlıklarla yükümlülüklerin önceden belirlenen fiyat ve 

koşullara göre, gelecekteki bir tarihte değiş-tokuşunu içeren vadeli bir sözleşmedir. 

Swap sözleşmelerine genellikle döviz ve faiz oranları konu olmaktadır. Bu nedenle 

burada bu iki tür sözleşmeye örnek vererek kazanç ve kayıplar tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

  Döviz swapına örnek şu şekilde verilebilir : A ile B bankası arasında 

01.07.2003 tarihinde bir döviz swap sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre 

A’nın B bankası nezdindeki 50,000,000,000-TL karşılığı olarak aynı bankada bir 

döviz tevdiat hesabı açılmıştır ve 1€=1,000,000-TL kurdan banka, A’ya 50,000-€ 

satmıştır ve döviz A’nın açılan döviz tevdiat hesabına yatırılmıştır. Swap 

sözleşmesine göre banka söz konusu 50,000-€’yu 01.08.2003 tarihinde 1-

€=1,100,000-TL kur üzerinden satın almayı taahhüt etmiştir. Vade tarihi geldiğinde 

50,000-€ karşılığı 55,000,000,000-TL A’nın banka nezdindeki vadesiz TL hesabına 

aktarılmıştır. Sonuçta swap sözleşmesi ile A 5,000,000,000-TL kazanç elde etmiştir.  

  Faiz swapına örnek de şu şekilde verilebilir :97   X ve Y şirketleri 100,000-

USD tutarında bir yıl vadeli olarak borçlanmak istemektedirler. Her iki şirketin de 

kredi notu birbirinden farklıdır. Bu nedenle şirketlere teklif edilen faiz oranları 

aşağıdaki gibidir : 

 

                                                 
97 CHAMBERS,Nurgül R.,Türev Piyasalar,İstanbul,Avcıol Basım Yayın,1998,s.129.  
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Şirket Sabit Faiz Oranı Değişken Faiz Oranı 

A %10.00 Libor + %0.30 

B %11.20 Libor + %1.00 

     Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere A’nın kredi notu B’nin kredi 

notundan daha yüksektir.  

  Her iki şirket de bu şartlar altında 100,000-USD tutarındaki borcu 

almışlardır. Ancak A şirketi sabit faizle borçlanmayı; B şirketi de değişken faizle 

borçlanmayı tercih etmiştir. A ve B aralarında bir faiz swap sözleşmesi 

imzalamışlardır. Bu sözleşmeye göre A, B’ye 100,000-USD üzerinden libor, B de 

A’ya 100,000-USD üzerinden yıllık %9.95 oranında sabit faiz ödeyecektir.  

  Bu çerçevede A borç aldığı kuruma %10 faiz ödeyecek, B’den %9.95 

alacak ve B’ye libor ödeyecektir. Toplamda A’nın ödediği faiz libor+%0.05 

olacaktır. Eğer A swap sözleşmesine taraf olmasaydı ve değişken faizle borçlanmak 

isteseydi libor+%0.30 faiz ödeyecekti. Bu durumda A, hem borcunu değişken faizli 

borca çevirmiştir hem de  %0.25 daha az faiz ödemiştir. 

  B ise kendisine borç veren kuruluşa libor+%1.00 faiz ödeyecek, A’dan libor 

alacak ve A’ya %9.95 ödeyecektir. Toplamda B’nin faiz ödemesi %10.95 olacaktır. 

Eğer B swap sözleşmesine taraf olmasaydı ve sabit faizle borçlanmak isteseydi 

%11.20 faiz ödeyecekti. Bu durumda swap sözleşmesi ile B hem borcunu sabit faizli 

borca çevirmiştir hem de %0.25 daha az faiz ödemiştir.  

  Sonuçta her iki taraf da %0.25 oranında faiz tasarrufu sağlamışlardır.  
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 2.3.3-Futures Sözleşmelerinde Kazanç ve Kayıplar 

  Futures sözleşmesi; standart miktar ve kalitedeki bir varlığın önceden 

belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslim etme yada teslim almaya 

ilişkin yasal bir sözleşmedir. Futures sözleşmesini forward sözleşmesinden ayıran en 

önemli özelliği futures sözleşmelerinin organize piyasalarda işlem görmeleridir. 

Piyasanın organize olmasının sonucu olarak futures sözleşmelerinde vade, miktar 

gibi unsurlar taraflarca serbestçe belirlenememektedir. Dolayısıyla likiditeleri yüksek 

olmaktadır. Burada ülkemizde de İMKB Vadeli İşlemler Piyasası’nda işlem gören 

döviz futures sözleşmesine ilişkin bir örnek verilecektir : 

  Bay A, vadeli işlem borsasında 01.08.2003 tarihinde bir kereliğine olmak 

üzere 6 ay vadeli bir döviz futures sözleşmesi yapmıştır. Sözleşme konusu 100,000-

USD tutarında dövizdir. Sözleşmeye göre 01.02.2004 tarihinde A, 100,000-USD’yi 

1-$=1,500,000-TL kurdan almayı taahhüt etmiştir. 01.02.2004 tarihi geldiğinde kur 

1-$=1,600,000-TL olarak  gerçekleşmiştir. Vade tarihinde eğer sözleşme teslimle 

kapatılırsa, A, 150,000,000,000-TL ödeyerek 100,000-USD’yi teslim alacaktır. 

Sözleşmenin diğer tarafı doları cari kurdan alıp A’ya sözleşme kurundan satmış 

olacaktır. Dolayısıyla sözleşme kuru cari kurdan daha düşük olduğu için zarar 

edecektir. Bu durumda söz konusu zarar A’nın kazancı olacaktır. Ancak A sahip 

olduğu 100,000-USD’yi piyasada satmazsa bir kazancın doğduğunu iddia etmek 

imkansızdır. Çünkü böyle bir kazancın hesaplanabilmesi için döviz alışı için ödenen 

paralar ile satılması sonucunda elde edilen paralar arasında bir fark oluşması 

gerekmektedir. Oysa bu örnekte döviz alımı için ödenen para bellidir fakat döviz 
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satılmadığı için elde edilen bir para yoktur. Dolayısıyla kazanç 

hesaplanamamaktadır.  

  Genelde borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin 

kapatılmasında teslim değil de nakdi uzlaşma yolu tercih edilmektedir. Yukarıdaki 

örnekte nakdi uzlaşma yolu seçilmiş olsaydı sözleşmenin karşı tarafı A’ya aradaki 

fark olan 10,000,000,000-TL’yi (100,000-USD x 100,000-TL) nakit olarak 

ödeyecekti. Ödenen 10,000,000,000-TL A için kar, diğer taraf içinse zarardır. Bu 

durumda A’nın tahsil etmiş olduğu 10,000,000,000-TL A’nın kazancı olmaktadır. 

Eğer vade tarihindeki kur, sözleşme kurundan daha düşük oluşsaydı kar ve zarar el 

değiştirmiş olacaktı.  

  Söz konusu örnekte A, sözleşmenin vade tarihi gelmeden bu sözleşmeyi 

borsada satabilirdi. Bu durumda eğer sözleşmeyi satış fiyatı, alış fiyatından yüksek 

olursa aradaki fark kazanç olacaktır. Tersi durumda ise A zarar edecektir. 

 

 2.3.4-Opsiyon Sözleşmelerinde Kazanç ve Kayıplar 

  Opsiyon sözleşmesi; belirli (standart) miktar ve kalitedeki mal, para, döviz, 

altın, mali araç gibi ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla ilerideki bir tarihte borsa 

şeklinde organize olan veya olmayan bir piyasada alım ve satımını konu alan, 

sözleşme alıcısı tarafa seçimlik hak tanıyan bir vadeli işlem aracıdır.  

  Burada bir hisse senedi alım (call) opsiyonuna (Avrupa tipi) örnek 

verilecektir. IMKB’de hisseleri işlem gören Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 
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(THYAO) hisseleri opsiyon sözleşmemizin konusunu oluştursun. Söz konusu 

hisselerin 19.03.2004 tarihi itibariyle kapanış fiyatı 9,150-TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bay B, THYAO hisselerinin borsa fiyatının bir ay içinde düşeceğini tahmin 

etmektedir. Bu nedenle bir alım (call) opsiyonu yazar. Bu alım opsiyonunu da Bay 

A, 1,500,000,000-TL opsiyon primini B’ye ödeyerek satın almıştır. Sözleşmeye göre 

19.04.2004 tarihinde A, 1,000 lot (1 lot = 1,000 adet) THYAO hisse senedinin 

adedini 9,250-TL’den alma yada almama hakkına sahiptir.   

 

  Bir aylık süre içerisinde Bay A’nın olası kazanç ve zarar durumunu gösterir 

grafik yukarıya çizilmiştir. İMKB’de hisselerin fiyatlarının günlük %10 

dalgalanmasına izin verildiği varsayılmaktadır. Bu durumda vadeye kadar hisse 21 

gün işlem görecektir. Teorik olarak hissenin fiyatının her gün tavan yaptığı 

varsayılırsa 19.04.2004 tarihinde hissenin fiyatı 67,712-TL olacaktır98. Bu durumda 

vade tarihi geldiğinde  A, 9,250,000,000-TL ödeyerek 1,000 lot hisse senedini satın 

alır. 1,500,000,000-TL opsiyon primi de hesaba katılırsa A için toplam maliyet 

                                                 
98 Bu hesaplamada fiyat adımları dikkate alınmamıştır.  
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10,750,000,000-TL olacaktır. A, aldığı hisse senetlerini vade tarihinde piyasada  

67,712,000,000-TL karşılığında satarsa toplamda 56,962,000,000-TL kar99 elde eder. 

Fakat daha öncede belirtildiği gibi kazançtan söz edebilmek için A’nın elindeki 

hisseleri satmış olması gerekmektedir.  

  Bu örnekte A’nın karşı karşıya kalacağı kayıp maksimum ödediği opsiyon 

primi olan 1,500,000,000-TL kadardır. Opsiyon satıcısının karı ise en fazla opsiyon 

primi kadar olacaktır ki bu opsiyon primi opsiyon yazıcısı açısından kazancı ifade 

etmektedir. Opsiyon yazıcısının bu örnekteki maksimum zararı ise 56,962,000,000-

TL’dir.   

  Eğer opsiyon alıcısı olan A, vade dolmadan opsiyonu borsada satarsa, satış 

fiyatı ile ödediği opsiyon arasındaki lehine fark kazancı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Örnekte hisse senedi alım-satımı için yapılan komisyon giderleri göz ardı edilmiştir. Komisyon 
ödemeleri vergiye tabi kazançtan indirilebilecek giderler olarak göz önüne alınmalıdır.   
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III.BÖLÜM 

VADELİ  İŞLEM  PİYASALARI  ve  TÜRKİYE 

  

 3.1-Genel  Olarak 

  Vadeli işlem piyasaları ülkemizde yeni sayılabilecek bir olgudur. 

Ülkemizde vadeli işlem piyasalarına ilişkin fiili durum irdelenirken kambiyo 

mevzuatına ve sermaye piyasası mevzuatına değinildikten sonra ülkemizdeki vadeli 

işlem piyasaları irdelenecektir. 

  İlk olarak, kambiyo mevzuatı açısından temel düzenleme olan 1567 sayılı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a değinilecektir. 1567 sayılı 

Kanun 25.02.1930 tarih ve 1433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak üç yıl süreyle 

geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Daha sonra çeşitli tarihlerde yayımlanan 

kanunlarla yürürlük süresi 25.02.1970 tarihine kadar uzatılmıştır. Son olarak da 

11.02.1970 tarihinde yayımlanan 1224 sayılı Kanun’la 1567 sayılı Kanun’un 

yürürlük süresi süresiz olarak uzatılmıştır.100 

  1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 

1.Maddesinde “Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile 

kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her 

nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta 

ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve 

Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına Bakanlar Kurulu 

                                                 
100 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banksı Web Sitesi, www.tcmb.gov.tr.  
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salahiyetlidir.” hususları yer almaktadır. Böylece Türk parası ve dövizle ilgili 

işlemleri düzenleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na devredilmiştir.  

  Bu yetkiye istinaden çıkarılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

28 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve buna göre çıkarılan 2 sayılı TCMB Genelgesi 

ile forward ve swap işlemlerine ilişkin ilk düzenlemeler yapılmıştır. Bundan sonra 

yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararına ilişkin 1 sayılı TCMB Genelgesi ile de bu mevcut düzenlemeler 

korunmuştur.101 

  Bugün itibariyle 11.08.1989 tarihinde yürürlüğe giren 32 sayılı Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüktedir. Bu 

kararın 25.Maddesi ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 30 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ilişkin ek kararlar yürürlükten kaldırılmıştır. 32 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “dövize ilişkin işlemler” başlığı altındaki 

6.Maddesi “Dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası'nca belirlenen konvertibl 

dövizler üzerinden Merkez Bankası, bankalar, özel finans kurumları, yetkili 

müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşlarınca, yabancı sermaye mevzuatına 

göre yurda getirilecek dövizlerin alışı ise bankalarca yapılır. Konvertibl olmayan 

dövizlerin alış ve satışında uyulacak esaslar Merkez Bankası'nca belirlenir ve ilan 

edilir. Bankalar ve kıymetli maden aracı kuruluşları, vadeli döviz alım satımı 

yapabilirler. Merkez Bankası vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri 

yapmaya yetkilidir. 

                                                 
101 AKÇAOĞLU,2002,s.40. 
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  PTT, Bakanlıkça uygun görülecek esaslar çerçevesinde dövize ilişkin 

işlemler yapabilir. 

Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden 

aracı kuruluşları; döviz mevcutlarını, Bakanlık'ça tespit edilecek oran ve esaslar 

çerçevesinde Merkez Bankası'na devrederler. 

Merkez Bankası'na olan döviz yükümlülüklerini tamamıyla yerine getiren 

anılan kuruluşlar (PTT hariç), Merkez Bankası'nca öngörülen diğer şartları da 

yerine getirmek kaydıyla, Merkez Bankası bünyesinde kurulan döviz ve efektif 

piyasalarına katılarak, dövize ve efektife ilişkin her türlü işlemi Merkez Bankası'nca 

belirlenecek kurallar dahilinde yapabilirler. 

Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden 

aracı kuruluşları döviz mevcutlarını bu Karar'a ve Merkez Bankası'nca belirlenecek 

esaslara uymak kaydıyla bankacılık teamüllerine göre, öncelikle ülke ihtiyaçlarının 

karşılanmasında olmak üzere, serbestçe kullanabilirler.” hükmünü amirdir. Bu 

maddeye istinaden bankalar ve kıymetli maden aracı kuruluşları dövize dayalı 

forward ve swap işlemleri yapabilir duruma gelmişlerdir. Yine aynı maddede 

“Merkez Bankası vadeli döviz alım-satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya 

yetkilidir” ibaresi ile Merkez Bankası’na vadeli döviz işlemleri hususunda 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

  Merkez Bankası söz konusu yetkiye istinaden bir takım genelgeler 

çıkarmıştır. 03.07.1991 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan I-M sayılı TCMB 

Genelgesi ile dövize ilişkin işlemler düzenlenmiş ve daha önce bu konuya ilişkin 

çıkarılan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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  1211 sayılı TCMB Kanunu 4651 sayılı Kanun’la değiştirilmeden önceki 

halinde altın ve dövizle ilgili işlemleri düzenleyen 53.Maddesi TCMB’ye forward ve 

swap işlemleri yapma yetkisi veriyordu.102 4651 sayılı Kanun’la değişik 1211 sayılı 

TCMB Kanunu’nun “temel görev ve yetkiler” başlığı altındaki 4.Maddesinin (b) 

fıkrasında “Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli 

tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye 

yönelik kur rejimini belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki 

değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile 

dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak” hükmü yer 

almaktadır. Bu madde ile türev işlemleri yapmak TCMB’nin temel görev ve yetkisi 

olarak belirtilmiştir. Aynı doğrultuda 4651 sayılı Kanun ile değişik 1211 sayılı 

TCMB Kanunu’nun 53.Maddesinin (b) fıkrası da “Banka, ülke altın ve döviz 

rezervlerini para politikası hedefleri ve uygulamaları çerçevesinde yönetir. Bu 

amaçla Banka, sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri önceliklerini dikkate alarak 

belirleyeceği usul ve esaslara göre yurt içi ve yurt dışı piyasalarda vadeli ya da 

vadesiz altın, döviz, menkul kıymet, türev ürün alım satım, borçlanma ve borç verme 

işlemlerini de içeren tüm bankacılık faaliyetlerinde bulunabilir.” şeklindedir. 

  Yukarıda kambiyo mevzuatına ilişkin yapılan açıklamalardan sonra türev 

piyasalar açısından temel olan sermaye piyasası mevzuatına değinmekte büyük fayda 

vardır. 

  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 1992 yılında 3794 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına, Bankalar Kanunu’nun bir maddesinin 

değiştirilmesine ve 35 sayılı KHK’nın bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
                                                 
102 AKÇAOĞLU,2002,s.41. 
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dair Kanun ile, 2499 sayılı Kanun’un “görev ve yetkiler” başlığı altındaki 

22.Maddesinin (j) fıkrası “Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal 

ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu 

sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak kurumların kuruluş, faaliyet ilke 

ve esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek, izlemek ve denetlemek” olarak 

değiştirilmiştir. Bu madde ile Sermaye Piyasası Kurulu’na vadeli işlem 

sözleşmelerine ilişkin olarak düzenleme, izleme ve denetleme yetkisi verilmiştir.  

  SPK’ca bu yetkiye istinaden 1995 ve 1997 yılları arasında, “Vadeli İşlem 

ve Opsiyon Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik”, 

“İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği”, “İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin 

Yönetmelik” ve “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas 

Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” çıkarılmıştır.103  

  Daha sonra 1999 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı 

kanunla tekrar değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile görev ve yetkiler başlığı altındaki 

22.Maddenin (j) fıkrası “Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası 

araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmesi dahil her türlü türev araçlarının niteliklerini, alım ve satım esaslarını, bu 

araçların işlem göreceği borsalar ve piyasalarda çalışacakların denetim, faaliyet 

ilke ve esasları ile yükümlülüklerini, teminatlar, takas ve saklama sistemi 

konularındaki esas ve usulleri düzenlemek” halini almıştır. Bu değişiklik ile SPK’nın 

düzenleme yetkisi tüm türev ürünleri içerir hale gelmiştir. 4487 sayılı Kanun’la 

değişik 2499 sayılı Kanun’un 40.Maddesinin 2.Bendi ise “Münhasıran, ekonomik ve 

                                                 
103 AKÇAOĞLU,2002,s.43. 
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finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve 

dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan 

oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, 

Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile 

kurulur. Bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili 

bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu borsalar anonim şirket 

niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının %20’sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu fıkra 

kapsamındaki sermaye piyasası araçları damga vergisinden muaftır” şeklindedir. 

Madde hükmünden anlaşıldığı üzere; vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem 

göreceği borsalar tüzel kişiliği haiz borsalar olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

teklifi ve ilgili Bakan’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 

kurulabilmektedirler. Bu borsalar, ya kamu tüzel kişiliğini haiz olarak ya da anonim 

şirket şeklinde kurulabileceklerdir.104 

  Bu kanun değişikliğinden sonra yukarıda sayılan, 1995 ve 1997 yılları 

arasında çıkarılan yönetmelikler 23.02.2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 

Hakkında Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmışlardır.  

  Yürürlükten kaldırılan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler 

Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik”in ve “İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin 

Yönetmelik”in yeniden düzenlenmiş halleri 19.07.2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

                                                 
104 KIRCA,İsmail, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, 2000,s.69. 



 52 

  Son olarak da; mal üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin 

düzenlemelerin ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Ticaret 

Borsaları Vadeli İşlemler Piyasası Genel Yönetmeliği” ile yapıldığını belirtmek 

gerekmektedir. Ayrıca 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 

Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu’nun ek 11.Maddesinde; Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’nca bir veya birden çok ürünün işlem göreceği il, bölge veya 

ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere ürün ihtisas borsalarının açılabileceği, ancak 

bu borsalarda düzenlenecek senet ve sözleşmelerin kapsamına, 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dahil 

olmadığı belirtilmek suretiyle, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin sadece vadeli 

işlem borsalarında işlem görebileceği hususu netleştirilmiştir.105 

 

 3.2-İMKB Vadeli İşlemler Piyasası106 

  İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü 03.05.1994 tarihinde 

kurulmuştur. İMKB Vadeli İşlemler Piyasasının hukuki altyapısını 19.07.2001 tarih 

ve 24467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik” ve “İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve 

İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” oluşturmaktadır. 

  2001 yılı Şubat Ayı’nda dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte döviz 

kurlarının gelecekteki değerleri üzerine belirsizlikler artmıştır. Bu belirsizliklerin 

                                                 
105 KARACA,Yüksel, “Vadeli İşlemlerin (Forward,Futures ve Options) İşleyişi, Hukuki Altyapısı ve 
Vergisel Durumuna İlişkin Değerlendirmeler-II”,Yaklaşım Dergisi,sayı:97,Ocak-2001,s.66,67. 
106 İMKB Web Sitesi,www.imkb.gov.tr. 
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yarattığı risklerin bertaraf edilebilmesi için 15.08.2001 tarihinde, TL/USD vadeli 

işlem sözleşmeleri Borsa salonu ortamında işleme açılmıştır. 

  İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında saat 10:00 ve 14:00 arasında tek bir 

seans yapılmaktadır. Saat 12:00 ile 13:00 arası ise öğle tatili olarak verilmektedir. 

Sözleşme büyüklüğü USD vadeli işlem sözleşmeleri için 10,000-USD, Euro vadeli 

işlem sözleşmeleri için 10,000-Euro olmaktadır. Günlük fiyat marjları %20’dir ve 

sözleşme başına alınan teminat (başlangıç teminatı) ise sözleşme büyüklüğünün 

%12’si olarak belirlenmiştir.  Başlangıç teminatının en az %30’u nakit ve TL 

cinsinden olmak zorundadır. Nakit dışı teminat olarak döviz ve dövize endeksli 

tahviller kabul edilmektedir. Sürdürme teminatı ise başlangıç teminatının %80’i 

olarak belirlenmiştir. Söz konusu piyasadaki tüm takas işlemleri ve teminat takibi 

Takasbank A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 

 

 3.3-İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası107 

  İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası, 3794 Sayılı 

Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 

18.10.1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan İstanbul 

Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği uyarınca, İstanbul 

Altın Borsası bünyesinde 15 Ağustos 1997 tarihinde faaliyete geçmiştir. Daha sonra 

02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir 

Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik ile söz konusu yönetmeliğe göre kurulacak 

olan borsa faaliyete geçinceye kadar İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon 
                                                 
107 İstanbul Altın Borsası Web Sitesi, www.iab.gov.tr. 
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Piyasası bünyesinde yapılmakta olan işlemlere yürürlükten kaldırılan 18.10.1996 

tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstanbul Altın Borsası Vadeli 

İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği”nin uygulanacağı belirtilmiştir.  

  İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda, 100 ons 

veya 1 kg olmak üzere iki ayrı büyüklükte düzenlenmiş olan altın vadeli işlem 

sözleşmeleri işlem görmektedir. Seans saat 11:00 ile 16:00 arasında kesintisiz 

yapılmaktadır. Sözleşmelerin vadesi, 1 aydan 12 aya kadar aylık olarak 

değişmektedir. Piyasada 995/1000 saflıkta külçe altın işlem görmektedir. İşlemler 

ABD Doları, Euro veya Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır. İşlemlerde geçerli olan 

minimum fiyat adımı, TL/gr işlemleri için 100 TL, $/ons ve Euro/ons işlemleri için 5 

centtir. Her vadede son işlem günü ilgili ayın sondan üçüncü iş günüdür. Teslimat 

günleri ise ilgili ayın son iki iş günüdür. Sözleşme kapatmada esas olan fiziki 

teslimattır. Ancak taraflar nakdi uzlaşma yoluna da gidebilmektedirler. 

  Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapacak Piyasa üyelerinden, 

fiyat hareketlerinden kaynaklanan risklere karşı 100,000 ABD Doları değerinde 

işlemlere başlama teminatı alınmaktadır. İşlemlere başlama teminatı, kıymetli 

maden, nakit TL, Borsa Yönetim Kurulu'nca cinsleri belirlenen efektif ve dövizler, 

yine şartları Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen banka teminat mektupları ve her 

türlü Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu olarak yatırılabilmektedir.  

  Üyenin aldığı pozisyonun değer kaybetmesi riskine karşı sözleşme başına 

100 ons büyüklüğündeki ABD Doları ve TL fiyat tipli sözleşmeler için 2,000 ABD 

Doları, Euro fiyat tipli sözleşmeler için 2,000 Euro tutarında başlangıç ve sürdürme 

teminatı alınmakta olup bu tutarın ilgili fiyat tipleri için sırasıyla 500 ABD Doları ile 
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500 Euro tutarındaki kısmı sürdürme teminatıdır. 1 kg büyüklüğündeki US$ ve TL 

fiyat tipli sözleşmeler için ise 650 ABD Doları, Euro fiyat tipli sözleşmeler için 650 

Euro tutarında  başlangıç ve sürdürme teminatı alınmakta olup bu tutarın ilgili fiyat 

tipleri için sırasıyla 160 ABD Doları ile 160 Euro tutarındaki kısmı sürdürme 

teminatıdır. 100 ons ve 1 kg.'lık sözleşmeler için teminat tutarı, ilgili fiyat tipine göre 

sırasıyla 1,500 ABD Doları ya da 1,500 Euro ve 490 ABD Doları ya da 490 Euro'ya 

gerilediğinde, bu teminatın yine sırasıyla başlangıç seviyesi olan 2,000 ABD Doları 

ya da 2,000 Euro ve 650 ABD Doları ya da 650 Euro'ya tamamlanması amacıyla, 

Borsa tarafından teminat tamamlama çağrısında (margin call) bulunulur.  

 

 3.4-Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi108 

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

17.8.2001 tarihli ve 9/1101 sayılı Kararına dayanan, Devlet Bakanlığı’nın 

03.09.2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 40’ıncı maddesine göre, 19.10.2001 tarih, 24558 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ülkemizdeki ilk 

özel borsa kuruluşudur. Borsa, 04.07.2002 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş 

olup, bu tescil 09.07.2002 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

  Borsada, ülkemizde faaliyet gösteren tüm sınai, zirai ve finansal 

işletmelerin risk yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin kote edilmesi 

planlanmaktadır.  

                                                 
108 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Web Sitesi, www.vob.org.tr. 
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  VOBAŞ henüz faaliyete geçmiş değildir. Borsada işlemlere ilk olarak 

pamuk ve buğday vadeli işlemler sözleşmesinde başlanacak olup, daha sonra 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile finansal göstergelere dayalı sözleşmelerin kote 

edilmesi planlanmaktadır. 

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Borsa Yönetmeliği 

27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  Borsanın üyelik, 

takas ve faaliyet esasları düzenlenmiş olmakta ve Borsaya  Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından 5 Mart 2004 tarihinde verilen faaliyet izninden sonra türev araçların 

finansal piyasada kullanıma sunulması konusunda önemli bir adım atılmıştır.  
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IV.BÖLÜM 

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE 

VADELİ İŞLEM PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ 

 4.1-Genel Olarak   

  Önceki bölümlerde de değinildiği üzere vadeli işlem piyasaları ve vadeli 

işlem piyasası araçları dünyada yeni sayılabilecek kavramlar değildirler. Bu nedenle 

de yabancı ülkelerde vadeli işlem piyasalarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat 

anlamında gelişmeler kaydedilmiştir. İleride değinileceği üzere; ülkemizde ise vadeli 

işlem piyasalarına ilişkin vergisel anlamda özel düzenlemeler yoktur denilebilir. Bu 

nedenle Türkiye’de vadeli işlem piyasalarının vergilendirilmesine geçmeden önce 

örnek teşkil etmesi amacıyla gelişmiş ülkeler olan Amerika’nın ve Fransa’nın, 

gelişmekte olan ülkeler olan Arjantin ve Pakistan’ın ilgili vergi mevzuatına bu 

bölümde genel olarak değinilecektir.  

 

 4.2-Gelişmiş Ekonomilerde Vergilendirme Esasları 

 4.2.1-Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Amerikan Mevzuatına Göre Vergi              

Uygulaması 109 

  ABD vergi mevzuatının 475.kısmında menkul kıymetin tanımı 

yapılmaktadır. Bu tanıma göre menkul kıymetler; 
                                                 
109 ÇETİN,1999,s.26-27.; GORADIA,Shefali, “Taxation of Financial Derivatives”, India, Nishith 
Desai Associates International Research Center, www.nishithdesai.com.,1999. 
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  -Herhangi bir şirketin hisse senedi, 

  -Ortaklık hakları veya halka açık ortaklıklar üzerindeki intifa hakları, 

  -Tahvil ve tahvil gibi borçlanma araçları, 

  -Faiz oranı, yabancı para veya belli bir menkule dayalı sözleşmelerdir. 

  Bu bağlamda; herhangi bir emtiaya dayalı forward sözleşmeleri dışındaki 

vadeli işlem sözleşmelerinin ABD vergi mevzuatına göre menkul kıymet olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla vade sonunda sözleşme konusu malın, 

dövizin, hisse senedinin ya da hazine bonosunun teslimine kadar geçen sürede 

sözleşme konusu malın fiyatında meydana gelen değişmelerden kaynaklanan kar ya 

da zararlar menkul kıymet kazancı veya zararı olarak kabul edilmektedir. 

  ABD vergi mevzuatına göre; türev ürünlerden elde edilen kazançların 

vergilendirilmesinde bunların riskten korunmak amacıyla veya kazanç elde etme 

amacıyla yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir.110 

  Genel olarak ABD vergi mevzuatına göre, kazanç ya da kayıplar ya 

sermaye karı/zararı olarak ya da normal gelirin (ordinary income) bir unsuru olarak 

değerlendirilmektedir. Sermaye kazançları ile normal gelir aynı oranda vergiye 

tabidir. Ancak sermaye zararlarını vergiden düşme imkanı sınırlıdır. Eğer gerçek kişi 

mükelleflerin sermaye kazançları ile normal gelirlerinin toplamı 3000-USD’yi 

aşmıyorsa, bu mükellefler sermaye zararlarını vergi matrahından düşebilirler. Ayrıca 

                                                 
110 HEPER,Fethi;EKİNCİ,Filiz, “ABD’de Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından 
Değerlendirme”, Yaklaşım Dergisi, sayı:138,Haziran-2004,s.46. 
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gerçek kişi mükellefler net sermaye zararlarını sonsuza kadar ileriye 

taşıyabilmektedirler.  

  Kurumsal vergi mükellefleri ise sermaye zararlarını ancak sermaye 

kazançları oranında matrahtan düşürebilirler. Bu mükellefler sermaye zararını en 

fazla üç yıl geriye götürebilirler. Kalan herhangi bir fazlalık ise beş yıl süreyle ileriki 

yıllara taşınabilir. 

  ABD vergi mevzuatına göre döviz sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden 

doğan kazanç ya da kayıplar sermaye karı veya zararı olarak işlem görmektedir. 

Döviz cinsinden olan anlaşmalardan doğan kar veya zararlar ise normal gelir ya da 

gider olarak kabul edilmektedir.  

  Başta da belirtildiği üzere riskten korunma amacıyla (hedging) yapılan 

işlemlerden doğan kazanç ya da kayıplar için ayrı düzenlemeler vardır. Riskten 

korunma amacıyla yapılan işlemlerden doğan kazanç ya da kayıplar normal gelir ya 

da gider olarak işlem görmektedir.  

  Riskten korunma işlemi vergi mevzuatında açıklığa kavuşturulmuştur. Buna 

göre riskten korunma işlemi aşağıdaki amaçlardan birini hedef alan ve vergi 

mükellefinin yaptığı işin olağan bir sürecine dahil olan işlemdir. Söz konusu amaçlar 

şunlardır : 

  -Normal gelir elde etmek amacıyla vergi mükellefinin elinde bulundurduğu 

veya bulunduracağı mallar için fiyat veya kur değişimlerinin nedeniyle oluşabilecek 

riskleri bertaraf etmek, 
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  -Mükellefin borçlarına ilişkin olmak üzere fiyat ve faiz oranlarındaki olası 

değişimlerin neden olabileceği risklerden korunmak.  

  Bu noktada işlemin riskten korunma amacıyla yapılıp yapılmadığının tespiti 

önem taşımaktadır. Bir vadeli işlem sözleşmesinin riskten korunma amacıyla yapılıp 

yapılmadığının tespitinde mevcut varlık veya yükümlülükler ile yapılan vadeli işlem 

sözleşmesi arasında yüksek bir korelasyon olması gerekmektedir. Örneğin euro 

cinsinden borcu olan bir Amerikan şirketinin euroya dayalı olarak yaptığı vadeli 

işlem sözleşmesinin riskten korunma amacıyla yapıldığı açıktır. Tabi ki bu örnekte 

borç miktarı ile sözleşme büyüklüğünün birbirine yakın olması gerekmektedir. Diğer 

yandan mallarını kredili olarak ithal eden bir Amerikan şirketinin ödeme günü için 

yaptığı vadeli işlem sözleşmesi de açıktır ki riskten korunma amacıyla  yapılmıştır. 

  ABD’deki vadeli işlem borsalarında, aracı kuruluşlar (borsa üyeleri) kendi 

veya müşterileri adına  almış oldukları pozisyonlarda işlemin riskten korunma 

amacıyla mı yoksa kazanç sağlama (spekülasyon amacıyla) amacıyla mı olduğunu 

borsa sistemine elektronik olarak bildirmektedirler. Riskten korunma amacıyla 

yapılan işlemlerde takas odası tarafından talep edilen teminatlar, kazanç sağlama 

amacıyla yapılan işlemler için talep edilen teminat tutarlarından daha düşük 

olmaktadır.  

  ABD vergi mevzuatında hisse senedi opsiyonlarına ilişkin özel hükümler 

vardır. Hisse senedi opsiyonu ticaretinden kaynaklanan kazanç ve zararlar sermaye 

kazancı veya zararı olarak vergilendirilmektedir. Eğer opsiyon hakkı 

kullanılmaksızın vade dolarsa, opsiyon satılırsa ya da opsiyon hakkı kullanılırsa 

kazanç veya zarar söz konusu olmaktadır.  
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  Hisse senedi satın alma opsiyonu kullanıldığı zaman, opsiyon satıcısının 

sözleşmeye konu hisse senedini kullanım fiyatı ve orijinal talep fiyatı toplamına 

sattığı varsayılır. Opsiyon alıcısının ise hisse senedini kullanım fiyatıyla talep fiyatı 

toplamına aldığı varsayılır. 

  Hisse senedi satma opsiyonu kullanıldığında ise, opsiyon alıcısının hisse 

senedini orijinal talep fiyatı düşülerek bulunan kullanım fiyatıyla sattığı varsayılır. 

Opsiyon satıcısının da hisse senedini orjinal talep fiyatı çıkartılarak bulunan kullanım 

fiyatıyla aldığı varsayılır. Tüm durumlarda ödenen aracılık komisyonları indirim 

konusu yapılabilmektedir. 

  Opsiyon ticareti yapanlar açısından önem arz eden bir  uygulama  ABD 

vergi mevzuatında yer almaktadır. Bu uygulama “wash sale” kuralı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu kurala göre eğer opsiyon ticareti yapanlar tarafından bir 

kıymetli evrak satıldıktan sonra 30 gün geçmeden tekrar alınırsa bu işlem sonucu 

oluşan zararlar matrahtan indirim konusu yapılamamaktadır. Bu nedenle zarara 

geçen hisse senedini satmak ve 30 gün içinde bu hisse senedine dayalı alım opsiyonu 

satın almak vergisel açıdan kabul edilmeyen zararlara yol açabilmektedir.     

 4.2.2-Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Fransız Mevzuatına Göre Vergi 

Uygulaması 111 

  Vadeli işlem sözleşmeleri Fransız vergi mevzuatında “Fransız Code 

General des Impots”un (Code) 38.Maddesinde düzenlenmiştir. Genel olarak vadeli 

                                                 
111 CONLON,Stevie D.; AQUILINO,Vincent M., Principles of Financial Derivatives 
U.S.&International Taxation,2004.; GORADIA,1999. 
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işlem sözleşmelerinden doğan kazanç ve kayıplar kurum kazancı kapsamında 

vergilendirilmektedir. 

  Söz konusu maddeye göre vadeli işlemler tezgah üstü işlemler ve organize 

piyasalardaki işlemler olarak ikiye ayrılmıştır. 38.Maddeye göre tezgah üstü kabul 

edilen enstrümanlar şunlardır :  

  -Faiz oranı swap sözleşmeleri, 

  -Faiz forward sözleşmeleri, 

  -Opsiyon bazlı ürünler, 

  -Forward satış ve alış sözleşmeleri. 

  Diğer yandan organize piyasalarda işlem gördüğü kabul edilen 

enstrümanlar ise şunlardır : 

  -MATIF ve MONEP’te işlem gören opsiyonlar ve anlaşmalar, 

  -Döviz işlemleri (döviz swapları dahil).   

  Fransa’daki vergi mevzuatına göre Fransız kurumlar, Fransa’da elde 

ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmektedir. Yerleşik yabancı kuruluşlar veya 

Fransız şirketlerin yabancı yardımcı kuruluşları temel olarak Fransa’da 

vergilendirilmemektedir. Ancak bu durumun istisnaları olabilmektedir. Bizim 

konumuzla ilgili olarak, Fransız vergi mevzuatına göre genel olarak gerçekleşmemiş 

kazançlar vergiye tabi değildir. Ancak bu durumun istisnaları vardır. Buna göre  
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aşağıdaki enstrümanlardan elde edilen gelirler vergiye tabiyken, giderler de vergi 

matrahından düşülebilmektedir : 

  -Kambiyo işlemleri (döviz alım-satımı) 

  -Borsada alınıp-satılan gelecek sözleşmeleri 

  -Borçlanma araçlarına dayalı portföye sahip ihraç edilebilir menkul kıymet 

fonlarında iş kapsamında yapılan ortaklaşa yatırımlar. 

  Türev ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin ilk yasal düzenleme Haziran-

1997’de yapılmıştır. Bu düzenlemenin amacı şirketlerin bilanço dışı türev ürünlerle 

yaptıkları işlemler ile vergiden kaçınmalarını engellemekti. Ancak bu düzenlemenin 

de zamanla yeterli olmadığı anlaşıldı ve 1998 yılında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu 

bağlamda Code’un altı maddesi türev ürünlerin vergilendirilmesini düzenlemektedir. 

Türev ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin temel ilkeler Code’un 38.Maddesinde yer 

almaktadır. Bu maddede kazancın ya da kaybın gerçekleşmiş olması prensibi esastır.  

  Ancak gerçekleşme prensibinin bir dizi istisnaları mevcuttur. Bu istisnalar 

genellikle borsalarda alınan pozisyonlara ilişkindir. Code’un 38-4 Maddesine göre; 

örneğin, gerçekleşmemiş kambiyo kazanç ve kayıpları şirketlerin vergiye tabi 

gelirlerinin tespitinde yıl sonunda dikkate alınmaktadır. Buna göre, fiyatı 

belirlenebilen veya borsa gibi piyasalarda işlem gören opsiyon ve gelecek 

sözleşmelerinin yıl sonunda “mark-to-market” prensibine göre değerlenmesi 

zorunludur.  
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Açık Pozisyonlar Organize Piyasalarda 

İşlem Gören Araçlar 

Tezgah Üstü Piyasalarda 

İşlem Gören Araçlar 

Gerçekleşmiş Kazanç Vergilendirilebilir Vergilendirilebilir 

Gerçekleşmemiş Kazanç Vergilendirilebilir (mark-

to-market prensibi) 

Vergilendirilemez 

Gerçekleşmiş Kayıp  Matrahtan İndirilebilir Matrahtan İndirilebilir 

Gerçekleşmemiş Zarar Matrahtan İndirilebilir 

(mark-to-market prensibi) 

Karşılık Ayrılabilir 

Kaynak: CONLON,Stevie D.; AQUILINO,Vincent M., Principles of Financial Derivatives 
U.S.&International Taxation,2004.  

 

  Fransız vergi otoritelerine göre döviz futures sözleşmelerinin bir piyasayı 

referans alarak işlem gördükleri varsayılmaktadır. Buna ilaveten belirli tezgah üstü 

piyasalar da organize piyasalar gibi kabul edilmektedir. Bu, tedavülü kolay 

enstrümanların alınıp satıldığı tezgah üstü piyasalar için gerçekten de doğrudur. 

  Tabloda da yer alan mark-to-market uygulaması, gerçekleşme prensibinin 

bir istisnasıdır. Fakat bu istisna genelde borsada işlem gören ve piyasa değeri bilinen 

enstrümanlara uygulanmaktadır. Mark-to-market uygulamasının da istisnaları 

mevcuttur. Code’da tanımlanan riskten korunma amaçlı işlemler mark-to-market 

prensibine tabi değildir.  

  Kanuna göre aşağıdaki işlemler riskten korunma amaçlı işlemler olarak 

kabul edilmektedir : 
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  -Takip eden iki mali yıldan birindeki bir işlemden doğabilecek riskleri 

engellemek amacıyla bir vadeli işlem sözleşmesi yapmak, 

  -Yeni oluşacak ya da henüz oluşmuş bir işlemdeki kur risklerini önlemek 

için yapılan  döviz vadeli işlem sözleşmeleri. 

  Ayrıca riskten korunmak için yapılan sözleşmenin büyüklüğü ile risk 

yaratabilme ihtimali yüksek işlemin tutarı arasında yeterli düzeyde bir korelasyon 

olması gerekmektedir. Ancak buradaki yeterli korelasyonun ne olması gerektiği 

kanunda tanımlanmamıştır.  

  Yukarıdaki gibi riskten korunmak için yapılan bir sözleşmenin ana 

özelliklerinin ve risk teşkil etmesi muhtemel işlemin ana özelliklerinin vergi 

dairesine gönderilmesi gerekmektedir. 

  Riskten korunma amacıyla yapılan işlemlerden doğan kazanç ve kayıplar 

hangi mali yılda gerçekleşiyorsa o yıla kadar herhangi bir vergilendirme 

yapılmamaktadır. Diğer bir ifadeyle vergileme ertelenmektedir. Bu bağlamda riskten 

korunma amaçlı işlemler mark-to-market kuralına tabi değildirler.  

  Mark-to-market kuralının bir diğer istisnası ise simetrik pozisyonlarla 

(symmetrical positions) ilgilidir. Code’un 38-6-3. Maddesine göre; bir vergi 

mükellefinin simetrik bir pozisyona girdiği durumda oluşabilecek zararların ancak, 

diğer sözleşmeden doğacak vergilendirilmemiş olan kazancı aşan tutar kadarı vergi 

matrahından düşülebilmektedir. Eğer iki pozisyonun değerleri veya ürünleri arasında 

korelasyon varsa, fiyat farklılaşmasından doğan risk diğer sözleşme sayesinde 

elimine edilmektedir.  



 66 

Riskten Korunma 

Amaçlı  Pozisyon 

Organize Borsada İşlem 

Görenler 

Tezgah Üstü Piyasalarda 

İşlem Görenler 

Gerçekleşmiş Kazanç Vergilendirilebilir Vergilendirilebilir 

Gerçekleşmemiş Kazanç 

(Simetrik Pozisyon) : 

  

Risk aynı mali yılda 

ortadan kalkarsa  

Vergilendirilebilir Vergilendirilemez 

Risk 2. veya 3. mali yılda 

ortadan kalkarsa 

Sözleşmenin vade 

tarihinde 

vergilendirilebilir 

 

Risk 4. mali yılda ortadan 

kalkarsa  

Dövize bağlı sözleşmeler 

dışındakiler 

vergilendirilebilir 

 

Gerçekleşmiş veya 

gerçekleşmemiş kayıplar 

Vergilendirilmiş kazanç 

tutarına kadar olan kısmı 

ve vergilendirilmemiş 

kazancı aşan kısmı 

vergiden düşülebilir 

Vergilendirilmiş kazanç 

tutarına kadar olan kısmı 

ve vergilendirilmemiş 

kazancı aşan kısmı 

vergiden düşülebilir 

Kaynak: CONLON,Stevie D.; AQUILINO,Vincent M., Principles of Financial Derivatives 
U.S.&International Taxation,2004. 

 

  Code’un 38.Maddesine göre; finansal kuruluşların yaptıkları faiz ve döviz 

swapları mali yıl sonunda mark-to-market kuralına tabi olmaktadır. Bunlardan elde 

edilen kazanç ve kayıpların, finansal kuruluşların vergilendirilebilir gelirlerinin 
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unsurları olmaları zorunludur. Faiz swaplarının piyasa değeri, swap sözleşmesinden 

gelecekte kaynaklanacak olan nakit akımlarının bugünkü değeridir. 

  Finansal kuruluşlar tarafından ve özel (belirli) risklerden korunmak için 

yapılan swap sözleşmeleri faiz riskinden korunma işlemlerini içermektedir. Bu tür 

swap sözleşmelerinde eğer riskten korunan işlem mark-to-market kuralına tabiyse, 

swap sözleşmesinin kendisi de mark-to-market kuralına göre değerlenmektedir. Eğer 

riskten korunan enstrüman mark-to-market kuralına tabi değilse, kazanç ve kayıplar 

vergilendirilebilir gelirin unsurları olmaktadır. Genel risklerden korunmak için 

yapılan işlemlerle ilgili olan faiz ödemeleri vergi matrahından düşülememektedir.  

  Code’a göre opsiyon sözleşmelerinin de vergilendirilmesi özellik arz 

etmektedir. Mali yılın sonunda (ve opsiyon vadesinden önce) : 

  -Opsiyon alıcısı ödediği opsiyon primini şu şartlarda vergi matrahından 

düşebilmektedir : (1) Opsiyonun vade tarihi, mali yıl sonundan daha sonra ise 

(opsiyon hakkının kullanılmamış olması ve muhasebe hesaplarının henüz 

hazırlanmamış olması şartıyla), (2) Eğer opsiyonun vadesi muhasebe hesaplarının 

hazırlandığı tarihten daha sonraya kaldıysa ve fakat piyasaya göre opsiyon hakkının 

kullanım olanağı kalktıysa.  

  -Opsiyon satıcısı aldığı primi sadece opsiyonun vadesinde 

vergilendirilebilir gelir içine katabilir.  

  -Eğer opsiyon veya opsiyonun konusu olan varlık belirli bir piyasada alınıp 

satılıyorsa, yıl sonunda opsiyonun piyasa fiyatı ile değerlenmesi gerekmektedir. 
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  -Opsiyonun satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark kazanç 

veya kaybı oluşturmaktadır. 

  -Opsiyon hakkının kullanılması durumunda, opsiyon alıcısının ödediği tutar 

ve opsiyon satıcısının aldığı tutar vergilendirilebilir gelirin birer unsuru olmaktadır. 

  Eğer opsiyon sahibi olanlar gerçek kişiyse, Fransa’da gerçekleşmiş gelir ve 

Fransa dışında gerçekleşmiş gelir olarak bir ayrıma gidilmektedir. Fransız birinin 

Fransa dışında opsiyon sözleşmesinden elde ettiği gelir Fransız gelir vergisine 

tabidir. Bu işlemde vergi oranı, marjinal vergi oranı ve sosyal katkıların toplamı 

kadardır. Aynı şekilde gelir Fransa’da elde edilmiş olsaydı vergi oranı %26 olacaktı. 

 

 4.2.2.1-Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırması 

  Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran 25 Mart 1957 tarihli Roma 

Antlaşması’nın ikinci maddesinde Avrupa Birliği’nin ana hedefi, birliğe üye olan 

devletlerin ekonomi politikalarındaki farklılıkların giderilerek birlik içindeki 

ekonomik hayatın uyumlu şekilde gelişmesinin, istikrarın ve yaşam düzeyinin hızla 

yükseltilmesinin ve birliğe dahil ülkeler arasında daha sıkı iktisadi, mali, sosyal ve 

siyasal ilişkilerin kurulmasının sağlanması olarak belirtilmektedir.112 

  Avrupa Birliği’nde ekonomik ve parasal bütünleşme yolunda elde edilen 

başarılar dikkate alındığında, en önemli politika alanlarından birisinin vergilemeye 

ilişkin olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, vergi uyumlaştırması 

                                                 
112 SARAÇOĞLU,Fatih;EJDER,Haydar, “Vergi Uyumlaştırması Açısından AB Ülkelerinde Gelir 
Vergisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”,Vergi Sorunları,Sayı:164,Mayıs-2002,s.122. 
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alanındaki gelişmeler, bu başarıların kalıcı olmasını ve daha ileri götürülmesini 

doğrudan etkileyecektir.113 

  Vergi uyumlaştırması; birliğe üye devletler arasında sıkı bir iktisadi 

ilişkinin kurulması, sürekli ve dengeli gelişmenin sağlanması ve ticaret saptırıcı ve 

rekabeti önleyici vergi eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amacıyla üye ülkelerin 

vergi mevzuatlarının birbirine yakınlaştırılması olarak tanımlanabilir. Ancak vergi 

uyumlaştırmasının amacı üye ülkelerin vergi sistemlerini tek ve eşit hale getirmek 

olarak anlaşılmamalıdır. Vergi uyumlaştırması, üretim faktörleri hareketlerinin 

serbestleşmesi temelinde üye ülkeler arasında ticaret saptırıcı ve rekabeti bozucu 

vergi oranları ve vergi yapısı farklılıklarının ortadan kaldırılarak birlik içinde 

rekabete ve etkinliğe dayalı bir ticari ilişkinin oluşturulması amacını teşkil 

etmektedir.114  

  Avrupa Birliği’nde vergi uyumlaştırması çalışmalarında, dolaylı vergilerde 

katma değer vergisindeki, dolaysız vergilerde ise kurumlar vergisindeki 

uyumlaştırma çalışmaları yoğunluk kazanmıştır.115  

  Avrupa Birliği sadece gümrük vergilerinde ve tarımsal vergiler üzerinde 

tam bir kontrole sahiptir. Katma değer vergisinde ise matrah kuralları büyük ölçüde 

uyumlaştırılmıştır ve hatta minimum oranlar Avrupa Birliği tarafından belirlenmiştir. 

                                                 
113 TUNÇER,Mehmet;SARIKAYA,Murat; “Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması Politikasının 
Geleceği Üzerine”,Vergi Sorunları, Sayı:177,Haziran-2003,s.176. 
114 SARAÇOĞLU,2002,s.123.; KOPITS, George, Tax Harmonization in the European 
Community, IMF Occasional Papers,No:94,March-15, Washington DC, 1992,s.3. 
115 AYDIN,Fazıl, “Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerde Uyumlaştırma”, Vergi Sorunları, sayı:170, 
Kasım-2002, s.42. 
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Ancak yine de KDV artışının efektif miktarı Birlik tarafından belirlenememektedir. 

Bu, bireysel olarak üye devletlerce belirlenmektedir.116  

  Avrupa Birliği vergi uyumlaştırması politikalarında dolaylı vergiler 

alanında elde edilen ilerlemeler dolaysız vergiler alanında gerçekleştirilememiştir. 

Bunun nedenlerinden en önemlisi, üye ülkelerin vergilendirme konusunu kendi 

egemenlik alanlarının en önemli unsuru olarak görmeleridir.117 

  Kurumlar vergisi alanında da bir takım vergi uyumlaştırması düzenlemeleri 

yapılmıştır. Bunlar, iç pazarı oluşturmak, iç pazarın iyi işleyişini sağlamak ve bunu 

teminen gereken şartları oluşturmak için değişik üye ülke şirketleri arasında 

birleşme, bölünme, sermaye koyma ve hisse senedi değişimlerinde ortak 

vergilendirme rejimi oluşturmak amacıyla yapılan düzenlemelerdir.118   

  Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen 

gelirler vergiye tabidir. Ancak vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin vergi 

düzenlemeleri üye ülkelerde farklılık arz etmektedir. Örneğin119; İngiltere’de vadeli 

işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesine ilişkin ayrıntılı bir yasa (Finance Act, 

Bölüm 149,150,150A) mevcutken İsviçre’de swap anlaşmalarının 

vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Benzer şekilde 

Belçika’da da para swaplarına ilişkin özel düzenleyici hükümler yoktur. Her ne kadar 

Avrupa Birliği ülkelerindeki gelir vergisi uygulamalarında, verginin konusu, 

                                                 
116 ÇEVİK,Savaş (çev.), “Avrupa Birliği’nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not”, VANISTENDAEL, 
Frans, Vergi Sorunları, Sayı:173,Şubat-2003,s.128. 
117 TUNÇER,2003,s.181.; European Commission, Tax Policy in the European Union, 2000, 
http://europa.eu.int, s.5. 
118 SARAÇOĞLU,2002,s.125. 
119 KESKİN,Filiz,Finansal Türev Ürünleri ve Vergilendirme,İstanbul,Yayımlanmamış Doktora 
Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2002,s.27-30. 
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mükellefi, matrahı, beyanı ve ödenmesi konularında120 üye ülkeler arasında önemli 

farklılıklar olmasa da121 Avrupa Birliği’nde vadeli işlem sözleşmelerinin 

vergilendirilmesi konusunda vergi düzenlemeleri açısından bir uyumdan bahsetmek 

mümkün görünmemektedir.  

   

 4.3-Gelişmekte Olan Ekonomilerde Vergilendirme Esasları 

 4.3.1-Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Arjantin Mevzuatına Göre Vergi 

Uygulaması 

  Vadeli işlem sözleşmeleri Arjantin ekonomisi için yeni bir olgudur. Vadeli 

işlem sözleşmelerinin geçerliliğine ilişkin şüphelerin büyük ölçüde giderilmesine ve 

geçmiş yıllarda birtakım düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen henüz ayrıntılı bir 

düzenleme yapılmadığı için vadeli işlem sözleşmelerinin Arjantin ekonomisinde 

gelişmesi mümkün olamamaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleri gelirlerinin 

vergilendirilmesine ilişkin kapsamlı vergi düzenlemelerinin olmaması nedeniyle 

genel vergi düzenlemelerine göre vergilendirme yapılmakta ve bu durumlarda da 

sorunlar meydana gelebilmektedir.122  

  İlk olarak, vadeli işlem sözleşmeleri işlemlerine ilişkin Arjantin Federal 

vergi uygulaması açısından 1997’den itibaren geçerli olan 1130/97 sayılı karar, türev 

                                                 
120 Gelir ve Kurumlar vergisi oranları açısından üye ülkeler arasında önemli farklılıklar söz 
konusudur. 
121 SARAÇOĞLU,2002,s.131. 
122 CONLON,2004. 
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işlemlerine ilişkin genel gelir vergisi ve katma değer vergisi hükümlerini içeren 

2353/86 ile 2407/97 sayılı kararı değiştirip yerine yeni kurallar getirmiştir.123  

  20,628 sayılı Arjantin Federal gelir vergisi  kanununa göre Arjantin’de 

ikamet etmeyen kişilerin elde ettikleri gelirlerin vergiye tabi olabilmesi için gelirin 

kaynağının Arjantin olması şartı vardır. Gelir vergisi açısından kaynak ülkenin 

belirlenmesi (ki temel varlığın bulunduğu yere bakılmaksızın alıcının ikamet ettiği 

ülkede bulunduğu varsayılan) riskin bulunduğu yerin saptanmasına bağlıdır. Bu 

kurala göre, türev işlemler sonucunda Arjantinli olmayan firma tarafından elde edilen 

kazanç ya da zarar Arjantin’de stopaj vergisine tabi değildir. Arjantin’de ikamet 

edenler için kazanç ya da zararın Arjantin’den kaynaklandığı varsayılır ve bu nedenle 

Arjantin kaynaklı gelire karşı mahsup edilebilir. Bu sayede, riskten korunma 

işlemlerinden kaynaklanmayan türev işlem zararlarının mahsubu sınırlandırılmış 

olmaktadır. Riskten korunma amacıyla yapılan işlem yasal olarak, müşterinin 

ekonomik faaliyet kazançları üzerinde piyasa fiyatları ya da oranlarında gelecekte 

oluşabilecek dalgalanmaların etkisini azaltmayı amaçlayan işlemler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle, Arjantin içindeki ya da dışındaki  riskten korunma 

amacı dışındaki işlemlerden kaynaklanan zararlar sadece beş yıllık bir dönem 

boyunca türev gelirlerinden mahsup edilebilmektedir.124 

  Katma Değer Vergisi açısından ise Arjantin içindeki menkul malların satışı 

ve kiralanması, leasing işlemleri, mal ve hizmet ithalatları katma değer vergisine tabi 

olmaktadır. Kanuna göre vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle gerçekleştirilen bütün 

işlemler, sözleşmenin feshi ya da ortadan kalkması sonucunda ortaya çıkan daha 

                                                 
123 KESKİN,2002,s.25. 
124 KESKİN,2002,s.25. 
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sonraki satışlar, bedeller ya da ödemeler KDV açısından vergilendirilebilir nitelikte 

işlemler olarak kabul edilmezler. Ancak, işlem konusu varlığın teslimi ya da hizmette 

bulunulması yoluyla enstrüman kapatılırsa ve işlem konusu varlık ya da hizmet KDV 

kanununa göre vergilendirilebilir nitelikteyse KDV uygulanacaktır. Sonuç olarak; 

Arjantin’de nakit uzlaşmalı ya da Arjantin dışında teslim edilen türev işlemlerinde 

KDV uygulanmamaktadır.125 

 

 4.3.2-Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Pakistan Mevzuatına Göre Vergi 

Uygulaması126 

  Futures sözleşmelerine ilişkin olarak finansal enstrümanlar açısından en 

önemli sorun malların sermaye varlığı veya alım-satıma konu olan hisse senetleri 

olarak sınıflandırılmasıdır. Sınıflandırmaya dayalı olarak, bu tür sözleşmelerden elde 

edilen gelir ya sermaye kazancı ya da ticari kar olarak nitelendirilecektir. Burada 

sermaye kazancında ve ticari karda giderlerin indirimi farklılık arz etmektedir. 

Pakistan’da hisse senetleri, mükellefçe alım-satıma konu hisse senedi olarak 

gösterilse bile sermaye varlığı olarak işlem görmektedir. 

  Futures sözleşmelerinin vergilendirilmesi, eğer bu sözleşmeler ticari iş 

kapsamındaysalar, “spekülatif ticaret” başlığı altında farklı bir biçimde olacaktır. 

Spekülatif ticaret, hisseler dahil, herhangi bir malın alım ve satım anlaşmasının bu 

malın gerçek teslimi veya transferi dışında periyodik ya da nihai biçimde kapatılan 

ticari işlemleri de kapsayan bir faaliyettir. Olağan bir ticari işlem sırasında, fiyat 
                                                 
125 CONLON,2004.; KESKİN,2002,s.25-26. 
126 GORADIA,1999,s.21. 
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değişimlerinin yaratabileceği zararlardan korunma amacıyla, imalatçılar ve aracıları 

tarafından yapılan bazı riskten korunma amaçlı işlemler özel olarak kapsam dışında 

tutulmuştur. Spekülatif ticaretteki zarar sadece bir başka spekülatif ticaretteki 

karlardan mahsup edilebilmektedir. Bunun yanında, bu tür zararlar maksimum altı ay 

ileriye götürülebilmektedir. 
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V.BÖLÜM 

TÜRK  VERGİ  MEVZUATINA  GÖRE  

VADELİ  İŞLEM  PİYASALARINDA  VERGİLENDİRME 

 5.1-Genel Olarak 

  1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlığı altındaki 73.Maddesinde 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür……Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin 

muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na 

verilebilir.” denilmektedir. 

  Madde hükmünden anlaşıldığı üzere vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler ancak kanunla getirilebilmektedir. Aynı şekilde bunların 

değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılmaları da kanunla mümkün olabilmektedir. 

Bu durum “kanunsuz vergi olmaz” ilkesinin gereğidir. Bu ilke vergi hukukunda 

boşluk doldurma imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle vergi hukukunda 

kıyaslama, boşluk doldurma amacıyla kullanılamayacağı gibi örf ve adete de 

başvurulamaz.127 Ülkemizdeki vergi kanunlarında vadeli işlemlere ilişkin herhangi 

özel bir yasal düzenleme yoktur ve bu nedenle vadeli işlemlerin mevcut vergi 

                                                 
127 ULUATAM,Özhan;METHİBAY,Yaşar,Vergi Hukuku,Değişik 4.Baskı,Ankara,İmaj 
Yayıncılık,2000,s.76. 
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kanunlarımız çerçevesinde vergiye tabi tutulacakları açıktır. Bu da “kanunilik” 

ilkesinin bir sonucudur. 

   Bu açıklamaların ışığında takip eden başlıklar altında, vadeli işlem 

sözleşmelerinin mevcut vergi kanunları karşısındaki durumu analiz edilmeye 

başlanılacaktır.  

 

  5.2-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Türk Mevzuatı Açısından Kıymetli 

Evrak ve/veya  Menkul Kıymet Olarak Nitelendirilmesi 

  Vergi Kanunlarımızın muhtelif maddelerinde “menkul kıymet” kavramı 

kullanılmakla beraber, bu kavrama ilişkin herhangi bir açıklama vergi 

kanunlarımızda yer almamaktadır. Dolayısıyla menkul kıymet kavramını açıklamak 

için Sermaye Piyasası Kanunu’na başvurmak gerekmektedir. Ancak vadeli işlem 

sözleşmelerinin menkul kıymet olup olmadığı tartışmasına girmeden önce menkul 

kıymetten daha geniş bir kavram olan kıymetli evrak açısından vadeli işlem 

sözleşmelerini değerlendirmek daha faydalı olacaktır. 

  Kıymetli evrakın tanımı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

557.Maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre; kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, 

bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi 

başkalarına da devredilemez. Bu tarife göre kıymetli evrakın üç önemli özelliği 
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vardır: kıymetli evrak bir senettir, kıymetli evrakta hak senette mündemiçtir ve 

kıymetli evrakta hak ile senet birbirine bağlıdır.128  

  Kıymetli evrakın temel özelliklerinden biri, belirtildiği üzere, senet ile 

senette işaret edilen hak arasındaki bağdır. Kıymetli evrakta senet hakkın bir ispat 

vasıtası değil, unsuru niteliğindedir.129 Vadeli işlem sözleşmelerinin kıymetli evrak 

olup olmadıklarını tartışırken, bu sözleşmeleri iki gruba ayırarak incelemek 

gerekmektedir. İlk gruba tezgah üstü piyasalarda işlem gören forward ve swap 

(bazen de opsiyon) sözleşmeleri girmektedir. İkinci gruba ise borsalarda işlem gören 

futures ve opsiyon sözleşmeleri girmektedir.  

  Forward, swap ve tezgah üstü piyasalarda işlem gören opsiyon 

sözleşmelerinin yapılmasında kanunla getirilmiş bir şekil şartı bulunmamaktadır. 

Hatta bu sözleşmeler yazılı yapılabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Bu nedenle bu 

sözleşmelerde bir senedin varlığı bile şart değilken bunların kıymetli evrak olarak 

kabul edilmeleri çok da mümkün değildir.  

  İkinci grup içinse aynı sonuca varmak zordur. Borsada işlem gören futures 

ve opsiyon sözleşmeleri sıkı şekil şartlarına tabidirler. Buradaki şekil geçerlilik 

şartıdır. Senet ile hak arasındaki ayrılmaz bağın da varlığını bu sözleşmelerde kabul 

etmek gerekir. Çünkü; borsalarda alımı ve satımı yapılan, futures ve opsiyon 

sözleşmelerine konu olan değerler değil sözleşmelerin kendisidir. Bu nedenlerle 

                                                 
128 KINACIOĞLU,Naci,Kıymetli Evrak Hukuku,4.Bası,Ankara,Gazi Büro Kitabevi,1993,s.11. 
129 AKÇAOĞLU,2002,s.60. 
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borsalarda işlem gören futures ve opsiyon sözleşmelerinin kıymetli evrak olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.130  

  Vadeli işlem sözleşmelerini kıymetli evrak açısından değerlendirdiğimize 

göre artık vadeli işlem sözleşmelerinin menkul kıymet olup olmadıklarını tartışmaya 

başlayabiliriz.  

  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu sermaye piyasası araçlarını 

“menkul kıymetler” ve “diğer sermaye piyasası araçları” olarak iki gruba ayırmıştır. 

Bu iki grup, Kanun’un 3.Maddesinin (b) bendinde şu şekilde tanımlanmıştır : 

“Menkul kıymetler : Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, 

yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde 

çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.131 

  Diğer sermaye piyasası araçları : Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları 

Kurulca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat 

sertifikaları bundan müstesnadır.”132 

  Menkul kıymetin tanımındaki özelliklere göre vadeli işlem sözleşmeleri 

dönemsel gelir getirmezler, misli nitelikte değildirler ve seri halinde çıkarılmazlar. 

Ayrıca vadeli işlem sözleşmeleri sadece yatırım amacıyla yapılmazlar. Riskten 

korunma amacı da bu sözleşmelerin yapılmasındaki en önemli nedenlerden biridir. 

Bu bağlamda vadeli işlem sözleşmelerini menkul kıymet olarak kabul etmek 

mümkün değildir. Ayrıca Danıştay 4.Dairesinin 07.11.2001 tarih ve E:2001/2853, 

                                                 
130 İbid,s.60. 
131 SUMER,Ayşe,Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat,3.Baskı,İstanbul,Alfa 
Yayınları,2002,s.16. 
132 ibid,s.16. 
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K:2001/4151 sayılı kararında; menkul kıymet kavramının, 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 3/b Maddesinde; ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli 

bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli 

nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası 

Kurumu’nca belirlenen kıymetli evrak olarak tanımlandığı dikkate alındığında; 

ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlamadığı gibi, yatırım aracı olarak da 

kullanılmamakta olan, dönemsel gelir getirmeyen, spesifik karakterli olup, misli 

niteliği haiz olmayan, seri halde çıkarılmayan ve aynı ibareleri taşımayan forward 

sözleşmelerinin menkul kıymet olmadığı kabul edilmektedir.133  

  Öte yandan, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 22.Maddesinin (j) bendine göre :  

“Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 

araçların niteliklerini, alım ve satım esaslarını, bu araçların işlem göreceği borsalar 

ve piyasalarda çalışacakların denetim, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini, 

teminatlar, takas ve saklama sistemi konularındaki esas ve usulleri düzenlemek” 

Kurul’un yetki ve görevleri arasında sayılmıştır.  

  Söz konusu madde ile her türlü türev araçların niteliklerini, alım ve satım 

esaslarını belirleme görevi SPK’ya verilmiştir. O halde vadeli işlem sözleşmeleri 

(türev araçlar) olan forward, swap, futures ve opsiyonları, şartları Kurulca 

belirlendiği için,  diğer sermaye piyasası araçları olarak kabul etmek gerekmektedir.   

                                                 
133 ULAŞ,Özlem, “Forward İşlemleri Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Niteliği ve Vergilendirilmesi”, 
Yaklaşım Dergisi, sayı:110,Şubat-2002,s.221. 
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 5.3-Geliri Elde Edenler Açısından Vadeli İşlem Piyasası Kazançlarının 

Vergilendirilmesi 

  Vergi Hukukumuzda “mükellef”in tanımı 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 8.Maddesinde yapılmıştır. Anılan maddeye göre mükellef; vergi 

kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir. Bu 

bağlamda gerçek kişilerin vadeli işlem sözleşmelerinden elde ettikleri gelirler Gelir 

Vergisine, tüzel kişilerin vadeli işlem sözleşmelerinden elde ettikleri gelirler ise 

Kurumlar Vergisine tabi olacaktır. Aşağıda sırasıyla önce Gelir Vergisine daha sonra 

ise Kurumlar Vergisine değinilecektir.  

  

 5.3.1-Gelir Vergisi  Açısından Vadeli İşlem Piyasası Kazançları 

  Gelir Vergisi Kanunu’nda iki tür mükellefiyet ihdas edilmiştir. Bunlar “tam 

mükellefiyet” ve “dar mükellefiyet”tir. 

  “Tam mükellefiyet” kavramı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. , 4. ve 

5.Maddelerinde açıklanmaktadır. GVK’nın 3.Maddesine göre; Türkiye’de yerleşmiş 

bulunanlar ve Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan 

teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve 

teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam 

mükelleftirler. Tam mükellefler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.  
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  GVK’nın 4. ve 5.Maddesi ise yukarıdaki “Türkiye’de yerleşmiş bulunanlar” 

ibaresine açıklık getirmektedir. GVK’nın 4.Maddesine göre; ikametgahı Türkiye’de 

bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla 

oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez) Türkiye’de 

yerleşmiş sayılmaktadırlar. Dolayısıyla tam mükellef durumundadırlar. 

  GVK’nın 5.Maddesi de Türkiye’ye yerleşme sayılmayan halleri 

belirtmiştir. Söz konusu maddeye göre; belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye 

gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basım ve yayın muhabirleri ve 

durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya 

seyahat maksadıyla gelen veya tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde 

olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar Türkiye’de 

altı aydan fazla kalsalar dahi Türkiye’ye yerleşmiş sayılmayacaklardır. 

  GVK’nın 6.Maddesi de “dar mükellef” kavramını açıklığa kavuşturmuştur. 

Bu maddeye göre Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükelleftir ve  

sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergiye tabi olacaklardır. 

  GVK’nın 7.Maddesi ise gelirin unsurlarına göre ayrı ayrı gelirin nasıl 

Türkiye’de elde edilmiş sayılacağını açıklamıştır. Vadeli işlemler açısından (ileride 

değinileceği üzere) gelirin üç unsuru ön plana çıkmaktadır. Bunlar; “ticari 

kazançlar”, “menkul sermaye iratları” ve “diğer kazanç ve iratlar”dır. GVK’nın 

7.Maddesi  bu üç gelir unsurunun hangi koşullarda Türkiye’de elde edilmiş 

sayılacağını şu şekilde açıklamıştır:  
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  -Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya 

daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla 

sağlanması (bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, 

ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de 

satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları 

Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz), 

  - Menkul sermaye iratlarında  sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması, 

  -Diğer kazanç ve iratlarda ise bu kazanç veya iratları doğuran işin veya 

muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi. 

  Gelir Vergisi Mükellefiyetine ilişkin tüm bu açıklananların ışığında, vadeli 

işlem piyasalarında işlem yapan kişilerin tam mükellef olmaları durumunda bu 

kişilerin hem Türkiye’de hem de Türkiye dışındaki ülkelerde elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı vergiye tabidir. Diğer yandan dar mükellef kişilerin Türk Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilebilmeleri için vadeli işlem piyasalarında elde 

ettikleri kazançların kaynağının Türkiye olması gerekmektedir. 

   

 5.3.1.1-Gelirin Tanımı ve Vergiyi Doğuran Olay 

  4783 sayılı Kanun ile değişik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

1.Maddesinde “gelir”in tanımını yapmaktadır. Söz konusu maddede “Gerçek 

kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde 

elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” denilmektedir.  
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  Yapılan bu tanıma göre gelirin özellikleri şunlardır: gelirin kişisel olması, 

yıllık olması, gelirin safi bir kavram olması, gelirin gerçek olması ve gelirin toplam 

(global) olması.134 

  Yukarıdaki tanıma göre elde edilen tüm kazanç ve iratların safi tutarı gelir 

sayılmaktadır. Bu bağlamda hiç kuşkusuz ki vadeli işlem sözleşmeleri ile elde edilen 

karlar kanunda tanımlanan gelir tanımı kapsamındadır. 

  Burada önem arz eden bir husus da gelirin elde edilmesidir. Gelir 

Vergisinde vergiyi doğuran olay “elde etme”dir. Vergi Usul Kanunu vergiyi doğuran 

olayı 19.Maddesinde “vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 

vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” diyerek açıklamıştır. Gelirin 

hangi durumda elde edilmiş sayılacağı vergilendirme açısından son derece önemlidir.  

  Temel olarak “elde etme” kavramı “tahakkuk esası” ve “tahsil esası” 

kavramları ile açıklanabilir. “Tahakkuk esası” bir alacak hakkının doğmasının gelirin 

elde edilmesi olarak değerlendirildiği durumları, “tahsil esası” ise ilgili değerin 

kişinin malvarlığına fiilen girmesi ile gelirin elde edilmiş sayıldığı durumları ifade 

etmektedir. İleride değinilecek olan gelir unsurlarından ticari ve zirai kazançlarda 

tahakkuk esası; diğer gelir unsurlarında ise tahsil esası kabul edilmiştir.135 Ancak 

menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlarda bazen tahakkuk bazen de tahsil 

geliri elde etmenin göstergesi sayılmaktadır.136 Ancak menkul sermaye iratlarında 

                                                 
134 ÖNCEL,Mualla ve diğerleri, Vergi Hukuku,11.Bası,Ankara,Turhan Kitabevi,2004,s.245  
135 AKÇAOĞLU,2002,s.76. 
136 ULUATAM,2000,s.264. 



 84 

edimin fiilen gerçekleşmediği durumlarda, hakkın talep edilebilir hale gelmesinin de 

geliri elde etme açısından yeterli sayılabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır.137   

  

 5.3.1.2-Gelirin Unsurları 

  Gelire giren kazanç ve iratlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4783 

sayılı Kanun ile değişik 2.Maddesinde belirtilmektedir. Bu maddeye göre gelire giren 

kazanç ve iratlar şunlardır: 

  -Ticari kazançlar, 

  -Zirai kazançlar, 

  -Ücretler, 

  -Serbest meslek kazançları, 

  -Gayrimenkul sermaye iratları, 

  -Menkul sermaye iratları, 

  -Diğer kazanç ve iratlar. 

 

  193 sayılı GVK’ya göre zirai kazanç, zirai faaliyetten doğan kazanç 

olarak; ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 

                                                 
137 KESKİN,2002,s.118. 
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verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak; 

serbest meslek kazancı, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar olarak 

ve gayri menkul sermaye iradı ise, GVK’nın 70.Maddesinde sayılan mal ve hakların 

sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları 

tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar olarak tanımlanmıştır. Bu 

çerçevede vadeli işlem sözleşmelerinin gerçekleştirilmesinde emekten çok 

sermayenin ön plana çıktığı ve bu işlemlere döviz, hisse senedi, altın gibi değerlerin 

konu edildiği göz önüne alındığında, vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilebilecek 

kazançların zirai kazançlar, ücret, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye 

iratları kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.138 Bu bağlamda aşağıda sadece 

ticari kazançlar, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar incelenecektir. 

 

 5.3.1.2.1-Ticari Kazançlar ve Türev Ürünlerden Elde Edilen Kazançların 

Ticari Kazanç Açısından Değerlendirilmesi 

  GVK’nın 37.Maddesinde gelirin unsurlarına giren ticari kazançlar 

açıklanmıştır. Anılan maddeye göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 

kazançlar ticari kazançtır. Madde bu tanımı yaptıktan sonra ticari kazanç sağlayan 

faaliyetleri belirtmiştir. Bu faaliyetler aşağıda belirtilmektedir :  

  - Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve 

kiremit harmanlarının işletilmesinden, 

                                                 
138AKÇAOĞLU,2002,s.69.  
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  - Coberlik işlerinden139, 

  - Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden, 

  - Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların 

bu işlerinden, 

  - Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak 

uğraşanların bu faaliyetlerinden, 

  -Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap 

tarihinden itibaren beş yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki 

yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar, 

  -Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar, (Kollektif ortaklıklarda 

ortakların, âdi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık 

kârından aldıkları paylar şahsi ticaret kazanç hükmündedir (66'ncı madde hükmü 

mahfuzdur)) ticari kazanç sayılmaktadır. 

  GVK’nın 37.Maddesi ticari kazancın tanımını yaparken “ticari ve sınai 

faaliyet” kavramını kullanmış ancak bu kavramı açıklamamıştır. Ayrıca bu 

kavramdan ne anlaşılması gerektiği hususunda da doğrudan Türk Ticaret Kanunu’na 

atıfta bulunmamıştır. Ancak “ticari ve sınai faaliyet” kavramını açıklığa 

kavuşturabilmek için TTK’ya başvurmak kaçınılmazdır. 

  TTK; ticari faaliyeti dolaylı olarak “ticari işletme”ye bağlı olarak 

belirlemeye çalışmıştır.140 TTK’nın 3.Maddesinde “ticari iş”in tanımı şu şekilde 

                                                 
139 Cober, borsada kendi nam ve hesabına hisse senedi veya tahvil alım satımı yapan kimsedir. 
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yapılmıştır: “Bu kanunda tanzim olunan hususlarda bir ticarethane veya fabrika 

yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve 

işler ticari işlerdendir.” TTK’nın 11.Maddesi ise ticarethane veya fabrika yahut 

ticari şekilde işletilen diğer müesseselerin , ticari işletme sayılacağını belirtmektedir.  

  TKK’nın, 12. ve 13.Maddeleri ticarethane, fabrika ve diğer müesseseler 

kavramlarına açıklık getirmeye çalışmakta ve bunu da daha çok listeler oluşturup 

örnekler vererek yapmaya çalışmaktadır.141 

  Ancak, TTK’nın açıkça ticari faaliyet olarak kabul ettiği faaliyetler GVK 

açısından ticari sayılacak faaliyetlerin asgarisi olmalıdır. Çünkü GVK’nın ticari 

faaliyet kapsamı TTK’nın ticari faaliyet kapsamından çok daha geniştir.142 Genel 

olarak TTK’da, bir iktisadi işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için; yapılan işte 

gelir sağlama amacının bulunması, işin devamlı olması ve işin esnaf faaliyeti 

sınırlarını aşması gibi kıstaslar baz alınmaktadır. Ancak TTK’nın esnaf-tacir ayrımı 

için kullandığı, faaliyetin esnaf faaliyeti sınırlarını aşması kriteri GVK açısından 

önemli değildir. Zira esnaf faaliyeti de GVK’ya göre ticari faaliyet sayılmakta ve 

vergiye tabi olmaktadır. Bu nedenle yukarıda bahsedilen üç kriterden ilk ikisi GVK 

için önemlidir. Bu bağlamda genel olarak ticari sınai faaliyetin “emek ve sermayenin 

birlikte ve bir müteşebbisin sorumluluğu altında kar amacı güden ve az çok 

devamlılık gösteren bir örgütlenme içinde üretim sürecine katılmasıyla, zirai kazanç 

                                                                                                                                          
140 ULUATAM,2000,s.269. 
141 İbid,s.269. 
142 EBİÇLİOĞLU,Fatih Kemal;KAHRAMAN,Abdülkadir,Forward İşlemleri İşleyişi ve Vergisel 
Boyutu,Ankara,Türmob Yayınları-81,Sirküler Rapor Serisi No:22,1999c,s.48. 
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ve serbest meslek kazancı dışında gelir elde etme imkanını veren faaliyet” olduğu 

söylenebilir.143  

  Bu açıklamadan sonra son olarak tanımda geçen devamlılığın nasıl 

anlaşılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Burada devamlılıktan kasıt belli bir 

zaman süreci içinde en az iki veya daha fazla yapılan faaliyet olarak düşünmek 

Danıştay’ın bu yöndeki kararlarıyla da uyum içindedir.144 

  Yukarıda izah edilen mevzuat çerçevesinde türev ürünlerden elde edilen 

kazanç ve iratların ticari kazanç sayılıp sayılamayacağı konusuna değinilecektir.  

  Yapılan ticari faaliyet tanımı çerçevesinde belirli bir sermaye ve emeğin 

birleştirilmesiyle vadeli işlem sözleşmeleri (türev ürünler) sayesinde kazanç elde 

etme amacıyla yapılan faaliyetler (bir yılda en az iki kere yapılması şartıyla) 

sonucunda elde edilen kazançların ticari kazanç olarak kabul edilmesi hususunda 

tereddüt bulunmamaktadır. Ayrıca ticari bir işletme dahilinde veya ticari faaliyet 

kapsamında vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde sağlanan kazancın ticari kazanç 

olduğu açıktır.145 Bu bağlamda ticari işletmeler türev ürünlerden sağladıkları 

kazançları ticari kazanç olarak beyan edeceklerdir.  

  Bunun yanında vadeli işlem sözleşmesine konu olan malı üreten ya da girdi 

olarak kullanan ve söz konusu malın fiyatında meydana gelmesi muhtemel 

dalgalanmalardan ve bu nedenle meydana gelmesi olası risklerden korunmak ve/veya 

kazanç elde etmek amacıyla belirli bir sermayenin ve emeğin birleştirilmesi 

sonucunda gerçekleştirilen ve devamlılık arz eden vadeli işlem sözleşmelerinin alım-
                                                 
143 ULUATAM,2000,s.270. 
144 EBİÇLİOĞLU,1999c,s.50. 
145 KESKİN,2002,s.133. 
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satım işlemleri ticari işletmeyi doğrudan ilgilendirdiği için bu faaliyetler de ticari 

faaliyet kapsamında kabul edilmektedir.146 

  Vergi mükellefinin dar mükellef veya tam mükellef olması yukarıdaki 

değerlendirmeler açısından herhangi bir farklılık teşkil etmemektedir. 

  Türev ürünlerin menkul kıymet olarak kabul edilip edilemeyeceğine daha 

önce değinmiştik ve türev ürünlerin menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceği 

sonucuna varmıştık. Ancak yeri gelmişken ticari kazançla ilgili olarak bir konuya 

değinmekte fayda vardır. Vadeli işlem piyasalarının vergisel boyutunu ele alan 

çalışmaların bazılarında türev ürünler menkul kıymet olarak kabul edilmektedir. Bu 

görüşün doğru olduğu varsayılırsa GVK’nın 37.Maddesine göre kendi nam ve 

hesabına türev ürünlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu 

faaliyetlerinden doğan kazançları ticari kazanç sayılmaktadır. 

 

 5.3.1.2.1.1-Ticari Kazançtan İndirilebilecek Giderler ve Türev Ürünler 

İçin Yapılan Giderlerin Ticari Kazançtan İndirim Esasları 

  Ticari kazançlardan indirilebilecek giderler GVK’nın 40.Maddesinde 

belirtilmiştir. Bu maddeye göre konumuz dahilinde  indirim konusu yapılabilecek 

giderler şunlardır : 

  a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel 

giderler, 

                                                 
146 CİMİT,2002,s.134. 
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  b) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilâma veya kanun 

emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 

  Söz konusu GVK 40.Madde kapsamında düşünüldüğü zaman opsiyon 

alıcısı tarafından ödenen (iadesi mümkün olmayan) ve opsiyon satıcısının üstlendiği 

riskin bir karşılığı olarak düşünülen opsiyon priminin, opsiyon alıcısı açısından vergi 

matrahından düşülecek bir gider olduğu konusunda şüphe yoktur. Opsiyon primi; (b) 

bendinde belirtildiği gibi işle ilgili olmak kaydıyla mukavelenameye veya ilama veya 

kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat gibi düşünülebilmektedir. 

Diğer taraftan ise opsiyon priminin, opsiyon satıcısı açısından vergi matrahını 

arttırıcı bir gelir olduğu açıktır. 

  Bunun yanında taraflardan birinin vadeli işlem sözleşmesinden doğan 

edimini ifadan kaçınması yada geç ifa etmesi halinde karşı tarafa ödeyeceği fark 

veya tazminat (eğer sözleşmede cezai bir şart olarak öngörülmüşse) ödeyen taraf 

açısından ticari kazancın tespitinde yukarıdaki (b) bendine istinaden gider olarak 

kabul edilebilecektir. Diğer yandan farkı ya da tazminatı tahsil eden şirket açısından 

bu gelirler ticari kazanca dahil edilecektir.147  

  Ayrıca yukarıdaki (a) bendi uyarınca vadeli işlem sözleşmeleri için yapılan 

giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili gider olarak kabul 

edilmelidir. Bu bağlamda söz konusu giderler ticari kazançtan indirilebilir. 

 

                                                 
147 CİMİT,2002,s.134. 
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 5.3.1.2.1.2-Ticari Kazançta Gider Kısıtlaması 

  Ticari kazançta gider olarak kabul edilmeyen ödemeler GVK’nın 

41.Maddesinde düzenlenmiştir. GVK’nın 41.Maddesine 4008 sayılı yasa ile eklenen 

8 nolu bent bizim konumuzu yakından ilgilendirmektedir. Ancak Madde 41’in 1. 

fıkrasının (8) numaralı bendi, 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı R.G.'de yayımlanan, 

17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince, 

1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. GVK’nın 

yürürlükten kaldırılan  41.Maddesi’nin 8. bendine göre;  “Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre 

değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 

tutanların, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 

farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet 

unsurları toplamına (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) aşağıdaki indirim 

oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın %25’i……” ticari kazançtan 

indirilememekteydi. Ayrıca GVK’nın 41.Maddesinde; sanayi siciline kayıtlı 

imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve 

maliyet unsurlarına 8.bent hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

  Yukarıdaki bent yürürlükten kaldırılmadan önce gerek faiz swap 

işlemlerinden ve gerekse para swap işlemlerinden doğan komisyon gideri, faiz gideri 

ve kur farklarının gider kısıtlamasına tabi olması kaçınılmazdı. Ancak 2004 yılından 

geçerli olmak üzere artık böyle bir gider kısıtlaması söz konusu değildir.      
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 5.3.1.2.2-Menkul Sermaye İratları ve Türev Ürünlerden Elde Edilen 

Kazançların Menkul Sermaye İradı Açısından Değerlendirilmesi 

  GVK’nın 75.Maddesi menkul sermaye iradının tanımını yapmaktadır. Bu 

maddeye göre; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye 

veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr 

payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Aynı madde bu tanımı 

yaptıktan sonra kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı sayılan iratları bentler 

halinde saymıştır. Söz konusu maddede sayılan menkul sermaye iratları şunlardır : 

  a)Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer 

intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz 

olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu’na 

göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil), 

  b)İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş 

ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları 

kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden 

doğan kârların ortaklara, Kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, 

kazanç dağıtımı sayılmaz), 

  c)Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları, 

  d)Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar 

mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, 

hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı, 
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  e)Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu 

Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan 

gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul 

kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz), 

  f)Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla carî 

hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede 

bağlanmış olan meblâğlar için ödenen faizler dahil), 

  g)Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat 

kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, 

bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile 

uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları 

gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 

kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara 

ödenen faizler de mevduat faizi sayılır), 

  h)Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından 

elde edilen bedeller, 

  i)İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının 

devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, 

  j)Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 
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  k)Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı 

belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma 

hesabı karşılığında ödenen kâr payları, 

  l) (e) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü 

ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler, 

  Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine 

bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır. 

  m) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve 

sigorta şirketleri tarafından; 

  - On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan 

ödemeler, 

  - On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik 

sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan 

on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malüliyet veya tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, 

  - Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu 

sistemden vefat, malüliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 

ödemeler. 

  Yukarıda sayılanları GVK menkul sermaye iradı olarak kabul etmiştir. 

Menkul sermaye iradının safi tutarını bulmak için bu iratlardan indirilebilecek 
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giderleri GVK’nın 78.Maddesinde saymıştır. Söz konusu maddeye göre menkul 

sermaye iratlarından indirilebilecek giderler şunlardır: 

  - Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için 

yapılan giderler, 

  - Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (Şirket toplantılarına bizzat 

veya bilvekâle iştirak gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez), 

  - Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve 

harçlar (gelir vergisi irattan indirilmez). 

  Yukarıdaki mevzuat çerçevesinde türev ürünlerden elde edilen kazançların 

menkul sermaye iradı olarak kabul edilip edilemeyeceğini tartışmak mümkündür. 

  GVK’nın 75.Maddesinde açıklaması  yapılan menkul sermaye iradının 

tanımı çerçevesinde şu üç unsurdan bahsetmek mümkündür : her şeyden önce elde 

edilen gelir sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerden elde 

edilmiş olmalıdır. Diğer bir unsur ise gelirin nakdi sermaye veya para ile temsil 

edilebilen değerlerden oluşan sermaye ile elde edilmiş olmalıdır. Son olarak da  gelir; 

faiz, kar payı veya kira adı altında elde edilmelidir.  

  Türev ürünlerden elde edilen kazançların GVK’nın 75.Maddesinde onüç 

bent halinde sayılan menkul sermaye iratlarından biri olmadığı açıktır. Ancak bu 

konudaki bazı çalışmalarda türev ürünlerden elde edilen gelirler menkul sermaye 

iradının genel tanımı içinde değerlendirilmiştir ve türev ürünlerden elde edilen 

kazançların  nakdi sermaye dolayısıyla elde edilmesi ve GVK’nın 75.Maddesinde 
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“bu ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır” ibaresine yer verilmesi sonucu türev 

ürünlerin kazançları menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.148   

  Bu görüş çerçevesinde, futures ve opsiyon sözleşmelerinin organize 

borsalarda işlem görmeleri ve bu sözleşmelerin ikincil piyasalarda alınıp 

satılmasından dolayı bu sözleşmelerin menkul kıymet olduğu ve bunlardan elde 

edilen gelirlerin de menkul kıymet geliri olarak nitelendirilmesi mümkündür.149 

  Bunun yanında swap ve forward sözleşmelerinde de nakdi sermaye veya 

para ile temsil edilen bir sermayenin varlığı şüphesizdir. Özellikle döviz forward 

sözleşmelerinde sözleşmeye taraf olan banka tarafından müşterisine döviz satılması 

ve daha sonra belirlenen bir tarihte ve belirli bir kurdan dövizin müşteriden geri satın 

alınması nedeniyle oluşan pozitif fark TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden 

kaynaklanan fiktif bir artış olmayıp, faiz niteliğinde olmasından dolayı menkul 

sermaye iradı olarak dikkate alınabilecektir. Tarafların kendi iradeleri ile 

oluşturdukları vadeli kurların sonucunda ortaya çıkan farkların kur farkı olarak izah 

edilmesi pek mümkün değildir. Tersi bir yaklaşımda tüm gelir unsurlarını bir döviz 

cinsine bağlı olarak kur farkı hesaplaması ile karşı karşıya bırakabilir. Bu sayede 

yasada öngörülemeyen özel bir indirim yaratılmış olacaktır.150 Gerçekten de banka 

ile müşterisi arasındaki işlem özü itibariyle bir vadeli mevduat hesabı açtırmak 

gibidir. Burada forward sözleşmesinin kullanılmasındaki amaç vadeli mevduat faizi 

üzerindeki gelir vergisi stopajından kaçınmaktır.151 Bu konu literatürde “peçeleme” 

                                                 
148 EBİÇLİOĞLU,1999b,s.55.;SARAÇ,Osman, “Vadeli İşlem Piyasaları-II”,Yaklaşım Dergisi, 
Sayı:102,Haziran-2001,s.187. 
149 KESKİN,2002,s.140. 
150 EBİÇLİOĞLU,1999b,s.54. 
151 GÜNDOĞDU,Muhittin, “Forward İşlemlerinin Niteliği-Forward İşlemlerine Bağlı Olarak Gelirin 
ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Peçelenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı:138,Mart-2000,s.73.; 
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olarak izah edilmektedir ve bu konuya ileride değinilecektir. Tekrar yukarıdaki 

örneğe dönecek olursak; döviz forward sözleşmesinden elde edilen kazancın niteliği 

açısından bir Danıştay kararı bulunmaktadır. Danıştay 4.Dairesi’nin 1997/3053 Esas 

ve 1998/482 sayılı Kararı152 “…Döviz alım-satım tarihleri arasındaki kur farkı faiz 

değil, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybetmesinden 

kaynaklanan bir artıştır. Dövizin banka tarafından müşterilere satılması ve belli bir 

süre sonra müşterilerden satın alınması da, oluşan farka faiz niteliğini 

kazandırmamaktadır” şeklindedir. Bu karar doğrultusunda bu tür bir kazancın faiz 

kazancı olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla menkul sermaye iradı olarak kabul 

edilmesi mümkün değildir.  

  Türev ürünlerden elde edilen kazançların menkul sermaye iradı olarak 

kabul edilmesi görüşüne karşıt  olarak; her ne kadar türev ürünlerden elde edilen 

kazançlar GVK’nın 75.Maddesinde geçen “nakdi sermaye veya para ile temsil 

edilebilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilme” unsuruna paralel olsa 

da türev ürünlerden elde edilen kazançların faiz, kira yada kar payı olarak nitelemek 

çok da mümkün değildir.153 Dolayısıyla türev ürünlerden elde edilen kazançlar 

menkul sermaye iradı olamamaktadır. 

  Ancak yine de türev ürünlerden elde edilebilecek bazı kazançların menkul 

sermaye iradı olarak kabul edilebileceği istisnai durumlar varolabilir.  Gerçek kişiler 

                                                                                                                                          
DELİKANLI,İhsan Uğur, “Forward-Döviz Swap İşlemleri İle Mevduat Faiz Gelirlerinin 
Peçelenmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:200,Nisan-1998,s.117-120.;EBİÇLİOĞLU,Fatih Kemal, “Swap 
İşlemleriVergiden Kaçınma Aracı mıdır?”,Vergi Dünyası,Sayı:210,Şubat-1999a,s.63.  
152 Bkz.Danıştay 4.Dairesi’nin 1997/3053 Esas ve 1998/482 sayılı Kararı. 
153 AYDIN,Erkan, “Swap İşlemlerinden Sağlanan Kazançların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Uygulamaları Açısından Niteliği”,Yaklaşım Dergisi,Sayı:109,Ocak-2002,s.221.;KIRMAN,Ahmet, 
“Futures, Options, Swaps, Leasing İşlemlerinin Hukuki Yapısı ve Vergilendirilmesi”,Ankara,TBB 
Seminer Notları,2000,s.51-54.  
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arasında yapılan faiz forward sözleşmelerinde bu durum söz konusu olabilir. Örneğin 

iki gerçek kişi şu şartları haiz bir faiz forward sözleşmesini 01.03.2003 tarihinde 

imzalamış olsunlar : A kişisi bu sözleşmeye göre 01.07.2003 tarihinde B kişisinden 

100 milyar TL’yi bir yıl vadeli olmak üzere yıllık %20 faizle borç alacaktır. 

01.07.2003 tarihi geldiğinde aynı tutarda borç için piyasadaki faiz oranı yıllık 

%22’dir. Dolayısıyla A alacağı 100 milyar TL borç için yıllık %2 daha az faiz 

ödeyecektir. I.Bölüm’de de açıklandığı üzere forward sözleşmelerinin 

kapatılmasında genel yöntem sözleşme ile tespit olunan edimlerin ifa edilmesidir. 

Örneğimizde de edimler ifa edilmiştir ve A, B’ye %20 üzerinden faiz ödemiştir. Bu 

örnekte A’nın B’ye ödediği faizin menkul sermaye iradı olduğu son derece açıktır. 

Ancak sözleşme edimlerin ifası yerine nakdi uzlaşma yolu ile kapatılması tercih 

edilseydi taraflardan biri diğerinin faizlerdeki aleyhe değişim sonucu (cari faiz oranı 

ile taraflarca belirlenen faiz oranı arasındaki fark) uğradığı zararı telafi etmek üzere 

ödemede bulunacaktı. Bu durumda ana para olan 100 milyar TL’nin taraflardan 

birine kullandırılması karşılığında faiz geliri elde edilmesi gibi bir durum yoktur. Bu 

bağlamda yapılan ödeme faiz ödemesi olmadığı için bu ödemenin yapıldığı taraf için 

bir menkul sermaye iradı da söz konusu olmayacaktır.  

 

 5.3.1.2.3-Diğer Kazanç ve İratlar ve Türev Ürünlerden Elde Edilen 

Kazançların Diğer Kazanç ve İratlar Açısından Değerlendirilmesi 

  Diğer kazanç ve iratlar GVK’nın 80.Maddesinde ele alınmıştır. Söz konusu 

maddeye göre aşağıda yazılı olup gelirin ilk altı unsurunun dışında kalan kazanç ve 

iratlar bu bölümdeki hükümlere göre vergiye tabi gelire dahildir: 
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  - Değer artışı kazançları, 

  - Arızi kazançlar,” 

  Değer artışı kazançları da GVK’nın mükerrer 80.Maddesinde açıklanmıştır. 

Bu maddeye göre aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan 

kazançlar değer artışı kazançlarıdır : 

  - İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de kurulu menkul kıymet 

borsalarında işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam 

mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri 

hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi 

bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar 

Kurulu yetkilidir), 

  -70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların 

(ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 

  - Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların 

kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan 

kazançlar, 

  - Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan 

kazançlar, 

  - Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar, 
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  - İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci 

maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal 

(gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller 

dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından 

doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri 

gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır). 

  Yine GVK’nın mükerrer 80.Maddesine göre; "elden çıkarma" deyimi, 

yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, 

trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine 

sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir. Ayrıca bir takvim yılında elde edilen 

değer artışı kazancının oniki milyar liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.154 

  GVK, arızi kazançları ise 82.Maddede açıklamıştır. Bu madde de arızi 

kazançları sayma usulüyle belirtmiştir. Buna göre arızi kazançlar şunlardır :  

  - Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki 

muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar, 

  - Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin 

durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç 

                                                 
154 Mükerrer Madde 80’de yer alan değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 30.12.2003 tarih ve 
25332 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.12.2003 tarih ve 2003/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. 
maddesi hükmü gereğince, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2004 takvim yılında 
uygulanmak üzere 12,000,000,000-TL olarak tespit edilmiştir. 
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girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 

edilen hasılat155, 

  - Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında 

alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri 

sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil), 

  - Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen 

hasılat, 

  - Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili 

olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık 

ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil), 

  - Dar mükellefiyete tabi olanların 45.Maddede yazılı işleri arızi olarak 

yapmalarından elde ettikleri kazançlar. 

  Yine aynı maddede; bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir 

faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi 

karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının oniki milyar liralık kısmı gelir 

vergisinden müstesnadır.156 

                                                 
155 "hasılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen 
menfaatleri ifade etmektedir. 
156 Madde 82’de yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı 
R.G.'de yayımlanan, 10.12.2003 tarih ve 2003/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi 
hükmü gereğince, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2004 takvim yılında uygulanmak 
üzere 12,000,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir. 
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  Açıklanan mevzuat çerçevesinde türev ürünlerden elde edilen kazançların 

“diğer kazanç ve iratlar” sınıfına dahil olduğuna ilişkin bir düzenleme mevcut 

değildir. Bu bağlamda türev ürünlerden elde edilen kazançlar ilgili başlıkta izah 

edildiği üzere ticari kazanç olarak dikkate alınamıyorsa (menkul sermaye iradı olarak 

da kabul edilemediği için) yürürlükteki GVK’ya göre vergiye tabi olması söz konusu 

değildir. Ancak; arızi olarak ticari işlemlerin icrasından doğan kazançların “arızi 

kazanç” olarak vergiye tabi tutulacağı belirtildiğinden, devamlılık içermemekle 

birlikte kazanç elde etme gayesi ile yapılan türev işlemlerden kazanç elde edilmesi 

halinde bu kazancın arızi ticari kazanç olarak vergiye tabi olması söz konusu 

olabilecektir.157   

  Ancak vadeli işlem sözleşmelerinin niteliği konusundaki bazı çalışmalarda 

vadeli işlem sözleşmelerinin menkul kıymet özelliğini haiz olduğu ileri 

sürülmektedir.158 Bu bağlamda vadeli işlem sözleşmelerinin menkul kıymet 

özelliğinin var olduğu kabul edilirse GVK’nın 80.Maddesine göre vadeli işlem 

sözleşmelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancı olarak 

vergiye tabi olacaktır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının 2004 yılı 

için oniki milyar liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. 

   

 5.3.2-Kurumlar Vergisi Açısından Vadeli İşlem Piyasası Kazançları 

  Vadeli işlem sözleşmeleri genelde piyasadaki faiz, kur ve fiyat risklerinden 

korunmak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerindeki tutarların 
                                                 
157 GÜNDOĞDU,2000. 
158 ARIKAN,A.Naci, “Türev Ürünleri Menkul Kıymet midir?”, Vergi Dünyası, sayı:200, Nisan-1998, 
s.106. 
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büyük olması sonucu bu türev ürünleri çoğunlukla büyük kurumlar 

kullanmaktadırlar. Bu nedenle de kurumlar vergisine değinmek zaruridir.  

  Kurumlar vergisi mükellefleri 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

1.Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; sermaye şirketleri, kooperatifler, 

iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş 

ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidirler. Ayrıca aynı maddeye göre; sendikaların 

dernek, cemaatlerin ise vakıf hükmünde oldukları belirtilmiştir.  

  Kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılan sermaye şirketleri; Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan  anonim, eshamlı komandit ve limited 

şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlardır. Ayrıca Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre kurulmuş olan yatırım fonları da gelir ve kurumlar vergisinin 

uygulanmasında sermaye şirketi olarak kabul edilmektedir.159 

  Kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatifler ise 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanunu’na ya da  özel kanunlarına göre kurulan istihlak, istihsal, kredi, satış, yapı ve 

sair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflerdir. Okul kooperatifleri 

gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar kurumlar vergisinin uygulanmasında 

kooperatif olarak kabul edilmemektedir.160 

  Kurumlar Vergisi’nin mükellef olarak saydığı iktisadi kamu müesseseleri 

ise Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine 

ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler  

haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu müesseseleridir. İktisadi 

                                                 
159 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2.Maddesi. 
160 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3.Maddesi. 
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kamu müesseselerinin kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş 

görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve 

kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması 

mükellefiyetlerine tesir etmemektedir.161 

  Bir diğer Kurumlar Vergisi mükellefi olan dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler; dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup KVK’nın 4.Maddede yazılı şartları 

haiz bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki yabancı işletmeler, dernek ve vakıfların 

iktisadi işletmeleridir.162 Burada; 4.Maddede yazılı şartlardan kasıt, ticari, sınai ya da 

zirai bir işletme niteliğini haiz olunması, faaliyetlerinin devamlı olması ve sermaye 

şirketi veya kooperatif olarak kurulmamış olmaktır.  

  Son olarak Kurumlar Vergisi mükellefi sayılan iş ortaklıkları da; sermaye 

şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu müesseselerinin ve dernek ve vakıflara ait 

iktisadi işletmelerinin kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli 

bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak 

amacıyla  kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis 

edilmesini talep edenler  iş ortaklığıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması 

mükellefiyetlerini etkilememektedir.163 

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da, Gelir Vergisi Kanunu’nda olduğu gibi 

mükellefiyet tam ve dar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. KVK’nın tam mükellefiyeti 

düzenleyen 9.Maddesine göre; KVK’nın 1.Maddesinde yazılı tüzel kişilerden kanuni 

veya iş merkezleri Türkiye'de bulunanlar tam mükelleftirler. Tam mükellefler gerek 

                                                 
161 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4.Maddesi. 
162 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.Maddesi. 
163 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 6.Maddesi. 
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Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden 

vergilendirilirler. Söz konusu olan kanuni ve iş merkezi kavramlarına da KVK’nın 

10.Maddesi açıklık getirmektedir. Bu maddeye göre; kanuni merkez, vergiye tabi 

kurumların esas nizamname veya mukavelenamelerinde veya teşkilat kanunlarında 

gösterilen merkezdir. İş merkezi ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve 

idare edildiği merkezdir. 

  KVK’nın 11.Maddesine göre; Kurumlar Vergisi mükellefi olan 

kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar 

dar mükelleftir. Dar mükellef kurumlar yalnızca Türkiye'de elde ettikleri kurum 

kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

  Bu çerçevede tam mükelleflerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında türev 

ürünlerden elde edecekleri kazançların tamamı Kurumlar Vergisi matrahına dahil 

olacaktır. Diğer yandan, dar mükelleflerin sadece Türkiye’de türev ürünlerden elde 

ettikleri kazançlar Kurumlar Vergisine tabi olacaktır. 

  KVK’nın 13.Maddesine göre Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri sâfi kurum kazancı üzerinden 

hesaplanmaktadır. Aynı maddenin devamında ise safi kurum kazancının tespitinde 

GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca anılan maddenin son fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların kurum 

kazançlarının, ticari kazanç gibi tespit edilmesi gereken kazanç ve iratlar da dâhil 

olmak üzere, ticari ve zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlardan ibaret 

bulunması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun bu gibi kazanç ve iratların tespiti 
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hakkındaki hükümlerinin  Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde de uygulanacağı 

belirtilmektedir.  

  Bu bağlamda verginin konusu bakımından gelir ve kurumlar vergisi 

arasında özdeşlik söz konusudur. Gelir vergisinin konusu oluşturan kazanç ve 

iratların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından elde edilmesi durumunda bu kazanç 

ve iratlar kurum kazancı olarak kurumlar vergisinin konusunu teşkil edeceklerdir.  

  Yukarıda bahsedilen mevzuata göre mükellef olan kurumların türev 

ürünlerden elde ettikleri kazançlar safi kurum kazancına dahil olacaktır. KVK’nın 

13.Maddesinde safi kurum kazancının tespit edilmesinde GVK’nın ticari kazanç 

hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı işaret edildiğinden kurumların türev 

ürünlerden elde ettikleri kazançların ticari kazanç olarak safi kurum kazancına dahil 

edilmesi gerekmektedir.164 Ayrıca GVK’da ticari kazançlar için tahakkuk esası 

geçerli olduğu için kurum kazancının tespitinde de tahakkuk esası geçerli olacaktır. 

  GVK’nın ticari kazanca ilişkin hükümlerinin safi kurum kazancının 

tespitinde uygulanacak olmasının bir sonucu olarak GVK’nın ticari kazançtan 

indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler safi kurum kazancının tespitinde de 

dikkate alınacaktır. Bunlara ilave olarak KVK da 14.Maddesinde kurum kazancından 

indirilebilecek giderleri, 15.Maddesinde de indirilemeyecek giderleri sayarak 

belirtmiştir.  

  Gelir Vergisi Kanunu’nda da değinildiğine benzer şekilde 4008 sayılı yasa 

ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15.Maddesine 13.bent olarak eklenen hüküm 

                                                 
164 EBİÇLİOĞLU,1999b,s.56.; EBİÇLİOĞLU,1999c,s.55. 
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uyarınca 01.01.1996 tarihinden itibaren kurum kazancının tespitinde gider 

kısıtlamasına geçilmişti. Anılan maddenin 13.bendine göre : “Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre 

değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan 

kurumların (bankalar, sigorta şirketleri ve finans kurumları hariç) Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 41.Maddesinin 8 numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde 

hesapladıkları giderler” kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul 

edilmemekteydi. Dolayısıyla, gerek faiz swap işlemlerinden ve gerekse para swap 

işlemlerinden doğan komisyon gideri, faiz gideri ve kur farklarından kaynaklanan 

giderler kanunen kabul edilmemekteydi. 

  Ancak yukarıda bahsedilen KVK’nın 15.Maddesinin 13.bendi 30.12.2003 

tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı 

Kanunun 9. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 01.01.2004 tarihinden geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bahsedilen türde bir gider kısıtlaması 

01.01.2004 tarihinden itibaren söz konusu değildir. 

  

 5.4-Katma Değer Vergisi (KDV) Açısından Vadeli İşlem Piyasası İşlemleri 

  Katma değer vergisi en basit tanımıyla harcamalardan alınan bir vergidir. 

Harcamaların vergilendirilmesi, ya belirli malları hedef alan özel satış vergileri ile ya 

da tüm mal ve hizmetleri vergileyen genel satış vergileri ile gerçekleştirilir. Genel 

satış vergileri ise iki şekilde olabilmektedir. Bunlar toplu ya da yayılı genel satış 

vergileridir. Toplu genel satış vergileri, üretimden tüketime giden zincirin tek 
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halkasında uygulanırken yayılı satış vergileri bu zincirin tüm aşamalarında uygulanır. 

Yayılı satış vergilerinin en çok bilinen iki türü de ciro vergisi ve katma değer 

vergisidir. Ciro vergisi üretimden başlayarak, toptan ve perakende ticaret 

aşamalarındaki her el değişimini vergilemektedir. Ayrıca önceki aşamada ödenmiş 

olunan verginin de düşülmesine imkan verilmiyordu. Bu durumda alınan vergi 

üzerinden vergi alınması söz konusu oluyordu ve bu da verginin piramitleşmesine 

yol açıyordu. Katma değer vergisinde ise bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Katma 

değer vergisi her üretim ve dağıtım aşamasında katılan değeri vergilendiren yayılı bir 

harcama vergisidir. Bunun sonucu olarak da mükellefler tahsil ettikleri katma değer 

vergilerinden ödedikleri katma değer vergilerini düşebilmektedirler.165 

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’muz katma değer vergisinin 

konusunu teşkil eden işlemleri 1.Maddesinde belirtmiştir. 1.Maddeye göre 

Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden 

doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır.  

  Söz konusu madde diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetleri de sekiz 

bent halinde saymıştır.  

  İşlemlerin Türkiye’de yapılmasından ne anlaşılması gerektiği ise 

KDVK’nın 6.Maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Anılan maddeye göre katma 

değer vergisine tabi işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için; malların teslim 

                                                 
165ULUATAM,2000,s.383-384.; Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü,Dünya Yayıncılık,Haziran-
1998,s.456. 
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anında Türkiye’de bulunması ve hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten 

Türkiye'de faydalanılması gerekmektedir. 

  Katma değer vergisinin konusunu düzenleyen 1.Maddesinde geçen teslim 

kelimesinden ne anlaşılması gerektiği ise KDVK’nın 2.Maddesinde açıklanmıştır. Bu 

maddeye göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına 

hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Kanun, teslim 

sayılan halleri de üç bent halinde 3.Maddesinde saymıştır. 

  Yine kanunun 1.Maddesinde geçen hizmet kavramı da KDVK’nın 

4.Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile 

mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. 4.Maddeye göre bu işlemler, bir şeyi yapmak 

ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, 

hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, 

şekillerde gerçekleşebilir. KDVK’nın 5.Maddesinde de bir hizmetin karşılığının bir 

mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem 

olduğu, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği 

belirtilmiştir.  

  Katma değer vergisinin mükellefi  KDVK’nın 8.Maddesine göre mal 

teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar ve ithalatta mal ve hizmet ithal 

edenler olarak belirtilmiş ayrıca bunların dışında çeşitli işlemlerde mükellefler 

olanlar da dokuz bent halinde sayılmıştır.  

  KDVK’nın 10.Maddesinin (a) bendine göre vergiyi doğuran olay mal 

teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması olarak izah 
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edilmiştir. Maddenin devamında çeşitli işlemlerde vergiyi doğuran olaylar yedi bent 

halinde sayılmıştır.  

  Yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde türev ürünlerin 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumunu tartışmaya geçebiliriz. 

  II.Bölüm’de de değinildiği üzere genelde vadeli işlem sözleşmelerinin 

konusunu mal, döviz, hisse senedi veya tahvil gibi değerler oluşturabilmektedir. 

Vadeli işlem sözleşmelerinin vadeleri geldiğinde taraflar sözleşmeye konu varlığın 

fiziken teslim edilmesini kararlaştırırlarsa bu teslimin KDV’ye tabi olacağı açıktır.166  

  Ancak vadeli işlem sözleşmelerine konu olabilen bir takım varlıkların 

teslimi KDVK’nın 17.Maddesinin 4/g bendine istinaden katma değer vergisinden 

müstesnadır. Bu varlıklar; külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, 

damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil, metal, plastik, kağıt, cam 

hurda ve atıklarıdır.  

  Bu çerçevede ülkemiz de İstanbul Altın Borsası’nda vadeli işlem 

sözleşmelerine külçe altın konu olduğu için söz konusu sözleşmeler fiziki teslimle 

bile kapatılsa bu teslim KDV’ye tabi olmayacaktır. Bunun yanında dövizin, hisse 

senetlerinin ve tahvilin vadeli işlem sözleşmelerine konu olmaları ve sözleşmelerin 

fiziki teslimle kapatılmaları sonucunda yine ortada KDV’yi ilgilendiren bir teslim 

söz konusu olmayacaktır.167 Ancak KDV’ye tabi bir malın vadeli işlem 

sözleşmelerine konu olması halinde (örneğin pamuk veya buğday gibi) sözleşmenin 

taraflarına bağlı olarak (teslimin ticari, zirai veya sınai faaliyet çerçevesinde 
                                                 
166 ÇETİN,1999,s.42. 
167 KIRMAN,Ahmet, “Opsiyon Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve İşlemin Vergisel Boyutu”,Prof. 
Dr. Ali BOZER’e Armağan,Banka Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,Ankara,1998,s.743. 
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Türkiye’de yapılması durumunda) söz konusu teslimler kuşkusuz KDV’ye tabi 

olacaktır.168  

  Ancak vadeli işlem sözleşmelerinin kapatılmasında, sözleşmeye konu olan 

varlığın teslimi yanında nakit uzlaşma yolu da seçilebilmektedir. Nakit uzlaşma 

yolunda sözleşme konusu varlık fiziken teslim edilmez, malın sözleşme fiyatı ile 

vadedeki piyasa fiyatı arasındaki fark ilgili tarafça karşı tarafa ödenir. Bu şekilde 

sözleşme sonunda doğan kar herhangi bir teslimden doğmadığı gibi bu ödemenin bir 

hizmet karşılığında doğduğunu söylemek de pek mümkün değildir. Dolayısıyla nakit 

uzlaşma yolu ile kapatılan vadeli işlem sözleşmelerinde elde edilen kar katma değer 

vergisine tabi olmayacaktır.169  

  Burada yeri gelmişken bir hususu belirtmek gerekmektedir. KDVK’nın 

17.Maddesinin 4/e bendine göre Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına 

giren işlemler KDV’den istisna edilmiştir. Bu konuya, Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi anlatılırken değinilecektir.  

  Vadeli işlem sözleşmesine konu olan varlığın fiyatı dövizle ifade ediliyorsa 

KDVK’nın 26.Maddesine göre döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin 

Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları ise Maliye Bakanlığı belirler.  

  Son olarak opsiyon primlerinin KDV karşısındaki durumuna değinmekte 

fayda vardır. Daha önce değinildiği üzere opsiyon primi; opsiyon alıcısının, opsiyon 

yazıcısına (satıcısına) ödediği ve opsiyon sözleşmesine konu varlığı alma-almama 

                                                 
168 ÇETİN,1999,s.43. 
169 İbid,s.42. 
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veya satma-satmama hakkının bir bedeli gibi kabul edilmektedir. Daha genel bir 

ifadeyle opsiyon primi, opsiyon sözleşmesinin fiyatı (bedeli) niteliğindedir. Opsiyon 

sözleşmesinin alıcı tarafı söz konusu primi opsiyon satıcısına öder ve bu ödenen tutar 

opsiyon hakkı kullanılsa da kullanılmasa da iade edilmez. Bu nedenlerle opsiyon 

primi sözleşmenin bedeli niteliğinde olduğundan KDV’ye tabi olması 

gerekmektedir.170   

 

 5.5-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Vadeli İşlem Piyasası 

İşlemleri 

  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan hizmet vergilerinin birinci bölümünde 

düzenlenmiştir.  

  BSMV vergisinin mükellefleri BSMVK’nın 30.Maddesine göre bankalar, 

bankerler ve sigorta şirketleridir.  

  BSMVK, 28.Maddesinde ise verginin konusu ve vergiyi doğuran olay 

açıklanmıştır. Bu maddeye göre; banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, 

her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi 

lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 

BSMV’ye tabidir. Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri 

dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları 

                                                 
170 KIRMAN,2000,s.77.;KIRMAN,1998,s.743. 
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paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım satıma 

tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt 

etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar 

ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere 

devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları, 

gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları 

paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.  

  Ayrıca söz konusu 28.Madde 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle 

uğraşanlarla yukarıdaki paragrafta belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi 

birini devamlı olarak yapanlar BSMVK’nın uygulanmasında banker sayılacağını ve 

bir şahsın münhasıran altın alım-satımı ile uğraşması sonucu banker sayılmasının 

gerekmediğini belirtmiştir.  

  BSMVK’nın 31.Maddesine göre verginin matrahı 28.Maddede yazılı olan 

paraların tutarıdır. Dolayısıyla BSMV’nin matrahı banka, banker ve sigorta 

şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla 

kendi lehlerine her ne isim altında olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları 

paraların tutarlarıdır. Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının 

tutarı vergiye matrah teşkil etmektedir. Verginin matrahından gider ve vergi adı 

altında indirim yapılamaz ve BSMV matraha dahil edilemez. Yasa koyucu, kambiyo 

işlemleri dışındaki banka işlemlerinde verginin doğması için bir işlem yapılması ve 

bundan lehe bir para alınması şartlarını koyduğu halde, kambiyo işlemlerinde sadece 
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kambiyo satışının yapılmasını verginin doğması için yeterli saymıştır. Kambiyo 

işlemlerinde vergi oranının farklı olarak saptanması bu nedenledir.171 

  BSMV vergisinin oranı Madde 33’e göre %15’tir. Kambiyo 

muamelelerinde ise vergi oranı matrahın ‰ 1’idir. Aynı maddede Bakanlar 

Kurulu’nun, 33.Maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat 

muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan 

aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta 

muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1’e, bankalar arası kambiyo 

muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde 

yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  

  Söz konusu yetkiye istinaden 28.08.1998 tarih ve 98/11591 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile BSMV oranları şu şekilde belirlenmiştir: 

  -Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden 

%1, 

  -Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı 

kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar 

üzerinden %1, 

  -Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı 

İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım 

                                                 
171 ÖNCEL,2004,s.420. 
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taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden 

%1,172 

  -Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı 

İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi 

beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,173 

  -Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden ‰1, bankalar arası 

kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden %0,174  

  -Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5. 

  Yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde türev ürünlerin BSMV açısından 

durumunu tartışmaya geçebiliriz. 

  Öncelikle; az önce de belirtildiği gibi BSMV’nin mükellefleri bankalar, 

bankerler ve sigorta şirketleridir. Dolayısıyla; bankaların, bankerlerin ve sigorta 

şirketlerinin türev ürünlere dayalı işlemler gerçekleştirdikleri zaman BSMV 

gündeme gelmektedir.175 

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na göre finansal türev ürünlerinin alım 

satımına aracılık eden ve BSMV’nin mükellefi sayılan banka, banker ve sigorta 

şirketlerinin bu işlemler nedeniyle komisyon, prim, alım-satım kazancı adı altında 

lehlerine aldıkları paralar %5 oranında, kambiyo muamelelerinde satış miktarının 

                                                 
172 07.10.1998 tarih ve 98/11795 sayılı BKK ile değişik. 
173 07.10.1998 tarih ve 98/11795 sayılı BKK ile değişik. 
174 24.07.2002 tarih ve 2002/4506 sayılı BKK ile değişik.  
175 KIRMAN,Ahmet,Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,Ankara,2001,s.117. 
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‰1’i oranında, bankalar arasındaki kambiyo muamelelerinde %0 oranında 

BSMV’ye tabidir.  

  Bizim konumuzu yakından ilgilendiren bir istisnaya değinmek 

gerekmektedir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29.Maddesinin (p) bendine 

göre arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV’den 

müstesnadır. Dolayısıyla; söz konusu bent hükmü ile arbitraj işlemleri hem kambiyo 

satışları üzerinden alınan ‰1 oranındaki BSMV’den, hem de arbitraj işlemi 

sonucunda lehe para kalması durumunda bu tutarlar üzerinden alınan %5 oranındaki 

BSMV’den istisna edilmiştir.176  

  Bu noktada arbitraj kavramı önem kazanmaktadır. Bir döviz, menkul değer, 

mal veya üretim faktörünün belli bir andaki fiyat farklılığından yararlanmak üzere, 

bu ekonomik varlığın eşanlı olarak alınıp satılması şeklinde yapılan işlemlere arbitraj 

denilmektedir.177 Diğer bir tanıma göre ise arbitraj; herhangi bir ürünü, mekansal 

veya zamansal olarak birbirinden ayrılmış olan iki piyasadan ürünün fiyatı hangi 

piyasada ucuzsa o piyasadan alıp, fiyatın yüksek olduğu piyasada satılmasıdır.178  

  Bu bağlamda türev ürünlerden elde edilen kazançların arbitraj kazancı 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu önem kazanmaktadır. Bu konu 

Türkiye’de uygulanan döviz swap ve döviz forward işlemleri açısından sıkça 

tartışılmaktadır. 

                                                 
176 ARIKAN,A.Naci, “Vadeli İşlemlerin 4761 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemelere Göre 
Banka ve Sigorta Muameleleri Açısından Değerlendirilmesi”,Vergi Dünyası,Sayı:252,Ağustos-
2002,s.32.; KIRMAN,2001,s.333. 
177 SEYİDOĞLU,Halil,Uluslararası İktisat,13.Baskı,İstanbul,1999,s.300. 
178 KIRIM,Arman, “Futures Kontratlarının Fiyatlaması”,Bankacılar Dergisi, Sayı:8,Nisan-1992,s.34. 
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  Bazı yazarlara göre swap ve arbitraj aynı nitelikte olan işlemler değildirler. 

Söz konusu yazarlara göre arbitraj anlık olarak yapılan bir işlemdir. Oysa swap 

sözleşmelerinde belirli bir vade tarihi vardır. Diğer yandan arbitraj işleminde amaç 

anlık fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç elde etmek iken swapta amaç 

finansal riski azaltmak veya kaynak kullanım maliyetlerini düşürmektir. Yine bazı 

yazarlar döviz forward işlemlerinin de arbitraj işlemi olmadığını belirtmektedirler. 

Çünkü, döviz forward işlemlerinde dövizin belli bir tarih itibariyle ulaşacağı kur 

tespit edilip vade tarihinde belirlenmiş kurdan döviz satın alınmaktadır. Burada 

dövizi başka bir dövize çevirmek gibi bir amaç yoktur. İşlem arbitrajda olduğu gibi 

anlık değildir, bir vade söz konusudur.179 

  Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Bankalar Birliği’ne verdiği 14.01.1997 tarih 

ve 1425 sayılı180 muktezada konu şu şekilde ele alınmıştır : “Gerek döviz 

pozisyonunu dengelemek, gerekse kur farkından yararlanmak veya harici bir talebi 

(müşteri talebini) karşılamak maksadıyla bankalar tarafından yapılan döviz tahvil 

muamelesi bir arbitraj işlemidir. Dolayısıyla bu işlem üzerinden %5 oranında banka 

ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmemektedir. Özellikle uluslar arası 

piyasalarda mevcut döviz riskinin azaltılması amacıyla yapılan swap işleminde bir 

tarafın ihtiyacı olan dövizi karşı taraftan alması karşılığında buna tekabül eden, 

başka bir dövizin verilmesi başlangıçta belirtilen kurdan vade tarihinde tekrar 

dövizlerin değişimi şeklinde cereyan eden bir arbitraj işlemi söz konusudur. Bu 

hükümlere göre, gerek başlangıçta ve vadede meydana gelen iki ayrı arbitraj işlemi, 

                                                 
179 ARIKAN,2002,s.34.;EBİÇLİOĞLU,1999c,s.58.; KAYA,Ömer, “Döviz Swaplarının BSMV 
Karşısındaki Durumu”,Vergi Dünyası,Sayı:245,Ocak-2002,s.119.; DAYANÇ,Murat, “Maliye 
Bakanlığı’nca Swap İşlemlerine İlişkin Olarak Verilen 14.01.1997 Tarih ve 1425 Numaralı 
Özelge’nin Eleştirisi,Vergi Dünyası,Sayı:245,Ocak-2002,s.126.; EBİÇLİOĞLU,1999b,s.59. 
180 ERİŞTİ,Murat, “Döviz Piyasalarında Yapılan Swap,Options ve Futures İşlemlerinin Vergi Hukuku 
Açısından İrdelenmesi”,Vergi Dünyası,s:233,Ocak-2001,s.95. 
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gerekse arbitraj işlemleri sonucu dövizler arasındaki kur farkından lehe kalan 

paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.” 

  Ayrıca Danıştay 7.Dairesi’nin E:1997/735, K:2000/156 sayılı ve 

25.01.2000 tarihli kararında; döviz değişimi esasına dayalı swap işlemleri ile arbitraj 

işlemi arasında nitelik farkı bulunmadığı ve bu sebeple döviz değişimi esasına 

oturtulan swap işlemlerinin istisna kapsamında yer alması ve vergilendirilmemesi 

gerektiği belirtilmiştir.181 

  Bu bağlamda, dövizi konu alan forward, futures ve opsiyon 

sözleşmelerindeki edimler ifa edildiği zaman bunlar da arbitraj işlemi gibi sayılmalı 

mıdır? Bunların arbitraj işlemi gibi sayılabilmesi için sözleşmelerin yabancı para 

birimlerine dayalı olması gerekmektedir. Ancak TL’ye dayalı işlemlerde BSMV 

mükelleflerinin TL karşılığında yabancı para veren konumunda olması halinde bu 

işlemlerin döviz satışı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.182 

  BSMV açısından üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu da 

vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp-satılması durumunda BSMV’ye tabi olup 

olmayacağıdır. Daha önce de bahsedildiği üzere vadeli işlem sözleşmeleri menkul 

kıymet sayılmamaktadır. Dolayısıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 

28.Maddesinin 2.Fıkrasında menkul kıymet alım-satımının verginin konusunu 

oluşturduğu belirtildiğinden vadeli işlem sözleşmelerinin BSMV mükellefleri 

tarafından alınıp-satılması sonucu lehlerine kalan paralar BSMV’den müstesnadır.183  

                                                 
181 KIRMAN,2001,s.117. 
182 İbid,s.121,124,334,vd. 
183 İbid,s.122. 
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  Yabancı para ile yapılan işlemlerde matrahın tespitinde hangi döviz 

kurunun esas alınacağı da önemli bir konudur. Bu hususta işlemin yapılmasında 

dikkate alınan kurdan hareket edileceği ve hesaplamanın TCMB kurları ile 

ilişkilendirilmeyeceği kabul edilmektedir. Kambiyo satışlarında ise 6802 sayılı Gider 

Vergileri Kanunu’nun 32.Maddesinin uygulanması söz konusu değildir. Bu 

işlemlerde matrah satış sırasında uygulanan fiili kur üzerinden hesaplanmaktadır.184 

  Son olarak, vadeli döviz işlemleri piyasasında işlem yapabilmek için 

BSMV mükelleflerinin Takasbank nezdinde bulundurdukları teminatlara yürütülen 

faizlerin BSMV’ye tabi olup olmadığı konusuna değinilecektir. Maliye Bakanlığı’nın 

konuya ilişkin 22.01.2002 tarihli muktezada özetle Takasbank tarafından ilgili 

bankalara teminat tutarları üzerinden günlük olarak işletilen faizlerin %5 oranında 

BSMV’ye tabi tutulması gerektiğini beyan etmiştir. Çünkü Maliye Bakanlığı’na göre 

bankaların Takasbank nezdinde zorunlu olarak bulundurdukları teminat tutarları, 

28.08.1998 tarih ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1/a  maddesi amaç ve 

kapsamı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden Takasbank tarafından ilgili 

bankalara bu tutarlar üzerinden yürütülen faizlerin %5 oranında BSMV’ye tabi 

tutulmalıdır.  

  Bunun yanında Takasbank nezdindeki ve bankalarca yatırılan teminatların 

gün sonlarında güncellenmesi sonucunda banka lehine hesapta artış olması 

durumunda bu artışın BSMV’ye tabi olup olmayacağı hususunda Maliye 

Bakanlığı’nın verdiği 06.03.2002 tarihli muktezada şu beyana yer yerilmiştir : 

“Takasbank nezdinde tutulan teminat hesaplarının güncelleştirilmesi amacıyla vadeli 

                                                 
184 ARIKAN,2002,s.36-37.; KIRMAN,2001,s.271-273. 
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işlem kontratlarının vade sonuna kadar gün sonlarında belirlenecek uzlaşma fiyatı 

ile değerlenerek bir önceki gün fiyatına göre oluşan lehte farkların teminat 

hesaplarına yansıtılması halinde, yansıtılan bu tutarlar (değerleme farkları) yapılan 

bir muamele sonucu lehe kalan para olarak düşünülemeyeceğinden BSMV’ye tabi 

tutulmaması gerekir.” Zaten, yapılan günlük değerlemelerden lehe kalan tutarlar 

vade sonuna kadar bankanın gelir ve gider hesapları üzerine etki yapmamaktadır. 

Ancak vade tarihinde lehe kalan bir tutardan veya zarardan bahsetmek 

mümkündür.185 

 

 5.6-Damga Vergisi Açısından Vadeli İşlem Piyasası İşlemleri 

  Daha önce vadeli işlem piyasaları açısından değerlendirilen Katma Değer 

Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kişilerin ekonomik işlemlerini 

vergiye konu ettikleri halde, damga vergisi hukuki işlemleri konu almaktadır. Damga 

vergisi; kişilerin kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemlerde 

düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir.186 

  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 1.Maddesi verginin konusunu 

belirtmektedir. Bu maddeye göre Damga Vergisinin konusu 488 sayılı Damga 

Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtlardır. Bahsedilen “kağıtlar” 

kelimesi aynı maddeye göre; yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret 

konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz 

edilebilecek olan belgeleri ifade etmektedir.  
                                                 
185 ARIKAN,2002,s.40. 
186 ÖNCEL,2004,s.431. 
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  Kanun’un 2.Maddesine göre vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan 

veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin 

yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin 

mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir.  

  Damga Vergisinin mükellefi ise 3.Maddeye göre 1.Maddede bahsedilen 

kağıtları imza edenlerdir. Kişilerle Resmi Daireler arasındaki işlemlere ait kağıtlara 

ait Damga Vergisini kişiler öder. Resmi Daireler DVK’nın 8.Maddesine göre genel 

ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu 

dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire 

sayılmaz. 

  DVK’nın 4.Maddesine göre; bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o 

kâğıdın mahiyetine bakılır ve buna göre Kanun’a ekli tabloda yazılı vergisi bulunur. 

Kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda 

üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır. Mahiyeti tayin 

edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın 

hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.  

  Damga Vergisi’ne tabi kağıtlarda yazılı tutarlar yabancı para üzerinden 

yazılmışlarsa, bu tutarlar DVK’nın 12.Maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca tayin ve 

ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.  

  Damga Vergisinin oranı DVK’nın 14.Maddesinde belirtilmiştir. Bu 

maddeye göre “Kâğıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı 

nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı 
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(1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 1,028,000,000,000 lirayı187 

aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli 

olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve 

%20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir. Belli parayı 

ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette 

vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır. 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde ayni miktar veya nispette vergi 

alınır.  

  Yukarıdaki mevzuat çerçevesinde vadeli işlem sözleşmelerini Damga 

Vergisi açısından değerlendirebiliriz.  

  Vadeli işlem sözleşmeleri (türev ürünler) adından da anlaşılacağı üzere bir 

sözleşmedir. Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tabloda vergiye tabi kağıtlar; 

“akitlerle ilgili kağıtlar”, “kararlar ve mazbatalar”, “ticari işlemlerde kullanılan 

kağıtlar” ve “makbuzlar ve diğer kağıtlar” olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştır. Bu 

bağlamda vadeli işlem sözleşmeleri akitlerle ilgili kağıtlar grubuna girmektedir. Bu 

durumda, bir vadeli işlem sözleşmesinin ne şekilde vergiye tabi tutulup 

tutulmayacağı sözleşmenin belli bir parayı ihtiva edip etmediğine göre tespit 

edilecektir. Bu bağlamda belli bir parayı ihtiva eden vadeli işlem sözleşmeleri ‰ 

                                                 
187 26.12.2003 tarih 25328 sayılı R.G.'de yayımlanan 42 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinin ilgili hükmü gereğince 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. 
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7.5188 oranında vergiye tabidir. Belli parayı ihtiva etmeyenlerde ise Damga Vergisi 

5,900,000-TL189’dir.     

  Döviz üzerinden düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri için Damga Vergisi 

hesaplanırken belgelerin düzenlenme tarihindeki T.C.Merkez Bankası tarafından 

açıklanan döviz satış kurları esas alınacaktır. Eğer T.C.Merkez Bankası sözleşmenin 

düzenlendiği tarihte döviz satış kuru açıklamamışsa, en son duyurduğu kurlar esas 

alınacaktır.190 

  Damga Vergisi Kanunu’nda vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin istisna 

hükmü yer almaktadır. 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 4761 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 

6.Maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Damga Vergisinden istisna 

tutulmuş kağıtları sayan 2 sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” 

başlığının altına  19 numara ile bir bent eklenmiştir. Söz konusu 19 numaralı bent 

aynen şu şekildedir : “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar 

aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, 

ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak 

üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, 

satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.” 

                                                 
188 01.01.2004 tarihinden itibaren. 
189 01.01.2004 tarihinden itibaren. 
190 ÇETİN,1999,s.45. 
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  Yukarıdaki istisna bendinde geçen “vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri” 

ibaresinin forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmelerinin tümünü kastettiği 4761 

sayılı Kanun’un konuya ilişkin gerekçesinden anlaşılmaktadır.191   

    Bu bağlamda yukarıdaki istisna hükmüne istinaden sadece bankalar 

arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan vadeli işlem 

sözleşmeleri (forward, futures, opsiyon ve swap) Damga Vergisi’nden müstesnadır. 

 

  Vadeli işlem sözleşmelerini Damga Vergisi’nden istisna tutan bir diğer 

kanun maddesi de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40.Maddesinin 

2.Fıkrasıdır : “Münhasıran, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası 

araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem 

göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, 

denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının 

%20'sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu fıkra kapsamındaki sermaye piyasası araçları 

damga vergisinden muaftır.” Dolayısıyla  ; söz konusu kanun maddesi anlamında 

kurulmuş olan borsalarda işlem gören vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmeleri 

Damga Vergisi’nden müstesnadır. Burada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinin 

taraflarının kimler olduğu söz konusu istisna açısından önem taşımamaktadır.  

                                                 
191 KESKİN,2002,s.169. 
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 5.7-Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Açısından 

Vadeli İşlem Piyasası Kazançlarının Durumu  

  Çeşitli ülkelerin şahsilik ve mülkilik ilkelerini aynı vergiler bakımından 

farklı şekilde kabul etmeleri birden fazla devletin vergilendirme yetkisinin aynı 

yükümlüler ve aynı vergi konuları üzerinde çakışması sonucunu doğurmaktadır. 

Buna; hukuki anlamda uluslararası çifte vergilendirme denilmektedir. Buna karşılık; 

aynı vergi konusu üzerinden birden fazla kişinin birden fazla devlet tarafından vergi 

yükümlüsü tutulması ise ekonomik anlamda uluslararası çifte vergilendirmeyi 

oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda çifte vergilendirme, vergi konularının birden 

çok devlet tarafından değişik nitelendirilmesinden veya vergi matrahının değişik 

usullerle hesaplanması nedeniyle meydana gelebilmektedir.192    

  Devletler, uluslararası çifte vergilendirmeyi  tek taraflı olarak veya 

uluslararası  anlaşmalarla önleyebilirler.  

  Devletlerin vergilendirme yetkilerini yasalarla tek taraflı olarak 

sınırlandırmaları, hukuki anlamda çifte vergilendirmeyi önlemek için başvurulacak 

ilk yoldur. Vergilendirmede ikamet ilkesini kabul eden devletler, gelir veya servetin 

kaynağı olan devletlerin vergilendirme yetkisini tanıyarak çifte vergilendirmeyi 

önleyecek tedbirler alabilirler. Bu konuda iki yöntemden söz etmek mümkündür: 

mahsup ve istisna yöntemi. Mahsup yönteminde; vergilendirme ikamet ilkesini kabul 

eden devlet vergiyi, yükümlülerin gerek ülke içinde ve gerekse ülke dışında sahip 

                                                 
192 ÖNCEL,2004,s.58. 
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olduğu kaynaklar üzerinden hesaplar ve yabancı ülkede ödenmiş olan vergiyi, 

hesaplanan toplam vergiden mahsup eder. İstisna yönteminde ise; vergi yalnız ülke 

içinde sahip olunan kaynaklar üzerinden hesaplanır; yabancı ülkelerdeki gelir ve 

servet unsurları göz önüne alınmaz.193  

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3.Maddesinin 2.Bendinde, Resmi 

daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere 

bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 

yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında elde 

ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri hükme 

bağlanmıştır. Ancak bu kişilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç 

ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş 

bulunanlar söz konusu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler. Gelir 

vergisi kanunu burada çifte vergilendirmeyi önlemek için “istisna” yöntemini 

benimsemiştir. Dolayısıyla GVK’nın 3.Maddesinin 2.Bendinde belirtilen Türk 

vatandaşlarının yabancı bir ülkede vadeli işlem sözleşmelerinden elde ettiği gelirler 

eğer o ülkede gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuşsa Türkiye’de 

ayrıca bir gelir vergisi ödenmeyecektir. 

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 123.Maddesinde tam mükelleflerin 

yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri 

benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde 

edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirileceği belirtilmektedir. Söz 

konusu indirilecek miktar gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 

                                                 
193 ÖNCEL,2004,s.58. 
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ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde aradaki fark dikkate alınmaz. 

Gelir vergisinin yabancı ülkede elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, 

bunların gelire olan oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre; söz konusu 

123.Maddede ise çifte vergilemeyi önlemek için mahsup yönteminin kabul edildiği 

görülmektedir.194   Bu bağlamda; tam mükelleflerin yabancı ülkelerde vadeli işlem 

sözleşmelerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri benzer vergiler, 

Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin, yabancı ülkede vadeli işlem sözleşmelerinden 

elde edilen kazançlara isabet eden kısmından indirilir. İndirilecek tutar, gelir 

vergisinin yabancı ülkede vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançlara 

isabet kısmından fazla olduğu durumlarda fark dikkate alınmamaktadır.  

  5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nda olduğuna benzer şekilde yabancı ülkelerde ödenen vergilerin mahsubu 

ilkesi kabul edilmiştir. KVK’nın 43.Maddesine göre; yabancı memleketlerde elde 

edilerek Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde 

ödenen benzeri vergiler Türkiye'de tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup 

edilecektir. Ancak yine aynı maddenin 1.Bendine göre; indirilecek miktar,yabancı 

memleketlerde elde edilen kazançlara, KVK’nın 25.Maddesinde yazılı oranların 

uygulanmasıyla bulunacak miktardan fazla olamaz. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinin yabancı ülkelerde vadeli işlem sözleşmelerinden elde ettiği ve 

Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirdiği kazançlardan, yabancı ülkede 

ödediği benzeri vergiler Türkiye’de tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup 

edilebilecektir.  

                                                 
194 ÖNCEL,2004,s.59. 
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  Devletlerin vergilendirme yetkilerini tek yanlı olarak yasalarla 

sınırlandırmaları çifte vergilendirmeyi tamamen önlemek bakımından yeterli 

olamamaktadır. Bu nedenle Devletler uluslararası anlaşmalarla vergilendirme 

yetkilerini karşılıklı olarak sınırlandırma yoluna gitmektedirler. Çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları genellikle gelir, servet ve veraset ve intikal 

vergileri alanlarında yapılmaktadır.195 8 Haziran 2004 tarihi itibariyle Devletimizin 

taraf olduğu ellibeş adet çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yürürlükte 

bulunmaktadır.196 Bu anlaşmalardan İngiltere, ABD ve Almanya ile olanları 

incelenmiştir. Ancak diğer Devletlerle yapılan anlaşmalar da benzer hükümleri ihtiva 

etmektedirler. Bu anlaşmalarda farklı gelir unsurlarına ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. Vadeli işlem piyasaları ile ilgili olabilecek gelir unsurları; ticari 

kazançlar, faiz ve diğer gelirlerdir. Anlaşmaların “ticari kazançlar” maddelerinin 

1.fıkralarında “Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer 

Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk 

bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde 

ticari faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir” 

hükümleri yer almaktadır. Buna göre ticari faaliyet kapsamında elde edilen vadeli 

işlem sözleşmesi kazançlarının ticari kazanç olarak atfedilmesi nedeniyle örneğin bir 

Türk teşebbüsüne ait kazanç, mezkur teşebbüs diğer akit Devlette yer alan bir işyeri 

vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmuyorsa, yalnızca Türkiye’de vergilendirilecektir. 

Eğer Türk teşebbüsü akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 

                                                 
195 ÖNCEL,2004,s.61. 
196 T.C.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Web Sayfası, www.gelirler.gov.tr.  
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bulunuyorsa, söz konusu işyerine doğrudan veya dolaylı olarak atfedilebilen miktarla 

sınırlı olmak üzere akit devlette vergilendirilecektir.197  

  Anlaşmaların, faiz gelirini düzenleyen maddelerinin 4.fıkralarında “faiz 

terimi, devlet tahvillerinden ve ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 

paylaşma hakkını tanısın tanımasın her çeşit tahvillerden ve her nevi alacaktan doğan 

gelir ile bu gelirin elde edildiği devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan 

diğer bütün gelirleri kapsar.” denilmektedir. Daha önce de değinildiği üzere vadeli 

işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançlar genelde faiz olarak 

değerlendirilememektedir. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmesi kazançlarının 

anlaşmalardaki “faiz” tanımına dahil olmadığı açıktır.198 

     “Diğer gelirler” ise anlaşmaların ilgili maddelerinde “Bir Akit Devlette 

elde edilen ve bu Anlaşmanın bundan önceki Maddelerinde ele alınmayan gelir 

unsurları, bu Devlette vergilendirilebilir. Her iki Akit Devletin dışındaki 

kaynaklardan elde edilen gelir unsurları, yalnızca söz konusu geliri elde eden kişinin 

mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir” hususları yer almaktadır. 

Önceki bölümlerde ayrıntılı şekilde üzerinde durulduğu şekliyle, vadeli işlem 

sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin, eğer ticari faaliyet kapsamına dahil 

olmuyorlarsa, dahil olabilecekleri bir grubun olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle 

vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler anlaşmalarda yer alan “diğer 

gelirler” gurubunda düşünülmelidir. Bu bağlamda; bir akit Devlette elde edilen 

vadeli işlem sözleşmesi gelirleri, söz konusu geliri elde eden kişinin mukim olduğu 

akit Devlette vergiye tabi tutulacaktır. Benzer şekilde her iki akit Devletin dışındaki 

                                                 
197 T.C.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Web Sayfası, www.gelirler.gov.tr. 
198 İbid.   



 130 

kaynaklardan elde edilen vadeli işlem sözleşmeleri kazançları yine bu kazançları elde 

eden kişinin mukimi olduğu Devlette vergiye tabi olacaktır.199  

     Sonuç olarak Devletimizin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarında vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin olarak özel düzenlemeler yer 

almamaktadır. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmesi kazançları bu anlaşmalar 

dahilinde “ticari kazanç” ve “diğer gelirler” olarak düşünülmelidir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   

                                                 
199 T.C.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Web Sayfası, www.gelirler.gov.tr. 
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VI.BÖLÜM 

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA VERGİLENDİRMENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ, VERGİLENDİRMEDE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 6.1-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin (Türev Ürünlerin) Kıymetli Evrak ve 

Menkul Kıymetler Açısından Değerlendirilmesi 

  Vadeli işlem sözleşmelerinin kıymetli evrak ve menkul kıymet sayılıp 

sayılamayacağı konusuna V.Bölüm’de değinilmişti. Buna göre; vadeli işlem 

sözleşmeleri, organize piyasalarda işlem gören ve tezgah üstü piyasalarda işlem 

gören vadeli işlem sözleşmeleri olarak ayrı ayrı irdelenmişti.  

  İlgili başlık altında ayrıntılı açıklandığı üzere forward, swap ve tezgah üstü 

piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerinin yapılmasında kanunla getirilmiş bir 

şekil şartı bulunmamaktadır. Hatta bu sözleşmeler yazılı yapılabileceği gibi sözlü de 

yapılabilmektedir. Bu nedenle bu sözleşmelerde bir senedin varlığı bile şart değilken 

bunların kıymetli evrak olarak kabul edilmeleri çok da mümkün değildir. Çünkü 

Kıymetli evrakın temel özelliği senet ile senette işaret edilen hak arasındaki bağdır. 

  Diğer yandan borsada (organize piyasalarda) işlem gören futures ve 

opsiyon sözleşmeleri sıkı şekil şartlarına tabidirler. Buradaki şekil geçerlilik şartıdır. 

Dolayısıyla senet ile hak arasındaki ayrılmaz bağın da varlığını bu sözleşmeler için 

kabul etmek gerekmektedir. Bu sayede borsalarda işlem gören futures ve opsiyon 

sözleşmelerinin kıymetli evrak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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  Vadeli işlem sözleşmelerinin menkul kıymet özelliği de V.Bölüm’de 

ayrıntılı şekilde incelenmişti. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda nelerin 

menkul kıymet olduğu ve nelerin diğer sermaye piyasası aracı sayıldığı detaylı 

şekilde ele alınmıştır. Menkul kıymetin söz konusu Kanun’da yapılan tanımındaki 

özelliklere göre vadeli işlem sözleşmeleri dönemsel gelir getirmezler, misli nitelikte 

değildirler ve seri halinde çıkarılmazlar. Ayrıca vadeli işlem sözleşmeleri sadece 

yatırım amacıyla yapılmazlar. Riskten korunma amacı da bu sözleşmelerin 

yapılmasındaki en önemli nedenlerden biridir. Bu nedenlerle vadeli işlem 

sözleşmelerini menkul kıymet olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu çerçevede 

Danıştay’ın da aynı doğrultuda kararı mevcuttur.200 Diğer yandan vadeli işlem 

sözleşmelerinin (türev ürünlerin) şartlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirleniyor olması, bu araçların “diğer sermaye piyasası aracı” olarak kabul 

edilmelerini gerektirmektedir.  

  Bu konudaki açıklamaların ışığında, vergisel açıdan Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yapılması gerekli değildir. Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre vadeli işlem piyasası araçlarının “diğer sermaye piyasası araçları” 

grubuna dahil olduğu kabul edilmesi gereken bir husustur. Vadeli işlem 

sözleşmelerinin vergilendirilmesine ilişkin asıl düzenlemelerin vergi kanunlarımızda 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu konuya takip eden sayfalarda 

değinilecektir. 

 

                                                 
200 Bu karara V.Bölüm’de değinilmiştir. 



 133 

 6.2-Örnek Ülkelerin Vergi Mevzuatları Açısından Vadeli İşlem 

Sözleşmelerinin Vergilendirilmesinin Değerlendirilmesi 

  IV.Bölüm’de vadeli işlem sözleşmelerinin Amerika’da, Fransa’da, 

Arjantin’de ve Pakistan’da ne  şekilde vergilendirildiğine, örnek olması bakımından, 

genel olarak değinilmişti.  

  Amerika ve Fransa’da vadeli işlem sözleşmelerinin vergisel boyutu 

değerlendirildiğinde, iki tane önemli çıkarım yapmak mümkündür. Bunlardan 

birincisi; her iki ülkenin vergi mevzuatında da vadeli işlem sözleşmelerine yönelik 

özel düzenlemelerin varlığıdır. Buna karşın Türk vergi mevzuatında vadeli işlem 

sözleşmelerine yönelik özel bir düzenleme yer almamaktadır ve bu sözleşmelerin 

vergilendirilmesi mevcut vergi mevzuatına göre yapılmaktadır. Bu bağlamda vadeli 

işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklığın sağlanabilmesi için vergi 

mevzuatında özel düzenlemelerin yer alması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü 

V.Bölüm’de de değinildiği üzere vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesinde 

tartışmalı durumlar söz konusu olabilmektedir.  

   İkinci çıkarım ise her iki ülkede vadeli işlem sözleşmelerinin riskten 

korunma amacıyla yapılması durumunda bir takım vergi avantajlarının söz konusu 

olmasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere türev ürünler, hem kazanç sağlamak 

amacıyla (spekülasyon amacıyla) hem de finansal risklerden korunmak amacıyla 

tercih edilmektedir. Ancak finansal risklerden korunma amacı diğer amaca oranla 

daha ağır basmaktadır. Söz konusu her iki ülkede de olduğu gibi riskten korunma 

amacıyla yapılan vadeli işlem sözleşmelerine bir takım vergi avantajları getirilmesi 

yerinde bir uygulamadır. Çünkü bir anlamda riskten korunmanın bir zorunluluk 



 134 

olarak varsayılması mümkündür. Ayrıca risklerin tüm ekonomik birimlerce en aza 

indirilmesi durumunda bunun ekonomik istikrara katkısı da yadsınamaz boyutta 

olacaktır. Çünkü türev ürünlerin kullanımının artması, sıra dışı olayların 

gerçekleşmemesi şartıyla, gelecekteki bekleyişlerin gerçekleşme ihtimalini 

yükseltecektir. Bu nedenlerle türev ürünlerin faydaları önemli boyutlara 

varabilmektedir. Dolayısıyla riskten korunma  amaçlı işlemlerin bir anlamda vergi 

yolu ile teşviki faydalı bir uygulamadır.  

  Söz konusu örnek her iki ülkenin vergi mevzuatında hangi işlemlerin 

riskten korunma amacıyla yapılmış sayılacağı mevzuatlarında açıklanmıştır. Bu 

bağlamda ülkemiz vergi mevzuatında  türev ürünlere ilişkin özel düzenleme olmadığı 

gibi riskten korunma amacıyla yapılan işlemlere ilişkin düzenlemeler de doğal olarak 

mevcut değildir. Bize göre vergi kanunlarımızda türev ürünlere ilişkin özel 

düzenlemelerin yapılması zaruridir ve örnek ülkelerde olduğu gibi riskten korunma 

amaçlı işlemlere de bir takım vergisel avantajların getirilmesi yerinde olacaktır.  

  Arjantin ve Pakistan’ın vergi mevzuatlarında, Amerikan ve Fransız vergi 

mevzuatlarında olduğu gibi, vadeli işlem sözleşmesi kazançlarına ilişkin ayrıntılı 

düzenlemeler yer almamasına rağmen yine de bir takım özel düzenlemelere yer 

verildiği görülmüştür. 

 

 

 



 135 

 6.3-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından 

Değerlendirilmesi 

  Vadeli işlem sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu’muz karşısındaki 

durumuna detaylı bir şekilde değinilmiştir. Buna göre vadeli işlem sözleşmelerinden 

(türev ürünlerden) elde edilen gelirlerin, Kanun’da sayılan gelirin yedi unsurundan 

yalnızca ikisi kapsamında değerlendirilebileceğini belirtmiştik. Bunlar; ticari 

kazançlar ve diğer kazanç ve iratlar unsurlarıdır. Vadeli işlem sözleşmelerinden elde 

edilen kazançların ise menkul sermeye iradı olarak değerlendirilmesi genelde pek 

mümkün olamamaktadır. Ancak V.Bölüm’de de açıklandığı gibi faiz forward 

sözleşmelerinde vade tarihinde edimlerin ifası gerçekleştirilirse bir tarafın diğer bir 

tarafa ödediği faiz, menkul sermaye iradı olarak nitelendirilmelidir. 

  Bu bağlamda; ticari bir işletme dahilinde veya ticari faaliyet kapsamında 

vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde sağlanan kazancın ticari kazanç olduğu gayet 

açıktır. Bu nedenle ticari işletmeler türev ürünlerden sağladıkları kazançları ticari 

kazanç olarak beyan edeceklerdir. Bunun yanında vadeli işlem sözleşmesine konu 

olan malı üreten yada girdi olarak kullanan ve söz konusu malın fiyatında meydana 

gelmesi muhtemel dalgalanmalardan ve bu nedenle meydana gelmesi olası risklerden 

korunmak veya kazanç elde etmek amacıyla belirli bir sermayenin ve emeğin 

birleştirilmesi sonucunda gerçekleştirilen ve devamlılık arz eden vadeli işlem 

sözleşmelerinin alım-satım  işlemleri ticari işletmeyi doğrudan ilgilendirdiği için bu 

faaliyetler de ticari faaliyet kapsamında kabul etmek gerekmektedir. Ancak daha 

önce de belirttiğimiz gibi finansal risklerden korunma amacıyla yapılan işlemler için 

ayrı vergi mevzuatı düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 
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  Yine V.Bölüm’de açıklanan gelirin “diğer kazanç ve iratlar” unsuruna 

ilişkin mevzuat kapsamında türev ürünlerden elde edilen kazançların “diğer kazanç 

ve iratlar” sınıfına dahil olduğuna ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Bu 

bağlamda türev ürünlerden elde edilen kazançlar  ticari kazanç olarak dikkate 

alınamıyorsa (menkul sermaye iradı olarak da kabul edilemediği için) yürürlükteki 

GVK’ya göre vergiye tabi olması söz konusu değildir. Ancak; arızi olarak ticari 

işlemlerin icrasından doğan kazançların “arızi kazanç” olarak vergiye tabi tutulacağı 

belirtildiğinden, devamlılık içermemekle birlikte kazanç elde etme gayesi ile yapılan 

türev işlemlerden kazanç elde edilmesi halinde bu kazancın arızi ticari kazanç olarak 

vergiye tabi olması söz konusu olmaktadır. 

 

 6.4-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 

Değerlendirilmesi 

  Daha önce mevzuatı detaylı bir şekilde açıklandığı üzere Kurumlar Vergisi 

mükellefleri Kanun’da sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, 

dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları olarak sayılmıştır. 

Kurumlar Vergisi mükellefleri tam ve dar mükellefler olarak ikiye ayrılmıştır. Bu 

çerçevede tam mükelleflerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında türev ürünlerden 

elde edecekleri kazançların tamamı Kurumlar Vergisi matrahına dahil olacaktır. 

Diğer yandan, dar mükelleflerin sadece Türkiye’de türev ürünlerden elde ettikleri 

kazançlar Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.  

 



 137 

 6.5-Vadeli İşlem Sözleşmeleri İle Mevduat Faizi Gelirlerinin 

Vergilendirilmesinin Peçelenmesi Sorunu 

  Bu konunun en başında “peçeleme” kavramı ile neyin ifade edilmek 

istendiğine değinmek gerekmektedir. 

  Vergi yasalarının vergilendirme konusu yaptığı özel bir hukuk işlemiyle 

ulaşılması gereken iktisadi sonucu elde etmek için vergi yasasınca vergilendirme 

konusu sayılmamasından faydalanmak üzere, olağan ve doğal kullanımı dışında 

başvurulan başka tür ve nitelikteki özel hukuk işlemine peçeleme ya da perdeleme 

işlemi denilmektedir.201 

  Ülkemizde döviz forward ve döviz swap sözleşmeleriyle peçeleme yoluna 

gidilebilmektedir. Döviz forward sözleşmesiyle peçeleme şu şekilde 

yapılabilmektedir. Örneğin; A kişisi 100,000,000,000-TL ile bankaya gitmiştir. 

Banka A’ya 1-USD=1,000,000-TL kurdan 100,000-USD satar ve bu döviz vadesiz 

veya vadeli döviz tevdiat hesabına yatırılır. Sonra bir döviz forward anlaşması yapılır 

ve buna göre banka bir yıl sonra 100,000-USD’yi A’dan 1-USD=1,200,000-TL 

kurdan almayı  taahhüt etmiştir. Vade tarihinde banka A’ya 120,000,000,000-TL 

ödeme yapar.. Vadedeki kurla, döviz satışına esas olan kur arasında %20 oranında 

fark vardır. Dolayısıyla A, 100,000,000,000-TL üzerinden %20 kar elde etmiştir. Bu 

%20’lik oran gerçekte söz konusu bankanın bir yıllık mevduat faizi oranının gelir 

vergisi stopajı yapılmamış haline isabet etmektedir. Bu sayede, A’nın elde ettiği 

kazanç kur farkı gibi gösterilmekte ve bu nedenle de mevduat faizlerine uygulanan 

Gelir Vergisi Stopajı (GVK’nın 94.Maddesi uyarınca) uygulanmamaktadır.  Döviz 

                                                 
201 KESKİN,2002,s.150. 
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swap sözleşmesi ile peçelemede ise işleyiş aynıdır. Ancak bu durumda mudi bankaya 

TL ile değil de bir dövizle gitmektedir. Söz konusu döviz ise cari veya belirlenen 

kurdan başka bir dövize çevrilmekte daha sonra vade tarihinde anlaşılan kurdan 

dövizler tekrar el değiştirmektedir. Bu işlemde de sağlanan kazanç kur farkı gibi 

gösterildiği için Gelir Vergisi stopajı uygulanmamaktadır.  

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3.Maddesinde “…vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” 

denilmektedir. Bu bağlamda yukarıda örneklerle açıklanan işlemlerde elde edilen 

kazancın; bankanın aynı vade için belirlenmiş olan vadeli mevduat faiz oranına denk 

veya çok yakın olması, mudiye satılan dövizin yine bankadaki bir hesapta 

bekletiliyor olması işlemin özü itibariyle bir vadeli mevduat hesabı açma işlemi 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla gerçekte elde edilen gelir bir faiz geliri 

olmaktadır. 

  Ancak bu konuya ilişkin Danıştay 4.Dairesi’nin 1997/3053 Esas ve 

1998/482 sayılı Kararı “…Döviz alım-satım tarihleri arasındaki kur farkı faiz değil, 

Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybetmesinden kaynaklanan bir 

artıştır. Dövizin banka tarafından müşterilere satılması ve belli bir süre sonra 

müşterilerden satın alınması da, oluşan farka faiz niteliğini kazandırmamaktadır” 

şeklindedir. Bu karar doğrultusunda bu tür bir kazancın faiz kazancı olarak 

değerlendirilmesi ve dolayısıyla menkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu işlemlerden elde edilen kazançların 

gerçekte faiz geliri olması nedeniyle Gelir Vergisi kanununa bu tür işlemleri gelir 

vergisi stopajına tabi tutan hükümlerin eklenmesi bizce yerinde olacaktır.  
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 6.6-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 

Değerlendirilmesi 

  V.Bölüm’de de açıklandığı üzere vadeli işlem sözleşmelerine konu olan 

varlığın sözleşmenin vade tarihinde fiziken teslim edilmesi durumunda yapılan 

teslimin Katma Değer Vergisi’ne tabi olacağı kuşkusuzdur. Ancak vadeli işlem 

sözleşmelerine konu olabilen bir takım varlıkların teslimi KDVK’nın 17.Maddesinin 

4/g bendine istinaden katma değer vergisinden müstesnadır. Bu varlıklardan 

konumuzu en çok ilgilendirenleri; külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, 

para,  hisse senedi, tahvil ve  metaldir. Bu konuda önemli bir nokta da KDVK’nın 

17.Maddesinin 4/e bendine göre Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına 

giren işlemlerin KDV’den istisna edilmiş olmasıdır. Diğer yandan vadeli işlem 

sözleşmelerinin nakdi uzlaşma ile kapatılması durumunda ödenen tutarın hizmet 

veya mal bedeli gibi düşünülmesi pek de mümkün olmadığı için söz konusu 

tutarların KDV’ye tabi olmadığı sonucuna varılmıştır. 

  Opsiyon primi de KDV açısından önemli bir konudur. Opsiyon primi özü 

itibariyle opsiyon sözleşmesinin bir anlamda bedeli konumundadır. Bu nedenle 

opsiyon primi KDV’ye tabi olması gerekmektedir. 
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 6.7-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 

Kanunu Açısından Değerlendirilmesi 

  V.Bölüm’de ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere BSMV vergisinin 

mükellefleri BSMVK’nın 30.Maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta 

şirketleridir. Diğer yandan banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 

sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her 

ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi 

lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 

BSMV’ye tabidir. Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri 

dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları 

paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım satıma 

tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt 

etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar 

ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere 

devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları, 

gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları 

paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir. 

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na göre finansal türev ürünlerinin alım 

satımına aracılık eden ve BSMV’nin mükellefi sayılan banka, banker ve sigorta 

şirketlerinin bu işlemler nedeniyle komisyon, prim, alım-satım kazancı adı altında 

lehlerine aldıkları paralar %5 oranında, kambiyo muamelelerinde satış miktarının 

‰1’i oranında, bankalar arasındaki kambiyo muamelelerinde %0 oranında 

BSMV’ye tabidir. Bu çerçevede konumuzu yakından ilgilendiren bir istisna gündeme 
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gelmektedir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29.Maddesinin (p) bendine 

göre arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV’den 

müstesnadır. Dolayısıyla; söz konusu bent hükmü ile arbitraj işlemleri hem kambiyo 

satışları üzerinden alınan ‰1 oranındaki BSMV’den, hem de arbitraj işlemi 

sonucunda lehe para kalması durumunda bu tutarlar üzerinden alınan %5 oranındaki 

BSMV’den istisna edilmiştir. Buna göre ülkemizde uygulanan döviz forward ve 

döviz swap sözleşmelerini Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Bankalar Birliği’ne verdiği 

14.01.1997 tarih ve 1425 sayılı muktezaya göre ve Danıştay 7.Dairesi’nin 

E:1997/735, K:2000/156 sayılı ve 25.01.2000 tarihli kararına göre arbitraj işlemi 

olarak kabul etmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu işlemler BSMV’den müstesnadır. 

Aynı şekilde dövizi konu alan ve yabancı para birimlerine dayalı olan forward, 

futures ve opsiyon sözleşmelerindeki edimler ifa edildiği zaman bunlar da arbitraj 

işlemi gibi sayılmalıdır. 

  BSMV açısından önem arz eden bir diğer konu da vadeli işlem 

sözleşmelerinin alınıp-satılması durumunda BSMV’ye tabi olup olmayacağıdır. Daha 

önce de bahsedildiği üzere vadeli işlem sözleşmeleri menkul kıymet 

sayılmamaktadır. Dolayısıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 

28.Maddesinin 2.Fıkrasında menkul kıymet alım-satımının verginin konusunu 

oluşturduğu belirtildiğinden vadeli işlem sözleşmelerinin BSMV mükellefleri 

tarafından alınıp-satılması sonucu lehlerine kalan paralar BSMV’den müstesna 

olacaktır. 
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 6.8-Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Damga Vergisi Kanunu Açısından 

Değerlendirilmesi 

  Damga Vergisi Kanunu 1.Maddesi’ne göre Damga Vergisinin konusu 488 

sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtlardır. Damga 

Vergisinin mükellefi ise Kanun’un 3.Maddesi’ne göre 1.Madde’de bahsedilen 

kağıtları imza edenlerdir. 

  Vadeli işlem sözleşmeleri, adından da anlaşılacağı üzere, birer sözleşmedir. 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tabloda vergiye tabi kağıtlar arasında 

“akitlerle ilgili kağıtlar” da yer almaktadır. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmeleri de 

Damga Vergisi’ne tabi olmaktadır. Ancak Damga Vergisi Kanunu’nda vadeli işlem 

sözleşmelerine ilişkin istisna hükmü yer almaktadır. 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 4761 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un 6.Maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Damga 

Vergisinden istisna tutulmuş kağıtları sayan 2 sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni 

işlerle ilgili kağıtlar” başlığının altına  19 numara ile bir bent eklenmiştir. Söz konusu 

19 numaralı bent ile “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar 

aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, 

ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak 

üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, 

satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.” Damga 

Vergisi’nden istisna tutulmuştur. Mezkur bentteki vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri; forward, futures, swap ve opsiyon sözleşmelerinin tümünü 
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kapsamaktadır. Buna göre sadece bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya 

bankalar aracılığıyla yapılan vadeli işlem sözleşmeleri (forward, futures, opsiyon ve 

swap) Damga Vergisi’nden istisna edilmiş olmaktadır. 

  Vadeli işlem sözleşmelerini Damga Vergisi’nden istisna tutan bir diğer 

kanun maddesi de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40.Maddesinin 

2.Fıkrasıdır : “Münhasıran, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası 

araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem 

göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, 

denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının 

%20'sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu fıkra kapsamındaki sermaye piyasası araçları 

damga vergisinden muaftır.” Bu sayede ; söz konusu kanun maddesi anlamında 

kurulmuş olan borsalarda işlem gören vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmeleri 

Damga Vergisi’nden müstesnadır. Burada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinin 

taraflarının kimler olduğu söz konusu istisna açısından önem taşımamaktadır. 
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SONUÇ 

 

  Bu çalışmada konu altı bölümde ele alınmıştır. Bunlardan I. ve 

II.Bölüm’lerde vadeli işlem piyasaları ve vadeli işlem sözleşmeleri kavramsal olarak 

ele alınmış ve ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. III.Bölüm’de ise, vadeli işlem 

piyasalarına ve sözleşmelerine ilişkin kambiyo ve sermaye piyasası mevzuatı 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ülkemizde vadeli işlem piyasaları ve 

sözleşmelerine ilişkin kambiyo ve sermaye piyasası mevzuatında bir takım 

düzenlemelerin var olduğu müşahede edilmiştir. 

  Çalışmanın IV.Bölüm’ünde ise vadeli işlem piyasalarının yabancı 

ülkelerdeki vergisel boyutu ele alınmıştır. Bu bağlamda örnek teşkil etmesi amacıyla 

gelişmiş ülkeler olan Amerika’nın ve Fransa’nın, gelişmekte olan ülkeler açısından 

da Arjantin’in ve Pakistan’ın vergi mevzuatı genel hatlarıyla irdelenmiştir. Bu 

irdeleme sonucunda bu ülkelerde (daha çok gelişmiş ülkelerde) vadeli işlem 

sözleşmelerine ilişkin vergisel düzenlemelerin olduğu ve riskten korunma amacıyla 

yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesinde özel düzenlemelere 

gidildiği görülmüştür. Avrupa Birliği açısından ise türev ürünlerin 

vergilendirilmesinde ortak bir yöntem belirlenmemiştir. V.Bölüm’de de vadeli işlem 

piyasalarının vergilendirilmesi Türk vergi mevzuatı açısından ele alınmıştır. 

Ülkemizde yürürlükte olan vergi kanunlarında  vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin 

herhangi özel bir düzenlemeye neredeyse hiç rastlanılamamıştır. Ancak mevcut vergi 

mevzuatına göre yapılan değerlendirmeler ışığında vadeli işlem sözleşmelerinden 

elde edilen gelirlerin genelde ticari kazanca veya arızi kazanca dahil olabileceği 

sonucuna varılmıştır. İstisnai olmak üzere söz konusu gelirler menkul sermaye iradı 
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olarak da değerlendirilebilmektedir. Kurumlar vergisi açısından ise vadeli işlem 

sözleşmelerinden elde edilen gelirler kurum kazancı olarak değerlendirilmiştir.  

  Vadeli işlem sözleşmeleri Katma Değer Vergisi kapsamında da ele 

alınmıştır. Bunun sonucunda, KDVK’nın 17/4 (g) maddesine istinaden vadeli işlem 

sözleşmeleri sonucunda gündeme gelen teslimlerin büyük kısmının KDV’den istisna 

tutulduğu görülmüştür.   

  Banka ve Sigorta Muamele Vergisi açısından da vadeli işlem sözleşmeleri 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda vadeli işlem sözleşmeleri açısından 

BSMV’nin geniş uygulama alanı bulduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında 

BSMV’ye ilişkin arbitraj işlemleri istisnasının dövize dayalı vadeli işlem 

sözleşmelerini de kapsadığı tespit edilmiştir.  

  Vadeli işlem sözleşmelerinin Damga Vergisi açısından incelenmesi 

neticesinde de vadeli işlem sözleşmelerinin her şeyden önce bir sözleşme olmaları 

nedeniyle Damga Vergisine tabi oldukları ancak bunlara ilişkin hem Damga Vergisi 

Kanunu’yla hem de Sermaye Piyasası Kanunu’yla geniş kapsamlı istisnaların 

getirildiği müşahede edilmiştir.  

  Ayrıca Ülkemizin taraf olduğu uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarında türev ürünlere ilişkin özel hükümlere rastlanılamamıştır.   

  Çalışmanın VI.Bölümü’nde de elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bu 

çerçevede döviz forward ve döviz swap sözleşmeleri sonucunda  ortaya çıkabilen 

peçeleme sorununa değinilmiş ve bu sözleşmelerden elde edilen gelirlerin gerçekte 

faiz geliri olduğuna ve bunların stopaja tabi tutulabilmesi için vergi kanunlarında 

özel düzenleme yapılması gereğine işaret edilmiştir.  
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  Sonuç olarak verginin kanuniliği ilkesi gereği vadeli işlem 

sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin yürürlükteki mevcut vergi kanunları 

çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir. Vergi mevzuatımızda vadeli işlem 

sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı özel düzenlemeler yer almadığı için bir takım 

tartışmalar ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Vadeli işlem piyasalarının ülkemizde 

gelişebilmesi ve sağlıklı bir vergilemenin yapılabilmesi için vergi kanunlarında 

ayrıntılı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu söz konusudur.   
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ÖZET 

 

  Vadeli işlem sözleşmeleri; belirlenen bir tarihte, fiyatta, miktarda, kalitede 

ve yerde, satıcının alıcıya bir malı veya kıymeti, alıcının da satıcıya bunların nakit 

değerini karşılıklı olarak teslim etmesini öngören kanunen bağlayıcı bir 

anlaşmalardır. Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasalara ise vadeli 

işlem piyasaları denilmektedir. Bu piyasalar tezgah üstü veya organize piyasalar 

olabilirler. 

  Dünya tarihinde ilk vadeli işlemler Japonya’da Dojima Pirinç Pazarı ve 

Hollanda’da Antwerp Tahıl Pazarı’nda yapılmıştır. Ancak ilk düzenli vadeli işlemler 

borsası Chicago’da 1848 yılında kurulmuştur. Ekonomik birimleri vadeli işlem 

sözleşmelerini kullanma yoluna iten nedenler gelecekte; fiyatlardaki, döviz 

kurlarındaki ve faiz hadlerindeki dalgalanmalardan oluşabilecek risklerden korunmak 

olmuştur. Bu korunma isteği ve buna bağlı olarak vadeli işlem sözleşmelerinin 

kullanımının artması özellikle 1970’li yıllarda gerçekleşmiştir. 1973 yılında Bretton 

Woods sisteminin yıkılması, dünya ekonomisinde yaşanan serbestleşme hareketleri 

ve petrol krizleri gibi nedenlerle döviz kurları ve faiz oranları aşırı dalgalanmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde fiyatlardan, döviz kurlarından ve faiz 

oranlarından kaynaklanan finansal riskler ekonomik birimleri yoğun bir şekilde 

tehdit etmeye başlamıştır. Bu nedenlerle, belirtildiği gibi, vadeli işlem 

sözleşmelerinin kullanımı artmıştır. 

  Ülkemizde ise vadeli işlem sözleşmeleri ve vadeli işlem piyasaları yeni 

sayılabilecek kavramlardır. Ülkemizde kambiyo mevzuatında ve sermaye piyasası 

mevzuatında vadeli işlem sözleşmelerine ve vadeli işlem piyasalarına ilişkin 



düzenlemeler mevcuttur. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve İstanbul Altın 

Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda bazı vadeli işlem sözleşmeleri işlem 

görmektedir. Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi kurulmuştur 

ancak bu borsa henüz faaliyetlerine başlamamıştır. 

  Vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi konusunda, örnek olarak 

incelenen gelişmiş ülkeler olan Amerikan’ın ve Fransa’nın; gelişmekte olan ülkeler 

olan Arjantin’in ve Pakistan’ın vergi mevzuatında bu ürünlere yönelik ayrı 

düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Avrupa Birliği açısından ise türev ürünlerin 

vergilendirilmesinde ortak bir yöntem mevcut değildir. Ülkemiz vergi mevzuatında 

ise vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin neredeyse hiç bir özel düzenleme yoktur. Bu 

nedenle vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi mevcut vergi kanunlarına 

göre yapılmak zorundadır. Ayrıca Ülkemizin taraf olduğu uluslararası çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında da türev ürünlere ilişkin özel hükümler 

yoktur. 

  Vadeli işlem sözleşmeleri; Gelir Vergisine, Kurumlar Vergisine, Katma 

Değer Vergisine, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine ve Damga Vergisine konu 

olmaktadır. Gelir Vergisi açısından, vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen 

gelirler genelde ticari kazanç veya arızi kazanç olarak kabul edilmektedir. İstisnai 

olmak üzere söz konusu gelirler menkul sermaye iradı olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Kurumlar vergisi açısından ise vadeli işlem 

sözleşmelerinden elde edilen gelirler kurum kazancı olarak değerlendirilmektedir.  

  Vadeli işlem sözleşmeleri, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine, Katma 

Değer Vergisine ve Damga Vergisine tabi olmakla birlikte bu kanunlarda vadeli 

işlem sözleşmelerine ilişkin yer alan istisnalar da mevcuttur.  



  Vadeli işlemlerin vergilendirilmesinde yaşanan önemli bir sorun döviz 

forward ve döviz swap sözleşmeleri sonucunda  ortaya çıkabilen peçelemedir. 

Uygulamanın özü itibariyle ülkemizde bu sözleşmelerden elde edilen gelirler aslında 

faiz geliridir. Ancak vergi kanunlarımızdaki yetersizlik dolayısıyla bu gelirler faiz 

geliri olarak kabul edilememektedir ve dolayısıyla Gelir Vergisi stopajı 

yapılamamaktadır.  

  Vadeli işlem piyasalarının ülkemizde gelişebilmesi ve sağlıklı bir 

vergilemenin yapılabilmesi için vergi kanunlarında ayrıntılı düzenlemelerin 

yapılması zorunluluğu mevcuttur.    

 

 

 

    



ABSTRACT 

 

  Derivatives are the legal contracts that includes an engagement for buying 

or selling a good or a financial asset at a specific date, price, quantity, quality and 

place. The markets that derivatives are traded on called as derivatives markets. These 

derivatives markets can be either over the counter markets or organized markets. 

  In the history of world, first derivative transactions were made in Dojima 

rice market (in Japan) and Antwerp cereal market (in Holland). But the first 

organized derivatives market was established in Chicago in 1848. The reasons that 

forced the economic units to use derivatives were hedging the risks which could be 

exist owing to the fluctuations of prices, Exchange rates and interest rates. The usage 

of derivatives increased especially in 1970s according to the desire of hedging the 

risks explained above. Because of the collapsing of Bretton Woods System, 

liberalizations in world economy and petrol crisis, the exchange rates and interest 

rates started to fluctuate extremely. Therefore, the financial risks owing to prices, 

exchange  rates and interest rates began to force the economic units heavily to use 

derivatives. Because of these reasons determined above, the usage of derivatives 

have been increased. 

  In our country derivatives and derivatives markets are nearly new concepts. 

But also there are regulations for derivatives and derivatives markets in our foreign 

exchange  and capital market laws. Some derivatives are traded on İstanbul Stock 

Exchange Derivatives Market and İstanbul Gold Exchange Derivatives  Market. 

Besides, Turkish Derivatives Exchange was established but the transactions have not 

started yet. 



  Tax laws in America, France, Argentina and Pakistan examined to be 

examples for taxation of derivatives, the existence of special tax regulations for 

derivatives was understood. In European Union, there is no consensus about taxation 

of derivatives. In our tax laws, there is nearly no special regulations for derivatives. 

For this reason, taxations of derivatives must be made according to the existing tax 

laws. Behind this, there is no rule about taxation of derivatives in the international 

anti double taxation acts that signed by Turkey. 

  Derivatives are subject to income tax, corporation income tax, added value 

tax, banking and insurance tax and stamp tax. From the perspective of income tax, 

the gains from the derivatives can be accepted as commercial gain and temporary 

gain. Rarely, these gains can be accepted as movable capital gains. From the point of 

view of corporation income tax, the gains from the derivatives are accepted as a 

corporate income. 

  However, derivatives are subject to banking and insurance tax, added value 

tax and stamp tax, there are some exemptions for the derivatives in these laws. 

  An important problem in the taxation of currency forwards and currency 

swaps is camouflaging the taxation. In reality the gains from these derivatives are 

interest gains. But because of the inadequacy regulations in tax laws these gains can 

not be accepted as interest gains so income tax stoppage at source can not be applied. 

  As a conclusion, to improve derivatives markets in our country and to make 

a healty taxation, detailed regulations in tax laws must be made. 

   

    

 



 

 

    


