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GĐRĐŞ 

 

Ekonomide fon aktarımı finansal piyasalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biri bankalardır. Finansal piyasaların 

gelişmesi ile birlikte özellikle teknoloji alanında meydana gelen yenilikler, 

bankacılık işlemlerinin hızını ve kalitesini olumlu yönde etkilemiştir. Diğer taraftan 

finansal piyasaların genişlemesinde ve serbestleşmesinde önemli bir mihenk taşı olan 

Bretton-Woods sisteminden dalgalı kur sistemine geçişle birlikte, bankaların maruz 

kaldıkları riskler de artmıştır.  

 

Bankaların maruz kaldıkları önemli risklerden biri kur riskidir. Kur riski, 

genel olarak bankaların kur ve paritelerdeki değişiklikler nedeniyle zarara uğrama 

olasılıkları olarak tanımlanmaktadır. Bankalar döviz pozisyonu aldıklarında, kur 

riskiyle karşılaşmaktadır. Kurlarda meydana gelen değişmeler, bankaların tüm 

faaliyet sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bu çerçevede kurda meydana gelen 

dalgalanmalardan kaynaklanan riskin minimize edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Nitekim bir bankanın maruz kaldığı kur riskini iyi yönetememesi, bankanın nakit 

akışını olumsuz etkileyebilmekte ve bankanın zarara uğramasına neden olmaktadır.  

  

Finansal piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesi neticesinde ortaya çıkan 

risklerden korunmak ve risklerin etkilerini azaltmak amacıyla, türev ürün olarak 

adlandırılan finansal araçlar geliştirilmi ştir. Finansal piyasalarda işlem gören temel 

finansal araçlara ek olarak, özellikle bankaların faaliyetlerini sürdürürken maruz 

kaldıkları riskleri azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için geliştirilen türev 

ürünler, bankacılık sektörü kur riski yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca 

türev ürünlerin, finansal piyasaların büyümesine ve likiditesine de önemli katkıları 

bulunmaktadır.  

 
Forward, futures, opsiyon ve swap gibi çeşitleri bulunan türev ürünler, 

günümüzde risk yönetimi çerçevesinde bankalar tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Son yıllarda yaşanan finansal krizlerle beraber artan kur riskini 

kontrol etmek ve bu riskten korunmak amacıyla Türk bankacılık sektöründe de türev 

ürün kullanımına giderek daha fazla ağırlık verilmektedir.  



 
 

x 
 

Türev ürünler bankalar tarafından gittikçe daha fazla kullanılmakla birlikte, 

değişen makroekonomik koşullar bankaların türev ürün kullanım yoğunluklarını 

etkilemektedir. Bu bağlamda bankaların türev ürün kullanımına etki eden 

makroekonomik faktörlerin belirlenmesi, bankacılık sektörü türev ürün kullanım 

dinamiklerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.   

 

Türev ürün kullanımına etki eden faktörleri inceleyen çeşitli çalışmalar 

bulunmakla birlikte, bunların büyük bir kısmı ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleri 

ve Avrupa ülkelerindeki bankalar için yapılmıştır. Ayrıca söz konusu çalışmalar daha 

ziyade türev ürün kullanımına etki eden bankaya özgü faktörleri incelemişlerdir. 

Buna karşın Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların türev ürün 

kullanımını etkileyen makroekonomik faktörleri inceleyen çalışma sayısı oldukça 

kısıtlıdır. Bu çerçevede bu çalışma ile Türk bankacılık sektöründe türev ürün 

kullanımını etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda, bankacılıkta kur riski ve kur riski yönetiminde kullanılan türev ürünler 

teorik olarak incelendikten sonra, türev ürünlerin Türk bankacılık sektöründe 

kullanımına yönelik analizler yapılmıştır.   

 

 Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde bankacılıktaki risk 

çeşitleri incelenmiş ve bankacılıkta kur riski üzerinde durulmuştur. Bu amaçla kur 

riskinin etkileri ile kur riski çeşitleri incelenmiş ve kur riskinin ölçüm yöntemleri 

ortaya konulmuştur. Bu bölümde ayrıca bankacılıkta risk yönetimi ve kur riski 

yönetimde kullanılan içsel ve dışsal yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde risk yönetimde kullanılan türev ürünler ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Bu bölümde bankacılık sektörü kur riski yönetiminde kullanılan 

türev ürünler olan döviz forward işlemleri, döviz futures işlemleri, döviz opsiyon 

işlemleri ve döviz swap işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 
  Çalışmanın üçüncü bölümünde Türk bankacılık sektöründeki kur riski ve 

sektörde kullanılan türev ürünler incelenmiştir. Bu bölümde Türk bankacılık 

sektöründe en çok kullanılma özelliğine sahip olan döviz swaplarının kullanımına 

etki eden makroekonomik faktörlerin tespitine yönelik analizler yapılmıştır. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 

BANKACILIKTA KUR R ĐSKĐ ve KUR RĐSKĐ YÖNETĐM Đ 

    

1.1. Bankacılıkta Risk 

 

1.1.1. Riskin Tanımı  

 

Risk, kelime anlamı ile zarara, kayba ya da tehlikeye yol açabilecek bir olayın 

ortaya çıkma olasılığıdır. 1 Risk, beklenen bir sonuçtan sapma olasılığının olduğu bir 

durumu ifade etmektedir. Risk, hem beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde 

hem de beklenen olayların gerçekleşmemesi durumunda söz konusudur. Risk, en 

genel ifadeyle, gelecekle ilgili olarak bugün sözkonusu olan belirsizliktir.  

 

Bankacılıkta ise risk, banka faaliyetleri sonucunda gerçekleşen getirinin, 

beklenen getiriden farklı olma olasılığıdır. Risk, hem gerçekleşen getiri beklenen 

getiriden düşük olduğunda, hem de gerçekleşen getiri beklenen getiriden yüksek 

olduğunda söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte risk genelde olumsuz bir durumu 

ifade ettiğinden, banka açısından risk, gerçekleşen getiri beklenen getiriden düşük 

olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bankacılıkta risk, bankanın zararla 

karşılaşması veya belirlenen hedeflerin gerçekleşmeme olasılığıdır. Öte yandan 

bankacılıkta risk, bankanın net nakit akışlarında meydana gelen standart sapma veya 

bankanın net nakit akışlarının volatilitesi (dalgalanma derecesi) olarak da ifade 

edilmektedir. Yüksek standart sapma veya volatilite, artan belirsizliğin bir 

göstergesidir (Agrawal, 2009: 6-7; Active Araştırma, 2000: 9-12).    

                                                
1 Risk kelimesi, Yunancada “sarp kayalık” anlamına gelen “rhiza” kelimesinden türetilmiştir. Daha 
sonra risk kelimesi antik çağda kıyılar boyunca sahilin ya da kayalıkların yakınında yapılan deniz 
seferlerindeki tehlikeye atıfta bulunan bir denizcilik terimi olarak “rhizikon” şeklinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Risk kelimesi “denizde zorluklardan kaçınma” anlamında ortaçağ boyunca 
kullanılmıştır. 15.yy.’da Amerika’nın keşfine yönelten süreçte de risk kelimesi deniz yolculuklarında 
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 16.yy’ın başında risk kelimesi Almancada finansal bir kelime olarak 
“bir i şi yapmaya cesaret etmek”, “bir işi taahhüt etmek” ya da “ekonomik başarıyı istemek” anlamında 
kullanılmaya başlanmıştır. Böylece önceleri “sarp kayalık” anlamında mekansal bir anlamda 
kullanılan risk kelimesi, zamanla “bir işi yapmaya cesaret etmek”, “bir işi taahhüt etmek” anlamında 
zamansal bir anlama dönüşmüş ve finansal işlemlerde kullanılmıştır.  
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Bankacılıkta riskler, sistematik riskler ve sistematik olmayan riskler olarak 

ikiye ayrılmaktadır.2  Sistematik riskler, bankanın içinde bulunduğu ekonomik 

çevreden kaynaklanan faktörlere bağlı olarak, bankanın sahip olduğu varlıkların ya 

da borçların değerinin değişmesine neden olabilecek riskler olarak tanımlanmaktadır. 

Kur riski, faiz riski ve ülke riski bu gruba girmektedir. Sistematik riskler, kolaylıkla 

bir bankadan diğer bir bankaya ya da bankacılıkla ilgili diğer sektörlere 

yayılabilmekte ve tüm ekonomik sistemi etkileyen bir krize neden olabilmektedir 

(Slijkerman vd., 2013: 773).     

 
Sistematik olmayan riskler ise bankanın kendi iç yapısından kaynaklanan 

risklerdir. Sistematik olmayan riskler, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. 

Bankanın organizasyon yapısı, yönetimi, personeli, portföyü ve borçlanma yapısı 

sistematik olmayan riskleri meydana getirmektedir (Souza ve Feijo, 2011: 910-911). 

Kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk bu gruba girmektedir.  

 
Sistematik riskler azaltılabilmekte, ancak tamamen yok edilememektedir. 

Diğer taraftan sistematik olmayan risklerden tamamen kaçınabilmek mümkündür. 

Bankacılıkta azaltılabilen ya da tamamen yok edilebilen riskler üç grupta 

toplanmaktadır. Bunlar, 

 

• Basit işlemler ile kaçınılabilen riskler, 

• Banka düzeyinde aktif olarak yönetilebilen riskler ve 

• Karşı tarafa transfer edilebilen risklerdir (Mandacı, 2003: 69). 

 
Basit işlemler ile kaçınılabilen riskler için en çok kullanılan riskten korunma 

teknikleri, etkin olmayan süreç, sözleşme ve prosedürlerin standartlaştırılması ile 

kredi borçlularını çeşitlendirerek, zararların etkilerini azaltacak portföy 

oluşturulmasıdır.  

 
Banka düzeyinde aktif olarak yönetilebilen riskler, etkin bir biçimde 

yönetildiğinde yok edilebilmekte ve böylece banka hedeflediği finansal başarıya 

                                                
2 Sistematik risklere piyasaya özgü riskler veya makroekonomik riskler, sistematik olmayan risklere 
ise bankaya özgü riskler veya mikroekonomik riskler de denilmektedir. 
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ulaşabilmektedir. Kullandırılan kredilerin taşıdığı kredi riskinin miktar olarak değil 

de nitelik olarak farklılaştırılması, krediler için müşteri gruplarının oluşturulması, her 

bir grubun kullanabileceği azami kredi miktarının belirlenmesi gibi uygulamalar 

bankanın maruz kaldığı riski azaltmaktadır.   

 
Karşı tarafa transfer edilebilen riskler için ise çalışmanın asıl konusunu 

oluşturan ve ikinci bölümde ayrıntılı olarak incelenmiş olan finansal türev ürünler 

kullanılmaktadır. 

 

1.1.2.Bankacılıkta Risk Çeşitleri  

  

Bankacılık faaliyetleri işin doğası gereği risklidir. Dolayısıyla bankacılıkta 

birçok risk çeşidiyle karşılaşılmaktadır.  

 

Bankacılıktaki riskler ayrıntılı olarak sınıflandırıldığında aysberg riski, baz 

faiz riski, bilgi riski, dirsek riski, erken ödeme riski, euro riski, extrapolasyon riski, 

faiz riski, fon çevirme riski, franchise riski, frekans riski, gap (aralık) riski, gecikme 

riski, geç anlama riski, genişleme riski, getiri eğrisi riski, hedging riski, iflas riski, 

interpolasyon riski, iyi şöhreti kaybetme riski, karmaşıklık riski, korelasyon riski, 

kredi riski, kur riski, likidite riski, limit riski, model riski, muhasebe riski, muhatap 

riski, netting riski, operasyonel risk, opsiyon riski, özkaynak riski, personel riski, 

piyasa riski, reklam riski, sermaye riski, sıradan çıkma riski, sistematik risk, siyasal 

risk, sözleşme riski, spread (faiz marjı) riski, teknoloji riski, vade yapısı riski, vergi 

riski, veri riski, volatilite riski, yasal risk, yeniden yatırım riski ve yoğunlaşma riski 

ile karşılaşılmaktadır (Rahl ve Esseghaier, 2000: 47). Bununla birlikte bu 

sınıflandırma iki açıdan sakıncalıdır. Birincisi bu sınıflandırmadaki risklerin bir 

kısmı başka bir riskin içinde yer almaktadır. Đkincisi bu sınıflandırmadaki risklerin 

bazılarını, birbiriyle olan karşılıklı ili şkilerinden dolayı bağımsız bir risk türü olarak 

adlandırmak doğru bir yaklaşım olmamaktadır.   

 

Çalışmada bankacılıktaki riskler kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski, 

likidite riski, sermaye riski, ülke riski, operasyonel risk ve kur riski olmak üzere 

sekiz farklı kategoride incelenmiştir.     
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Şekil 1: Bankacılıkta Riskler 

 

 

1.1.2.1.Kredi Riski 

 

Bankalar, çeşitli yollarla elde ettikleri mevduatları, kişi ve kuruluşlara kredi 

şeklinde borç veren finansal kuruluşlardır. Borç verme işleminde verilen borcun 

anaparasının veya faizinin ödenmemesi banka açısından bir risk oluşturmaktadır. Söz 

konusu risk, kredi riskidir.  

 

Kredi riski, bankanın verdiği kredinin, kredi borçlusu tarafından geri 

ödenmemesi nedeniyle zararla karşılaşma olasılığıdır (Bessis, 2010: 13). Diğer bir 

ifadeyle kredi riski, borcun geri ödeme imkanını yitirmesi, ödemede gecikme 

yaşanması ya da borç ödemesinde yaşanabilecek belirsizliktir.   

 

Kredi riski bankalar açısından kritik bir öneme sahiptir. Kredi geri 

ödemelerindeki gecikmeler, kredilerin yeniden yapılandırılması ya da borçlunun 

iflası gibi kredinin geri dönüşünü etkileyen olaylar, bankanın nakit akışlarında 

değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler bankanın likiditesi açısından 

olumsuz bir durum meydana getirmektedir (Greuning ve Bratanovic, 2009: 161). 

Ayrıca kredi riski, derecelendirme kuruluşları tarafından dikkate alınmakta; hisse 

senetleri ve tahvil gibi kıymetlerin piyasada işlem görme kolaylığı, likiditesi ve bu 

kıymetlere bağlı olarak gerçekleştirilen işlemlerdeki değer kaybı, kredi riski ile 
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ili şkilendirilmektedir. Kredi riski düşük olan bankalar, derecelendirme kuruluşları 

tarafından yüksek dereceler almaktadır (HKIB, 2012: 10).   

 
Kredi işlemleri, bankacılığın esas faaliyetlerinden olmakla birlikte, kredi 

riskine son yıllarda daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Kredi riskine verilen 

önem nedeni, bankacılık sektöründeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Dünyanın 

küreselleşmesi ve finansal piyasaların gelişmesine karşın, kredi alanların kredi 

derecelerinin düşük olması nedeniyle, son yıllardaki ekonomik resesyonlarda iflaslar 

artmıştır. Ayrıca kredi işlemlerinde teminat değerlerinin düşmesi ve volatilite 

göstermesi ile son yıllarda finansal türev ürün kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

portföyün finansal türev ürün ağırlıklı olarak oluşturulması, kredi riski yönetimi 

üzerinde daha titizlikle durulmasını gerektirmiştir (Saunders ve Allen, 2002: 1-3).   

 

1.1.2.2.Piyasa Riski 

 
Piyasa riski, bankaların bilanço içi ve dışı varlık ve pozisyonlarında, piyasa 

fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle zarara uğrama olasılıkları olarak 

tanımlanmaktadır (Greuning ve Bratanovic, 2009: 138).3  

 
Bankaların faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları finansal ürünler kur, faiz 

oranı veya hisse senedi fiyatlarının bir fonksiyonu olabilmektedir. Bankaların bu tip 

finansal ürünlere sahip olmaları, bu finansal ürünlerin fiyatlarının değişebilir olması 

nedeniyle, bankaların riskle karşılaşmalarına neden olabilmektedir (Hartmann, 2010: 

697). Bankaların kullandıkları finansal ürünlerin fiyat volatilitesi incelendiğinde, bu 

hareketlerin ya piyasadaki fiyatların genel olarak değişmesinden (sistematik risk) ya 

da genel fiyat düzeyi yerine sadece o finansal ürünün fiyatının değişmesinden 

(sistematik olmayan risk) kaynaklandığı görülmektedir.  

 
Bankalarca tutulan finansal varlık ve pozisyonların cari piyasa değerini 

etkileyebilecek dört temel fiyat değişkeni bulunmaktadır. Bunlar, piyasa faiz 

oranları, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve emtia fiyatlarıdır.  
                                                
3 Piyasa riskinin konusunu teşkil eden varlık ve pozisyonlar, genel kabul görmüş ve uluslararası 
muhasebe standartları uyarınca bankaların cari piyasa fiyatları üzerinden değerlemek zorunda 
oldukları hesap ve pozisyonlardır. 
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Bankalar, borç kıymetleri (bono gibi sabit veya değişken oranlı kıymetler), bu 

kıymetlerin türevleri (borç enstrümanları, faiz oranları, parite takasları üzerindeki 

futures piyasaları, opsiyon işlemleri, faiz forward işlemleri vb.), sermaye, sermaye 

türevleri (sermaye takasları, futures piyasalarındaki kıymetler üzerindeki opsiyonlar, 

sermaye endeksleri üzerindeki futures piyasası kıymetleri ve opsiyonlar vb.) ve döviz 

işlemleri gibi finansal ürünlerle piyasa riskine maruz kalabilmektedir. 

 

Piyasadaki fiyat değişiklikleri, bankanın portföyünde bulunan varlıkları aynı 

şekilde etkilememektedir. Her bir varlığın duyarlılığı ve göstereceği tepki farklı 

olduğundan, fiyat değişikliklerinde varlık fiyatlarında aynı yönde ve aynı etkide 

değişiklik meydana gelmemekte, çeşitli varlıklar fiyat değişikliklerinden ayrı ayrı 

etkilenmektedir. Bu farklılıklar banka için piyasa riskini oluşturmaktadır. 

 

Bankacılıkta kıymetlerin vadeleri uzadıkça volatilite arttığından, uzun vadeli 

kıymetlerin kısa vadeli kıymetlere göre piyasa riskine maruz kalma ihtimalleri daha 

yüksektir.   

 

Kıymetlerin işlem hacimlerinin de piyasa riskine etki ettiği göz önünde 

bulundurulduğunda, piyasa riski ile likidite riskinin birbiriyle ili şkili olduğu 

görülebilir. Ancak bu iki riskin birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Piyasa riski 

tamamen piyasa kaynaklı ekonomik sorunlardan ortaya çıkmakta olup tüm kıymetleri 

etkilerken, likidite riski kıymetlerin kendi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

 

Piyasa riskinin içinde değerlendirilmemekle birlikte, finansal ürünlerin cari 

fiyatını etkileyen bazı riskler de bulunmaktadır. Bu tür risklere örnek olarak, aktif ve 

pasifler arasındaki vade uyumsuzluklarından kaynaklanabilecek faiz riskini anlatan 

“spread veya gap riski”, vadeli fiyatlarda faiz dışındaki sebeplerle oynama olması 

ihtimalini anlatan “forward gap riski”, genel fiyat hareketlerinin, birbirini vade 

açısından dengelediği kabul edilen enstrümanların fiyatlarına yansımasında oluşan 

farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan “basis risk” ve opsiyonlarda varsayılan zımni 

volatilitelerde meydana gelebilecek dalgalanmalar sebebiyle karşılaşılabilecek 

“volatilite” veya “vega” riski verilebilir. Bununla birlikte piyasa riski 
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düzenlemelerinin, “genel piyasa riskine” ilave olarak ayrıntılı olarak düzenlediği en 

önemli risk “spesifik risk”tir. Spesifik risk hisse senedi, tahvil veya bono gibi menkul 

kıymetlerin fiyatında genel fiyat hareketlerinden bağımsız olarak bu menkul 

kıymetleri ihraç edenler ya da ödemesini garanti edenlerin yönetim veya mali 

durumlarındaki gelişmeler nedeniyle karşılaşılabilecek zarar ihtimalini anlatmaktadır 

(Altıntaş, 2006: 242-243).    

 

1.1.2.3.Faiz Oranı Riski 

 

Faiz oranı riski, bankaların faiz oranlarındaki değişiklikler nedeniyle zarara 

uğrama olasılıklarıdır.  

 

Piyasada faiz oranlarının seviyesi, ödünç verilebilir fon arz ve talebine, piyasa 

beklentilerine, izlenen para politikasına, para arzındaki değişikliklere ve likidite 

koşullarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle bir banka, faiz oranının düzeyine tek 

başına etki edemez. Dolayısıyla bankanın faiz oranı riskini tamamen yok etmesi veya 

faiz oranı riskinden etkilenmemesi pek mümkün değildir. Bankanın faiz oranı 

riskinden etkilenme düzeyi, bankanın büyüklüğü, gelir ve bilanço kompozisyonu, 

türev ürün kullanım yoğunluğu ve kullanılan türev ürün çeşitlerine göre 

belirlenmektedir (Memmel, 2011: 283).    

 

Faiz oranı riski, bankaların aktif-pasif yapısını etkileyen önemli risk 

türlerinden birisidir. Faiz oranlarındaki artış, hem bankanın mevcut mevduat 

sahiplerine ödeyeceği faizi arttırdığından bankanın giderlerini arttırmakta, hem de 

yeni mevduat bulmak isteyen bankanın mudilere ödeyeceği faizi arttırdığından 

bankanın maliyetlerini arttırmaktadır. Diğer taraftan faiz oranlarındaki düşüş, hem 

mevcut mevduat sahiplerinin gelirlerini azalttığından mudilerin paralarını 

çekmelerine neden olmakta, hem de olası müşterilerin paralarını banka yerine daha 

fazla getiri getiren alanlara yöneltmelerine yol açmaktadır. Bununla birlikte faiz 

oranlarındaki bir düşüş, bankaların risk iştahını da arttırmaktadır (Delis ve Kouretas, 

2011: 852). Daha fazla risk almak isteyen bankalar, yatırımlarını riskli alanlara 

yönlendirdiklerinden, maruz kalınan toplam risk de artmaktadır.  
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   Faiz oranlarındaki değişikliklerin bankaları etkilemesinin diğer bir nedeni, 

bankaların varlıkları ile borçlarının vade ve yeniden fiyatlandırma dönemlerini bire 

bir eşleştirememeleridir (Dewally ve Shao, 2013: 565). Faiz oranı, farklı vadeli sabit 

veya değişken faizli varlık ile borçları farklı olarak etkilediğinden, varlıklar ile 

borçlar arasında bir uyumsuzluk olmaktadır. Varlık ile borçlar arasındaki 

uyumsuzluğun faiz oranı riski doğurmasına sebep olan diğer bir husus, varlık veya 

borçlardaki bir eksilmenin yerini doldururken aynı fiyatla yeniden işlem 

yapılamamasıdır. Bu risk, “yeniden fiyatlama riski” (re-pricing risk) olarak 

nitelendirilmektedir.   

 

Faiz oranlarındaki değişikliklerin bankaları etkilemesinin bir başka nedeni, 

yatırım yapılan finansal aktiflerin piyasa değerleri ile faiz oranları arasında çok yakın 

bir ili şki olmasıdır. Faiz oranlarındaki artışlar, sabit faizli finansal aktiflerin 

değerinin düşmesine; faiz oranlarındaki düşüşler ise sabit faizli finansal aktiflerin 

değerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte genel faiz oranı 

değişikliklerinin etkisi her bir finansal aktif için farklı olabilmekte ve bankalar genel 

faiz oranları ile finansal aktiflerin faiz oranları arasındaki eksik korelasyon sebebiyle 

zarara maruz kalabilmektedirler (Altıntaş, 2006: 133-134). 

 

Şekil 2: Faiz Oranı Değişikli ğinin Banka Üzerindeki Etkisi 
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Faiz oranı riski farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Faiz oranı 

değişikliklerine karşı, bankanın almış olduğu bilanço pozisyonuna göre “aktif faiz 

oranı riski” ve “pasif faiz oranı riski”nden söz edilmektedir. Faiz esnekliği, herhangi 

bir işlem türünde meydana gelen faiz oranı değişiminin, piyasa faiz oranlarında 

meydana gelen değişime oranı olarak tanımlandığında; aktif faiz oranı riski, aktifteki 

faiz esnekliği pasife göre yüksek olduğunda, pasif faiz oranı riski ise, pasifteki faiz 

esnekliği aktife göre yüksek olduğunda söz konusu olmaktadır (Büschgen, 1998: 

1023).  

 

Bir diğer sınıflandırma türü, “değişken faiz oranı riski” ve “sabit faiz oranı 

riski”dir. Değişken faiz oranı riski, farklı faiz esneklikleri nedeniyle değişken faizli 

işlemlerdeki brüt faiz marjının düşme tehlikesi olarak tanımlanmaktadır. Faiz 

esnekliği her bir ürün ve zaman için farklılık göstermektedir. Sabit faiz oranı riski, 

piyasa faiz oranları değiştiği halde sabit faizli işlemlerde faiz oranının 

değişmemesinden kaynaklanan risktir. Piyasa faiz oranları düştüğünde, bu işlemler 

eski getirilerini koruyacaklarından banka karlı çıkmakta, buna karşın piyasa faiz 

oranları yükseldiğinde, banka bu işlemlerden dolayı faiz kaybına uğramaktadır 

(Kaval, 2000: 89-92).  

 

Faiz oranı riski yönetiminde önemli olan, riski minimuma indirmek suretiyle 

banka karında sağlıklı bir artış gerçekleştirmektir. Faiz oranı riskinin yönetimi, 

bankanın risk yönetiminde daha bilinçli politikalar üretmesine yardımcı olmaktadır. 

 

1.1.2.4.Likidite Riski 

 

Likidite riski, bankanın günlük faaliyetlerini yürütmek ve kısa vadeli 

yükümlülüklerini karşılamak için yeterli likit varlıklara sahip olmamasıdır. Öte 

yandan bankanın uygun maliyetle likit varlık bulamaması da likidite riskine yol 

açmaktadır (Bessis, 2010: 16-17). Diğer bir ifadeyle likidite riski, bankanın 

yükümlülüklerini zamanında veya uygun bir maliyetle karşılayamama tehlikesidir.  
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Likidite riskinde banka, mevduat çıkışları ve kredi taleplerini karşılayabilecek 

parayı bulmakta zorluk çekmektedir. Bu durum likit varlıkların yetersizliğinden veya 

bankanın piyasadan borçlanamamasından kaynaklanmaktadır (Drehmann ve 

Nikolaou, 2013: 2174). 

 

Likidite riski ile ili şkilendirilen çeşitli risk türleri vardır. Burada öncelikle 

likidite riski ile tasfiye riski ayrımının yapılması gerekmektedir. Likidite riski, bir 

bankanın ödeme gücü olmasına rağmen, belirli bir zamanda nakit sıkıntısı nedeniyle 

ödemelerini gerçekleştirememesidir. Tasfiye riski ise bankanın varlıkları ile 

borçlarını ödeme kapasitesini yitirmesidir (Frexias ve Rochet, 2008: 221). Likidite 

riski ili şkilendirilen diğer bir risk türü “fonlama riski”dir. Fonlama riski bankanın 

günlük operasyonlarını fonlayamaması olarak tanımlanmaktadır (Heffernan, 2005: 

105). Fonlama riskinde fonların likiditesi yerine, maliyeti önem kazanmaktadır. 

Yüksek maliyetli fonlar, likiditesi yüksek olsa bile banka tarafından tercih 

edilmemekte ve bu durum fonlama riskini oluşturmaktadır. 

 

Likidite riski, piyasa riskinden dolayı oluşabilecek likidite sıkıntısının yanı 

sıra aktiflerin özelliklerinden de kaynaklanabilmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken, nakde dönerken karşılaşılacak kayıptır. Nakde dönme esnasında kıymetin 

çok fazla iskontoya uğraması istenmez. Bankaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla ellerinde bulundurdukları kısa vadeli aktiflerin likiditeleri 

yüksek olduğundan, bu aktifler kolayca ve az zarar ile nakde dönüşebilmektedirler. 

Buna karşın uzun vadeli aktifler kolayca nakde dönüşememekte ve bu işlem sırasında 

çok daha fazla kayba uğramaktadırlar.  

 

Likidite riskinde aktiflerin piyasadaki işlem hacimleri de önem taşımaktadır. 

Bazı aktiflerin piyasadaki işlem hacimleri azdır. Bu nedenle nakde dönüşmede az 

kayba uğramalarına rağmen, piyasadaki alım-satım miktarları fazla olmadığından 

likiditeleri düşüktür. Diğer bir ifadeyle her kısa vadeli aktifin likiditesi yüksek 

değildir. Đdeal olan likiditesi yüksek, işlem hacmi fazla ve nakde dönme esnasında 

çok fazla iskontoya uğramayan kıymettir. 
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 Likidite riski, bankanın faaliyetlerini sürdürmesi açısından oldukça 

önemlidir. Banka mudileri mevduatlarını bankadan istedikleri zaman çekme 

güvencesi ile bankaya yatırmaktadırlar. Mudilerin beklenmedik bir şekilde paralarını 

çekmek istemeleri durumunda banka likiditesini kaybetmekte, bu durum bankayı 

iflasa kadar götürebilmektedir. Bu nedenle banka, sahip olduğu pasiflerin vadesinden 

önce çekilebilme ihtimalini göz önünde tutmalı, elde ettiği pasiflerin likiditesine ve 

piyasadaki işlem hacmine önem vermelidir. 

 

Piyasaya veya bankacılık sektörüne olan güven, likidite açısından oldukça 

önemlidir. Piyasaya veya bankacılık sektörüne olan güven azaldığında bankalardan 

nakit çıkışları arttığından, mevduatlar azalmakta ve bankalar likidite riskine maruz 

kalmaktadırlar. Güven eksikliği dışında faaliyette bulunulan ülkenin jeopolitik 

konumu veya yaşanan terör olayları da bankalardan mevduat çekilmesine neden 

olabilmektedir. 

 

Bankalar zaman zaman da beklenmedik ve geçici nakit sıkışıklıkları 

yaşamaktadırlar. Bu aşamada bankalar arası (interbank) faaliyetler önem 

kazanmaktadır. Bankalar nakit ihtiyaçlarını gecelik piyasada borç almak suretiyle 

giderebilmektedirler. Bu şekilde bir bankanın likidite riski bankalarca paylaşılmış 

olmakta ve böylece bankanın likidite riski azalmaktadır (Lewis ve Davis, 2009: 114). 

Bankalar arası faaliyetler, bir yandan likidite riskini azaltarak bankanın temerrüde 

düşmesini engellerken, diğer taraftan sistematik riski azaltarak ekonominin işleyişine 

katkı sağlamaktadır (Krause ve Giansante, 2012: 584).  

 

Likidite riski yönetimi vade uyumunu gerektirmektedir. Vade uyumu 

toplanan mevduatın vadeleri ile krediler ve diğer fonlamaların vadeleri arasında 

uyum olmasını ifade etmektedir. Vade uyumu ile vadeler gözetilerek yatırım 

yapılacak ve böylece likidite sağlanarak fonlama riski yok edilebilecektir. Ancak 

vade uyumu ile karlılık arasında ters yönlü bir ilişki olduğu da unutulmamalıdır. 

Likit kıymetlerin karlılığı düşük iken, likit olmayan kıymetlerin karlılığı yüksektir. 

Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapan bankaların kısa vadeli yatırım yapan 

bankalardan daha yüksek getiri elde edeceği açıktır. Dolayısıyla vade uyumunu katı 
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bir şekilde uygulamak, bankaların sektördeki rekabet koşulları göz önüne alındığında 

dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca mudilerin vade tarihinde paralarının 

tamamını çekmek yerine, bir kısmını alarak geri kalanını yine bankada mevduat 

olarak tuttukları görülmektedir. Banka tarafından yapılması gereken, vade uyumunu 

gözetmekle birlikte, banka karlılığını olumsuz etkileyecek kadar katı bir şekilde 

uygulamamak ve likidite ile beklenen karlılığı dengeleyecek bir portföy 

oluşturmaktır. 

 

1.1.2.5.Sermaye Riski 

 

Bankacılıkta sermaye ve risk kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. 

Sermaye riski, bankanın faaliyetlerine devam edebilmek için bulundurması gereken 

asgari sermayeye sahip olmaması durumunda oluşabilecek risk olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Bankacılıkta sermayenin gördüğü en önemli işlev, üstlenilen risklerden 

kaynaklanabilecek muhtemel zararların karşılanmasıdır. Öte yandan sermaye, 

paralarını bankaya yatıran yatırımcılar için bir güvence niteliği taşımaktadır. 

Bankanın sermayesi ne kadar fazlaysa, banka yatırımcılar nezdinde o denli güvenli 

görülmektedir. Ayrıca bankaların başta kredi verme faaliyetleri olmak üzere, 

faaliyetlerini rekabet edebilecek bir ölçekte devam ettirebilmeleri için güçlü 

sermayeye ihtiyaçları vardır (Greuning ve Bratanovic, 2009: 122). 

 

Sermaye ile bankaların likidite riski ve kredi riski arasında negatif bir ilişki 

vardır. Sermayesi güçlü bankalar, kriz dönemlerinde gerek mevcut sermayelerini 

kullanarak gerekse ulusal ve uluslararası piyasalardan daha ucuza borçlanarak, 

yükümlülüklerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmektedirler. Sermayesi 

düşük, dolayısıyla borçlanma oranı yüksek olan bankalar ise yükümlülüklerini 

karşılamak için yeterli sermayeye sahip olmadıklarından, verdikleri kredilerin 

dönüşünü talep etmekte, kredi borçluları borçlarını geri ödemediklerinde ise kredi 

riski ile karşılaşmaktadırlar (Berrios, 2013: 106-107).  
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Sermayenin güçlü olması bu denli önemli olmasına rağmen, bankalar finansal 

kaldıraç ve özsermaye karlılığı (ROE) üzerindeki çarpan etkisi nedeniyle düşük 

sermaye ile faaliyetlerini sürdürmek istemektedirler. Sermayenin oransal olarak 

azaltılması finansal kaldıracı arttırmakta, finansal kaldıracın artması ise sermaye 

karlılığını arttırmaktadır. Diğer taraftan bankacılıkta gerek Türkiye’de gerekse de 

diğer ülkelerde yaşanan krizler, aktif kalitesinin düşüklüğü, likidite kaynaklarına 

ulaşımının sınırlılığı, aktif ve pasif vadelerinin uyumsuzluğu ve yüksek operasyonel 

risk olgusu, sermaye yeterliliği kavramını gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler 

ışığında bankacılıktaki düzenlemeler bankalar için asgari sermaye kısıtları 

öngörmüştür. Bu kısıtlar çerçevesinde bankalar, belirlenmiş asgari sermaye oranı 

üzerinden sermaye bulundurmak zorundadırlar, aksi halde yaptırım ile 

karşılaşmaktadırlar. Sermayeyi arttırmaya yönelik olan düzenlenmelerin amacı 

bankaların maruz kaldığı riskin azaltılmasıdır (Koch ve Macdonald, 2010: 488; Rose, 

2002: 489). 

 

Asgari sermaye yeterliliği kriterlerini sağlamanın birçok yolu vardır. 

Uluslararası veya büyük bankalar halka açılarak ve hisse senedi çıkararak bunu 

yapabilirken, küçük bankalar için bu işlem daha zor olmaktadır. Sermaye yeterlilik 

kriterlerini sağlamanın bir yolu, bankanın aktif dağılımının değiştirilmesidir. Bu 

amaçla yüksek risk sınıfına giren aktifler, daha düşük riskli aktiflerle 

değiştirilmektedir. Ancak bunu yaparken risk ile getiri arasındaki negatif ilişki 

unutulmamalıdır. Sermaye yeterlilik kriterlerini sağlamanın diğer bir yolu, fiyat 

politikası belirlemektir. Yüksek riskli yatırımlar için yüksek komisyon ve ücretler 

belirlenerek sermaye yeterlilik kriterleri sağlanabilmektedir (Bessis, 2010: 95). 

Bankanın sermaye yeterlilik kriterlerini sağlamak için kullanabileceği bir başka yol 

ise küçülmeyi seçmektir. Ancak bu banka sahipleri veya hisse senedi sahipleri 

tarafından istenen bir durum değildir. Çünkü küçülme ile birlikte hem bankanın 

gelirleri azalmakta hem de banka, faaliyetlerini devam ettirmekte zorlanmaktadır. Bu 

gibi durumlarda bankalar küçülmek yerine birleşmeyi tercih etmektedirler. Böylece 

küçülmenin neden olacağı olumsuz sonuçlardan da kaçınılmış olunmaktadır. 
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Asgari sermaye yeterliliği öngörülmekle birlikte, asgari sermaye yeterliliğinin 

nasıl veya neye göre tespit edildiği tartışma konusudur. Portföyünde riski az olan 

hazine bonolarını tutan bir banka ile riski yüksek piyasalara kredi veren bir bankanın 

aynı asgari sermaye düzenlemesine tabi tutulmaması gerektiği açıktır. Sermaye 

gereksinimi uygulamada bankaların kredi riski değerlemesine göre belirlenmektedir. 

Daha fazla riske sahip kredi portföyü olan bankalar için asgari sermaye gereksinimi 

daha fazla olmaktadır. 

 

Bir ülkedeki tüm bankaların yeterli sermaye ile faaliyet göstermesinin 

sağlanması, sistematik kriz riskini azaltmaktadır. Sektördeki zayıf tek bir banka bile, 

tüm sektör için risk oluşturabilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte, kamu 

veya özel sektör sermayeli tüm bankalar için uygulanan eşit asgari sermaye 

yükümlülükleri bir taraftan finansal istikrara hizmet ederken, diğer taraftan çok 

düşük veya değişik sermaye oranlarıyla çalışılmasından kaynaklanabilecek rekabet 

eşitsizlikleri önleyici bir işlev görmektedir (Altıntaş, 2006: 53-54). 

  

Bankalar gelecekte sermaye sorunu ile karşı karşıya kalmamak için sermaye 

planlaması yapmaktadırlar. Sermaye planlaması risk yönetiminin bir parçasıdır. 

Banka yönetimi, tahmini olarak operasyonel riskler ve diğer risklerin hesaplamasını 

yaparak beklenen aktif-pasif bileşimini, gelir-gider dengesini ve buna göre tahmini 

sermayeyi hesaplamaktadır. Bu işlem sonucunda beklenen risk düzeyine göre 

beklenen gerekli sermaye miktarının tutturulması amaçlanmaktadır. Bu şekilde 

gelecek planlamasının yapılması ile mevcut sapmalar da bulunarak sermaye 

yetersizlikleri saptanabilmekte ve gerekli önlemlerle sermaye riski elimine 

edilmektedir. 

 

1.1.2.6.Ülke Riski 

 

Ülke riski, genel olarak faaliyet gösterilen ülkedeki belirsizliklerden ve 

değişikliklerden dolayı zarar etme olasılığıdır. Ülke riski bir ülkedeki ekonomik risk, 

politik risk ve düzenleme riskinin bileşiminden oluşmaktadır. Ücret düzeyi, 

enflasyon, ekonomik büyüme ve resesyon gibi ekonomik değişkenler ekonomik riske 
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neden olmaktadır. Savaşlar, politik krizler, moratoryum, kamulaştırma, seçimler, 

gümrük kısıtları gibi etkenler de politik riski oluşturmaktadır. Ülke riskinin üçüncü 

bileşeni olan düzenleme riski ise para ve sermaye piyasalarındaki düzenlemelerden 

kaynaklanmaktadır (Coyle, 2005: 4-5; Nordal, 2001: 200). 

 

Ülke riski, ekonomik koşullardaki bozulmalar, piyasa krizi, yasal 

kısıtlamalar, kamu bankaları gibi kamu kuruluşlarının borçlarının yapılandırılması 

sırasında oluşabilecek ve kamusal risk olarak da adlandırabileceğimiz riskler 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yerel paranın konvertibl olmaması nedeniyle 

ülkeden fon transferinin mümkün olmaması, ülkenin yerel para biriminin diğer ülke 

paraları karşısında değer yitirmesi veya diğer ülke paraları karşısında istikrarlı 

olmaması nedeniyle de ülke riski oluşmaktadır (Bessis, 2010: 16). 

 

Bankalar beklenmedik bir riskle karşılaşmamak için, faaliyet gösterecekleri 

ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısını incelemeli ve ülkenin yapısına göre 

konum almalıdırlar.  

  

1.1.2.7.Operasyonel Risk 

 

Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iş süreçlerinden, banka yönetimi ve 

çalışanları tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, banka 

yönetimindeki hatalardan, bilgi, raporlama veya görüntüleme sistemlerindeki 

aksaklıklardan dolayı bankanın zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır (BCBS, 

2001:2, BDDK, 2001: md.30). Operasyonel risk, bankanın faaliyetlerinde kullanılan 

sistemlerden, uygulanan süreçlerden, banka müşterileri ve çalışanlarını da 

kapsayacak şekilde tüm insanlardan ve banka yönetiminin kontrolünün dışında kalan 

banka dışı olaylardan kaynaklanmaktadır (Mazıbaş, 2006: 3).  

 

Bankacılıkta operasyonel riskin asıl nedeni insanlardır. Bankacılıkta 

insanlardan kaynaklanan riskler, banka yönetimi veya çalışanların yetersizliğinden, 

ihmal ve görevi kötüye kullanmadan kaynaklanan zararları kapsamaktadır. Banka 

çalışanlarının iyi niyet sınırları dışına çıkarak yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık, emre 
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riayet etmeme, kurallara uygun davranmama gibi hareketlerde bulunmaları 

operasyonel riski artırmaktadır (Acar Boyacıoğlu, 2002: 52). Ayrıca çalışanların 

tecrübe eksikliği, sisteme ayak uyduramaması gibi durumlar da operasyonel riskin 

oluşumda etkilidir. 

  

Operasyonel riskin bir diğer nedeni de teknolojik yeniliklerdir. Son yıllarda 

teknolojik yeniliklerin etkisiyle e-bankacılık ve elektronik para transferi gibi 

sistemler popüler hale gelmiştir. Bununla birlikte sistemlerin karmaşık ve 

müdahaleye açık olmaları güvenlik zafiyeti doğurmuştur. Bu durum banka 

müşterilerinin ve bankanın kendisinin zarara uğramasına neden olmuştur. 

Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin online sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmesi 

ve bu sistemlerin teknoloji yoğun yapısı nedeniyle operayonel risk son derece önemli 

hale gelmiştir (Trenca vd., 2010: 171-172). 

 

Operasyonel risk ile birlikte ele alınan dört çeşit risk bulunmaktadır. Bunlar 

“yasal risk”, “stratejik risk”, “itibar riski” ve “model riski”dir4.  

 

Şekil 3: Operasyonel Risk 
 

 

 

                                                
4  Basel Bankacılık Denetim Komitesi operasyonel riski “yetersiz veya başarısız dahili süreçler, 
insanlar ve sistemler ya da harici olaylar sonucu ortaya çıkan zarar riski” olarak tanımlamaktadır. Bu 
tanıma yasal risk dahil edilmiş, ancak stratejik risk, itibar riski ve model risk dahil edilmemiştir.  
 

Operasyonel 
Risk 

Yasal Risk

Đtibar Riski

Model Riski

Stratejik 
Risk
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Yasal risk bankanın, kanun ve kuralların ihlalinden, yasal hakların ve 

yükümlülüklerinin tam olarak belirlenmemesinden, hak iddaa ve taleplerinin 

dayandırıldığı hukuki sözleşme, senet ve diğer belgelerdeki yetersizlik veya hatalar 

sebebiyle zarara uğrama tehlikesi olarak tanımlanmaktadır (Ghosh, 2012: 12). 

Mevcut yasalar banka ile ilgili yasal sorunların çözümünde yetersiz kalabilmekte ya 

da bir bankanın özel bir durumuna ait bir mahkeme kararı bankacılık sektörünü 

kısmen ya da tamamen olumsuz etkileyebilecek nitelikte olabilmektedir. Ayrıca, 

bankacılık ve diğer ticari işletmeler ile ilgili yasalar değişebileceğinden, mevzuat 

değişikliklerine iyi adapte olunması gerekmektedir. Bankalar, özellikle yeni 

işlemlerin uygulanmasında ve bir işleme taraf olmaya ilişkin yasal hakkın 

bulunmaması durumlarında doğabilecek yasal risklere karşı oldukça duyarlı 

davranmalıdırlar (McCormick, 2010: 4-5). 

 

Stratejik risk, banka faaliyetlerinde yetersiz iş stratejileri veya planları, hatalı 

karar verme süreçleri ile yanlış yatırım tahsisi nedeniyle, beklentilerden farklı 

sonuçlarla karşılaşılması ve zarara uğrama olasılığıdır. 

 

Đtibar riski, banka faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da üçüncü şahıslar 

tarafından yapılan biliçli veya bilinçsiz hatalar nedeniyle, kamuoyu ve müşterileri 

nezdinde bankaya duyulan güvenin azalması veya banka imajının zedelenmesi ile 

ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir. Đtibar riski, müşteri kaybına yol 

açmaktadır. Banka hakkındaki kalıcı bir olumsuz imaj, bankanın mevcut müşterilerle 

ili şkilerini koruma ve yeni müşterilerle ilişki kurma yeteneğini önemli ölçüde 

zayıflatmaktadır (Ghosh, 2012: 11).   

 

Model riski, bankanın sahip olduğu finansal ürünlerin fiyatlamasında, 

değerlenmesinde veya risklerin ölçümünde kullanılan modellerdeki hatalar nedeniyle 

zarara uğrama olasılığıdır. Modellerin çalıştırılmasında yanlış varsayım ve 

değişkenlerin kullanılması, bankaları büyük zararlarla karşı karşıya 

bırakabilmektedir (Bessis, 2010: 21-22).  
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1.2. Bankacılıkta Kur Riski 

 

1.2.1. Kur Riskinin Tanımı ve Etkileri 

 

Piyasaların küresel olarak entegre olması ile birlikte, bankalar çok sayıda 

ülkede faaliyet göstermeye ve bu ülkelerin paralarını kullanmaya başlamışlardır. 

Bunun bir sonucu olarak, bankalar çok farklı döviz cinsiyle işlem yapmak 

durumunda kalmışlardır. Bankaların dövizden önemli karlar elde etmeleri ile birlikte, 

dövize olan ilgileri artmıştır. Öte yandan döviz faaliyetleri riski de beraberinde 

getirmiştir. Döviz işlemleri sayesinde büyük miktarda kar elde edilebileceği gibi, 

aynı ölçüde zarara da maruz kalınabilmektedir.    

 

Bir ülke parasının bir başka ülke parası cinsinden fiyatına döviz kuru (kur) 

denilmektedir. Kurların belirlendiği döviz piyasası karmaşık bir yapıya sahiptir ve 

piyasada kuru belirleyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları, ülkede 

uygulanan para-maliye politikası ile kur rejimi, döviz piyasası aktörlerinin 

beklentileri ve kuru etkileyebilme güçleri, uluslararası para ve sermaye akışları, 

ülkeler arasındaki faiz, enflasyon ve ödemeler dengesi farklılıkları, hükümet 

politikaları ve kısıtlamaları ile genel olarak döviz arz ve talebidir (Levinson, 2014: 

27-31 : 256; Pike vd., 2012: 644-656; Horcher, 2005: 11-12). Bu faktörlerin zaman 

içinde değişmesi, çeşitlenmesi ve bu faktörleri etkileyen değişkenlerin volatilite 

göstermesi kurlardaki belirsizliği artırmaktadır.  

 

Kurların değişmesi bankalar açısından riske neden olmaktadır. Bankaların 

varlık/yükümlülüklerinde, gelir/giderlerinde veya genel olarak nakit akımlarında, 

kurlarda meydana gelen beklenmedik değişiklikler nedeniyle zarara uğrama 

olasılıkları, kur riski olarak tanımlanmaktadır (Greuning ve Bratanovic, 2009: 255-

266).  
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Grafik 1: 2000-2014 Yılları Arasındaki TL/USD Kurunun Gelişimi 

 

Kaynak: Bloomberg. 

 

Kur riski, daha çok öngörülemeyen kur değişimlerinden kaynaklanmaktadır. 

Gerçekleşmesi öngörülen kur değişimlerine karşı, bankalar tarafından gerekli 

önlemler alındığından, bu kur değişimlerininin bankaların değerinde veya nakit 

akımlarında riske yol açacak etkileri olmamaktadır (Moosa, 2003: 65).  
 

Kur riski, yerli para ile döviz arasındaki değişim fiyatının (kur) dalgalanması 

sonucunda oluşmakta iken; iki farklı döviz cinsinin birbirlerine karşı değer 

kazanmaları ve kaybetmeleri, kur riskinin diğer bir boyutu olan parite riskini ortaya 

çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle parite riski, iki dövizin kendi aralarındaki değişim 

fiyatının (parite) dalgalanmasından kaynaklanmaktadır (Keown vd., 2013: 509). 

Bankanın farklı döviz cinsinden varlık ve yükümlülükleri olması, parite riskine 

neden olmaktadır. Bankanın aktif yoğunluğunun USD cinsinden ve pasif 

yoğunluğunun EUR cinsinden olduğu varsayıldığında, EUR’nun USD karşısında 

değer kazanması, diğer bir deyişle EUR/USD paritesinin artması, bankanın aktif 
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değerinin azalmasına, pasif değerinin ise artmasına neden olmaktadır. Bu durumda 

EUR/USD paritesinin artması nedeniyle banka zarara uğramaktadır.5  

 

Bankalar, gerek kendi faaliyetleri için, gerekse müşterilerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için farklı döviz cinslerinden yeterli düzeyde para bulundurmak 

zorundadırlar. Bankalar bu dövizleri kendi hesaplarında ve muhabirleri nezdinde 

açmış oldukları çeşitli hesaplarda takip etmektedirler. Bankaların, günlük 

kullanımları için tuttukları dövizleri yatırdıkları ve vadesiz olan hesaplara “cari 

hesaplar”, dövizleri belirli bir faiz oranı üzerinden yatırdıkları ve vadeli olan 

hesaplara “depo hesapları”, dövizleri daha yüksek faiz geliri elde etmek için farklı 

piyasalarda değerlendirdikleri ve genellikle daha uzun vadeli olan hesaplara “menkul 

kıymet/yatırım hesapları” denilmektedir. Bankaların döviz aktif ve pasif kalemlerini 

oluşturan bu hesapların toplamı, bankanın döviz pozisyonunu oluşturmaktadır. 

Bankaların döviz pozisyonunu oluşturan kalemler Tablo 1’de gösterilmiştir.   

 

Tablo 1: Bankaların Döviz Pozisyonunu Oluşturan Kalemler 

 

Döviz Aktifleri 

Bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki cari hesap ve depo 
hesaplarında bulunan döviz mevcutları ile döviz üzerinden 
düzenlenmiş kıymetli evrak portföyleri 

Bankaların yurtiçi muhabir bankaları nezdinde hesaplarında bulunan 
döviz mevcutları 

Bankaların TCMB nezdindeki hesaplarında bulunan döviz 
mevcutları 

Bankaların kasalarında bulunan efektif mevcutları 

Bankaların yurtiçi ve yurtdışına açılan döviz kredilerin toplamı 

                                                
5  Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde parite riski ile döviz kuru riski arasında ayrım 
yapılmayacak, her ikisi için de kur riski ifadesi kullanılacaktır.   
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Tablo 1: Bankaların Döviz Pozisyonunu Oluşturan Kalemler (Devamı) 

Döviz Aktifleri 

Bankaların TCMB bünyesinde kurulan döviz ve efektif 
piyasalarında, bankalararası para piyasalarında işlem yapabilmek 
için TCMB’ye teminat olarak tevdi ettikleri döviz depoları, efektif 
depoları, uluslararası standartlardaki altın, yabancı devlet veya 
hazine kuruluşlarınca çıkarılan bono ve tahviller 

Bankaların bankalararası döviz ve efektif piyasalarında yaptıkları 
işlemlerden dolayı adlarına diğer bankalarda tesis ettikleri döviz 
depoları ve verdikleri döviz kredileri 

Döviz Taahhütleri 

Akreditif taahhütleri 

Vadesine altı ay kalan ve vadesi geldiğinde ödenmesi bankalarca 
taahhüt edilen kabul poliçeleri 

Vadesine altı kalan ve ihracatın gerçekleşmemesi halinde geri 
ödenmesine bankalarca garanti verilen önfinansman kredi taahhütleri 

Bankaların yurtiçi veya yurtdışından doğrudan sağladıkları ve 
ödenmesini garanti ettikleri vadesine altı ay kala diğer krediler ile 
aldıkları döviz depoları 

Vadesiz döviz tevdiat hesapları 

Bankaların TCMB bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarında 
yaptıkları işlemlerinden dolayı alacakları vadelerine altı ay kalan 
döviz depoları, döviz kredileri ve ödeme yükümlülüğünü 
üstlendikleri vadesine altı ay kalan diğer döviz taahhütleri 

Döviz Pasifleri 

Bankalar düzeyinde açılmış bulunan döviz tevdiat hesapları toplamı 
(bankalar arası döviz hesapları dahil) 

Bankalarca yurtiçi ve yurtdışından ödenmesi döviz olarak yapılmak 
üzere borçlu sıfatı ile sağlanan döviz kredileri toplamı 

Bankalarca yurtdışından depo hesabı olarak sağlanmış fonlar 

Bankaların TCMB bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarında 
yaptıkları işlemlerden dolayı ödeme yükümlülüğü altına girdikleri 
döviz depoları ve döviz kredileri 

Kaynak: TCMB, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine 
Đlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi. 
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Bankaların döviz aktif ve pasiflerinin durumuna göre döviz pozisyonuna 

çeşitli adlar verilmektedir. Bankanın belli bir döviz cinsinde, döviz pasiflerinin döviz 

aktiflerinden fazla olması durumunda bankanın “açık pozisyon - kısa pozisyon (short 

position)”da olduğu, buna karşın döviz aktiflerinin döviz pasiflerinden fazla olması 

durumunda bankanın “fazla pozisyon - uzun pozisyon (long position)”da olduğu 

söylenmektedir. Öte yandan bankanın belli bir döviz cinsinde, döviz aktifleri ile 

döviz pasifleri birbirine eşitse, bu durumda bankanın “tam pozisyon (square 

position)”da olduğu ifade edilmektedir (Vyuptakesh, 2011: 330). Açık pozisyonda 

olan banka, döviz değer kazanınca zarar ederken, döviz değer kaybedince kar elde 

etmektedir. Öte yandan fazla pozisyonda olan banka, döviz değer kazanınca kar elde 

ederken, döviz değer kaybedince zarar etmektedir. 

 

Bankalar çeşitli nedenlerle açık veya fazla pozisyonda olabilmektedirler. 

Bunlardan biri, bankaların her zaman yerel para cinsinden uygun şartlarda 

borçlanamamalarıdır. Bu durumda bankalar, yurtiçi ve yurtdışından döviz 

borçlanmak suretiyle kaynak temini yoluna gitmektedirler. Bankalar bunu yurtiçinde 

vadeli ve vadesiz döviz mevduatı kabul ederek, yurtdışında ise kredi piyasasından 

döviz borçlanarak sağlamaktadırlar.  

 

Bankaların açık veya fazla pozisyonda olmalarının diğer bir nedeni, 

bankaların karlarını artırmak için uluslararası piyasada döviz veya menkul kıymet 

ticaretine girmeleridir.    

 

Bankalar, müşterilerinin döviz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da açık veya 

fazla pozisyonda olabilmektedirler. Bankalar, müşterileri için döviz kredisi açmakta, 

müşterileriyle döviz alış/satış işlemi yapmakta, müşterileri için akreditif açmakta, 

müşterilerinin yurtdışı ödemelerini gerçekleştirmekte ve efektif ticaretini kapsayan 

çeşitli taahhütlerini üstlenmektedirler.    

 

Bankaların açık veya fazla pozisyonda olmalarının bir başka nedeni ise 

bankaların yurtdışındaki şube veya iştiraklerdir. Şube veya iştiraklere yapılan döviz 
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transferleri ya da yurtdışı şube veya iştirakin döviz cinsinden yaptığı kar transferleri, 

bankanın pozisyonunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir.   

 

Bankalar, döviz pozisyonunu oluşturan aktif ve pasif kalemlerin farklı döviz 

cinslerinde ve farklı miktarlarda olmaları, diğer bir deyişle bankaların açık veya fazla 

pozisyonda olmaları durumunda, kur riskine maruz kalmaktadırlar.  

 

Kurdaki değişiklikler daha çok uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yerel 

olmasına rağmen döviz kullanımı yaygın olan bankaları etkilemektedir. Kurdaki 

değişiklikler, bankaların sahip oldukları döviz pozisyonları nedeniyle, tüm 

performanslarını etkilemektedir. Kurdaki değişiklikler ve kurun seyri konusundaki 

belirsizlikler, bankanın nakit girişlerinde azalmaya yol açarken, nakit çıkışlarında 

artışlara yol açabilmektedir. Bir bankanın değeri nakit akımlarının bugünkü değeri ile 

ölçüldüğünden, bankanın nakit akımlarındaki belirsizlik ve nakit akımlarının 

bugünkü reel değerinde meydana gelebilecek değişiklikler, bankanın değerini de 

etkilemektedir. Ayrıca kurdaki değişiklikler bankanın döviz aktif kalemlerinin 

değerlerinde azalmaya veya döviz pasif kalemlerinin değerlerinde artışa neden 

olabilmektedir. Bütün bunların sonucu olarak da bankanın piyasalardaki rekabetçi 

durumu zarar görebilmekte ve banka karında düşüşler gözlenebilmektedir (Eun ve 

Resnick, 2012: 198; Coyle, 2005: 8). 

 

Türkiye’deki bankaların döviz mevduat toplayıp TL üzerinden kredi 

vermeleri ya da TL üzerinden mevduat toplayıp döviz üzerinden kredi vermeleri, 

bankaları kur riski ile karşı karşıya getirmektedir. 2001'deki bankacılık krizinde, 

uygulanan sabit kur politikası nedeniyle, bankaların döviz mevduat toplayıp TL 

üzerinden kredi vermeleri, açık pozisyonlarını arttırmıştır. Bununla berbaber kredi 

kullanımının artması, ithalat ile cari açığı artırmış, bu da toplam döviz rezervlerinin 

azalmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler neticesinde sabit kur politikası sürdürülemez 

hale gelmiş ve dalgalı kur politikasına geçilmiştir. Dalgalı kur politikasına geçişle 

birlikte, kurlarda büyük artışlar görülmüştür. Kurların artışıyla birlikte açık 

pozisyonda olan bankalar büyük zarara uğramış ve bu durum birçok bankanın iflası 

ile sonuçlanmıştır. 
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Bankaların kur riskine maruz kalmalarının bir diğer nedeni yerel paradır. 

Ülkedeki enflasyonun artması ile birlikte, paranın değer saklama aracı olma 

özelliğini kaybetmesi, ayırca istikrarlı ve konvertibl bir para olmaması, genel olarak 

kur riski üzerinde etkilidir (Gounopoulos vd., 2013: 272). Enflasyon nedeniyle yerel 

paranın değer saklama aracı olma özelliğini kaybetmesiyle beraber, yatırımcılar 

mevcut birikimlerinin değer kaybetmesini önlemek için yerel para yerine, paralarının 

değerini saklayabilecekleri, istikrarlı ve konvertibl başka döviz cinslerine 

yönelmektedirler. Türkiye’de son yıllarda uygulanan sıkı para politikası ve ekonomik 

programlarla birlikte ekonomi istikrara kavuşmuş, enflasyon tek haneli sayılara 

indirilmiş ve para, geleneksel fonksiyonu olan değer saklama aracı özelliğine 

yeniden kavuşmuştur. Bu gelişmeler TL’nin itibarına yeniden kavuşmasını 

sağlayarak, TL’den diğer döviz cinslerine yönelmiş olan eğilimi azaltmış ve günlük 

işlemlerin döviz üzerinden değil de TL üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Bunun 

sonucunda bankalarda TL cinsinden mevduatlar artmış ve böylece bankaların kur 

riskine maruz kalma olasılıkları azalmıştır. 

 

1.2.2. Kur Riski Çeşitleri  

 

Bankalar, işlem riski, muhasebe/dönüştürme riski ve ekonomik risk olmak 

üzere üç tür kur riskiyle karşı karşıyadırlar. 

 

Şekil 4: Kur Riski Çeşitleri

 

 

 

Kur Riski

Đşlem Riski
Muhasebe/

Dönüştürme Riski
Ekonomik Risk



 
 

25 
 

1.2.2.1. Đşlem Riski 

 
Bankalar faaliyetlerini sürdürürken çeşitli döviz cinsleri üzerinden işlem veya 

sözleşme yapmaktadırlar. Đşlem veya sözleşme yapıldıktan sonra kurlarda meydana 

gelebilecek bir değişiklik, bankalar açısından bir belirsizlik yaratmaktadır. 

 

Kur değişikliklerinin, bankaların döviz üzerinden yapmış oldukları işlemler 

veya sözleşmelerden doğan alacak ve yükümlülüklerini etkilemesi nedeniyle, 

bankaların nakit akımlarında yol açacağı kayıplar, işlem riski (transaction risk) 

olarak ifade etmektedir (Tebogo, 2012:5).   

 

Bankaların işlem riskine maruz kalmalarına yol açan başlıca işlemler 

aşağıdaki gibidir (Eiteman vd., 2013: 297): 

 

• Döviz kredisi alınması/verilmesi,  

• Döviz taahhütü alınması/verilmesi,  

• Döviz varlık alınması,  

• Döviz ödemesi yapılması veya döviz geliri elde edilmesi, 

• Müşteri ihtiyaçları için döviz alım/satımı yapılması,  

• Bankanın yurtdışı şube/iştirakiyle döviz işlemleri yapması, 

• Bankanın yurtdışı menkul kıymet piyasasından işlem yapması,  

• Riskten korunma veya spekülatif amaçla döviz türev ürün kullanılması. 

 

Bankaların yukarıdaki işlemler sonucunda oluşan döviz cinsinden varlık ve 

gelirlerinin değeri, kurların düşmesiyle azalmakta; döviz cinsinden borçlar ve 

giderlerinin değeri ise kurların yükselmesiyle, artmaktadır.  

 

Bankalar işlem veya sözleşme yaparken, kur değişikliklerini öngörerek, kurun 

etkisini işlem veya sözleşme fiyatına yansıtmakta, böylece maruz kaldıkları kur 

riskini azaltmaya çalışmaktadırlar.     
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1.2.2.2. Muhasebe/Dönüştürme Riski 

 

Kur riskinin diğer bir çeşidi olan muhasebe/dönüştürme riski 

(accounting/translation risk), finansal tablolar oluşturulurken para birimlerinin 

birbirlerine dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan muhasebe/ 

dönüştürme riski, bankanın döviz aktif ve pasif kalemlerinin muhasebeleştirilmesi 

aşamasında, ilgili kalemlere ait tutarların yerel para birimine dönüştürülmesi 

sırasında da ortaya çıkmaktadır (Papaioannou, 2006:4).  

 

Bankalar para birimlerinin dönüştürülmesi sırasında, kur değişiklikleri 

nedeniyle, riske maruz kalabilmektedirler. Bankaların yurtdışında faaliyet gösteren 

şube/iştirakleri, faaliyetlerini bulundukları ülkenin para birimleri ile yürütmekte ve 

bilançolarını da yine o ülkenin döviz cinsinden tutmaktadırlar. Bilanço döneminin 

sonunda, ana ülkedeki bankanın bilançosu ile yurtdışındaki şube/iştiraklerin 

bilançoları konsolide edilmektedir. Bu işlem sırasında, şube/iştiraklerin 

hesaplarındaki döviz cinsinden hesaplanmış olan tutarlar, yerel para birimine 

dönüştürülmekte ve dönüştürme sırasında kurlardaki değişiklikler nedeniyle ana 

ülkedeki bankanın finansal tablosunda yer alan kar/zarar tutarlarında değişiklikler 

görülebilmektedir (Butler, 2012:294).  

 

Đşlem riskinde bir işlem veya sözleşme sonucunda bir fiziki alım/satım söz 

konusu iken, muhasebe/dönüştürme riskinde herhangi bir fiziki alım/satım sözkonusu 

değildir. Muhasebe/dönüştürme riskinde söz konusu olan, kurlarda meydana gelen 

değişikliklerin muhasebe kayıtlarını etkilemek suretiyle finansal tablolardaki 

değerleri değiştirmesidir.  

 

1.2.2.3. Ekonomik Risk 

 

Kurdaki artış veya azalışlar nedeniyle genel olarak bankanın nakit akışlarında 

görülebilecek değişiklikler, ekonomik risk olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle 

ekonomik risk, kur değişikliklerinin bankanın gelecekteki nakit akışlarını etkilemek 

suretiyle, banka değerini olumsuz olarak etkileme olasılığıdır (Habibnia, 2013: 17).  
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Kurdaki değişiklikler nedeniyle işlemler veya sözleşmelerden kaynaklanan 

kar/zararlar, bankanın gelecekteki nakit akışlarını da etkilediğinden, ekomonik risk 

ile işlem riski iç içedir. Đki risk çeşidi arasındaki fark, ekonomik riskte daha uzun 

vadeli ve belirsiz nakit akışlarının söz konusu olmasıdır.  

 

Kurdaki değişiklikler, işlem ve muhasebe/dönüştürme riskinde bankanın 

bugünkü değerini etkilemekteyken, ekonomik riskte bankanın bugünkü değeri ile 

birlikte, gelecekteki nakit akışları üzerindeki etkileri nedeniyle, bankanın gelecekteki 

değerini de etkilemektedir. Öte yandan ekonomik riskte kur değişikliklerinin daha 

çok geleceğe yönelik olarak banka değeri ve rekabet gücüne olan etkisi üzerinde 

durulmaktadır.   

 

1.2.3. Kur Riskinin Ölçülmesi 

 

Kur riskinin ölçülmesinde, kur riski oranı yöntemi, net risk yöntemi, kur 

volatilite yöntemi ve riske maruz değer yöntemi gibi farklı yöntemler 

kullanılmaktadır.  

 

1.2.3.1. Kur Riski Oranı Yöntemi 

 

Bankacılık sektöründe kur riskini ölçmek ve takip etmek amacıyla kullanılan 

ilk yöntem, kur riski oranı yöntemidir. Kur riski oranı, toplam döviz cinsinden 

varlıkların, toplam döviz cinsinden yükümlülüklere oranı şeklinde hesaplanan ve 

mevcut kur riskinin büyüklüğünü gösteren bir ölçüttür. Kur riski oranı ile döviz 

pozisyon açığının belirli sınırlar içinde kalıp kalmadığı ölçülmektedir. Bankacılık 

sektörü için bu oranın %80 ile %110 aralığında olması hedeflenmektedir. Kur riski 

oranı aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanmaktadır (Altıntaş, 2006: 209). 

 

Kur Riski Oranı =  
�ö���	���	��
��	�������		�	�
���	�ö���	�������	

�ö���	���	��
��	�ü�ü��ü�ü����	�	�
���	�ö���	�������   
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Kur riski oranının hesaplanmasında, farklı döviz cinslerindeki pozisyonlar 

ortak bir para birimine çevrilmekte, bu sayede aktif ve pasif pozisyonlar bir bütün 

olarak ele alınabilmektedir (Keown vd., 2013: 515). 

 

        Kur riski oranı yöntemi, aktifteki döviz varlıklarını ve pasifteki döviz 

yükümlülüklerini, dövizin cinsi ayrımı yapmaksızın hesapladığı için 

eleştirilmektedir. Öte yandan kur riski oranını her bir döviz cinsi için ayrı ayrı 

hesaplanamak ve her bir döviz cinsi için ayrı pozisyon limitleri belirleyebilmek 

mümkündür. Diğer bir ifadeyle her bir döviz cinsi için ayrı bir kur riski oranı limiti 

saptanabilmektedir (Greuning ve Bratanovic, 2009: 260). Genel olarak bankaların 

kur riski oranının her bir döviz cinsi için en az % 75, en çok ise % 115 olması arzu 

edilmektedir (Altıntaş, 2006: 209).    

 

1.2.3.2. Net Risk Tutarı Yöntemi 

 

Kur riskinin ölçülmesinde kullanılan diğer bir yöntem, bankaların 

portföylerindeki döviz pozisyonlarının net risk tutarını dikkate alan yöntemdir. Net 

risk tutarı her bir döviz cinsi için aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanmaktadır 

(Keown vd., 2013: 515). 

 

Net Risk Tutarı=Döviz Cinsinden Yükümlülükler-Döviz Cinsinden Varlıklar 

 

Bankaların döviz cinsinden yükümlülükleri döviz cinsinden varlıklarından 

fazla olması durumunda, bankalar kur riskiyle karşılaşırken, net risk tutarı 

yöntemiyle her bir döviz cinsinde kur riskine maruz kalabilecek tutar 

belirlenmektedir.      

 

1.2.3.3. Kur Volatilitesi Yöntemi 

 

Kur riskinin ölçülmesine ilişkin bir diğer yöntem, kur volatilitesinin baz 

alındığı yöntemdir. Kur volatilitesi yöntemi, geçmiş verilerden hareketle kurun 
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değişkenliğinin ölçülmesine dayanmaktadır. Bu yöntemde yerel para cinsinden net 

kur riski, kurdaki volatilite arttıkça artmaktadır (Aloğlu, 2005: 38). 

 

1.2.3.4. Riske Maruz Değer Yöntemi 

 

Kur riskinin ölçülmesine ilişkin olarak kullanılan diğer bir yöntem Riske 

Maruz Değer (RMD) (Value At Risk (VaR)) yöntemidir. Kur riskinde RMD 

yöntemi, kurdaki değişiklikler nedeniyle varlık değerinde, belli bir zaman diliminde 

ve belli bir olasılık seviyesinde gözlemlenebilecek maksimum zararı tahmin eden bir 

yöntemdir. Diğer bir deyişle RMD yöntemi, belirli bir zaman aralığında ve belirli bir 

güven düzeyinde gerçekleşmesi beklenen muhtemel kaybı ölçen bir yöntemdir 

(Golin ve Delhaise, 2013: 674-675).  

 

RMD yönteminde, bankanın faaliyetleri sonucunda oluşan fiyat ve pozisyon 

verileri kullanılarak, belirli parametrelerle bir model oluşturulmakta ve bu model 

yardımıyla belli bir güven aralığında kur değişiklikleri nedeniyle bankanın 

uğrayabileceği maksimum zarar hesaplanabilmektedir. RMD’in %99 güven 

aralığında 2 milyon TL çıkması, bankanın 100 işgünü içerisinde sadece 1 gün (%1 

olasılıkla) 2 milyon TL’den daha fazla zarara uğrayabileceği, kalan 99 işgünü içinde 

(%99 olasılıkla) ise 2 milyon TL’den daha az zarara uğrayacağı anlamına 

gelmektedir.  

 

Bankacılıkta kur riski hesaplanırken iki yönlü RMD hesaplanmaktadır, çünkü 

dövizin diğer bir döviz cinsi veya yerel para karşısında değer kaybetmesi de, 

kazanması da bankanın taşıdığı döviz pozisyonuna göre bir risk unsuru olarak ortaya 

çıkabilmektedir (Aloğlu, 2005: 36).  

 

RMD’in hesaplanmasında kullanılabilecek üç temel yöntem vardır. Bunlar,  

“Parametrik Yöntem”, “Tarihi Simülasyon Yöntemi” ve “Monte Carlo Simülasyonu 

Yöntemi”dir. 
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1.2.3.4.1. Parametrik Yöntem 

 

“Doğrusal RMD”, “Varyans-Kovaryans RMD”, “Greek-Normal RMD”, 

“Delta-Normal RMD” veya “Delta-Gama RMD” olarak da adlandırılan parametrik 

RMD yönteminin en önemli özelliği, olasılık dağılımının ve risk faktörlerindeki 

değişikliklerin normal dağıldığını varsaymasıdır. Genel olarak olasılık dağılımı ile 

ilgili herhangi bir varsayım içeren yöntemler parametrik olarak tanımlanmaktadır 

(Duman, 2000; Altıntaş, 2006). 

 

Parametrik RMD yönteminde öncelikle normal dağılıma sahip olduğu 

varsayılan geçmiş verilerden hareketle risk faktörlerinin volatilite ve korelasyonları 

hesaplanmaktadır. Daha sonra hesaplanan bu volatilite ve korelasyonlardan hareketle 

bankanın varlık değerinde veya pozisyonunda beklenen değişimler tahmin 

edilmektedir. 

 

Parametrik RMD yönteminde, belli risk faktörleri için kolayca temin 

edilebilen geçmiş verilerden yararlanıldığı için, RMD diğer yöntemlere göre çok 

daha hızlı bir şekilde hesaplanabilmektedir. RMD hesabını sadece günlük olarak 

değil, aynı zamanda alınacak her riskli karar öncesi ve sonrasında bankanın 

durumunu görmek isteyen, limitlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ve bu nedenle 

gün içinde de sık sık RMD’i hesaplayan bankalar için bu oldukça önemlidir.  

 

Tek bir varlık veya pozisyon için parametrik RMD, yasal düzenlemelerle 

öngörülen model çarpanı ihmal edildiğinde, aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 

(Altıntaş, 2006: 304). 

 

RMD = P * α * σ * √t 

P: Varlık veya pozisyonun cari piyasa değeri 

α: Güven düzeyini sağlayacak standart sapma sayısı 

σ: Varlık ve pozisyonun fiyat ve getirisindeki volatilite 

t: Elde tutma süresi 
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Đki veya daha fazla varlık veya pozisyondan oluşan portföylerde, portföyün 

toplam RMD tutarının hesaplanması için, her bir varlık için hesaplanan RMD 

tutarlarının toplanması yöntemi kullanılabilir. Ancak bu yöntem, risk faktörleri 

arasındaki korelasyonu dikkate almadığından, hesaplanan RMD tutarı gerçeği 

yansıtmayacaktır. Bu yöntem aynı zamanda modern portföy teorisinin, varlık 

çeşitlendirmesi ve risk azaltımı ile ilgili bulgularına da terstir. Bu nedenle iki veya 

daha fazla varlık için parametrik RMD hesaplanmasında risk faktörleri arasındaki 

bağlantıların hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir (Das, 2006: 50-55).    

 

1.2.3.4.2. Tarihi Simülasyon Yöntemi  

 

Tarihi simülasyon yönteminde, 250 ile 1000 işgünü arasındaki (1 yıldan 4 

yıla kadar) tarihi piyasa koşulları cari piyasa portföyüne uygulanarak, doğacak değer 

kaybı veya kazancı analiz edilmektedir. Başka bir ifadeyle geçmiş dönemdeki her 

güne ait piyasa gerçekleşmeleri ayrı bir senaryo olarak kabul edilmekte ve cari 

portföy geçmişte bire bir yaşanmış 250 ile 1000 arasındaki senaryo altında yeniden 

fiyatlandırılarak, en çok kayıp miktarları hesaplanmaktadır (Das, 2006: 94-99). 

 

Tarihi simülasyon yönteminde, senaryolar dahilinde hesaplanan kayıplar 

küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Sıralanan kayıplar 

arasında %1 veya %99’uncu sıraya gelen kayıp miktarları RMD olarak kabul 

edilmektedir. Tarihi simülasyon yöntemi non-parametriktir, diğer bir ifadeyle olasılık 

dağılımı ile ilgili herhangi bir varsayım içermemektedir. Tarihi simülasyon 

yönteminde normal dağılım varsayımı söz konusu olmadığından, kullanılan tarihi 

gözlem süresi içinde kalındığı müddetçe, kriz veya olağandışı etkileri kavramada 

başarılıdır. %1 veya %99’uncu sıradaki kayıp miktarının yapılan tahminde %99 

güvenilirlik sağladığı varsayıldığından, güvenilirlik düzeyi için standart sapma 

benzeri çarpım faktörü kullanılmamaktadır. Ayrıca tarihi simülasyon yönteminde 

parametre tahmini yapılmadığından, volatilite ve korelasyonların hatalı tahmin 

edilmesi gibi önemli bir problem de elimine edilmiş olmaktadır (Altıntaş, 2006: 342-

343). 
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Geçmişteki piyasa koşulları, gelecekteki piyasa gelişmelerini iyi tahmin ettiği 

sürece tarihi simülasyon yönteminden elde edilecek sonuçların doğruluk ve 

güvenilirlik yüzdesi artacaktır. Ayrıca tarihi simülasyon yöntemi bankayı geçmişte 

yaşanan bir krizin benzerinden koruyabilmektedir. Ancak bu, bankanın gelecekteki 

bir krize hazırlıklı olduğu anlamına gelmeyecektir. Her dönemin kendine has şartları 

olduğu ve tarihi simülasyon yönteminden elde edilecek sonuçların yanlış 

değerlendirmelere yol açabileceği unutulmamalıdır.   

 

Tarihi simülasyon yöntemi, RMD hesaplama yöntemleri arasında, anlaması 

ve özellikle varlık sayısı sınırlı portföyler üzerinde uygulaması en basit olan 

yöntemdir. Buna karşın yöntemin uygulanması için harcanacak süre ve emek, 

parametrik yöntemle karşılaştırıldığında, çok daha fazladır. Ayrıca tarihi simülasyon 

yönteminde portföy, tarihi her bir senaryo altında tam değerlemeye tabi 

tutulduğundan, yöntemin sağlıklı olarak uygulanabilmesi için güçlü bir veri tabanına 

ihtiyaç vardır (Duman, 2000; Altıntaş, 2006). 

 

1.2.3.4.3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi 

 

Monte Carlo simülasyonu yöntemi, RMD yöntemleri içinde uygulanması en 

çok zaman alan, en maliyetli, en kompleks, buna karşın en güvenilir olanıdır. Monte 

Carlo simülasyonu yönteminde, tarihsel simülasyon yönteminden farklı olarak, 

senaryolar rassal olarak ve binlerce sayıda üretilmektedir (Altıntaş, 2006: 345).  

 

Monte Carlo simülasyonu yöntemi, özellikle kompleks portföylerde, 

opsiyonlar için RMD hesaplarken veya portföyde bulunan varlık için bir fiyat 

değişim serisinin bulunmaması durumlarında kullanılmaktadır. Monte Carlo 

simülasyonu yönteminde çok miktarda fiyat değişimi rassal olarak üretilebilmektedir. 

Bununla beraber portföyde birden çok risk faktörü olduğunda, bu risk faktörleri 

arasındaki korelasyon fiyat değişimlerinin yaratılmasında dikkate alınmalıdır 

(Duman, 2000: 28).  
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Monte Carlo simülasyonu yönteminde RMD hesaplanması aşağıdaki aşamaları 

içermektedir (Duman, 2000: 28): 

 

1. Risk faktörleri arasındaki korelasyon ve volatilitelerin saptanması, 

2. Normal dağılıma sahip fiyat serilerinin ilgili volatiliteler kullanılarak 

üretilmesi, 

3. Korelasyon matrisinin transformasyonu ile korelasyonlu rassal fiyat 

serilerinin üretilmesi, 

4. Bu fiyat serilerinin portföye uygulanması, 

5. Portföy değişimlerinin küçükten büyüğe sıralanarak ilgili güven aralığına 

tekabül eden RMD değerinin bulunması. 

 

Monte Carlo simülasyonu yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında 

bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Monte Carlo simülasyonu yönteminde, tarihi 

simülasyon yönteminde olduğu gibi tam değerleme söz konusu olduğundan, doğrusal 

olmayan fiyat ilişkilerinin yarattığı etkiler parametrik yönteme göre çok daha iyi 

kavranmaktadır. Ayrıca Monte Carlo simülasyonu yönteminde senaryo adedi tarihi 

simülasyon yöntemindeki gibi sınırlı değildir. Monte Carlo simülasyonu yönteminde 

geleceğe dair, istenilen sayıda, her türlü olası senaryonun muhtemel etkilerini test 

etmek mümkündür. Bununla birlikte Monte Carlo simülasyonu yönteminde RMD’i 

hesaplama süresi, portföyün potansiyel değeri binlerce kez hesaplanmak durumunda 

olduğundan, parametrik yöntemle karşılaştırıldığında oldukça uzundur. Ayrıca 

Monte Carlo simülasyonu yöntemi, tarihi simülasyon yönteminin aksine, risk 

faktörlerinin, genellikle normal veya log-normal dağıldığı varsayımını taşımaktadır 

(Marrison, 2002: 118). 

 

Bankalar RMD hesabında, parametrik, tarihi similasyon ve Monte Carlo 

similasyonu yöntemlerinden istediklerini kullanabilirler. Burada dikkat edilmesi 

gereken, kullanılan modelin sağlam bir teorik temele dayanması, hem doğrusal hem 

de doğrusal olmayan riskleri ölçebilmesi, yeni finansal ürünleri kolayca 

kapsayabilecek şekilde esnek olması ve maruz kalınan tüm piyasa risklerini 

kapsamasıdır. Ayrıca model, tek bir varlığın yanı sıra tüm portföy için de RMD 
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hesaplanmasına imkan vermelidir. Bununla birlikte bankalar, finansal pozisyonlarını 

doğru ve tutarlı bir şekilde modele dahil edip fiyatlarken, modelin dayandığı 

varsayımları göz önüne alarak bunun yaratabileceği avantaj ve dezavantajların 

farkında olmalıdırlar. Bu amaçla modelin dayandığı varsayımlar belli aralıklarla 

gözden geçirilerek, modelde ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmalıdır.  

 

1.3. Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi 

 

1.3.1. Risk Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Önemi 

 

Bankacılığın sürekli değişen ekonomik çevresi, bankalara sayısız fırsatlar 

sunarken, çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri de içinde barındırmaktadır. 

Bankaların söz konusu piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve diğer bankalarla 

rekabet edebilmeleri için, maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi 

önemlidir (Greuning ve Bratanovic, 2009: 16). Riskin bilinmesi ve ölçülmesi, risk 

gerçekleşmeden alınacak tedbirlerin belirlenmesi ile risk gerçekleştiğinde 

yapılacakların belirlenmesini sağlayarak, olası tehlikelere karşı hazırlıklı olma 

yeteneği kazandırmaktadır. 

 

Risk yönetimi genel anlamda, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve 

ölçülmesi neticesinde riski yönetmek için alınacak kararlar bütünüdür (Berg, 2010: 

79). Risk yönetimi, zararın oluşma ihtimali olduğunda riskin önlenmesi, riskin 

önlenememesi durumunda zararın azaltılması için riskin kontrol edilmesi, kar 

ihtimalinde riskin tolere edilmesidir (Coyle, 2005: 94). Başka bir ifadeyle risk 

yönetimi, varlıkların değerinde değişikli ğe yol açabilecek risklerin doğru olarak 

tespiti, ölçülmesi, analizi ve her türlü belirsizlikten kaynaklanabilecek zararların 

oluşmasını engelleyecek ya da olası zararların etkisini azaltacak, hızlı karar almayı 

sağlayan strateji ve planların geliştirildi ği bir süreçtir. 

 

Risklerin tanımlanması ve ölçümünün sağlanması, yönetimlerin her zaman 

karar mekanizmalarında sağduyulu ve proaktif davranmalarını gerektiren bir 

aşamadır (Horcher, 2005:3). Belirsizliklerle mücadele edebilmek için, riski önceden 



 
 

35 
 

bilmek, tanımlamak ve derecelendirmek (risk rating) gerekmektedir. Riskin 

derecelendirilmesi neticesinde, en büyük zarara sebebiyet verecek risklerle, oluşma 

olasılığı en fazla olan riskler belirlenerek, bu risklerin bertaraf edilmesi 

sağlanabilecektir. 

 

Risk yönetimi, bankanın faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı risklerin 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve olası kayıpların ortadan kaldırması ya da 

azaltılması amacıyla risklerle etkili bir biçimde mücadele edilmesidir. Risk yönetimi, 

varlıkların risksiz getirilerini maksimize etmek için, banka politika ve stratejilerine 

dayalı olarak geleceğe yönelik bir dizi kararın alındığı bir süreçtir (Ghosh, 2012: 45). 

 

Etkili bir risk yönetimi, yazılı belge ve dokümantasyon altyapısını, 

yedekleme işlemlerini, uygulama, izleme ve kontrol sistemlerini, planlama ve 

raporlama faaliyetlerini, risk ve performansın eş zamanlı olarak ölçümüne imkan 

sağlayacak uygun modelleri, politika ve strateji revizyonlarını içermektedir. Bu 

bileşenlerin sinerjik bir yaklaşımla ele alınması ve dizayn edilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Riskin kendisinin değil, yanlış fiyatlandırılmasının, yanlış 

yönetilmesinin ve yanlış algılanmasının problem olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Yönetim sürecinde yeni hatalar yapılsa da tekrarının olmaması için çaba 

gösterilmelidir (Active Araştırma, 2000: 4-5). 

 

Risk yönetimi, banka faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için 

kullanılan önemli bir araçtır. Risklerin azaltılması ile banka maliyetleri 

düşürülmektedir. Bununla birlikte risk yönetiminin tek amacı, risklerin azaltılması 

değildir. Risk yönetimi aynı zamanda getirisi yüksek olan faaliyetlerin seçiminde rol 

almaktadır. Riske ayarlı karlılık analizleri sayesinde yüksek getirili faaliyetler 

seçilmekte ve bu sayede bankanın karı artmaktadır (Ghosh, 2012: 46). Risk 

yönetimiyle karlılık ve büyüme gibi banka hedeflerinin gerçekleştirilmesi mümkün 

olurken, banka imajının korunması ve iyileşmesine de katkı sağlanmaktadır.  

 

 Risk yönetiminin diğer bir işlevi, bankanın karşılaştığı risklerin belirlenmesi, 

ölçülmesi ve yönetilmesiyle, bankanın risk-getiri dengesinin en uygun düzeye 
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getirilmesidir. Optimal risk-getiri dengesinin sağlanması bankanın değerini 

arttırmaktadır (Graham ve Smart, 2012: 8). Böylece etkin risk yönetimiyle hem 

bankanın aldığı riskler iyi yönetilmekte, hem de risk-getiri dengesi optimal düzeye 

getirilerek bankanın karı ve değeri arttırılmaktadır.  

 

Risk yönetimi zayıf olan bankalar, olası krizleri öngörememekte, olası 

krizlerde uğrayacakları zararları tespit edememekte, kendi sermayelerine göre çok 

fazla risk almakta ve olası kayıpların büyüklüğünü sermaye yeterliliği çerçevesinde 

değerlendirememektedirler. Güçlü risk yönetimine sahip bankalar ise maruz 

kaldıkları piyasa, kredi ve operasyonel riski detaylı olarak incelemekte, olası 

krizlerde kayıpları daha önceden belirlemekte, kayıpları azaltabilmek için önlemler 

almakta ve aldıkları risk ile kazançları karşılaştırıp riski almaya değip değmeyeceğini 

önceden değerlendirebilmektedirler (Köylüoğlu, 2001: 83). 

 

Bankalar risk yönetimiyle tüm işlem ve faaliyetlerinde karşılaştıkları riskleri 

tanımlanmalı, ölçmeli ve riskler arasındaki karşılıklı ili şkileri ortaya koymalıdırlar. 

Bankalar bunu yaparken her bir riske neden olan faktör, süreç ve olayları belirlemeli, 

riske yol açabilecek beklenmeyen olayları tahmin etmeye çalışmalı ve faaliyetlerini 

riski minimize edecek şekilde yönetmelidirler (Active Araştırma, 2000: 6).  

 

Bankacılıkta kur riski yönetimi, kur değişiklikleri sonucunda karşılaşılan 

risklerin etkisini minimize edebilmek için plan ve stratejilerin geliştirildi ği proaktif 

bir süreçtir. Bankalar kur riski yönetimiyle kur riskini en uygun yöntem ve en düşük 

maliyetle ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışmaktadırlar.  

 

1972’de Bretton Woods sisteminin terk edilmesiyle beraber, sermayenin 

serbest dolaşımı üzerindeki engeller azalmış, finansal hareketlilik artmış, ülke 

paraları serbestçe fiyatlanmaya başlamış ve çapraz kurlar oluşmuştur. Dövizin 

serbestleşmesiyle birlikte dünya ticareti artmış, bankalar gitgide daha fazla 

miktarlarda yurtiçi ve yurtdışından döviz mevduatı kabul etmeye başlamış ve döviz 

üzerinden kredi alıp vermişlerdir. Öte yandan serbest döviz kuru sisteminde kurun 

gelecekte izleyeceği seyri tahmin etmek oldukça güçleçmiş ve döviz üzerinden 
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yapılan işlemlerin riskli bir hale gelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte döviz 

ticaretinin etkin yönetilememesi, bankalara büyük zararlar yazdırabilecek kur 

riskinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kur riskinin ortaya çıkması, döviz 

pozisyonu yönetimini banka fon yönetimi içerisinde önemli bir hale getirmiş ve bu 

durum kur riski yönetimi kavramının doğmasına neden olmuştur.   

 

Kur değişiklikleri bankaların aktiflerini, pasiflerini, gelirlerini, giderlerini 

kısacası tüm faaliyet sonuçlarını etkilemektedir. Uluslararası ticari ilişkilerin 

boyutlarının arttığı bir ortamda, ödemelerin çoğunun döviz ile yapıldığı göz önüne 

alındığında, işlemlerin yapıldığı an ile ödemenin gerçekleştirileceği andaki kur 

farklılıkları, bankanın ödemeler dengesi üzerinde sorunlara yol açmaktadır. Bu 

durum, bankaların kur dalgalanmalarına karşı daha hızlı, etkili ve esnek bir kur riski  

yönetimi anlayışını zorunlu kılmaktadır. 

 

Kurlardaki beklenmeyen değişiklikler, bankaların rekabet gücü ve 

karlılıklarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Kur dalgalanmaları sonucunda ortaya 

çıkabilecek risk göz ardı edildiğinde önemli ölçüde zarara maruz kalınabilmektedir. 

Bunu önlemek için bankalar kur riski politikası geliştirmekte ve kur riskine karşı 

koruyucu önlemler almaktadırlar. Bu sayede etkin bir kur riski yönetimine kavuşan 

bankaların rekabet güçleri ve karlılıkları artmaktadır. Aksi halde rekabetin çok yoğun 

olduğu ve birçok riskle karşılaşılan bir sektörde ayakta kalabilmeleri mümkün 

değildir.  

 

1.3.2. Risk Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 

 

1920’lerin sonunda başlayan ve 1930’larda da devam eden ekonomik kriz 

bankaları derinden etkilemiştir. Bankalar faaliyetlerini devam ettirmekte zorlanmış, 

birçok banka kapanmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde bankaların karşılaştıkları en 

önemli risk likidite riski olmuştur. Bankalar likitide riskini, varlıklarını sadece kısa 

vadeli krediler kullanmak suretiyle finanse ederek çözmeye çalışmışlardır. Ekonomik 

krize genişletici maliye politikalarıyla çözüm bulunmasının ardından, bankalar tekrar 

asıl faaliyetlerine dönebilmişler ve risk almaya başlamışlardır (Angelopoulos ve 
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Mourdoukoutas, 2001: 60). Ancak 1940’lara kadar bankacılık çok pasif bir konumda 

kalmaya devam etmiştir. II.Dünya Savaşı sonrasında bankalar varlıklarını 

sürdürebilmek için yeni arayışlara girmişler ve kalkınma sürecinde ülke 

ekonomilerinde daha aktif konuma gelmişlerdir. Ulusal hükümetlerin savaş sonrası 

imar hareketlerini hızlandırmak için çıkardıkları borç senetleri, o yıllarda bankaların 

en önemli yatırım kalemi haline gelmiştir. Kredi talebinde belirli bir canlanma 

yaşandıysa da bu, bankaların bilanço yaklaşımlarını değiştirecek düzeyde olmamıştır. 

1950’lerde bu durum bir ölçüde değişmiş ve kredi talebi artmıştır. Bankalar bu talebi, 

topladıkları mevduatın yanı sıra ellerindeki devlet tahvili, borç senedi gibi varlıklarla 

kolayca karşılamışlardır. Bu da bankaların aktif yapısına verilen önemi arttırırken 

aktif yönetimi de ilk kez bu dönemde bankacılığın gündemine girmiştir (Kılınç, 

1991: 51). 

 

1960’lı yıllarda ise durum tamamen tersine dönmüş ve bankanın pasif yapısı 

ve pasiflerin yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. O sıralarda bankalara olan kredi 

talebi, eldeki varlıklarla karşılanamaz hale gelmiş; bankalar yeni kısa vadeli 

kaynakların arayışına girmişlerdir. Ciro edilebilir mevduat sertifikaları ve 

Eurodolarlar bu alanda ortaya çıkan ilk finansal ürünler olmuşlardır. Böylece 

bankalar fonlarını büyük şirketlerden de sağlamaya başlamışlardır. 1960’lı yılların 

sonlarına doğru bankaların hızlı büyümesi ve karlarını arttırma çabaları, para 

piyasalarındaki fon talebini arttırmış ve fon maliyetlerinde dalgalanmalara neden 

olmuştur. Bu dalgalanmalar bankaların artık bu konuda önlem almaları gerektiği 

yönünde bir uyarı olmuştur. Değişen faiz oranları, bankalar için kontrol altına 

alınması gereken bir risk unsuru haline gelirken, risk yönetimine duyulan ihtiyacın 

da ilk işaretlerini oluşturmuşlardır (Kılınç, 1991: 51). 

 

1970’li yıllarda Bretton Woods sisteminin çökmesiyle kur, faiz ve fiyatlarda 

yaşanan dalgalanmalardan korunmak amacıyla yeni finansal ürünler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 1979’da ABD’nin “Yeni Ekonomik Politika” anlayışı neticesinde aşırı 

faiz oranlarının ortaya çıkması ve 1980’ler boyunca uluslararası finans 

piyasalarındaki gelişmeler, risk yönetimini vazgeçilmez hale getirmiştir (Kahraman, 

2000: 46). Bu dönemde likidite kavramına yeni bir boyut gelmiştir. Bankaların 



 
 

39 
 

likiditesi, önceleri nakit ve nakde dönüştürülebilir varlıklarının bulunmasına 

bağlıyken, daha sonra bankaların istenildiğinde yeni fon sağlama kabiliyetlerine göre 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Likiditenin tanımının değişmesi, faiz oranlarının 

yüksek olduğu ve sık değiştiği bir döneme rastlamış, bankaların faiz oranı riski 

artmıştır. Banka aktiflerinin getirisi sabit kalırken, faiz oranlarının artması sonucunda 

fon maliyetlerinin yükselmesiyle, bankalar zarara uğramaya başlamışlardır. 

Bankaların bunu önlemek için aldıkları ilk önlem, verilen kredilere değişken faiz 

oranları uygulamak şeklinde olmuştur. Faiz oranı riskinin kredi müşterilerine 

aktarılması, kredi riskini gündeme getirmiştir. Öte yandan 1970’li yıllarda başlayan 

döviz kuru dalgalanmalarının sonucu olarak likidite ve faiz oranı riskinin yanı sıra 

bankaların uğraşması gereken yeni bir risk türü olarak kur riski ortaya çıkmıştır. 

Riskler çoğaldıkça, risk yönetiminin bir bütün olarak ele alınması gereği doğmuştur 

(Kılınç, 1991: 51). 

 

1980 ve 1990’lı yıllarda uluslararası finansal piyasalarda önemli bir geçiş 

dönemi yaşanmıştır. Bu yıllarda dünyadaki kredi arzındaki artış, kaynak fazlalığını 

ortaya çıkarmıştır. Kaynaklar daha riskli alanlara yönelmeye başlamış ve bunun bir 

sonucu olarak da kaynak aktaranların üstlendikleri riskler de artmıştır. Ayrıca bu 

dönemde bankacılık işlemleri daha karmaşık hale gelmiş, işlem sayısında önemli 

artışlar görülmüş, piyasadaki rekabet koşullarının artmış, geleceğin belirsizliği ve 

benzeri nedenler neticesinde bankaların karşılaştıkları riskler de arttırmıştır. Bu 

dönemde yaşanan en önemli değişim, uluslararası piyasaların küreselleşmesi 

olmuştur. Bu durum, dünyanın bir bölgesinde ortaya çıkan sorunların başka bir 

bölgedeki piyasalara ve yatırımcılara yansıması gibi bir sonucu da beraberinde 

getirmiştir. Piyasalardaki oynaklık arttığında piyasa katılımcıları da daha büyük 

belirsizliklerle ve buna bağlı risklerle karşı karşıya kalmışlardır. Finansal 

piyasalardaki küreselleşme, ürün çeşitlili ğindeki artış ve ürün yapılarının 

karmaşıklaşması, korunma amaçlı türev ürünlerin de çeşitlili ğini arttırmış ve türev 

ürünler, finansal piyasalarda riski azaltmak için giderek daha yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (Babuşcu, 2005: 9-10).  
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1990’ların başından itibaren faiz marjlarında başlayan daralma ve bilgi işlem 

teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler ile, türev piyasalardaki işlem hacmi hızla artış 

göstermiş, bankacılık sektöründeki faaliyet gelirleri bilanço dışı işlemlerden 

kaynaklanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ve yaygın 

telekomünikasyon ağı ile birbirine bağlı olan yeni finans sistemindeki risklerin 

boyutunun ve etkilerinin ne derece önemli olabileceği, 1997’de Güneydoğu Asya’da 

ve 1998’de Rusya’da ortaya çıkan krizler ile anlaşılmıştır (Sezgin,  2001 :23). 

 

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, bankacılıktaki risk yönetiminin önemini bir 

kez daha göstermiştir. ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen mortgage krizi, 

Lehman Brothers’ın iflasını duyurması, ABD’deki büyük yatırım bankalarının banka 

holding şirketlerine dönüştürülmesi, Fannie Mae ve Fredi Mac’in ulusallaştırılması, 

American International Group (AIG)’un çöküşün eşiğine gelmesi, Fortis’in 

parçalanması ve satılması, Đzlanda’nın en büyük ticari bankasının ardından ülkenin 

bankacılık sisteminin çökmesi, Euro’yu ve Euro bölgesini tehdit eden Yunanistan’ın 

başını çektiği Avrupa borç krizi, bankaların borçlarının vadesinin kısalması, banka 

kredilerinin vadesinin daha uzun olması, banka pasiflerinde vade ve para cinsi 

uyumsuzlukların artması, yöneticilerin yetkilerini kötüye kullanmaları, mali 

tabloların yetersizliği, kamuya açıklama ve yasal çerçevede eksiklikler, izlenen döviz 

kuru stratejileri ve aşırı risk üstlenilmesi gibi gelişmeler, tüm dünyada bankacılık 

sisteminin dinamiklerini değiştirmiş, bankaların maruz kaldıkları risklere yenilerini 

eklemiş ve bu risklerin tanımlanmaları, boyutlarının tespiti, ölçümü gibi konularda 

yapılan çalışmaların daha da karmaşıklaşmasına sebep olmuştur (BDDK, 2010a: 40). 

 

Risk yönetiminde önemli kilometre taşı 1988 tarihli Basel düzenlemeleridir. 

Bu düzenlemelerin amacı, finansal sektörde faaliyet gösteren işletmelerin planlı bir 

yönetim anlayışına sahip olması için gerekli ilkelerin belirlenmesidir (Bolgün ve 

Akçay, 2005: 373). Genel itibarıyla, Basel Komitesinin 1988 tarihli ilk sermaye 

yeterliliği düzenlemesi, banka sermayesinin toplam miktarı üzerine odaklanmıştır. 

Bu düzenleme, bankaların iflas riskini ve mevduat sahipleri için oluşabilecek 

maliyeti en aza indirmeyi amaçlamıştır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren 

bankalar için uygun sermayenin belirlenmesine yönelik tek bir yöntem göstermekte 
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olan 1988 düzenlemesinde, 1996’da yapılan bir değişiklikle, bankalara piyasa 

risklerini kendi yöntemleri ile ölçebilmeleri için kendi sistemlerini kullanabilmeleri 

imkanı getirilmiştir.  

 

Basel Komitesi finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve Basel I 

düzenlemesinin sermaye yeterliliği ölçümüne ilişkin eksikliklerini dikkate alarak 

Basel II düzenlemesine ilişkin nihai metni 2004’de yayımlamıştır. Yeni uzlaşı, 

bankaların denetim ve gözetiminde daha sağlam bir alt yapının tesis edilmesini ve 

küresel düzeyde sürdürülebilir bir finansal istikrarın sağlanmasını amaçlanmıştır. 

Bununla beraber yeni uzlaşıyla temel olarak risk yönetiminin güçlendirilmesi 

hedeflemiştir (BDDK, 2005: 1-2; Yayla ve Türker Kaya, 2005: 3-4).  

 

2008’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz, 

son derece detaylı ve karmaşık gözüken finansal düzenlemelerin yetersizliğini 

gündeme getirmiştir. Krizin ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla Basel III 

olarak adlandırılan düzenleme değişikliklerine ihtiyaç duyulmuştur. Basel 

Komitesi’nin Finansal Đstikrar Kurulu (Financial Stability Board-FSB) ile birlikte 

yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 12 Eylül 2010 tarihinde Merkez Bankaları ve 

Denetim Otoriteleri Başkanları, sistemik önemi haiz finansal kuruluşların Basel III 

düzenlemelerini uygulamaları konusunda fikir birliğine varmışlardır  (BCBS, 2010: 

1-2). Basel III düzenlemeleri ile asgari sermaye yeterliliğinin karşılanması ve 

beklenmeyen kayıplar için bankalarda sağlanması gereken likidite koşullarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır (Tsai ve Hung, 2013: 66).  

 

Bankacılıkta riskler var olduğu sürece, bankacılıkta risk yönetimi ile olarak 

yapılan düzenlemelere ve çalışmalara yenileri eklenmeye devam edecektir. Bankalar 

için önemli olan risklerin varlığını kabul ederek, risklerin yönetimi için gerekli 

önlemleri almaktır.  
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1.3.3. Risk Yönetimi Süreci 

 
Başarılı bir risk yönetimi için etkin ve verimli bir risk yönetimi süreci 

gereklidir. Risk yönetimi süreci temelde altı aşamadan oluşmaktadır. 

 

Şekil 5: Risk Yönetimi Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risk yönetimi sürecinde öncelikle yapılması gereken, risklere ilişkin politika 

ve uygulama usullerinin belirlenmesidir. Risk politikaları ve politikalara ilişkin 

uygulama usulleri, yönetim kurulu tarafından oluşturulan ve uygulanan yazılı 

standartları içermektedir. 

 

Risk yönetimi sürecinin ikinci aşaması, bankanın maruz kaldığı risklerin 

tanımlanması, özelliklerinin belirlenmesidir. Her bankanın yoğunlaştığı alan, faaliyet 

gösterdiği piyasa ve coğrafya çeşitlili ğine bağlı olarak maruz kaldığı riskler de 

farklılaşmaktadır. Risk kaynaklarının belirlenmesi, risk yönetimi sürecinin en kritik 

safhasıdır. Risk kaynaklarının belirlenmesi, risklerle daha iyi mücadele edilmesini, 

dolayısıyla risk yönetimi sürecinin daha etkili olmasını sağlamaktadır (Berg, 2010: 

84).     

 

Risk Politikaları ve Uygulama 
Usullerinin Oluşturulması 

Risklerin Tanımlanması 
 

Risklerin Ölçümü 

 

Risklerin Đzlenmesi ve 
Raporlanması 

Risklerin Analizi  
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Risk yönetimi sürecinin üçüncü aşaması, risklerin ölçülmesidir. Risklerin 

ölçülmesi aşamasında, tanımlanan risklerin belirli ölçüler ve kriterler kullanılarak 

analitik bir biçimde ifade edilmesi sağlanmaktadır. Bankanın maruz kaldığı risklerin 

tutarlı bir biçimde değerlendirilmesi ve yönetilebilmesi için, riskin değişik 

boyutlarını ele alacak ve risk kavramını performans ölçümü ve sermaye yeterliliği 

kararlarında kullanılabilecek bir unsur haline getirecek bir risk ölçüm metodolojisi 

geliştirilmelidir. 

 

Risk yönetimi sürecinin dördüncü aşaması olan risk analizi aşamasında, tüm 

risklerin kar-maliyet hesaplamaları yapılmakta ve ölçüm ile somut hale getirilen 

risklere karşı, eğer gerekiyorsa koruyucu tedbirlerin devreye sokulması veya riski 

üstlenme kararının verilmesi gerekmektedir. Riskten kaçınmaya, riskin azaltılmasına 

veya riskin transferine olanak sağlayan risk yönetimi araçları bu aşamada devreye 

girmektedir. Riskin azaltılması veya transferinde, kullanılacak araçlar, araçların 

sağlayabileceği koruma düzeyi ve bunların bankaya maliyetleri dikkate alınmaktadır. 

Risk analizi aşamasında ayrıca kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskler 

belirlenmektedir. Kontrol edilebilen risklerin nasıl azaltılabileceği değerlendirilmekte 

ve riskten kaçınmak, riski azaltmak, riski devretmek veya riski üstlenmek seçenekleri 

arasında uygun olan karar alınmakta ve uygulanmaktadır. Diğer taraftan kontrol 

edilemeyen ve risk yaratma ihtimali olan işlemler belirlenmekte, bu risklerin 

etkilediği banka faaliyetleri ya azaltılmakta ya da sona erdirilmektedir. Burada 

belirtilmesi gereken önemli bir husus, bankanın her riski azaltmaya veya devretmeye 

kalkışmasının söz konusu olmaması gerektiğidir. Bankanın sürekli riskten kaçınması, 

risk üstlenmemesi, her riski devretmeye veya azaltmaya kalkışması esasen bankacılık 

yapmaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bankanın yapması gereken, 

sermayesine uygun bir riski üstlenerek kar elde etmeye çalışmaktır (Altıntaş, 2006: 

4; Babuşcu, 2005: 13). 

 

Risk yönetimi sürecinin beşinci aşaması, risklerin izlenmesi ve 

raporlanmasıdır. Bu aşamada bankanın maruz kaldığı riskler çeşitli periyotlarda 

izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Risk izleme faaliyeti, günlük bir faaliyet olarak 

düşünülmeli ve sürekli yapılmalıdır. Bu faaliyet hem risklerin iyi yönetilip 
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yönetilmediğini hem de risklerin belirlenen asgari düzeyde tutulup tutulmadığını 

değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Risk izleme faaliyetinin temel hedefi, risk 

yönetimi sürecinin etkili çalışıp çalışmadığını denetlemek, yeni riskler varsa bunları 

tespit etmek, risklerin gerçekleşme olasılığını değerlendirmek ve risk azaltma 

çalışmalarını gözden geçirmektir. Öte yandan risk bilgilerinin doğru zamanda, doğru 

kişiye rapor edilmesi de önemlidir. Yapılması planlanan işlemlerin etkin bir şekilde 

yürütülmesi ve bir kriz durumunda bankanın en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak 

amacıyla belirlenen stratejiler, açıkça ve sık aralıklarla operasyonel birim 

yöneticilerine bildirilmelidir.  

 

Risk izleme ve raporlama faaliyeti sonucunda riske neden olan faaliyetlerin 

durdurulması, risk azaltma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, yeni riskler varsa 

tanımlanarak değerlendirilmesi, risk yönetimi politika ve usullerinin gözden 

geçirilmesi vb. unsurlar yönetim tarafından ele alınabilecektir.  

 

Risk yönetimi sürecinin son aşaması, risklerin denetimidir. Risklerin denetimi 

aşamasında risklerin ve risk yönetimi sürecinin bütünlüğü, doğruluğu ve tutarlılığı 

üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Risk verilerinin tutarlılığının ve güvenilirliğinin 

incelenmesiyle oluşturulacak kurallar dahilinde, risk yönetimi sürecinde temel bir 

araç olan risk modellerinin ekonomik, istatistiksel ve diğer yönlerden tutarlılıklarının 

teyit edilmesi sağlanmaktadır. Risklerin denetimi faaliyetleri iç kontrol ve dış 

denetim işlevleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

 

1.3.4. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Yöntemler  

 

Uluslararası bankacılık alanındaki gelişmeler, bankaların karlılıklarını 

arttırırken, yeni problem ve riskleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle döviz 

kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riski, bankalar için önemli bir risk 

unsuru olmuştur. Bilançoları içinde dövize dayalı işlemlerin payı artan bankalar, 

döviz kurlarındaki değişmelere bağlı olarak önemli boyutlara ulaşan zararlarla 

karşılaşmışlardır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faiz oranları üzerinde de etkili 
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olmuş ve faiz oranlarındaki değişkenliğin yarattığı belirsizlik ortamında bankalar faiz 

riski sorunuyla da karşı karşıya kalmışlardır.   

 

Bankacılıkta risk yönetimi bu gelişmelerden sonra daha büyük bir önem 

kazanmış ve bankalar risklerden korunmaya yönelik olarak çeşitli risk yönetim 

teknikleri ve araçları geliştirmeye başlamışlardır. Risk yönetim teknikleri ve araçları 

hem bankaların kendi pozisyonlarını korumalarını veya ek kazançlar elde etmelerini 

sağlamış hem de müşterilerine yeni bir hizmet olarak sunularak bankacılık 

çevrelerinde büyük ilgi görmüştür.  

 

Bankacılıkta kur riski yönetimi, bankaların açık veya fazla pozisyonda 

olmasına ve bankaların kurlarla ilgili beklentisinin yönüne bağlı olarak 

değişmektedir. Kurların artacağı beklentisine sahip ve fazla pozisyonda olan banka, 

kar beklentisiyle herhangi bir tedbir almadığında ve kurlar banka beklentisinin aksine 

düştüğünde, zarara uğramaktadır. Benzer şekilde kurların düşeceği beklentisine sahip 

ve açık poziyonda olan banka, kar beklentisiyle herhangi bir tedbir almadığında ve 

kurlar banka beklentisinin aksine arttığında, zarara uğramaktadır. Kurların 

beklentilerinin aksi yönde gerçekleşmesi olasılığına karşı bankalar, riskten kaçınmak 

için birtakım tedbirlere başvurmaktadırlar.  

 

Bankacılıkta risklere karşı birçok korunma yöntemi kullanılmakla birlikte, 

kur dalgalanmalarındaki süreklilik ve değişkenliğe karşı bankaların en çok tercih 

ettikleri yöntem “hedging (finansal riskten korunma)”dir. Hedging yöntemleri kur 

riskine karşı korunma sağlarken, nakit akışlarındaki belirsizliği de azaltmaktadırlar. 

Hedging yapmanın temel mekanizması, gelecekte oluşması beklenen bir fiyatın 

bugünden saptanarak, gelecekteki nakit giriş-çıkışlarının şimdiden garanti altına 

alınması esasına dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle, gelecekteki nakit akımlarının 

bugünden belirlenen fiyatlarla sabitlenerek belirsizliğin elimine edilmesi, hedging 

mekanizmasının özünü oluşturmaktadır (Çonkar ve Ata, 2002: 3). 

 

Hedging amacıyla kullanılan ürün ve yöntemleri genel olarak içsel ve dışsal 

yöntemler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Đçsel yöntemler bankanın risklere karşı 
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kendi iç bünyesinde uyguladığı yöntemlerdir. Đçsel yöntemlere örnek olarak fiyat 

ayarlamaları, vade ve döviz cinsi ayarlamaları, faiz oranının gelecekteki durumu 

tahmin ederek ödemelerin ertelenmesi ya da erken ödenmesi gibi uygulamalar 

verilebilir. Dışsal yöntemler ise banka dışından sağlanan ve çok geniş seçeneklere 

sahip finansal araçlar ile uygulamaları içermektedir. Bu kapsamda kullanılan 

yöntemlerden en önemlisi, türev ürünler olarak bilinen finansal araçlardır (Robinson: 

2010: 108). 

  
Grafik 2: Hedgingin Nakit Akışlarına Etkisi 
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Kaynak: Kotze, 2011: 59. 

 

1.3.4.1. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Đçsel Yöntemler 

 

Đçsel yöntemler, bankaların kur riskini azaltmak için genellikle kendi 

kaynaklarını kullandıkları ve temelde bilanço ayarlamalarına dayalı olan 

yöntemlerdir (Pinto, 2009: 112-113). Đçsel yöntemlere örnek olarak, netleştirme 

yöntemi, eşleştirme yöntemi, döviz sepetleri yöntemi ile nakit akışlarının 

hızlandırılması veya geciktirilmesi yöntemi sayılabilmektedir.    
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1.3.4.1.1. Netleştirme Yöntemi (Netting) 

 

Netleştirme yöntemi, ana ülkedeki banka ile yurtdışındaki şube/iştiraki 

arasında, aynı döviz cinsinden dönem sonu borçlarının hesap dönemi sonunda 

karşılıklı olarak kapatılmasına, kalan net tutarın karşı tarafa ödenmesine ve kalan bu 

net tutarın hedge edilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem ana ülkedeki banka 

ile yurtdışındaki şube/iştiraki arasında uygulanabileceği gibi, yurtdışındaki iki farklı 

şube/iştirak arasında da uygulanabilmektedir (Pike vd, 2012: 660).  

 

Bankanın yurtdışındaki şube/iştirakleri farklı döviz cinsleri üzerinden ana 

ülkedeki bankaya karşı alacaklı ya da borçlu olabilmektedir. Her bir şube/iştirak, her 

döviz cinsinden kaynaklanacak kur riskine karşı ayrı ayrı önlem almaya kalktığında, 

bankanın toplam maliyetleri önemli ölçüde artacaktır. Bunun yerine ana ülkedeki 

banka ile şube/iştirak arasındaki karşılıklı alacak ve borçlar eşleştirilip netleştirme 

yapıldığında, kur riskine karşı hedge edilmesi gereken tutar ve bu işlem için 

katlanılan maliyet azalacaktır. Hatta alacak ve borçlar birbirine eşitse, kur riskinden 

korunmaya gerek kalmayacaktır. Ayrıca netleştirme yönteminde sadece net tutar 

karşı tarafa ödendiği ve net tutar için hedge işlemi yapıldığından, transfer maliyetleri 

de düşecektir.      

 

1.3.4.1.2. Eşleştirme Yöntemi (Matching-Offsetting)  

 
Eşleştirme yöntemi, bankanın aynı döviz cinsinden nakit girişleriyle nakit 

çıkışlarının denkleştirilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde banka, aynı 

döviz cinsinden nakit giriş ve çıkışlarını hem miktar hem de vade açısından 

birbirleriyle eşleştirmeye çalışmaktadır (Vyuptakesh, 2012: 209). Böylece aynı döviz 

cinsinden alacaklar ile borçlar birbirlerini götüreceğinden, sadece eşleştirilemeyen 

net tutar için hedging işlemi yapılacak, böylece bankanın döviz pozisyonu dengeye 

gelecek ve banka kur riskinden korunmuş olacaktır. 

 

Eşleştirme yöntemi, her bir döviz cinsinden gelir ve giderleri dengelemeyi 

gerektirmektedir. Ancak her bir döviz cinsi için aynı miktar ve vadede hem nakit 
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girişi hem de nakit çıkışı yaratmak kolay olmadığından, eşleştirme yöntemi her 

zaman uygulanabilecek bir korunma yöntemi değildir.   

 

1.3.4.1.3. Döviz Sepetleri Yöntemi (Currency Baskets) 

 
Bankaların faaliyetleri neticesinde, bankanın alacak ve borçları farklı döviz 

cinslerinden bir döviz portföyü oluşturmaktadırlar. Kur değişikleri her bir döviz 

cinsi için farklı olacağından, döviz portföyündeki toplam değişiklik, içindeki tüm 

döviz cinslerindeki değişikli ğin bir ortalaması olacaktır. Bu nedenle döviz 

portföyünün kur riski, her bir döviz cinsinin kur riski toplamından düşük olacaktır 

(Eun ve Resnick, 2012: 210). 

 

Döviz sepetleri yöntemi, kur değişiklikleri nedeniyle bazı döviz cinslerinden 

elde edilecek kayıpların, diğer döviz cinslerinden elde edilecek kazançlarla telafi 

edilebileceğini, bu sayede bankanın maruz kalacağı toplam riskin azalacağını 

öngörmektedir. Bu nedenle döviz sepetleri yöntemi mümkün olduğunca döviz 

çeşidini çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Bu yönteme göre önemli olan, kur 

değişikli ğinin her bir döviz cinsi üzerindeki etkisinden ziyade, toplam portföy 

üzerindeki etkisidir.    

 

1.3.4.1.4. Nakit Akışlarının Hızlandırılması veya Geciktirilmesi Yöntemi 

(Leading-Lagging) 

 

Nakit akışlarının hızlandırılması veya geciktirilmesi yöntemi, bankaların kur 

beklentileri doğrultusunda, döviz cinsinden alacaklarının tahsilinin veya borçlarının 

ödenmesinin hızlandırılması veya geciktirilmesi esasına dayanmaktadır (Pike vd, 

2012: 661). 

 

Nakit akışlarının hızlandırılması veya geciktirilmesi yönteminde bankalar, 

beklentilerine göre nakit akışlarının vadelerini değiştirmektedirler. Bu yöntemde 

değer kaybetmesi beklenen döviz cinsinden alacakların tahsili öne alınırken, 

borçların ödenme vadesi uzaltılmaktadır. Benzer şekilde değer kazanması beklenen 

döviz cinsinden olan borçlarının ödemesi hızlandırılıp, döviz cinsinden alacakların 
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tahsili geciktirilmektedir. Böylece bankalar vade değişiklikleri ile kendilerini kur 

kaybına karşı korumaktadırlar (Eun ve Resnick, 2012: 210). 

 

Nakit akışlarının hızlandırılması veya geciktirilmesi yöntemi, kur riskinden 

korunma yönteminden ziyade, kur hareketlerinden kar sağlamaya yönelik spekülatif 

bir harekettir. Hedgingde bir spot pozisyonunun tersi bir pozisyon alınarak kur riski 

azaltılmaya çalışılırken, spekülasyonda beklentiler üzerine pozisyon alınarak, 

pozisyon açık ya da fazla bırakılmaktadır. Nakit akışlarının hızlandırılması veya 

geciktirilmesi yönteminde de beklentiler üzerine pozisyon alındığından, bu yöntem 

daha çok spekülasyona benzemektedir.  

 

1.3.4.2. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Dışsal Yöntemler 

 

Dışsal yöntemler, bankaların kur riskini azaltmak için daha çok banka 

dışındaki piyasalardan faydalandıkları yöntemlerdir. Dışsal yöntemlere örnek olarak, 

türev ürünlerle korunma yöntemi ve para piyasasıyla korunma (money market 

hedging) yöntemi sayılabilmektedir.   

 

Para piyasasıyla korunma yöntemi, bankanın nakit akışlarının hızlandırılması 

veya geciktirilmesi yöntemine benzer şekilde, gelecekteki beklentilere göre pozisyon 

almasına dayanan bir tekniktir. Bu yöntemde genellikle değer kazanması beklenen 

döviz cinsinden varlıklara yatırım yapılmaktadır (Vyuptakesh, 2012: 202). Bu sayede 

banka varlıklarının değeri artırılmış olmaktadır. Ancak bu yöntem de nakit 

akışlarının hızlandırılması veya geciktirilmesi yöntemi gibi spekülatiftir. 

 

Kur riski yönetimde kullanılan dışsal yöntemlerin bir diğer çeşidi olan türev 

ürünlerle korunma yöntemi ikinci bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR R ĐSKĐ YÖNETĐMĐNDE  

TÜREV ÜRÜNLER 

 
Finansal piyasaların düzgün işleyebilmesi için finansal istikrarın sağlanması 

ve korunması gerekmektedir. Kur riski, finansal istikrar açısından en önemli risk 

unsurlarından birini oluşturmaktadır. Kur riskinin yönetimi, kur volatilitesinin 

yüksek olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal istikrarın 

korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.  

 
Kur riski yönetiminde kullanılan dışsal yöntemlerden en önemlisi, türev 

ürünler olarak bilinen finansal araçlardır. Özellikle FED’in varlık alımında azalışa 

gitmesinde sonra, gelişmekte olan ülkelerde kur oynaklığı ve kur riski yönetiminde 

kullanılan türev ürünlere olan ilgi artmıştır.  

 
Çalışmanın bu bölümünde ilk önce türev ürünlerin tanımı, kullanım amaçları 

ve önemi üzerinde durulmuş ve ardından türev ürünlerin ortaya çıkmasına neden olan 

tarihsel süreç hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra kur riski yönetiminde kullanılan 

döviz türevleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

 

2.1. Türev Ürünlerin Tanımı, Kullanım Amaçları ve Önemi  

 

Türev ürünler, fiyatları bir başka ürünün fiyatına bağlı olan ürünler ya da 

vade sonundaki değeri sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı tarafından belirlenen 

finansal ürünler olarak tanımlanabilmektedir. Türev ürünler bankaların kendilerini 

faiz, döviz, hisse senedi ve emtia fiyatlarından kaynaklanabilecek risklerden 

korumak için alıp sattıkları, standart olarak veya ihtiyaca göre dizayn edilmiş 

sözleşmelerdir. Türev sözleşmeleri, bugün üzerinde anlaşılan bir fiyattan, belirli bir 

varlığı, ileri bir tarihte teslim etme ve satın alma yükümlülüğü veya bu varlığı 

anlaşılan fiyattan alma veya satma hakkını içermektedir (Altıntaş, 2006: 183). Türev 

ürün sözleşmelerinde, sözleşme konusu varlığı satan tarafa “kısa taraf”, alan tarafa 

ise “uzun taraf” denilmektedir. Diğer bir ifadeyle türev ürün sözleşmesinde satıcı 

“kısa pozisyonda”, alıcı ise “uzun pozisyonda”dır.  
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Bankalar, türev ürünlerin önemli kullanıcılarından birisidir. Bankaların 

geleneksel fonksiyonları olan mevduat toplama ve kredi verme faaliyetleri, bankaları 

çeşitli finansal risklere maruz bırakmaktadır. Bu nedenle bankalar türev piyasalarda 

spot piyasadaki mevcut veya gelecekte planladıkları pozisyona eşit ve tersi yönde bir 

pozisyon alarak, aktif ve pasif pozisyonlarını hedge etmektedirler. Bu durumda, 

fiyatların ne yönde hareket ettiği önemini kaybetmekte ve bir piyasadaki kazanç 

(kayıp) diğer piyasadaki kayıpla (kazançla) telafi edilmektedir. Hedge amacıyla 

kullanılan türev ürünlere, korunma amaçlı türev ürünler denilmektedir  (Gup, 2011: 

96). 

 
Türev ürünler riski azaltmak için kullanılmakla birlikte, kendileri tamamen 

risksiz değildir. Risklerin transferinde ya da türev ürünlerin yönetilmesinde 

karşılaşılan riske, türev ürün riski denilmektedir. Türev ürünleri kullananların, 

ürünler hakkında gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip olmaları ve türev ürün riski 

konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir (Gup, 2011: 97). Dolayısıyla her bir 

finansal ürünün avantaj ve dezavantajının ciddi olarak değerlendirildiği bir karar 

süreci, kullanılacak türev ürünlerin seçiminde önem arz etmektedir (Walter, 2010: 

459). 

 
Türev ürünler, riskleri yönetmek ve risklere karşı korunmak amacıyla 

kullanılabildiği gibi, spekülasyon ve arbitraj amacıyla da kullanılmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, türev ürünler, kullanıcılarına fiyat, faiz ve döviz kurlarındaki gelecekte 

beklenmeyen değişimlere karşı koruma sağladığı gibi, tahmin ve beklentilere 

dayanarak gelecekteki fiyat artışlarından veya fiyat düşüşlerinden kar elde etme ve 

piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından risksiz kazanç sağlama imkanı da 

vermektedir. Risk almayı sevmeyen bankalar savunmaya yönelik hedging stratejileri 

kullanırken, riskten kaçınmayan daha aktif bankalar ise riskten korunmanın yanı sıra 

piyasalarda ortaya çıkabilecek kar fırsatlarını değerlendirerek spekülatif bir kazanç 

sağlamayı istemektedirler. Kar amacıyla kullanılan türev ürünlere, alım satım amaçlı 

türev ürünler denilmektedir (Çonkar ve Ata, 2002: 4; Anbar ve Alper, 2011: 78). 

Bununla birlikte iyi yönetilen işletmelerde türev ürünlerin, spekülatif amaçlardan 

ziyade riskten korunmaya yönelik olarak kullanıldıklarında, işletme değerine daha 

fazla katkı yaptıkları belirlenmiştir (Allayannis vd., 2012: 65).  
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Bankalar, türev piyasalarda başkaları adına işlem yaptıkları gibi, son kullanıcı 

olarak kendi adlarına da işlem yapmaktadırlar. Öte yandan bankaların sadece küçük 

bir kısmı komisyon geliri elde etmek için türev piyasalarda dealer olarak faaliyet 

göstermekte, bankaların büyük bir çoğunluğu ise türev ürünleri çeşitli finansal 

risklerden korunmak veya spekülatif amaçlarla son kullanıcı olarak kullanmaktadır 

(Fan vd., 2009: 9). 

 
Bankaların türev ürün kullanmalarının diğer nedenleri; dünyanın çeşitli finans 

piyasaları arasındaki arbitraj fırsatlarından faydalanarak kaynak maliyetlerini 

düşürmek, borçlanma kapasitelerini ve likidite düzeylerini artırmak, borçlarını 

yapılandırmak, karlılıklarını artırmak, yeni finansal piyasalar oluşturmak, 

uluslararası finansal piyasalara girmek, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap 

verebilmek, komisyon geliri elde etmek, finansal sıkıntı maliyetlerini azaltmak, daha 

düşük maliyetle yatırım yapmak, etkinliklerini artırmak, dış fonlara olan 

bağımlılıklarını azaltmak ve düzenleyici kurumların sınırlamalarına uymaktır (Gup, 

2011: 96; Allayannis vd., 2012: 65; Rivas ve Ozuna, 2006: 54; Brewer vd., 2009: 5; 

Işık ve Tünen, 2010: 847).   

 
Türev ürünlerin başlıcaları forward, futures, opsiyon ve swap olup, türev 

ürünler dünyada ya organize borsalarda ya da tezgah üstü (over-the-counter, OTC) 

piyasalarda işlem görmektedirler. Türev ürünlerin işlem gördüğü piyasalara türev 

piyasaları ya da vadeli işlem piyasaları denilmektedir. Türev piyasalarının ülke 

ekonomilerine önemli katkıları bulunmaktadır. Türev piyasaları dünyada büyük 

tutarda işlem hacmine sahiptir ve bu piyasalar hızla büyümeye devam etmektedir.  

 
Grafik 3: Dünyadaki Türev Ürün Đşlem Hacmi (Milyar USD) 

 

Kaynak: BIS. 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Tezgah Üstü Piyasa (OTC) Borsa Toplam



 
 

53 
 

2.2. Türev Ürünlerin Tarihsel Gelişimi 

 

Türev ürünlerin ortaya çıkışı oldukça eskilere dayanmaktadır. Türev ürünlerin 

ortaya çıkmasında, piyasa katılımcılarının fiyat değişimlerinden ve diğer risklerden 

korunma istekleri etkili olmuştur.  

 

M.Ö.2000’lerde günümüzde Bahreyn olarak bilinen bölgede, tüccarların 

Hindistan’da satılacak malları için yaptıkları işlemler, türev ürünlerin ilk örnekleridir 

(Girish, 2010: 19). Türev ürünlerin ilk örneklerinin görüldüğü bir diğer yer Babil’dir. 

M.Ö.1792 ile 1750 yılları arasında hüküm süren Babil Kralı Hammurabi’nin çeşitli 

konularda verdiği kararları içeren ve 282 maddeden oluşan Hammurabi 

Kanunları’nın 48.maddesinde “Bir kimse borçlanmışsa ve bir fırtına tahılları yere 

yatırmış ya da hasat başarılı olamamışsa veya susuzluktan tahıllar büyüyememişse o 

yıl alacaklısına tahıl vermesi gerekmez; borç tabletini suda yıkar ve o yıl için hiçbir 

kira ödemez.” denilmektedir. Burada ifade edilmek istenen, borcu nedeniyle mülkü 

üzerinde ipoteği bulunan ve yıllık faiz ödemelerini elde ettiği tahıllarla ödeyen bir 

çiftçinin, herhangi bir sebeple tahıl elde edemediği yıllarda alacaklıya bir ödeme 

yapmakla yükümlü olmadığıdır. Kanunun çiftçiye tanıdığı bu hak, günümüz 

opsiyonuna benzemektedir. Ürünün bol ve yeterince tahılın bulunduğu durumda 

ödemeler yapılmakta ve opsiyon değersiz kalmakta, ürünün yetersiz olduğu durumda 

ise çiftçi opsiyonunu kullanarak ödeme yapmamaktadır (Kummer ve Pauletto, 2012: 

1-2). 

 

Türev ürünlerin ticari kuralların olduğu ve borsa benzeri bir ortamda işlem 

görmesi, 12.yy’da Venedik’te gerçekleşmiştir. Türev ürünlerin bir çeşidi olan 

forward işlemlerinin ilk olarak ortaya çıkışı da bu yüzyıla rastlamaktadır. Forward 

işlemlerin ilk kullanıldığı yerler panayırlar olmuştur. 1595’ten sonra Amsterdam’da, 

mallar ve menkul kıymetler üzerine yazılmış forward sözleşmeleri işlem görmüştür. 

1800’lü yılların ortalarına doğru forward işlemleri dünyanın ticari merkezlerinden 

Londra’da gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Forward sözleşmelerinin yapıldığı ilk 

borsa da Londra’daki Kraliyet Borsası (Royal Exchange) olmuştur (Girish, 2010: 

19). 
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Forward piyasaları ABD’de 19.yy’da işlem görmeye başlamıştır. Gelişen 

sanayinin de etkisiyle çiftçilerin üretim kapasitelerinin artması ve ulaştırma-iletişim 

olanaklarının gelişmesi, ticaretin yerel pazarlardan uluslararası pazarlara doğru 

genişlemesine yol açmıştır. O dönemde çiftçiler ve sanayiciler, ürünlerini ülke içi ve 

dışına pazarlamak için, dönemin taşımacılık ve ticaret merkezi olan Chicago’daki 

piyasalara getirmekteydiler. Hasat zamanı ürünlerini aynı anda Chicago’ya getirmek 

zorunda kalan çiftçiler arz fazlası sorunuyla karşılaşmışlardır. Bu durumdan 

kaçınmak isteyen daha kurumsallaşmış çiftçiler, ürünlerini önceden satmaya 

başlamışlardır. Tarımsal mahsullerin henüz hasadı yapılmadan alınıp satılmaya 

başlaması, forward piyasalarının gelişmesini sağlamıştır. Bu şekilde üreticiler hasat 

zamanı ellerine geçecek parayı önceden bilerek faaliyetlerini sürdürebilmekte, 

tüketiciler ya da tacirler de maliyetlerini önceden belirleyebilmekteydiler. Forward 

sözleşmelerin her iki tarafa da planlama kolaylıkları getirmesine karşın, taraflardan 

birinin taahhüdünü yerine getirmeme riski her zaman söz konusu olmuştur. Tarımsal 

mahsullerin üretiminin dış faktörlere, özellikle hava koşullarına çok bağımlı olması, 

üzerinde anlaşılmış bulunan malların teslimatında sorunlar yaratmaya başladıkça, 

forward piyasalarına güven sarsılmıştır. Sonraki dönemde yatırımcılar karşılarında 

daha güvenilir kurumlar görmek istemişler ve bunun sonucunda emtia borsaları 

kurulmuştur. Böylece hem alıcılar, hem de satıcılar karşılarında bir kişi ya da şirket 

yerine borsayı görmeye başlamışlar, karşı taraf riski (counterparty risk) yerine borsa 

riskini almışlardır (ĐMKB, 2011: 475).   

 

Türev ürünlerin bir diğer çeşidi olan futures işlemleri ilk olarak 17.yy’da, 

Japonya’nın pirinç ticaretinin merkezi olan Osaka’da gerçekleştirilmi ştir. Satıcıları 

kötü hava koşullarından korumak amacıyla, Dojima Pirinç Borsası’nda (Dojima Rice 

Exchange) “pirinç tahvilleri” (rice bills) adı altında, pirince dayalı futures 

sözleşmeleri yapılmıştır. Bu sözleşmelerin bir özelliği bugünkü futures işlemleri gibi 

standartlaştırılmış olmalarıdır (Girish, 2010: 19; Kummer ve Pauletto, 2012: 7-9).    

 

Forward ve futures işlemlerinin tarımsal ürünlerde yaygın olarak kullanımı 

ise 19.yy’da Chicago’da gerçekleşmiştir. Bu yüzyılda tarımsal ürün fiyatlarındaki 

mevsimlik dalgalanmalardan kaynaklanan riskleri elimine etmek için çiftçiler 
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ürünlerini hasat mevsimi gelmeden vadeli olarak satmaya başlamışlardır (Girish, 

2010: 20). 

 

1840’lı yıllarda dünyanın tahıl merkezi haline gelen Chicago, hububatlarını 

şehir merkezinde satabilmek amacıyla civar bölge çiftçilerinin akınına uğramaya 

başlamıştır. Ürünlerin yolda zayiata uğraması ve şehirdeki depo ve ambarların bu 

ürünlerin stoklanması için yetersiz kalması, tahıl üretimini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Bu nedenle 1848’de bir grup Chicago’lu tüccar biraraya gelerek ilk 

düzenli vadeli işlemler borsası olan Chicago Ticaret Odası (Chicago Board of Trade-

CBOT)’nı kurmuştur. Bu borsada buğday ve mısır alımı, nakit ve vadeli olarak 

yapılmıştır. Đç savaş yüzünden ortaya çıkan fiyat değişimlerinden korunmak ve 

yararlanmak için forward sözleşmelerini kullanmak ve bu sözleşmeler üstüne işlem 

yapmak kısa zamanda popüler hale gelmiştir. Bunun üzerine CBOT 1865’te bugünkü 

anlamıyla bilinen ilk futures sözleşmesini düzenleyerek, modern vadeli işlem 

piyasalarının ilk adımını atmıştır. Bu gelişmelerin ardından, 1872’de New York 

Pamuk Borsası’nda da vadeli işlemlere başlanmıştır. 1874’te borsa, tereyağı ve 

yumurta alışverişlerini de içine alarak genişlemiştir. Chicago borsasının 

kurulmasından sonra dünyanın pek çok ülkesinde de vadeli işlem piyasaları 

kurulmaya başlanmıştır (ĐMKB, 2011: 475).   

 

Türev ürünlerin kullanımını etkileyen önemli bir gelişme, Bretton Woods 

anlaşması olmuştur. II.Dünya Savaşı sonrasında, döviz kurlarının dünya ticaretini 

geliştirici bir sisteme göre saptanması için yeni yöntemler aranmış ve bu çalışmalar 

sonucunda 1944'te Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans 

konferansında imzalanan “Uluslararası Para Anlaşması” ile uluslararası ödemelerde 

kullanılacak yeni bir sistem geliştirilmi ştir. Doğu bloku ülkeleri dışındaki 44 ülkeden 

730 delegenin katıldığı bu anlaşma ile katılan ülke paraları için sabit kur esası 

benimsenmiş ve anlaşmaya katılan her ülkenin parasının değerinin, ABD Doları 

(USD) esas alınarak saptanması kabul edilmiştir. Anlaşmaya katılan ve parasını 

altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin parasının değeri USD’ye göre 

saptanmıştır. USD, altın ile dönüştürülebilirliğini koruyan tek ulusal para olarak 

kalmıştır. Anlaşma ile 1 ons altın = 35 USD ya da 1 USD = 0,88867 gram altın 
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olarak belirlenmiş ve ABD dış talep olduğunda USD’yi bu parite üzerinden altına 

çevirmeyi kabul etmiştir. Bretton Woods anlaşmasıyla yürürlüğe giren sabit kur 

sistemi ile kur dalgalanmalarının önüne geçilerek, kur riski elimine edilmeye 

çalışılmıştır. Ancak bu sistemin varlığı, devletlerin ve merkez bankalarının 

uluslararası işbirliğine rağmen uzun ömürlü olamamıştır. 1960’lardan itibaren batılı 

ülkelerde artan enflasyon ve çeşitli ülkelerde yapılan devalüasyonların yanı sıra 

ABD’nin sosyal programlar ve Vietnam Savaşı’nı finanse etmek için çok fazla USD 

kullanması, USD’ye olan güveni sarsmış ve sabit kur sistemi, uygulanırlığını 

yitirmiştir (Buckley, 2009: 3-10). 

 

Bretton Woods anlaşmasının fiilen sona ermesi ve piyasalarda yaşanan 

dalgalanmalarının ardından kur riski gündeme gelmiş ve kur riskine karşı 1972’de 

Chicago Ticaret Borsası (Chicago Mercantile Exchange-CME) bünyesinde 

Uluslararası Para Piyasası (International Monetary Market-IMM) kurulmuştur. 16 

Mayıs 1972’de IMM nezdinde Đngiliz Sterlini, Kanada Doları, Alman Markı, Fransız 

Frangı, Japon Yeni, Meksika Pezosu ve Đsviçre Frangı olmak üzere yedi döviz cinsi 

üzerinden döviz futures sözleşmeleri işleme açılmıştır. Sonraki yıllarda türev 

sözleşmeleri popüler hale gelmiş ve 1974’te, IMM ve diğer ABD futures borsaları 

altın üzerinde futures sözleşmeleri düzenlemeye başlamışlardır. 1975’te mala dayalı 

futures işlemleri, Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu (Commodity Futures Trading 

Commission-CFTC) tarafından yasal düzenlemeye tabi olmuştur. Bu aşamadan sonra 

ise piyasa riskini üstlenerek fiyat değişimlerinden yararlanmak isteyen 

spekülatörlerin artması ile bu piyasalara olan ilgi daha da artmış; çeşitli borsalarda 

değişik mal, menkul kıymet ve döviz üzerine vadeli işlemler yapılmaya başlanmıştır 

(ĐMKB, 2011: 475).   

 

Türev ürünlerin kullanımını etkileyen diğer bir olay, 1970’lerin ortalarında 

başlayan, uluslararası piyasalarda yaşanan petrol krizleridir. Petrol krizleri fiyat 

dalgalanmalarının en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Petrol Đhraç Eden Ülkeler 

Topluluğu’nun (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) petrol 

arzını azaltması, petrol fiyatlarını aşırı derecede yükseltmiş, bu sürece bağlı olarak 

pek çok ülkede yüksek işsizlik, yüksek enflasyon ve resesyon görülmeye 
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başlanmıştır (Mankiw, 2012: 518). Enflasyonun önlenmesi konusunda para arzının 

kısılması ve bu amaçla kısa vadeli araç olarak faiz oranlarının manipülasyonu 

gündeme gelmiştir. Monetarist görüş, faiz oranlarından ziyade para arzının 

kontrolüne önem vermiş ve fiyatların piyasada belirlenmesi gerektiğini savunmuştur. 

Bu gerekçelerle paranın fiyatı olan faizin de piyasa koşullarınca belirlenmesi ve para 

arzında istikrarın sağlanması için faiz oranları dalgalanmaya bırakılmıştır. Faiz 

oranlarındaki dalgalanma piyasalarda faiz oranı riskini ortaya çıkmıştır (Tucker, 

2011: 441). Faiz oranı riskine karşı, 1975’te CBOT bünyesinde Devlet Ulusal Đpotek 

Birli ği (Government National Mortgage Association-GNMA) sözleşmeleri ile 

birlikte ilk faize dayalı futures sözleşmeleri işlem görmeye başlamıştır (Girish, 2010: 

20). 

 

Hisse senedi endeksi üzerine vadeli işlemler ilk kez 24 Şubat 1982 tarihinde 

Kansas Ticaret Odası (Kansas City Board of Trade-KCBT) tarafından Value Line 

Composite endeksi üzerine düzenlenmiştir. Nisan 1982’de S&P 500 endeksi üzerine 

vadeli işlemlere başlayan ve CME bünyesinde bulunan vadeli ve opsiyonlu işlemler 

piyasası ise günümüzde işlem hacmi en yüksek olan vadeli işlem piyasalarındandır. 

1980’de New York Borsası bünyesinde kurulan New York Futures Borsası (New 

York Futures Exchange-NYFE) ve 1982’de New York Menkul Kıymetler Borsası 

(New York Stock Exchange-NYSE) endeks futures sözleşmeleri çıkarmıştır. Chicago 

ve New York’tan sonra dünyanın çeşitli finansal merkezlerinde aktif futures 

piyasaları oluşmaya başlamıştır. ABD’de yaşanan bu gelişmeler paralelinde 

Avrupa’da da vadeli piyasalarda büyük gelişmeler görülmüş, bazı ülke borsalarının 

birleşmesiyle birlikte işlem hacmi oldukça yüksek alım satım platformları oluşmuştur. 

Örneğin Almanya-Đsviçre ortaklığı ile kurulan Eurex Borsası işlem hacminde 

Chicago’daki borsalarla yarışır bir konuma gelmiştir (ĐMKB, 2002: 2). 

  

Türev ürünlerin bir başka çeşidi olan opsiyon işlemleri ile ilgili ilk fiziki 

bulgulara Antik Yunan’da rastlanmıştır. M.Ö.625 ve 550 yılları arasında Antik 

Yunan’ın büyük şehirlerinden Milet'te yaşamış ünlü filozof ve matematikçi Thales, 

kışın bir sonraki sezonda zeytinden iyi ürün elde edileceğini tahmin etmiş ve pres 

makinesi sahipleriyle, bir sonraki sonbaharda bölgedeki tüm pres makinelerinin 
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kullanım hakkını veren, ancak kullanım yükümlülüğünü içermeyen anlaşmalar 

yapmıştır. Bununla birlikte Thales hakkını güvence altına almak için makine 

sahiplerine nakit para da vermiştir.6 Ertesi yıl Thales’in tahmini doğru çıkmış ve 

zeytinden iyi ürün elde edilmiştir. Dolayısıyla pres makinelerine olan talep de 

artmıştır. Thales opsiyon anlaşmalarını devreye sokmuş ve ucuza aldığı pres 

makinelerini diğer çiftçilere yüksek fiyattan kiralayarak büyük bir servet elde 

etmiştir (Swan, 2000: 278-284).  

 

Opsiyon piyasalarının geçmişi eski Yunan ve Roma devrine kadar uzansa da, 

opsiyon işlemlerinin tarihsel gelişiminde 17.yy’da Hollanda'daki lale soğanları 

üzerine yazılan opsiyonların oldukça önemli bir yeri vardır. Lale alım-satımının aşırı 

popüler olduğu bu dönemde, gelecekte oluşacak fiyat belirsizliğine karşı, lale 

üreticileri lale tüccarları ile opsiyon sözleşmeleri yapmışlardır. Lale tüccarları 

fiyatlardaki aşırı yükselmeye karşı kendilerine, ilerideki bir tarihte belirli bir fiyattan, 

belirli bir miktar lale soğanı satın almalarını sağlayacak alım (call) opsiyonları satın 

almayı tercih etmişlerdir. Buna karşılık lale üreticileri de, gelecekteki fiyat 

düşüşlerine karşı kendilerini korumak amacıyla, ürünlerini ilerideki bir tarihte 

önceden belirlenen bir fiyattan satma imkanı sağlayan satım (put) opsiyonları alma 

yoluna gitmişlerdir. Daha sonraları piyasaya spekülatörlerin girmesi ile tohum 

fiyatları çok yükselmiştir. Bazı kişilerin fiyatların çok yükseldiğini düşünüp satışa 

geçmeleri ve çoğunluğun aynı düşünceyle satışa başlaması sonucu bu kez de düşük 

fiyatlara rağmen alıcı bulunamamıştır. Hollanda ekonomisi 1637-1640 yılları 

arasında yaşanan bu olaylardan oldukça zarar görmüştür. Söz konusu olaylar, 

organize olmamış piyasalarda fiyatların satıcının aleyhine gelişmesi durumunda 

satıcının yükümlülüğünü yerine getiremeyebileceğini göstermiştir. Hollanda'da 

yaşanan bu sorunlar nedeniyle opsiyon işlemleri bir süre kullanılmamıştır (Ceylan, 

2010: 302). 

 
Opsiyon piyasaları, 1711’de Đngiltere'de South Sea Company’nin hisseleri 

üzerine yazılan sözleşmelerle yeniden canlanmaya başlamıştır. Ancak, yine takas 

sırasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle opsiyon 
                                                
6 Thales’in makine sahiplerine verdiği nakit para, günümüz opsiyon işlemlerinde opsiyon alan tarafın 
opsiyon satan tarafa verdiği “opsiyon primi” gibi düşünülebilir.    
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piyasası zarar görmüş ve Londra’da 1900’lü yılların başına kadar opsiyon alım-

satımı yasadışı ilan edilmiştir. 1900’lü yıllarda hareketlenen opsiyon piyasası, bu kez 

de finansal kriz gerekçe gösterilerek 1931’de tekrar durdurulmuştur. Aynı şekilde 

yasaklar II.Dünya Savaşı yıllarında da devam etmiş, ancak 1958’den sonra yeniden 

opsiyon sözleşmelerine dayalı ticari işlemlere başlanmıştır (Kummer ve Pauletto, 

2012: 9-10; Ceylan, 2010: 30). 

 
Avrupa'da birkaç kez başarısızlığa uğrayan opsiyon işlemlerinin ABD’deki 

ilk kullanımı ise iç savaş zamanına rastlamaktadır. Savaş nedeniyle mal ve girdi 

fiyatlarındaki istikrarsızlık çiftçileri, gelecekteki fiyat belirsizliklerine karşı, tüccarlar 

ve girdi sağlayanlarla sözleşme yapmaya sevk etmiştir. 1900’lerin başında bir grup 

firma ABD’de Satım ve Alım Opsiyonu Broker ve Dealerları Derneği (Put and Call 

Brokers and Dealers Association) isminde bir kuruluş kurmuşlardır. Opsiyon 

alıcılarını ve satıcılarını buluşturmayı hedefleyen kurum, taraf bulunamadığı 

durumlarda da kendisi karşı taraf pozisyonunu üstlenmiştir. Ancak iki taraf 

buluşturulduktan sonra vadeden önce pozisyonun kapatılabileceği bir ortam 

sağlanamadığı için likidite sorunu yaşanmıştır. Bununla birlikte takas garantisi 

olmadığından güvenilirlik sorunu da ortaya çıkmıştır. Likidite ve güvenilirlik 

nedeniyle işlem maliyetleri oldukça yüksek seyretmiştir (IMKB, 2002: 119).  

 
Opsiyon işlemleri bir asırdan daha fazla bir süre likidite ve güvenlik sorunları 

ile işlemlerin gerçekleşeceği fiziki bir ortamın olmamasından dolayı derinlik 

kazanamamıştır. 26 Nisan 1973 tarihinde Chicago Opsiyon Borsası (Chicago Board 

Options Exchange-CBOE)’nın kurulmasıyla dünyada ilk defa opsiyon işlemleri 

organize bir borsada işlem görmeye başlamıştır. Hisse senedi alım opsiyonları aynı 

yıl kullanılmaya başlanmış, hisse senedi satım opsiyonları ise 1977’de yatırımcılara 

sunulmuştur (IMKB, 2002: 120).  

 
CBOE ile yatırımcılara sunulan en önemli yenilik, opsiyonların standart hale 

getirilmesi ve böylelikle opsiyonların ikinci el piyasasının geliştirilmesi olmuştur. 

CBOE’nın getirdiği ikinci yenilik ise opsiyon sözleşmelerinden doğan 

yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir takas 

kurumunun kurulmuş olmasıdır. Söz konusu kurum, opsiyon işlemlerinde 
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sözleşmelerin alıcısına karşı satıcı ve satıcısına karşı alıcı rolünü üstlenmiş ve 

böylece opsiyon sözleşmesindeki tüm hak ve yükümlülüklerin sorumluluğunu 

üzerine almıştır. CBOE’den sonra kısa bir süre içinde ABD’nin diğer menkul kıymet 

borsalarında da opsiyon işlemlerine başlanmıştır (Tekbacak, 2010: 5)7. 

 
ABD’deki gelişmelere paralel olarak Avrupa’daki ilk opsiyon borsası olan 

Avrupa Opsiyon Borsası (European Options Exchange-EOE) 1978’de Amsterdam’da 

kurulmuştur. Bunu aynı yıl Đngiltere’de kurulan Londra Opsiyon Borsası (London 

Traded Options Market-LTOM) izlemiştir. 1980’lerin ikinci yarısında Đsviçre, Fransa, 

Almanya ve Đsveç’in de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesinde opsiyon borsaları 

açılmaya başlamıştır. Avrupa ve ABD dışında Japonya’da, Singapur’da ve 

Avustralya’da da opsiyon borsaları 1980’lerde faaliyete geçmiştir (Tekbacak, 2010: 

5). 

 
1981’de CTFC ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu (Securities and Exchange 

Comission-SEC), menkul kıymet opsiyonlarının tek düzenleyicisinin doğrudan SEC 

olacağı konusunda anlaşmaya varmışlardır. 1982’de CBOT tarafından borç araçları 

üzerinden opsiyon işlemlerine başlanmıştır. CBOT’da hazine bonosu futures, 

IMM’de eurodolar futures, CBOE’de özel hazine tahvilleri ve hazine bonoları, 

AMEX’de 10 yıllık hazine bonoları ve 13 haftalık hazine tahvilleri üzerinden 

opsiyon işlemleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bunlara ek olarak Montreal 

Borsası’nda Kanada devlet tahvilleri, Londra Borsası’nda Đngiliz devlet tahvilleri, 

EOE’de Hollanda devlet tahvilleri üzerinden opsiyon işlemleri yapılmıştır.  

 
Döviz opsiyonları ilk olarak Philadelphia Menkul Kıymetler Borsası 

(Philadelphia Stock Exchange-PHLX)’nın Sterlin üzerine opsiyon sözleşmeleri 

düzenlemesiyle başlamıştır. Bunu Japon Yeni, Đsviçre Frangı, Alman Markı, Kanada 

                                                
7 Sırasıyla 13 Ocak 1975’te Amerika Menkul Kıymetler Borsası (American Stock Exchange-AMEX), 
25 Haziran 1975’te Philadephia Menkul Kıymetler Borsası (Philadephia Stock Exchange-PHLX), 9 
Nisan 1976’da Pasific Menkul Kıymetler Borsası (Pasific Stock Exchange-PSE), 8 Aralık 1976’da 
Midwest Menkul Kıymetler Borsası (Midwest Stock Exchange-MSE) (Nisan1979’da işlemleri 
CBOE’ye devredilmiştir), 14 Şubat 1985’te New York Menkul Kıymetler Borsası (New York Stock 
Exchange-NYSE) ve 8 Mayıs 1985’te Boston Hisse Menkul Kıymetler Borsası (Boston Stock 
Exchange-BSE) opsiyon işlemlerine başlamıştır.  
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Doları, Fransız Frangı, Avrupa Para Birimi (ECU) ve Avustralya Doları üzerine 

düzenlenen opsiyon sözleşmeleri izlemiştir. PHLX halen dünyadaki en büyük 

opsiyon borsasıdır (Hull, 2013: 326). 

 

Türev ürünlerin diğer bir çeşidi olan swap işlemleri, 1970’li yılların başından 

itibaren uluslararası para piyasalarında sermaye hareketlerine ve döviz işlemlerine 

getirilen kısıtlamaları aşmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Swap işlemlerinin 

ilk örnekleri Đngiltere’de gerçekleşmiştir. O dönemde Đngiltere’deki şirketler USD 

cinsinden borç alabilmek için ek bir maliyete katlanmak zorundaydılar. Bu maliyete 

katlanmak istemeyen Đngiliz şirketleri, çözümü Đngiliz Sterlini borçlanmak isteyen 

Amerikalı şirketlerle swap anlaşmaları yaparak bulmuşlardır (Coyle: 2004, 24-25).  

 

1980’li yıllara gelindiğinde, borç maliyetlerini azaltmak, döviz kuru ve faiz 

oranı değişmelerinin etkisini minimize etmek amacıyla, swap işlemlerinin 

kullanımında artış görülmüştür. Đlk çapraz döviz swapı, 1981’de Salomon Brothers 

aracılığıyla IBM ile Dünya Bankası arasında gerçekleştirilen ve sabit faizli Alman 

Markı ile Đsviçre Frangı borçlarının, Dünya Bankası’nca Eurobond ihraç edilerek 

sağlanan USD borcu ile swap edilmesini içeren anlaşmadır. 1990’larda olgun bir 

piyasa haline gelen swap piyasası, uluslararası bir yapıya kavuşmuştur. Uygulaması 

son derece karmaşık olan swap işlemleri ile ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler 

sayesinde, swap işlemleri sağlam bir yapıya sahip olmuştur (Flavell, 2010: 5-6).  

 

Ülkemizdeki türev ürünlerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, türev ürün 

kullanımının Osmanlı Đmparatorluğu’na kadar uzandığı görülmektedir. Osmanlı 

Đmparatorluğu’nda borsa faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte vadeli işlem 

uygulamalarına girilmiş ve 1906 tarihli Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü’nde 

vadeli işlemlerin nasıl yürütüleceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. I.Dünya 

Savaşı’nda borsa kapatılınca vadeli işlemlere bir süre ara verilmiştir. Ancak 

1926’dan sonra vadeli işlemlere tekrar başlanabilmiştir.    

 
Türev ürünlerin ülkemizdeki kullanımı incelendiğinde, en fazla işlem gören 

türev ürün çeşidinin swap işlemleri olduğu görülmektedir. 1984’te bankalara döviz 

pozisyonu tutma yetkisi verilmiş, 1985’te ise Türkiye Cumhuriyet Merkez 



 
 

62 
 

Bankası’na (TCMB) ticari bankalarla swap yapabilme olanağı tanınmıştır. Bu 

gelişmeler ilk swap işlemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1989-1992 yılları 

arasında Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

(TSKB), TCMB ile para swapı anlaşmalarında bulunmuşlardır. Bu anlaşmalar 

genellikle Japon Yeninin, TL veya Alman Markı ile değişimi şeklinde olmuştur. 

Bununla beraber Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem inşaatları sırasında 

TCMB ve T.C Ziraat Bankası (TCZB) ile yapmış olduğu, uzun süreli para ve faiz 

swapı sözleşmeleri de bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, TCZB ile 

yaptığı faiz swap sözleşmesinde, sabit faizli Japon Yeni karşılığında değişken faizli 

USD yükümlülüğü altına girmiş ve bu yükümlülükten doğan faiz oranı riskine karşı 

da faiz tavan sözleşmesi yapmıştır (Örten ve Örten, 2001: 19) 

 
Türkiye’de ilk organize türev piyasası işlemlerine Đstanbul Altın Borsası’nda 

(ĐAB) altına dayalı futures işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle başlanmıştır. ĐAB 

Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Piyasası, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22. 

maddesinin j bendinde yer alan hükümler çerçevesinde 18.10.1996 tarih ve 22791 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Đstanbul Altın Borsası Vadeli Đşlemler 

ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği” uyarınca, Borsa bünyesinde 15 Ağustos 1997 

tarihinde faaliyete geçmiştir. Ancak bu borsada çok kısıtlı sayıda işlem olmuş ve 

2002–2004 yılları arasında hiçbir işlem gerçekleşmemiştir (Yılmaz, 2004: 8) 

 

ĐMKB bünyesinde 15 Ağustos 2001 tarihinde açılan ĐMKB Vadeli Đşlemler 

Piyasası da, ĐAB’nin gelişimine benzer bir seyir izlemiştir. Nitekim bu piyasada 

işleme açılan USD/TL ve EUR/TL döviz futures sözleşmeleri, sözleşmelerin işleme 

açıldığı ilk 15 günden sonra talep görmemiştir (Yılmaz, 2004: 9) 

 

Türkiye'nin ilk özel borsası olan Đzmir Vadeli Đşlemler Borsası (VOB)’nın                    

4 Şubat 2005 tarihinde faaliyete geçmesiyle, türev ürün çeşidinde ve kullanımında 

artış görülmüştür. VOB faaliyete başlayıncaya kadar türev piyasalar Türkiye’de 

önemli bir işlerlik kazanamamıştır. Bunun nedeni olarak, 2000’li yıllara kadar 

görülen siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ile türev ürünlerin nasıl 

muhasebeleştirilmesi gerektiğine ilişkin muhasebe standartlarının olmaması 

gösterilebilir (Selvi, 2000: 69). 
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Dünyada, son otuz yılda, türev ürünlerin kullanımında hızlı bir artış 

görülmüştür. Bununla birlikte, son dönemlerde birçok banka ve işletme türev 

piyasalarında büyük zararlara uğramışlardır. Bu durum türev ürünlerin niçin ve nasıl 

kullandıklarını tekrar gündeme getirmiştir. Temel fonksiyonları doğrultusunda 

kullanıldığında, ekonomik sistemin işleyişini kolaylaştıran, daha istikrarlı bir yapıya 

dönüştüren ve etkin bir risk yönetimi sağlayan türev ürünler, yanlış kullanıldığında 

ise büyük kayıplarla karşılaşılmasına neden olabilmektedir (Aşıkoğlu ve Kayahan, 

2008: 157). Türev ürünler nedeniyle zarara uğrayan banka ve işletmelerin listesi Ek-

1’de verilmiştir.  

 

Türev ürünler nedeniyle oluşan risklerin önlenmesi için, türev ürünlerin 

amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Bunun için risk limitlerinin belirlenmesi ve türev ürün alım satımını gerçekleştiren 

kullanıcıların (trader) bu limitlere uyup uymadıkları günlük olarak takip edilmelidir 

(Hull, 2011: 15). 

 

Türev ürünler içinde barındırdıkları risklere karşın, kullanımlarındaki 

kolaylık ve sağladıkları ekonomik yararlar nedeniyle, günümüz ekonomilerinin 

vazgeçilmez finansal araçlarından biri olmaya devam etmektedir. Türev ürünler 

arasında en fazla kullanılan işlemler döviz türev işlemleridir. Döviz türev işlemleri, 

döviz forward işlemleri, döviz futures işlemleri, döviz opsiyon işlemleri ve döviz 

swap işlemleri olarak dörde ayrılmaktadır.  

 

2.3. Döviz Forward Đşlemleri 

 

 2.3.1. Döviz Forward Đşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri 

 

 Döviz forward işlemleri, iki taraf arasında yapılan ve belirli miktardaki 

dövizin, anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen kur üzerinden, ilerideki belli bir 

tarihte teslimini öngören sözleşmelerdir.  
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Döviz forward sözleşmeleri kur konusundaki beklentiler gözönüne alınarak 

yapılmaktadır. Kurun düşeceği beklentisi varsa, ilgili döviz, döviz forward 

sözleşmesiyle elden çıkartılmakta; buna karşın kurun artacağı beklentisi varsa, ilgili 

döviz, döviz forward sözleşmesiyle elde edilmeye çalışılmaktadır.   

 

Bankalar döviz forward sözleşmeleri ile kurlardaki değişikliklerin bankanın 

varlıkları, yükümlülükleri ve nakit akışları üzerinde doğurabileceği olumsuz etkileri 

engellemektedirler. Ayrıca döviz forward sözleşmeleriyle gelecekteki kur 

bilinebildiğinden, bankalar kurdan kaynaklanan belirsizliği giderdikleri için yatırım 

kararlarını daha rasyonel olarak alabilmektedirler. 

 

Döviz forward sözleşmeleri, vadeli piyasaların temeli olarak 

nitelendirilmektedir. Bankalar, genellikle belirli bir döviz cinsinden vadeli döviz 

alışları ile vadeli döviz satışları arasında denge kurarak, kur riskini azaltmaya 

çalışmaktadırlar. Vadeli döviz alış/satış arasında miktar ve vade açısından gözetilen 

denge nedeniyle bankalar uzun vadeli işlemlere girmekten kaçınmaktadırlar.  

 

Bankalar döviz forward sözleşmeleri yardımıyla pozisyon açık veya 

fazlalarını dengeleyerek kendi pozisyonlarını yönetirken, aynı zamanda müşterilerini 

ihracat veya ithalatta söz konusu olabilecek kur risklerine karşı korumaktadırlar 

(Greuning ve Bratanovic, 2009: 267).  

 

Döviz forward sözleşmeleri kur riskinden korunma amacıyla yapılabildiği 

gibi spekülatif amaçlarla da yapılabilmektedir. Döviz forward sözleşmesinde alıcı 

kendini kurlarda meydana gelebilecek artış ihtimaline karşı korumayı amaçlarken, 

satıcı kurlarda meydana gelebilecek düşüş ihtimalini dikkate alarak kar elde etmeye 

çalışmaktadır. Spekülatif amaçla yapılan döviz forward sözleşmesinde dövizler 

hayali olarak alınıp satılmakta, beklentiler doğru çıktığında ise kar elde edilmektedir 

(Kevin, 2010: 36-39).  

 

Döviz forward sözleşmelerinde nisbi fiyat farklılıkları da ortaya çıkmaktadır. 

Nisbi fiyatlardaki arbitraj olanağından faydalanmak isteyen bankalar, vadeleri farklı 
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iki sözleşmenin birinde uzun, diğerinde ise kısa pozisyon sahibi olarak, fiyatların 

birbirine göre göreceli hareketi sonucunda kar ya da zarar elde edebilmektedirler. 

Buna yayılma stratejisi (spread strategy) denilmektedir (Lioui, 1999: 306). Yayılma 

stratejisi “takvim yayılma stratejisi” (calender spread strategy) ve “ürünlerarası 

yayılma stratejisi” (intercommodity spread strategy) olmak üzere iki çeşittir. Takvim 

yayılma stratejisinde, kısa vadeli döviz forward sözleşmesi satılırken, uzun vadeli 

döviz forward sözleşmesi alınmakta ya da kısa vadeli döviz forward sözleşmesi 

alınırken, uzun vadeli döviz forward sözleşmesi satılmaktadır. Ürünlerarası yayılma 

stratejisinde ise çapraz kurların gelecekte değişim göstereceği düşünülerek, farklı 

kurlar üzerine işlem gören döviz forward sözleşmeleri alınıp satılmaktadır (Whaley, 

2006: 23). 

 

Döviz forward sözleşmeleri vade, korunma şekli ve sağladığı esneklikler 

açısından çeşitlendirilebilmektedir. Döviz forward sözleşmeleri, düz forward 

sözleşmeleri (outright forward contracts), uzun vadeli döviz forward sözleşmeleri 

(long term forward foreign exchange contracts-LTFX), vade opsiyonlu forward 

sözleşmeleri (time option forward contracts), forward opsiyonları (forward options), 

döviz bekletme hesapları (currency hold accounts) ve dolaylı forward sözleşmeleri 

(cross currency forward contracts) olmak üzere altı çeşittir.   

 

Düz forward sözleşmeleri, belirli miktardaki dövizin bellirli bir kurdan ileri 

bir tarihte teslimini öngörmektedir. Bu tür sözleşmeler genellikle riskten korunma 

amacıyla kullanılmakla birlikte, spekülatif amaçlarla da kullanılabilmektedir. Düz 

forward sözleşmeleri spekülatif amaçla kullanıldığında elde edilecek kar veya zarar, 

beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak değişmektedir (Chisholm, 

2010: 21). 

 

Bir yıldan uzun vadeli döviz forward sözleşmelerine uzun vadeli döviz 

forward sözleşmeleri denilmektedir. Kısa vadeli döviz forward sözleşmeleri, spot 

döviz ve para piyasaları ile bağlantılıyken, uzun vadeli döviz forward sözleşmeleri 

sermaye piyasaları ile bağlantılıdır ve bu yönleriyle döviz swaplarıyla benzerlik 

göstermektedirler. Uzun vadeli döviz forward sözleşmelerinin fiyatı, spot kura iki 
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döviz cinsi için uygulanan faiz farkının eklenmesi suretiyle belirlenmektedir (Das, 

2006: 270). Uzun vadeli döviz forward sözleşmelerinde işlemlerin hızlı ve esnek 

olması, bankalar tarafından tercih edilmelerini sağlamaktadır. Bankalar bu 

sözleşmeler sayesinde yurtdışındaki sermaye piyasalarında ihtiyaçlarına uygun işlemi 

gerçekleştirebilmektedir.  

 

Döviz forward sözleşmelerinde, sözleşme konusu dövizlerin vadesi 

geldiğinde teslimi konusunda taraflar anlaşmaktadırlar. Taraflardan biri 

yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği takdirde karşı taraf zor durumda 

kalabilmektedir. Bu durumu engellemek ve sözleşmeye esneklik kazandırmak 

amacıyla, sözleşme yapılırken vade, tek bir gün yerine, belirli bir zaman dilimi 

olarak belirlenebilmektedir. Vadenin bir gün yerine belirli bir zaman dilimi olarak 

belirlendiği döviz forward sözleşmelerine vade opsiyonlu forward sözleşmeleri 

(forward opsiyonları) denilmektedir (Galitz, 2013: 508). Vade opsiyonlu forward 

sözleşmeleri, belirli bir dövizin ilerideki belirli bir tarih yerine, iki tarih arasında 

herhangi bir zaman diliminde teslimine olanak veren döviz forward sözleşmeleridir. 

Sözkonusu iki tarih arasındaki süreye opsiyon süresi denilmektedir.  

 

Forward opsiyonlarında da vade opsiyonlu forward sözleşmelerinde olduğu 

gibi bir esneklik söz konusudur. Forward opsiyonlarında, tüm döviz işlemleri tek bir 

sefer yerine belli bir zaman diliminde tamamlanmaktadır. Bu sözleşmelerde döviz 

işlemlerinin bir kısmı kısa vadede, diğer kısmı ise uzun vadede yerine getirilmektedir.    

 

Döviz forward sözleşmesinde borçlu dövizi erken ödediği takdirde ilgili 

döviz, döviz bekletme hesaplarında bekletilebilmektedir. Döviz bekletme hesapları, 

alacaklı konumundaki banka müşterisine, yatırılan dövizlerden kar sağlama olanağı 

sunmaktadır. Döviz forward sözleşmesinde borçlu dövizi vadesinden önce ödediği 

takdirde, ilgili tutar vadesine kadar döviz bekletme hesabında bekletilmekte, 

vadesine kadar faiz işletilen döviz, vadesinde ilgilisine ödenmektedir.   

 

Forward piyasalarında herhangi bir anda sadece belli başlı döviz cinsleri için 

sözleşme bulunduğundan, bankalar her zaman istedikleri vade ve döviz cinsinde 
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sözleşme bulamayabilirler. Bu tür durumlarda bankalar dolaylı forward 

sözleşmeleriyle hedging yapabilmektedirler. Dolaylı forward sözleşmeleri, kur 

riskinden korunmak istenen ilgili döviz ile istikrarlı ve yüksek korelasyona sahip 

başka bir döviz cinsinden yapılan forward sözleşmelerdir. Bu şekilde yapılan 

korunma işlemine “çapraz korunma” denilmektedir (Apak ve Uyar: 2011, 69-70).  

 

Döviz forward sözleşmelerinin bankalara sağladığı en önemli avantajlarından 

biri, sözleşmedeki fiyat, miktar ve vade gibi unsurların standart olmayıp, taraflarca 

karşılıklı olarak serbestçe belirlenebilmesidir. Bu sayede tarafların ihtiyaçları tam 

olarak karşılanabilmektedir.   

 

Döviz forward sözleşmelerinin bir diğer avantajı, gelecekteki kurun bugünden 

belli olmasıdır. Döviz forward sözleşmelerinde, kurlardaki değişikliklerden bağımsız 

olarak, gelecekte uygulanacak olan kur sabitleştirilmektedir. Bankalar bu sayede 

nakit akışlarını daha iyi kontrol edilebilmektedirler. 

 

Döviz forward sözleşmelerinin diğer bir avantajı, başlangıçta herhangi bir 

nakit çıkışı gerektirmemesidir. Nakit akışı sadece vade sonunda gerçekleştiğinden, 

taraflar vade tarihine kadar ellerindeki fonları başka alanlarda 

değerlendirebilmektedirler.   

 

Döviz forward sözleşmelerinin avantajları olduğu gibi, dezavantajları da 

bulunmaktadır. Döviz forward sözleşmelerinin en büyük dezavantajlarından biri, bu 

sözleşmeleri vadesinden önce kapatmanın zor olmasıdır. Ayrıca sözleşmeler üçüncü 

kişilere devredilememektedir. Sözleşmelerden kurtulmanın tek yolu, sözleşmeyi 

imzalamış olan tarafların, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi iptal etmeleri ya da 

aynı sözleşmenin tersi bir sözleşme imzalamalarıdır (Janakiramanan, 2011: 50-51). 

 

Döviz forward sözleşmelerinin bir diğer bir dezavantajı, karşı taraf riskini 

üstlenen bir kurum veya borsa benzeri bir organizasyonun olmamasıdır. Döviz 

forward piyasasında karşı taraf riskini üstlenen bir kurum veya borsa benzeri bir 

organizasyon bulunmadığından dolayı, sözleşmeyi yapan bankanın karşı tarafın 



 
 

68 
 

kredibilitesini kontrol etmesi gerekmektedir. Uygulamada bankalar karşı tarafın 

kredibilitesine göre bir limit belirlemekte ve limit dahilinde işlem yapmaktadırlar.   

 

Döviz forward sözleşmelerinin diğer bir dezavantajı, taraflardan birinin 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan kredi riskidir. Döviz forward 

sözleşmesinde döviz alan taraf, spot piyasada anlaşma kurundan daha düşük bir 

kurdan döviz alma imkanına sahip olduğunda, sözleşmeye uymak yerine piyasadan 

döviz alabilir. Bu durumda sözleşmeyi satan taraf kredi riskiyle karşı karşıya 

kalacaktır. Diğer taraftan döviz forward sözleşmesinde döviz satan taraf, spot 

piyasada anlaşma kurundan daha yüksek bir kurdan dövizini satma imkanına sahip 

olduğunda, sözleşmeye uymak yerine dövizini piyasada satabilir. Bu durumda da 

sözleşmeyi alan taraf kredi riskiyle karşı karşıya kalacaktır (Kolb ve Overdahl, 2010: 

8). Öte yandan bankanın döviz forward sözleşmeleri ile satın aldığı dövizlerin 

vadesinde kurların düşmesi ya da sattığı dövizlerin vadesinde kurların yükselmesi 

durumunda, banka muhtemel kazançlardan mahrum kalacaktır. Bu da döviz forward 

sözleşmelerinin fırsat maliyetini oluşturmaktadır.   

 

2.3.2. Döviz Forward Đşlemlerinin Đşleyişi 

 

Döviz forward sözleşmelerinde sözleşmeye ilişkin detaylar, belli bir 

standarda bağlı olmaksızın taraflarca serbestçe saptanmaktadır. Döviz forward 

sözleşmelerinin düzenlenebilmesi için herhangi bir fiziksel mekan şartı yoktur. 

Taraflar diledikleri yerde, ihtiyaçları doğrultusunda döviz forward sözleşmesi 

düzenleyebilmektedirler. Diğer bir ifadeyle döviz forward sözleşmelerinde, 

sözleşmenin gerçekleştirildi ği ve karşı taraf riskini üstlenen bir kurum veya borsa 

benzeri bir organizasyon yoktur (Hull, 2013: 5). Bu nedenle döviz forward 

sözleşmelerinde mekanizmanın işleyişi, sözleşmenin yasalara uygun 

düzenlenmesine ve tarafların birbirlerine olan güvenine dayanmaktadır.    

 

Döviz forward sözleşmelerinde, sözleşme konusu dövize ilişkin olarak 

miktar ve vade standardizasyonu olmadığından, bu sözleşmelerle bankalar kur 

riskine karşı tam koruma sağlayabilmektedirler. Taraflar istedikleri miktarda döviz 
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üzerinden sözleşme düzenleyebildikleri gibi, vade de taraflarca karşılıklı olarak 

belirlenmektedir. Bununla birlikte döviz forward sözleşmelerinde vade genellikle 1, 

2, 3, 6 ve 12 aylık olarak belirlenmektedir.      

 

Döviz forward sözleşmesi süresince, vade tarihine kadar hiçbir nakit akışı 

olmamaktadır. Ancak karşı tarafın kredi değerliliğinden şüphe duyulduğu takdirde, 

diğer taraftan teminat yatırması istenebilmektedir.  

 

Döviz forward sözleşmelerinde, sözleşme konusu döviz bankada mevcutsa 

veya gelecekte ilgili döviz kadar bir giriş bekleniyorsa, bu tür sözleşmelere 

“karşılıklı sözleşme” (covered-square contract) denilmektedir. Diğer taraftan 

sözleşme konusu döviz bankada mevcut değilse ve gelecekte ilgili döviz kadar bir 

giriş beklenmiyorsa, bu takdirde ilgili döviz vadeye kadar spot piyasadan satın 

alınarak temin edilmek zorundadır. Bu tür sözleşmelere “karşılıksız sözleşme” 

(uncovered-open contract) denilmektedir (Vij, 2006: 273).  

 

Döviz forward sözleşmeleri tarafların karşılıklı olarak yükümlüklerini 

yerine getirmeleriyle son bulmaktadır. Bu sözleşmeler üçüncü kişilere 

devredilemediği gibi, takasa da konu olamazlar. Döviz forward sözleşmelerinin 

iptali de ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşmalarıyla mümkündür. 

 

Döviz forward sözleşmelerinde uygulanan kura vadeli kur (forward exchange 

rate) denilmektedir. Vadeli kur, spot kurdan daha yüksek (primli) veya daha düşük 

(istontolu) olabilmektedir. Vadeli kur, spot kurdan yüksek olduğunda dövizin prim 

yaptığı söylenmekte ve vadeki kur ile spot kur arasındaki farka “forward primi” 

denilmektedir. Diğer taraftan vadeli kur spot kurdan düşük olduğunda dövizin 

iskonto yaptığı söylenmekte ve spot kur ile vadeli kur arasındaki farka “forward kur 

iskontosu” denilmektedir. Vadeli kurun spot kura eşit olması durumda ise kurların 

düz (flat) olduğu söylenmektedir (Pike vd., 2012: 641; Kolb ve Overdahl, 2010: 

407). 
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Grafik 4: 2013-2014 Dönemi TL/USD Prim Turtarlarının Gelişimi  

 

Kaynak: Bloomberg (31.10.2014). 

 

Vadeli kurun hesaplanması için primin (premium) spot kura eklenmesi veya 

iskontonun (discount) spot kurdan düşülmesi gerekmektedir. Vadeli kurlardaki prim 

ve iskonto aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Anthony, 2003: 131): 

 

Prim/Đskonto (Swap Kuru)  = Vadeli Kur – Spot Kur 

 

Bu formül aynı zamanda swap kuru olarak isimlendirilmektedir. Swap 

kurunun pozitif çıkması durumunda prim, negatif çıkması durumunda ise iskonto söz 

konusu olmaktadır. USD – TL işleminde spot kurun 2.2225 TL/USD, 60 gün sonraki 

vadeli kurun ise 2.2450 TL/USD olduğu varsayıldığında, swap kuru aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır. 

 

Swap Kuru = Vadeli Kur – Spot Kur = 2.2450 – 2.2225 = 0.0225 

 

Swap kurunun 0.0225 çıkması, USD’nin TL karşısında 2.25 baz puan prim 

yaptığı göstermektedir.  
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Dövizin yıllık olarak ne kadar prim/iskonto yaptığını bulmak için aşağıdaki 

formül kullanılmaktadır. 

 

Prim/Đskonto(%) = (Vadeli Kur – Spot Kur)/Spot Kur * 360/Gün Sayısı * 100 

 

Bu durumda yukarıdaki örnekte USD’nin TL karşısında yıllık olarak yaptığı 

prim aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

Prim/Đskonto(%)  = (2.2450 – 2.2225)/2.2225 * 360/60 * 100 = 6.07 

 

Hesaplamalara göre USD, TL karşısında yıllık % 6.07 oranında prim 

yapmıştır. 

 
Tablo 2: TL/USD Prim ve Vadeli Kurlar 

Vade Prim Spot/Vadeli Kur 

Spot 
 

2.2219 

1 hafta 26.45 2.224545 

2 hafta 55.48 2.227448 

3 hafta 102.1 2.23211 

1 ay 152.5 2.23715 

2 ay 276.47 2.249547 

3 ay 439.92 2.265892 

4 ay 525.22 2.274422 

5 ay 667.99 2.288699 

6 ay 876.96 2.309596 

9 ay 1315 2.3534 

1 yıl 1763.2 2.39822 

2 yıl 3643.84 2.586284 

3 yıl 4919.81 2.713881 

4 yıl 6612.4 2.88314 

5 yıl 8723.04 3.094204 

 
Kaynak: Bloomberg (31.10.2014). 
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Grafik 5: TL/USD Spot ve Vadeli Kurlar 

 

Kaynak: Bloomberg (31.10.2014).   
 

Vadeli kurlardaki prim ve iskonto, temelde dövizlerin faiz farklılıklarından 

kaynaklanmaktadır. Genel olarak yüksek faiz oranına sahip dövizlerin vadeli kuru, 

spot kurdan daha düşükken; düşük faiz oranına sahip dövizlerin vadeli kuru, spot 

kurdan daha yüksektir. Yüksek faiz oranına sahip bir döviz vadeli olarak satıldığında, 

satan taraf vadeye kadar yüksek faiz getirisi elde etmektedir. Buna karşın alıcı tarafın 

faiz getirisi dezavantajı fiyat iskontosuyla telafi edilmektedir. Bu nedenle vadeli kur 

spot kurdan daha düşük olmaktadır. Diğer taraftan düşük faiz oranına sahip bir döviz 

vadeli olarak satıldığında, satan taraf vadeye kadar düşük faiz getirisi elde 

etmektedir. Buna karşın satıcı tarafın faiz getirisi dezavantajı primli fiyatla telafi 

edilmektedir. Bu nedenle vadeli kur spot kurdan daha yüksek olmaktadır.   

 

 Dövizlerin faiz oranları bilindiği takdirde swap kuru aşağıdaki formül ile 

hesaplanabilmektedir (Shamah, 2008: 49). 
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3 aylık USD faizinin  %1.25, 3 aylık EUR faizinin %3.5, USD/EUR spot 

kurunun 1.2450 ve bir yıldaki gün sayısının 360 olduğunu varsayaldığında, swap 

kuru aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.8  

 

Swap Kuru � '.*+,(∗-(∗!..,$'.*,&
!./(∗'((&�!'.*,$-(& = 0.007 

 

Bulunan swap kurunu spot kura eklemek suretiyle vadeli kur 

hesaplanabilmektedir.  Bu durumda vadeli kur, 1.2450 + 0.007 = 1.2457 olarak 

hesaplanacaktır. Görüleceği gibi düşük faiz oranına sahip olan USD’nin vadeli kuru 

(1.2457) spot kurdan (1.2450) daha yüksek çıkmaktadır.    

 

2.4. Döviz Futures Đşlemleri 

 

 2.4.1. Döviz Futures Đşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri 

 

Döviz futures işlemleri, döviz forward işlemlerine benzer şekilde, iki taraf 

arasında yapılan ve belirli miktardaki dövizin, anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen 

kur üzerinden, ilerideki belli bir tarihte alınması veya satılması konusunda 

anlaştıkları sözleşmelerdir (Peery, 2012: 3-6).  

 

Döviz futures işlemleri temelde döviz forward işlemlerine benzemekle 

birlikte iki işlem türünün önemli farklılıkları vardır. Döviz futures işlemleri, döviz 

forward işlemlerinden farklı olarak organize futures borsalarında 

gerçekleştirilmektedir. Futures borsalarında, işlem yapılabilecek döviz futures 

sözleşme büyüklükleri ve döviz futures sözleşmelerinin vadeleri standarttır (Kevin, 

2010: 89-94). Bununla birlikte bu standartlar her bir futures borsasında değişiklik 

gösterebilmektedir.   

 

Döviz futures sözleşmelerinde, birbirlerini tanımayan taraflar, belirli 

miktardaki dövizin ilerideki bir tarihte alım veya satımı konusunda anlaşmaktadırlar. 

                                                
8 USD’ye göre kotasyon verildiğinden, baz döviz USD, karşı döviz EUR’dur.   
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Döviz forward işlemlerinde belirtildiği gibi, taraflardan birinin yükümlülüğünü 

yerine getirmemesi karşı taraf için risk doğurmaktadır. Döviz forward işlemlerinde 

karşı taraf riskini üstlenen bir kurum veya borsa benzeri bir organizasyon 

bulunmazken, döviz futures işlemlerinde karşı taraf riskini önlemek için futures 

borsalarında “Takas Odası” bulunmaktadır. Döviz futures sözleşmelerinin güvencesi 

takas odası tarafından sağlanmaktadır. Takas odası hem alıcının hem de satıcının 

karşı taraf riskini üstlenerek, sözleşmenin yerine getirilmesini garanti etmektedir. 

 

Döviz forward sözleşmesi süresince, vade tarihine kadar hiçbir nakit akışı 

olmamakla birlikte, döviz futures sözleşmelerinde sözleşmenin düzenlendiği tarihten 

itibaren, vadeye veya pozisyonun kapatıldığı tarihe kadar her işlem gününde, oluşan 

uzlaşma fiyatlarına göre nakit akışları gerçekleşmektedir. 

 

Döviz futures piyasalarında işlem yapan bir bankanın asıl amacı, dövizin 

vadede fiziki teslimi değildir. Döviz futures piyasalarında açık/fazla pozisyonu olan 

bir banka, aynı miktarda ve aynı vadeli ters işleme girmek suretiyle pozisyonunu 

kapatabilmektedir. 100 adet Mart vadeli USD futures sözleşmesi almış olan bir 

banka, yine Mart vadeli 100 adet USD futures sözleşmesi satarak posizyonunu 

kapatabilmekte; bu işlem sonucunda bankanın elde edeceği kar veya zarar, alış-satış 

fiyatları arasındaki farka eşit olmaktadır.    

 

Döviz futures sözleşmesinde vadeli kur, spot kur ile yerel para ve dövizin faiz 

oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Döviz futures sözleşmesinde vadeli kur, spot 

kur ve yerel paranın faiz oranı arttıkça yükselirken, dövizin faiz oranı artıkça 

düşmektedir. Döviz futures sözleşmesinde vadeli kur aşağıdaki formül ile 

hesaplanabilmektedir (Kolb ve Overdahl, 2010: 367).    

 

V = S ∗ !'�12'�13&		 
V: Vadeli kur 

S: Spot kur 

ry: Yerel paranın dönemsel faiz oranı 

rd: Dövizin dönemsel faiz oranı 
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Đşlem maliyetlerinin olmadığı ve borç alma/verme faiz oranlarının eşit olduğu 

bir piyasada, TL ve USD faiz oranlarının sırasıyla %8 ve %2 ve spot kurun 2,2250 

TL/USD olduğu varsayıldığında, USD’nin 1 yıl sonraki vadeli kuru aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır.  

 

V = S ∗ !'�12'�13&		= 2. 2250 ∗ !!'�(.(7&!'�(.(*&&		= 2.3559 

 
Döviz futures sözleşmeleri genellikle kur değişiklikleri nedeniyle ortaya 

çıkan kur riskinden korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bunun için öncelikle kur 

riskini elimine edecek döviz futures sözleşme sayısının belirlenmesi gerekmektedir. 

Döviz futures piyasasında riskten korunmak amacıyla alınacak veya satılacak 

sözleşme sayısının (h) belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmaktadır 

(Janakiramanan S., 2011: 115). 

 

h= (Portföyün Değeri/Sözleşme Büyüklüğü) * Riskten Korunma Oranı(RKO)  

 
Eşitlikteki RKO, spot ve vadeli piyasadaki fiyat değişiminin birbiriyle 

ili şkisini gösteren bir değerdir (Janakiramanan S., 2011: 114).  

 

Bankalar hem kurların artması hem de azalması durumunda kur riskine maruz 

kalabilmektedirler. Döviz futures sözleşmeleri, bankalara her iki durumda da kur 

riskinden kurtulma imkanı sağlamaktadır. Đlk olarak döviz cinsinden alacağı olan bir 

bankanın kurların düşme ihtimaline karşı döviz futures sözleşmesi sattığı durumu 

inceleyelim. Bankanın 3 ay sonra 1 milyon USD alacağı olduğunu, futures 

borsasında bir döviz futures sözleşmenin değerinin 20.000 USD ve 3 ay sonraki 

vadeli kurun 2 TL/USD olduğunu varsayalım. Kendisini kurlardaki düşüş ihtimaline 

karşı korumak isteyen banka, USD kurunu sabitlemek için 3 ay vadeli döviz futures 

sözleşmesinden 1.000.000/20.000 = 50 adet sözleşme satacaktır. Bankanın 3 ay sonra 

USD kurunun çeşitli seviyeleri için karşılaşacağı kar/zarar durumu Tablo 3’te 

gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Döviz Futures Sözleşmeleri ile Kısa Pozisyon Alarak  

Kur Riskinden Korunma 

3 Ay Sonraki 
USD Kuru 

1 Milyon USD 
Kar şılığı TL 

50 Adet  
Döviz Futures Sözleşmesi 
Satılmasından Sağlanan 

Kar/Zarar 

Toplam Elde 
Edilecek TL 

2.15 TL/USD 2.150.000.- TL - 150.000.- TL 2.000.000.- TL 

2 TL/USD 2.000.000.- TL 0.- TL 2.000.000.- TL 

1.85 TL/USD 1.850.000.- TL 150.000.- TL 2.000.000.- TL 

 

Tablo 3’te 3 ay sonra olası tüm senaryolarda elde edilecek 2 milyon TL, 1 

milyon USD’nin TL karşılığı olup, görüldügü gibi kur, her senaryo için 2 

TL/USD’de sabitlenmiştir. 

 

Đkinci olarak döviz cinsinden borcu olan bir bankanın kurların artma 

ihtimaline karşı döviz futures sözleşmesi aldığı durumu inceleyelim. Bankanın 3 ay 

sonra 2 milyon USD ödemesi olduğunu, futures borsasında bir döviz futures 

sözleşmenin değerinin 20.000 USD ve 3 ay sonraki vadeli kurun 1.90 TL/USD 

olduğunu varsayalım. Kendisini kurlardaki artış ihtimaline karşı korumak isteyen 

banka, USD kurunu sabitlemek için 3 ay vadeli döviz futures sözleşmesinden 

2.000.000/20.000 = 100 adet sözleşme alacaktır. Bankanın 3 ay sonra USD kurunun 

çeşitli seviyeleri için karşılaşacağı kar/zarar durumu Tablo 4’te gösterilmiştir.  

  

Tablo 4: Döviz Futures Sözleşmeleri ile Uzun Pozisyon Alarak  

Kur Riskinden Korunma 

3 Ay Sonraki 
USD Kuru 

2 Milyon USD 
Kar şılığı TL 

100 Adet  
Döviz Futures Sözleşmesi 
Alınmasından Sağlanan 

Kar/Zarar 

Toplam 
Ödenecek TL 

2 TL/USD 4.000.000.- TL 200.000.- TL 3.800.000.- TL 

1.90 TL/USD  3.800.000.- TL 0 3.800.000.- TL 

1.80 TL/USD 3.600.000.- TL -200.000 TL 3.800.000.- TL 

 



 
 

77 
 

Tablo 4’te 3 ay sonra olası tüm senaryolarda elde edilecek 3.800.000.- TL, 2 

milyon USD’nin TL karşılığı olup, görüldüğü gibi kur, her senaryo için 1.90 

TL/USD’de sabitlenmiştir. 

 

Döviz futures sözleşmeleri kur riskinden korunmanın yanı sıra spekülatif 

amaçlarla da yapılmaktadır. Bankalar kurlardaki değişiklikleri önceden tahmin 

ederek olası kar fırsatlarından yararlanabilmektedirler. X bankasının 6 ay sonra 

USD’nin TL karşısında değer kaybedeceğini öngördüğünü ve bankanın bugün 20 

adet USD futures sözleşmesi sattığını varsayalım. Ayrıca her bir döviz sözleşmesinin 

50.000 USD ve spot kurun 1.92 TL/USD olduğunun varsayıldığında, bankanın sattığı 

sözleşmelerin değeri 1.92*20*50.000 = 1.920.000 TL olacaktır. 6 ay sonraki kurun 

bankanın tahminleri doğrultusunda gerçekleştiği ve kurun 1.85 TL/USD’ye 

gerilediğini varsayalım. Bu durumda banka posizyonunu 20 adet USD futures 

sözleşmesi alarak kapatacaktır. Bankanın satın aldığı sözleşmelerin değeri 

1.85*20*50.000 = 1.850.000 TL’dir. Bu durumda banka 1.920.000 TL -1.850.000 

TL = 70.000 TL kar elde etmiş olacaktır.  

 

Döviz futures sözleşmelerinin bankalara sağladığı en önemli avantaj, kurun 

sabitlenmesi nedeniyle bankaları olası kur değişikliklerinden korumasıdır. Döviz 

futures sözleşmeleriyle gelecekteki kur dalgalanmalarına karşı bugünden döviz alım-

satımı yapılmakta ve bu sayede bankaların maruz kaldığı risklerin ortadan 

kaldırılması ya da yönetilmesi sağlamaktadır.  

 
Döviz futures sözleşmelerin diğer bir avantajı, açık pozisyonda olan bir 

bankanın sözleşmeyi vade sonuna kadar beklemeden, istediği anda ters bir işlemle 

kapatabilmesidir.  

 

Döviz futures sözleşmeleri, kur riski yönetiminde likiditesi yüksek bir 

korunma aracıdır. Futures işlemlerinin büyük ilgi görmesi nedeniyle futures 

piyasasında derin bir likidite sağlanmaktadır. Bu durum, bankalara esneklik ve daha 

geniş bir hareket alanı sunmaktadır (Kolb ve Overdahl, 2010: 273-274).  
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Futures piyasalarında geniş bir katılım olduğundan, gerçekçi fiyat 

oluşmaktadır. Bu sayede geleceğe yönelik sağlıklı tahminlerde bulunulabilmektedir. 

Gelecekle ilgili doğru öngörülerde bulunabilen bankalar, portföy yöneticileri, 

yatırımcılar, ithalat ve ihracatçılar, etkin risk yönetimi imkanına kavuşmaktadırlar.   

 

 Döviz futures sözleşmelerinin organize olmuş futures borsalarında 

gerçekleştirilmesi ve işlemlerin güvencesinin takas odası tarafından sağlanması, 

tarafların maruz kalabileceği kredi riskini ortadan kaldırmaktadır (Kolb ve Overdahl, 

2010: 10). 

 

Döviz futures sözleşmelerinin avantajları olduğu gibi, bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. Döviz futures sözleşmelerinin en önemli dezavantajı, sözleşmelerin 

vadeleri ve miktarlarının standart olmasıdır. Bu durum, karşılaşılan riski tam olarak 

elimine edecek sözleşmenin bulunamamasına neden olabilmektedir.   

 

Döviz futures sözleşmelerinin diğer bir dezavantajı, sözleşmeyi yapan 

tarafların takas odasına belirli miktarda başlangıç teminatını yatırmak zorunda 

olmalarıdır. Döviz forward sözleşmelerinde başlangıçta herhangi bir nakit akışı 

sözkonusu değilken, döviz futures sözleşmelerinde başlangıçta bir nakit çıkışı 

olmaktadır.   

 

Döviz futures sözleşmelerinin bir diğer dezavantajı, döviz futures 

piyasalarının önemli bir ekonomik riski içinde barındırmasıdır. Döviz futures 

piyasalarında küçük miktarlarla büyük karlar elde edilebildiğinden, bu piyasaların 

işlem hacmi oldukça artmıştır. Dolayısıyla futures piyasasında herhangi bir aracı 

kurum veya bankanın iflası veya oluşabilecek bir güven kaybı, bütün piyasaları 

etkileyerek ekonomide bir krize neden olabilecektir. Bu nedenle, futures 

piyasalarının iyi takip edilmesi, aracı kurum ve bankaların mali yapılarının güçlü 

olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.   
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2.4.2. Döviz Futures Đşlemlerinin Đşleyişi 

 

Döviz futures işlemleri organize borsalarda gerçekleştirildi ği için ilgili 

işlemler ve kurumlar bir takım kurallara tabidir. Döviz futures sözleşmeleri, futures 

borsalarında, borsa üyesi aracı kurum veya bankalar aracılığıyla yapılmaktadır (Kolb 

ve Overdahl, 2010: 266). Diğer bir deyişle gerçek veya tüzel kişili ğe sahip olan 

yatırımcılar, futures borsalarında doğrudan işlem yapamamaktadırlar. Borsa üyesi 

banka, üyelik için takas odasına belirli bir miktar teminat yatırmaktadır.   

 

Döviz futures işlemleri geçmişte, futures borsalarında resmi olarak 

belirlenmiş saatler içinde ve “pit” (çukur) adı verilen borsa salonunda “sesli 

müzayede” (open out-cry) yöntemiyle yapılmaktaydı. Bu yöntemde taraflar alım 

satımlarını birbirlerine sesli bir şekilde duyurmakta ve çeşitli el i şaretleri yoluyla 

anlaşmaktaydılar (Vyuptakesh, 2012: 130). Ancak dünyada elektronik/internet bazlı 

borsalara doğru önemli bir geçiş yaşanmış, futures borsaları internet üzerinden 

alım/satım platformları geliştirmiş ve daha fazla işlemin bu platformda 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Elektronik/internet bazlı borsalar düşük işlem 

maliyetleri, hızlı erişim ve şeffaflık özellikleriyle birçok avantajı beraberinde 

getirmiştir (Shamah, 2008: 171-172). Bununla birlikte elektronik/internet bazlı 

borsalar, borsa işlem alanının faal olmadığı zaman aralıklarında da işlem yapmaya 

izin verdiğinden 24 saat aktif durumdadır (Levinson, 2014: 207).   

  

Döviz futures sözleşmesi yapabilmek için öncelikle borsa üyesi aracı kurum 

veya banka nezdinde bir futures hesabı açtırılması gerekmektedir. Ayrıca alım-satım 

emirlerinin gerçekleşmesi için futures borsasının belirlediği miktarda teminat, ilgili 

hesaba yatırılmalıdır.  Aracı kurum veya bankalar, müşterilerden gerekli teminatları 

toplamakta, hesap durumlarını düzenlemekte ve tüm işlem faaliyetlerini kayıt edip 

raporlamaktadırlar.   

 

Müşteriler borsa üyesi aracı kurum veya bankaların internet siteleri veya veri 

yayın ekranları üzerinden alım veya satım emirlerini, hesaplarının bulunduğu aracı 

kurum veya bankalara iletmektedirler. Bu emirde, emrin alım yönlü mü yoksa satım 
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yönlü mü olduğu, hangi sözleşmelerden ve kaç tane alınıp-satılmak istendiği, emrin 

yerine getirileceği fiyat, emir türü, yöntemi ve süresi eksiksiz olarak belirtilmektedir. 

Burada aracı kurum veya banka, emrin müşteri hesabındaki limitlere veya 

sınırlamalara uygunluğunu ve müşteri teminatının emri karşılamaya yeterli olup 

olmadığını kontrol etmektedir. Borsa üyeleri, gerekli kontrollerin ardından emirleri 

futures borsasına bağlı bilgisayarları üzerinden borsaya iletmektedirler.  Emirlerin 

eşleştirilmesi yine elektronik/internet bazlı ortamda futures borsası tarafından 

yapılmaktadır (Levinson, 2014: 206, 222-224). 

 

Müşteri emirlerinin futures borsasına iletilmesiyle birlikte alıcı ve satıcıların 

birbiri ile ili şkisi kesilmekte, takas odası alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı 

konumuna geçmektedir. Diğer bir ifadeyle takas odası bu aşamada hem alıcı hem de 

satıcı için karşı taraf olarak devreye girmektedir (Kolb ve Overdahl, 2010: 268). Bu 

andan itibaren yükümlülükler alıcı ve satıcıların birbirlerine karşı değil, takas odasına 

karşı olmaktadır. A bankasının B bankasıyla bir futures işlemi yaptığını ve B 

bankasına döviz futures sözleşmesi sattığını varsayalım. Bu durumda takas odası, 

sözleşmeleri A bankasından alacak ve B bankasına satacaktır. Böylece her iki 

bankanın da karşı taraf riski elimine edilmiş olacaktır (Heffernan, 2005:127).   

 

Döviz futures işlemlerinde garantör görevindeki takas odası, alım-satım 

işlemlerinin eşleştirilmesinden, sözleşme koşullarının garanti edilmesinden ve teslim 

işlemlerinin aksatılmadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur (Kolb ve 

Overdahl, 2010: 264). Borsa üyesi aracı kurumlar ve bankalar gün sonunda bütün 

alış/satış işlemlerini takas odasına iletmektedirler. Borsaya iletilen her alış işlemine 

karşılık gelen bir satış işlemi olması gerektiğinden, takas odasında alış ve satış 

işlemleri toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Eşitli ğin sağlanamaması 

durumunda karşılığı olmayan işlemler için aracı kurum veya bankalara geri 

dönülmekte ve işlemlerin düzeltilmesi sağlanmaktadır. Düzeltme sonrası yine eşitlik 

sağlanamazsa, ilgili işlemler geçersiz sayılmaktadır.  

   

Takas odasının sözleşmeleri kur, faiz ve endeks değişimleri doğrultusunda 

piyasaya göre uyarlamak, müşterilerin marj hesabını kontrol etmek ve gerekli 
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durumlarda müşterilerden ek marj talep etmek gibi görevleri de vardır. Daha önce 

belirtildiği gibi, futures işlemleri yapabilmek için, borsa üyesi aracı kurum veya 

banka nezdinde açılmış bulunan hesaplara belirli bir miktar paranın teminat olarak 

yatırılması gerekmektedir. Yatırılan bu teminatın amacı, tarafların yükümlülüklerini 

yerine getirememeleri durumunda oluşacak olası riski önlemektir. Aracı kurum veya 

banka nezdindeki hesaplara yatırılan bu teminata “başlangıç teminatı” (initial 

margin) denilmektedir. Başlangıç teminatı, işlemlerin gerçekleştiği futures borsası 

tarafından belirlenmektedir. Başlangıç teminatı genellikle sözleşme tutarının %5’i ile 

%20’si arasında değişen bir değerdir (Kolb ve Overdahl, 2010: 269). Başlangıç 

teminatının miktarı, fiyat hareketliliğindeki değişime göre arttırılıp 

düşürülebilmektedir. Diğer taraftan aracı kurum veya bankalar futures borsasında 

istenenden daha yüksek bir başlangıç teminatı talep edebilmektedirler.  

 

 Futures sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyon tutan takas odası müşterisi 

açık pozisyondadır. Söz konusu pozisyon açık olduğu sürece, pozisyon için yatırılan 

teminat da geri çekilememektedir. 

 

Takas odası gün sonunda her futures sözleşmesinin kapanış fiyatını 

belirledikten sonra, ilgili fiyatları takas odasındaki sözleşmelerin fiyatlarıyla 

karşılaştırmaktadır. Sözleşmelerin piyasaya uyarlanması (marking to market) adı 

verilen bu uygulamayla futures sözleşmelerinden elde edilen kazanç ve kayıplar 

günlük olarak seans sonrasında hesap sahiplerine yansıtılmaktadır. Đşlem sonucunda 

kazanç elde edilmiş ise, bu kazanç başlangıç teminatının üstüne eklenmekte; kayıp 

söz konusu ise bakiye başlangıç teminatından düşülmektedir. Takas odası teminat 

hesabının belli bir tutara kadar düşmesine izin vermektedir. Teminatın düşebileceği 

bu sınıra “sürdürme teminatı” (maintenance margin)  denilmektedir. Sürdürme 

teminatı, genellikle başlangıç teminatının %75’i tutarında bir değerdir. Hesaptaki 

teminatın bakiyesi, sürdürme teminatı düzeyine gerilediğinde veya sürdürme 

teminatının altına düştüğünde, takas odası müşteriye teminatını başlangıç teminatı 

seviyesine çıkarması için çağrıda bulunur. Bu çağrıya “teminat tamamlama çağrısı” 

(margin call) denilmektedir (Hull, 2013: 26-28; Kolb ve Overdahl, 2010: 270-272).  
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Futures borsalarında sözleşme fiyatlarının aşırı dalgalanması ve tarafların 

aşırı kayıplara uğramasını önlemek amacıyla, sözleşmelerin fiyatında bir günde 

meydana gelebilecek azami değişiklik tutarı belirlenmektedir. Futures borsasında 

anılan azami sınıra ulaşılması durumunda, o sözleşme için alışveriş kapatılmakta ve 

ertesi güne kadar işlem yapılmamaktadır.  

 

Döviz futures sözleşmeleri, vadede fiziksel teslim ve nakdi mutabakat 

şeklinde sona erebileceği gibi vadeden önce de sona erebilmektedir. Döviz futures 

sözleşmenin vadeden önce sona erdirilmesine, pozisyonun kapatılması 

denilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi pozisyon, aynı miktarda ve aynı vadeli ters 

işleme girmek suretiyle kapatılabilmektedir. Vade sonunda ya da pozisyonun 

kapatılması durumunda müşterinin teminat hesabındaki bakiyesi serbest 

bırakılmaktadır.  

 

Spot kurun 2.15 TL/USD olduğu ve sürdürme teminatının başlangıç 

teminatının %75’i olarak hesaplandığı bir borsada, USD’nin TL karşısında değer 

kazanacağına inanan bir bankanın, bir adet sözleşmesinin büyüklüğü 1000 USD olan 

ve 160 TL başlangıç teminatı ile işlem görmekte olan Eylül vadeli dolar futures 

sözleşmesinden 5 adet satın aldığını varsayalım. Piyasada oluşan kur değişikliklerine 

göre bankanın pozisyonunda oluşan kar/zarar durumları Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 5: Döviz Futures Sözleşmesinde Banka Kar/Zarar Durumu 

Gün Kur 
Gün Başındaki 

Teminat 
Miktarı 

Kar/Zarar 
Durumu 

Toplam 
Teminat 
Miktarı 

T 2.2250 TL/USD 160 TL 375 TL 535 TL 

T+1 2.20 TL/USD 535 TL -125 TL 410 TL 

T+2 2.1650 TL/USD 410 TL -175 TL 235 TL 

T+3 2.15 TL/USD 235 TL -75 TL 160 TL 

T+4 2.1350 TL/USD 160 TL -75 TL 85 TL 

 

Tablo 5’te T gününün sonundaki kur 2.2250 TL/USD’dir. Spot kur 2.15 

TL/USD olduğundan bankanın karı (2.2250 - 2.15) * 5000 = 375 TL olmuştur.         
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T+1 günündeki kura göre bankanın zararı (2.2250 - 2.20) * 5000 = 125 TL olmuştur. 

T+2 günündeki kura göre bankanın zararı (2.20 - 2.1650) * 5000 = 175 TL olmuştur. 

T+3 günündeki kura göre bankanın zararı (2.1650 – 2.15) * 5000 = 75 TL olmuştur. 

T+4 günündeki kura göre bankanın zararı (2.15 – 2.1350) * 5000 = 75 TL olmuştur.  

 

Sürdürme teminatı başlangıç teminatının %75’i tutarında olduğu 

varsayıldığından, sürdürme teminatı 160 TL * 0.75 = 120 TL olarak hesaplanacaktır. 

Bu durumda T+4 gününde oluşan 75 TL tutarındaki zarar sonucunda, bankanın 

teminat tutarı sürdürme teminatı düzeyi olan 120 TL’nin altına düşmüştür. Bu 

durumda takas odası bankaya teminat tamamlama çağrısında bulunarak, bankanın 

teminat tutarını başlangıç seviyesi olan 160 TL’ye yükseltmesini isteyecektir. 

Bankanın teminat tamamlama çağrısına uyarak 75 TL tutarındaki teminatı yatırdıktan 

sonra kurun seyrine ilişkin olarak başlangıçta sahip olduğu öngörüsünü değiştirdiğini 

ve vadeyi beklemeden 5 adet Eylül vadeli dolar futures sözleşmesi satarak 

pozisyonunu kapattığını varsayalım. Bu durumda bankadan toplamda 235 TL 

çıkacak, pozisyonun kapatılmasından sonra bankaya başlangıç teminat tutarı olan 

160 TL geri ödenecektir. Sonuç olarak banka gerçekleştirdiği işlemler sonucunda 75 

TL zarar edecektir. 

 

2.5. Döviz Opsiyon Đşlemleri 

   

 2.5.1. Döviz Opsiyon Đşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri 

 

Döviz opsiyon işlemleri, iki taraf arasında yapılan ve belirli miktardaki 

dövizin, anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen kur üzerinden, belirli bir tarihte ya da 

belirli bir süre içerisinde alım veya satım hakkını veren sözleşmelerdir (Chance ve 

Brooks, 2010: 2). Opsiyon işlemleri taraflardan birine seçme hakkı tanırken diğer 

tarafa bir zorunluluk getirmektedir. Opsiyon sahibi veya kullanıcısı olarak 

adlandırılan taraf belirlenen prim karşılığında alma veya satma hakkını elde ederken, 

opsiyon yazıcısı veya yükümlüsü olarak adlandırılan taraf bir yükümlülük altına 

girmektedir (Hull, 2013: 6-7). Böylece opsiyon kullanıcısı sınırlı bir risk karşılığında 
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sınırsız bir kar olanağına kavuşurken, opsiyon yükümlüsü sınırlı bir gelir karşılığında 

sınırsız bir zarar riski altına girmektedir. 

 

Döviz opsiyon sözleşmelerinde sözleşme konusu dövizi alma veya satma 

hakkını kullanma, diğer bir deyişle opsiyonu uygulama hakkı, opsiyonu alan tarafa 

aittir. Opsiyon sahibi elde ettiği bu hak karşılığında opsiyonu satan tarafa belirli bir 

miktar para ödemektedir. Opsiyon sahibinin ödediği bu tutara “opsiyon primi” 

denilmektedir (Chorafas, 2008: 149). Döviz opsiyon sözleşmelerinde tarafların 

üzerinde anlaştıkları kura ise kullanım fiyatı (exercise price-stike price) 

denilmektedir. Opsiyonu sahibi belirlenen bu kur üzerinden ilgili dövizi alma ya da 

satma hakkına sahip olmaktadır (Hull, 2013: 205).     

 

Döviz forward ve futures sözleşmelerinde, vade tarihinde tarafların karşılıklı 

olarak yerine getirmeleri gereken belirli yükümlülükleri varken, döviz opsiyonlarında 

yükümlülükten ziyade bir hak söz konusudur. Döviz opsiyon sözleşmesi opsiyon 

sahibine, sözleşme konusu dövizi ileride alma veya satma hakkını verirken, bu hakkı 

uygulayıp uygulamama kararını da yine opsiyon sahibine bırakmaktadır. Bu durum 

opsiyonu alan tarafa karar verirken bir esneklik sağlamaktadır (Chisholm, 2010: 83). 

Döviz opsiyon sözleşmesindeki kur opsiyon sahibi açısından vade sonundaki kura 

göre dezavantajlı ise, opsiyon sahibi opsiyonu kullanmak yerine daha avantajlı 

olduğu piyasadan işlem yapmayı tercih edecektir. Diğer bir ifadeyle döviz opsiyonu, 

opsiyon sahibine avantajlı olduğu durumda opsiyonu kullanma hakkı verirken, 

dezavantajlı olduğu durumda opsiyonu kullanmama hakkı vererek bir nevi sigorta 

işlevi görmektedir. 

 

Döviz opsiyonları, kur riskini azaltmak, spekülasyon ve arbitraj amacıyla 

kullanılabilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi bankalar hem kendi işlemleri hem de 

müşterileri için yaptıkları işlemler nedeniyle kur riskiyle karşıya kalmaktadırlar. 

Döviz opsiyonlarının asıl kullanım amacı, bankaları karşılaştıkları söz konusu kur 

riskinin etkilerinden korumaktır. Bununla birlikte döviz opsiyonları kur 

değişikliklerinin banka karlılığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Öte 

yandan döviz opsiyonları, lehte kur dalgalanmalarından döviz kazancı elde etme 
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olanağı da sağlamaktadır (Levinson, 2014: 263; Hull, 2013: 12). Döviz opsiyonları, 

aleyhte kur değişikliklerinde kur garantisi sağlayarak bankaların olası zararlarının 

önüne geçerken, lehte kur değişikliklerinde spekülatif kar olanaklarını açık bırakarak 

bankaların karını arttırıcı etki sağlamaktadır.  

 

Döviz opsiyon sözleşmelerinin bankalara sağladığı en önemli avantaj, 

muhtemel kur risklerine karşı korunma sağlamasıdır. Döviz opsiyon sözleşmeleri, 

likiditesi yüksek bir korunma aracıdır.  

    

Döviz opsiyon sözleşmelerinin diğer önemli avantajı ise, bankalara daha az 

maliyetle yüksek kar elde etme imkanı sunmasıdır. Döviz opsiyon sözleşmelerinde 

bankaların muhtemel zararı ödediği primle sınırlıyken, karı teorik olarak sınırsızdır.  

 

Döviz opsiyon sözleşmelerinin bir diğer avantajı ise taraflara bir yükümlülük 

getirmek yerine, opsiyon sahibine bir hak tanımasıdır. Bu hak, opsiyon sahibine 

opsiyonu kullanıp kullanmama konusunda bir esneklik sağlamaktadır.  

 

Döviz opsiyon sözleşmelerinde bankalar uygun teminat koşullarıyla yatırım 

yapma imkanına sahiptirler. Ayrıca döviz opsiyon sözleşmeleri, taraflara vergi 

avantajı da sağlamaktadır.    

 

Döviz opsiyon sözleşmelerinin en önemli dezavantajı ise opsiyon sahibinin 

karşı tarafa ödediği opsiyon primidir. Döviz opsiyonları diğer türev ürünlere kıyasla 

daha pahalı bir riskten korunma tekniğidir. Kurun değişkenliği arttıkça, kurun vadede 

opsiyon sahibi aleyhine değişme olasılığı artmaktadır. Değişkenlik ne kadar fazlaysa 

söz konusu opsiyonu almak için ödenen opsiyonun primi de o denli yüksek 

olmaktadır. Bununla birlikte döviz opsiyonlarında opsiyon sahibinin zararı opsiyon 

primiyle sınırlıyken, satıcının zararı teorik olarak sınırsızdır. Bu durum satıcının 

alıcıya kıyasla çok daha fazla risk üstlendiğini göstermektedir.    

 

Döviz opsiyonları “karşılıklı” (covered) veya “karşılıksız” (uncovered) olarak 

düzenlenebilmektedir (Chorafas, 2008: 213-214). Buradaki önemli nokta, sözleşme 
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konusu dövizin elde olup olmamasıdır. Döviz opsiyonları karşılıklı olarak 

düzenlemişse, bu ilgili dövizin elde mevcut ya da vadeye kadar elde edileceği 

anlamını taşımaktadır. Söz konusu döviz elde mevcutsa, teminat olarak bir hesaba 

yatırılması istenebilmektedir. Döviz opsiyonları karşılıksız olarak düzenlemişse, 

diğer bir ifadeyle sözleşme konusu döviz elde mevcut değilse, bu durumda opsiyon 

borsası, marj hesabına teminat yatırılmasını istemektedir.    

 

Döviz opsiyonları vadelerine göre “Avrupa tipi” ve “Amerikan tipi” olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu opsiyon tipleri arasındaki fark, opsiyon sahibinin 

opsiyon hakkını kullanabileceği zaman diliminden kaynaklanmaktadır. Avrupa tipi 

opsiyonlarda opsiyon sahibi opsiyon hakkını sadece vadede kullabilmekte, vadeden 

önce kullanamamaktadır. Amerikan tipi opsiyonlarda ise opsiyon sahibi opsiyon 

hakkını opsiyonu aldığı tarihten vade bitimine kadar olan opsiyon süresi içinde 

herhangi bir zaman diliminde kullanabilmektedir (Hull, 2013: 205). Bu nedenle 

Amerikan tipi döviz opsiyonları Avrupa tipi döviz opsiyonlarına kıyasla daha fazla 

esneklik sağlamaktadır. 

 

Grafik 6: Dünyadaki Döviz Opsiyonlarının Vade Dağılımı 

 

Kaynak: BIS (Haziran, 2014). 

 
Temel opsiyon stratejileri “alım opsiyonu” (call option) ve “satım opsiyonu” 

(put option) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alım ve satım opsiyonları temel 

opsiyonlar olup “sade vanilya” (plain vanilla) olarak da adlandırılmaktadır. 
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 Döviz alım opsiyonu, opsiyon sahibine belli miktardaki dövizi önceden 

belirlenmiş olan kurdan belirli bir tarihte satın alma hakkı vermektedir. Alım 

opsiyonu alan tarafın beklentisi, kurların artacağı yönündedir. Banka, kurların 

artacağı beklentisine sahipse, ilgili döviz cinsinde kuru sabitlemek için alım opsiyonu 

satın alacaktır. Alım opsiyonunu satan tarafın beklentisi ise, tam tersine kurların 

düşeceği yönündedir. Alım opsiyonunu satan taraf, bankanın aksine kurların 

düşeceğini beklemektedir. Vade tarihinde, banka opsiyon sözleşmesindeki kur ile 

piyasadaki spot kuru karşılaştıracak ve opsiyonu kullanıp kullanmama konusunda bir 

karar verecektir. Piyasadaki spot kur, opsiyon sözleşmesindeki kurdan yüksekse, 

opsiyonu kullanmak banka açısından avantajlı olacağından, alım opsiyonu 

kullanılacaktır. Piyasadaki spot kur, opsiyon sözleşmesindeki kurdan düşük 

olduğunda ise, opsiyonu kullanmak banka açısından dezavantajlı olacağından, banka 

alım opsiyonunu kullanmak yerine piyasadan döviz almayı tercih edecektir. Bu 

durumda banka opsiyon primi kadar zarar edecektir. Ancak banka opsiyonu 

kullanma durumuna göre yine de avantajlı olacaktır (Kolb ve Overdahl, 2010: 14).  

 

A bankasının spot kur 2.22 TL/USD iken müşterisiyle bir döviz alım 

sözleşmesi düzenlediğini, bankanın müşterisinden kur 2.25 TL/USD’den 20 milyon 

USD için 1 yıl vadeli Avrupa tipi USD alım opsiyonu aldığını ve opsiyon priminin 

opsiyon bedelinin %2.5’i oranında belirlendiğini varsayalım. Burada opsiyonun 

alıcısı banka, opsiyonun satıcısı ise müşteri olmaktadır. Opsiyonun kullanılması 

halinde müşteri 1 yıl sonra 20 milyon USD’yi bankaya ödemekle yükümlüdür.  

 

Spot kur 2.22 TL/USD iken opsiyon primi (20 milyon USD * %2.5) * 2.22 = 

1.110.000 TL olarak hesaplanacaktır. Vade tarihinde kur 2.25 TL/USD’nin üzerine 

çıkarsa banka alım opsiyonu kullanmak isteyecek ve bu durumda müşteri 20 milyon 

USD’yi 20 milyon USD * 2.25 = 45 milyon TL karşılığında bankaya teslim edecektir. 

Kur arttıkça bankanın karı da o denli kadar artacaktır. Vade tarihinde kur 2.25 

TL/USD’nin altına düşerse, banka alım opsiyonu kullanmak istemeyecek ve 

piyasadan ilgili dövizi temin edecektir. Bu durumda bankanın zararı opsiyon primi 

olan 1.110.000 TL olacaktır. Döviz alım opsiyonu sahibi bankanın kurlardaki 

değişikli ğe göre karşılaşacağı kar/zarar durumu Grafik 7’de gösterilmiştir. 
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 Grafik 7: Döviz Alım Opsiyonu Kar/Zarar Grafiği (Banka) 
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A bankasının müşterisiyle yaptığı sözleşme müşteri açısından 

değerlendirildiğinde, vade tarihinde kur 2.25 TL/USD’nin altında iken banka alım 

opsiyonu kullanmak istemeyeceğinden, kur 2.25 TL/USD’nin altına olduğu sürece 

müşterinin karı opsiyon primi olan 1.110.000 TL olacaktır. Vade tarihinde kur 2.25 

TL/USD’nin üzerine çıktığında ise banka alım opsiyonu kullanmak isteyecektir. 

Kurlar artmaya devam ettiği ve başabaş noktası olan 2.3055 TL/USD seviyesini 

geçmeye başladığı anda, müşteri zarar etmeye başlayacaktır. Başabaş noktasında 

bankanın müşteriye ödeyeceği tutar olan 20 milyon USD * 2.3055 = 46.110.000 TL, 

bankanın sözleşmeyi imzalarken almak istediği 20 milyon USD karşılığında kur 2.25 

TL/USD’den ödemeye razı olduğu 45 milyon TL ile opsiyon primi olan 1.110.000 

TL’nin toplamına eşittir. Kur bu seviyenin ne kadar üstüne çıkarsa müşterinin zararı 

da o denli yüksek olacaktır. Döviz alım opsiyonunu satan müşterinin kurlardaki 

değişikli ğe göre karşılaşacağı kar/zarar durumu Grafik 8’de gösterilmiştir.   
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Grafik 8: Döviz Alım Opsiyonu Kar/Zarar Grafiği (Müşteri) 
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Döviz satım opsiyonu ise opsiyon sahibine belli miktardaki dövizi önceden 

belirlenmiş olan kurdan belirli bir tarihte satma hakkı vermektedir. Satım opsiyonu 

alan tarafın beklentisi kurların düşeceği yönündedir. Kurların düşeceği yönünde 

beklentiye sahip olan ve bu nedenle döviz satım opsiyonu alan bankanın 

beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, banka elindeki dövizleri piyasaya kıyasla 

daha yüksek bir kurdan satma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme konusu döviz 

bankada mevcut olmasa dahi, ilgili döviz piyasadan ucuza alınarak opsiyon satıcısına 

daha pahalıya satılabilmektedir. Bu sayede bankanın kar elde etmesi mümkündür. 

Ancak kurlar bankanın beklediği yönde gelişmez ve artarsa, diğer bir deyişle 

piyasadaki spot kur opsiyon sözleşmesindeki kurdan yüksek olursa, opsiyonu 

kullanmak banka açısından avantajlı olmayacaktır. Banka dövizini piyasada daha 

yüksek bir kurdan satabilecekken, daha düşük bir kurdan opsiyon satıcısına vermeyi 

istemeyecektir. Bu durumda banka opsiyon primi kadar zarar edecektir. Ancak banka 

opsiyonu kullanma durumuna göre yine de avantajlı olacaktır (Janakiramanan, 2011: 

78-81).   

 
A bankasının spot kur 2.25 TL/USD iken müşterisiyle bir döviz satım 

sözleşmesi düzenlediğini ve bankanın müşterisinden kur 2.15 TL/USD’den 10 

milyon USD için 6 ay vadeli Avrupa tipi USD satım opsiyonu aldığını ve opsiyon 

priminin opsiyon bedelinin %2’si oranında belirlendiğini varsayalım. Burada 

opsiyonunun satıcısı müşteri, opsiyonun alıcısı ise banka olmaktadır. Opsiyonun 
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kullanılması halinde banka 1 yıl sonra 10 milyon USD’yi müşteriye satma hakkına 

sahiptir.   

 
Spot kur 2.25 TL/USD iken opsiyon primi (10 milyon USD * %2) * 2.25 = 

450.000 TL olarak hesaplanacaktır. Vade tarihinde kur bankanın beklentisi 

doğrultusunda 2.15 TL/USD’nin altına düşerse, banka satım opsiyonunu kullanarak 

elindeki dövizi spot kurdan daha yüksek bir fiyattan müşteriye satacaktır. Kur 

başabaş noktası olan 2.105 TL/USD seviyesinin altına düştüğü anda banka kar elde 

etmeye başlayacaktır. Başabaş noktasında bankanın müşteriye ödeyeceği tutar olan 

10 milyon USD * 2.105 = 21.050.000 TL ile opsiyon primi olan 450.000 TL’nin 

toplamı, bankanın sözleşmeyi imzalarken 10 milyon USD karşılığında kur 2.15 

TL/USD’den ödemeye razı olduğu 21.500.000 TL’nin toplamına eşittir. Kur 

düştükçe bankanın karı o denli artacaktır. Vade tarihinde kur bankanın beklentisinin 

tersine artarsa, banka satım opsiyonunu kullanmak istemeyecektir. Bu durumda 

bankanın zararı opsiyon primi olan 450.000 TL olacaktır. Döviz satım opsiyonu 

sahibi bankanın kurlardaki değişikli ğe göre karşılaşacağı kar/zarar durumu Grafik 

9’da gösterilmiştir. 

 

 Grafik 9: Döviz Satım Opsiyonu Kar/Zarar Grafiği (Banka) 

     kar 
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           A bankasının müşterisiyle yaptığı sözleşme müşteri açısından 

değerlendirildiğinde, vade tarihinde kur müşterinin beklentisi doğrultusunda 2.15 

TL/USD’nin üstünde iken banka opsiyonu kullanmak istemeyeceğinden, kur 2.15 

TL/USD’nin üstünde olduğu sürece müşterinin karı opsiyon primi olan 450.000 TL 
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olacaktır. Vade tarihinde kur 2.15 TL/USD’nin altına düştüğünde ise banka satım 

opsiyonu kullanmak isteyecektir. Kurlar düşmeye devam ettiği ve başabaş noktası 

olan 2.105 TL/USD seviyesinin altına düştüğü anda müşteri zarar etmeye 

başlayacaktır. Kur bu seviyenin ne kadar altına düşerse müşterinin zararı da o denli 

yüksek olacaktır. Döviz satım opsiyonunu satan müşterinin kurlardaki değişikli ğe 

göre karşılaşacağı kar/zarar durumu Grafik 10’da gösterilmiştir.   

 

Grafik 10: Döviz Satım Opsiyonu Kar/Zarar Grafiği (Müşteri) 

                 kar 
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2.5.2. Döviz Opsiyon Đşlemlerinin Đşleyişi 

 

Döviz opsiyon sözleşmeleri, hem tezgah üstü piyasalarda hem de organize 

opsiyon borsalarında gerçekleştirilebilmektedir. Tezgah üstü piyasalarda 

gerçekleştirilen opsiyon sözleşmelerinde, ilgili dövizin miktarı, vadesi ve üzerinde 

anlaşılan kur gibi unsurlar taraflarca karşılıklı olarak belirlenmektedir. Organize 

opsiyon borsalarında ise ilgili dövizin miktarı, vadesi, kullanım fiyatı ve işlem 

limitleri standart hale getirilmiştir. Opsiyon borsalarında sınırlı sayıda döviz cinsi 

üzerinden döviz opsiyonu düzenlemekte ve alınıp satılabilecek opsiyonların 

minimum miktarları belirlenmektedir. Opsiyon borsalarında işlem gören döviz 

opsiyonlarının standart özellikte olması, bu opsiyonların vadeden önce devrine ve 

opsiyon nedeniyle açık/fazla bulunan pozisyonun kapatılmasına olanak 

sağlamaktadır (Shamah, 2008: 100).   
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Opsiyon borsalarının işleyişi genel olarak futures borsalarının işleyişine 

benzemektedir. Döviz opsiyon sözleşmesi yapabilmek için öncelikle borsa üyesi 

aracı kurum veya banka nezdinde bir opsiyon hesabı açtırılması gerekmektedir. 

Borsa üyesi banka, üyelik için takas odasına belirli bir miktar teminat yatırmaktadır 

(Hull, 2013: 218).   

 

Müşteriler, borsa üyesi aracı kurum veya bankaların internet siteleri veya veri 

yayın ekranları üzerinden alım veya satım emirlerini hesaplarının bulunduğu aracı 

kurum veya bankalara iletmektedirler. Müşteri emirlerinin opsiyon borsasına 

iletilmesiyle birlikte alıcı ve satıcıların birbiri ile ili şkisi kesilmekte, takas odası alıcı 

karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçmektedir. Döviz opsiyon 

sözleşmesinde opsiyon sahibinin yükümlülüğü ödediği opsiyon primi kadarken, 

opsiyonu satanın yükümlülüğü çok daha fazla olabilmektedir. Diğer bir deyişle 

opsiyonu satanın riski daha fazladır. Bu nedenle takas odası üstlendiği risk 

karşılığında opsiyon satıcısından belirli bir tutarda teminat yatırmasını istemektedir. 

Takas odası gün sonunda her opsiyon sözleşmesinden elde edilen kazanç ve kayıpları 

günlük olarak seans sonrasında hesap sahiplerine yansıtmaktadır. Đşlem sonucunda 

kazanç elde edilmiş ise teminatın üstüne eklenmekte, kayıp söz konusu ise 

teminattan düşürülmektedir. Takas odası teminatın belirli bir miktarın altına düşmesi 

durumunda müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapmaktadır (Levinson, 2014: 269-

270). 

 
Opsiyon sahibi opsiyonunu kullanmak istediğinde hesabının bulunduğu borsa 

üyesi aracı kurum veya banka aracılığıyla takas odasına gerekli talimatı vermekte ve 

aynı zamanda döviz alım opsiyonunda ilgili döviz karşılığı TL’yi, döviz satım 

opsiyonunda ise ilgili dövizi borsa üyesi nezdindeki hesaba yatırmaktadır.  

 

Döviz opsiyonlarının vadeleri genellikle standart olup, Mart, Haziran, Eylül 

ve Aralık aylarıdır. Döviz opsiyonlarının kullanım fiyatları da standart olup, opsiyon 

borsası tarafından belirlenmektedir. Opsiyon borsası yeni bir opsiyon serisi 

çıkarıldığında beş ayrı kullanım fiyatı saptamaktadır. Bu fiyatlardan biri spot fiyata 

yakın, ikisi bu fiyatın altında, ikisi de üstünde belirlenmektedir. Birbirini izleyen iki 

fiyat arasındaki fark (spread) sabittir. Opsiyon kullanım fiyatları piyasada 
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kullanılamaz duruma geldiğinde, yeni şartlara uygun daha gerçekçi opsiyon kullanım 

fiyatları belirlenmektedir (Vohra ve Bagri, 2008: 136). 

  

Opsiyonların primleri (fiyatları) temelde iki unsur tarafından belirlenmektedir. 

Bunlar, “gerçek değer” ve “zaman değeri”dir (Levinson, 2014: 265-266). Opsiyonun 

gerçek değeri, spot fiyat ile opsiyonun kullanım fiyatı arasındaki farka eşittir. Diğer 

bir deyişle opsiyonun gerçek değeri, opsiyon kullanıldığında elde edilen kar değeridir. 

Alım opsiyonunda, opsiyon kullanım fiyatı spot fiyattan düşük olduğunda, banka 

opsiyonu kullanmak isteyecek ve kar elde edecektir. Karda olan opsiyonun gerçek 

değeri pozitiftir. Diğer taraftan opsiyon kullanım fiyatı spot fiyattan yüksek 

olduğunda, banka opsiyonu kullanmak yerine ilgili dövizi piyasadan almak 

isteyecektir. Bu durumda banka opsiyondan kar elde edemeyeceğinden, opsiyonun 

gerçek değeri yoktur. Satım opsiyonunda ise, opsiyon kullanım fiyatı spot fiyattan 

yüksek olduğunda, banka opsiyonu kullanmak isteyecek ve kar elde edecektir. Bu 

durumda opsiyonun gerçek değeri pozitiftir. Diğer taraftan opsiyon kullanım fiyatı 

spot fiyattan düşük olduğunda, banka opsiyonu kullanmak yerine ilgili dövizi 

piyasada satmak isteyecektir. Bu durumda banka opsiyondan kar elde 

edemeyeceğinden, opsiyonun gerçek değeri yoktur. Özetle karda opsiyonların gerçek 

değeri varken, zararda opsiyonlar ile başabaş opsiyonların gerçek değeri yoktur.  

 

Döviz opsiyonun gerçek değeri, spot kura ve opsiyonun kullanım fiyatına 

bağlı olarak değişmektedir. Spot kur ile alım opsiyonunun fiyatı arasında pozitif, 

satım opsiyonu fiyatı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

spot kur arttıkça alım opsiyonunun fiyatı artarken, satım opsiyonunun fiyatı 

azalmaktadır. Opsiyonun kullanım fiyatı ile alım opsiyonunun fiyatı arasında negatif, 

satım opsiyonunun fiyatı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Opsiyonun 

kullanım fiyatı yükseldikçe alım opsiyonlarında ilgili döviz daha yüksek bir kurdan 

alınacağından alım opsiyonunun değeri azalırken, satım opsiyonunda ilgili döviz 

daha yüksek bir kurdan satılacağından satım opsiyonunun değeri artmaktadır. 

  

Opsiyonun zaman değeri, opsiyonu alan kişinin kurlardaki belirsizlik için 

belirlediği fiyattır. Opsiyonun vadesi ne denli uzunsa, kurlardaki değişkenlik o denli 
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çok olacağından opsiyonun riski artmaktadır. Bu nedenle uzun vadeli opsiyonların 

primleri kısa vadeli opsiyonların primlerinden daha yüksek tutulmaktadır. Opsiyonun 

zaman değeri, opsiyon priminden opsiyonun gerçek değerinin çıkartılmasıyla 

bulunmaktadır. 

 

 Döviz opsiyonun zaman değeri, vadeye kalan süreye, volatiliteye ve risksiz 

faiz oranına bağlı olarak değişmektedir. Vadeye kalan gün sayısı ile opsiyonunun 

fiyatı arasında pozitif bir ilişki vardır. Vadeye kalan gün sayısı arttıkça belirsizlik 

arttığından, opsiyonların fiyatı artmaktadır. Kurlardaki volatilite ile opsiyonunun 

fiyatı arasında pozitif bir ilişki vardır. Kurlardaki volatilite arttıkça opsiyonlarının 

fiyatı artmaktadır. Risksiz faiz oranı ile alım opsiyonunun değeri arasında pozitif, 

satım opsiyonunun değeri arasında ise negatif bir ilişki bulunmaktadır. Risksiz faiz 

oranı yükseldikçe alım opsiyonlarının fiyatı artarken, satım opsiyonlarının fiyatı 

azalmaktadır.   

 

Opsiyon fiyatlandırma modellerinden Black&Scholes modeline göre, Avrupa 

opsiyonları için alım (A) ve satım (S) opsiyon primleri aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Hull, 2011: 291). 

 

A = SN(d1) - Ke-rT N(d2)  S = Ke-rT N(-d2) - SN(-d1) 

d1 = 
��89:;�!	1�

<=
= &>

?√A     d2 = d1- α√A 

 

S: Spot fiyat 

K: Kullanım fiyatı 

T: Vadeye kalan süre 

r: Risksiz faiz oranı  

e: 2,71828 logaritmik fonksiyon değeri 

α: Volatilite (fiyattaki dalgalanma) 

Nd1 ve Nd2, d1 ve d2 için standart kümülatif normal dağılım tablosundaki 

olasılık değerleridir. 
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Alım opsiyonu için kullanılan Black&Scholes formülünün ilk kısmı, dövizin 

spot kuru yükseldikçe alım opsiyonun fiyatının da yükseleceğini; ikinci kısım ise 

yüksek kullanım fiyatının opsiyonun fiyatını düşürürken, uzun vade veya yüksek faiz 

haddinin opsiyonun değerini artıracağını ifade etmektedir. Uzun vade ve yüksek faiz 

opsiyonun kullanım fiyatının net bugünkü değerini düşürdüğünden, opsiyonun fiyatı 

artmaktadır (Altıntaş, 2006: 268). 

 
Alım ve satım opsiyon primleri, forward döviz kuru dikkate alınarak da 

hesaplanabilmektedir. Bu durumda formül aşağıdaki gibi olmaktadır (Hull, 2011: 

327-328). 

 
F = S e(rd

-r
f
)T   

A = e-rT [FN(d1) - KN(d2)]  S = e-rT [KN(-d2) - FN(-d1)] 

d1 = 
��8B:;�!

<=
= &>

?>     d2 = d1- α√A 

F: Forward döviz kuru 

S: Spot fiyat 

K: Kullanım fiyatı 

T: Vadeye kalan süre 

rf: Risksiz faiz oranı (yabancı para) 

rd: Risksiz faiz oranı (yerel para) 

e: 2,71828 logaritmik fonksiyon değeri 

α: Volatilite (döviz kurundaki yıllık dalgalanma) 

Nd1 ve Nd2, d1 ve d2 için standart kümülatif normal dağılım tablosundaki 

olasılık değerleridir. 
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2.6. Döviz Swap Đşlemleri 

 
 2.6.1. Döviz Swap Đşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri 

 
Döviz swap işlemleri, iki taraf arasında yapılan ve tarafların iki farklı para 

birimine ait belirli miktardaki tutarları, anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen kur 

üzerinden değiştirme ve ilgili tutarları ilerideki belli bir tarihte karşılıklı olarak tekrar 

iade etme konusunda anlaştıkları sözleşmelerdir (Shamah, 2008: 95). Diğer bir 

ifadeyle döviz swap işlemlerinde taraflar, farklı para birimi cinsinden paraları belirli 

bir kurdan değiştirmekte ve bu paraları vade sonunda tekrar iade etme konusunda 

birbirlerine taahhütte bulunmaktadırlar. Döviz swap işlemlerinde vade sonunda 

uygulanan kur, başlangıçta uygulanan kurun aynısı olmaktadır (Eales ve Choudhry, 

2003: 88).  

 
Döviz swap sözleşmeleri bir borçlanma veya yatırım yöntemi olmayıp, nakit 

akışlarının değiştirildi ği finansal araçlardır. Döviz swap işlemleri, piyasalar arasında 

arbitraj fırsatları yaratmakta ve iki tarafın önceden belirlenen ödeme planlarını 

değiştirmelerine imkan tanımaktadır. Döviz swap işlemleri, banka ile müşterisi 

arasında yapılabildiği gibi, iki ticari banka arasında veya ticari bankalarla Merkez 

Bankaları arasında da yapılabilmektedir. 

 
Döviz swap sözleşmesinin oluşumunda “paralel kredi” ve “karşılıklı 

kredi”nin katkısı büyüktür. Paralel kredi, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iki 

bankanın, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları kendi ülkelerinden borçlanıp, bu 

kredileri kendi ülkesinde faaliyet gösteren diğer bankanın şube/iştirakine verme 

konusunda karşılıklı anlaştıkları bir sözleşmedir. Banka yurtdışında faaliyet gösteren 

şube/iştirakinin kredi ihtiyacını karşılamak için birçok yönteme başvurabilmektedir. 

Bunlardan ilki ana ülkedeki bankanın kendi ülkesinde, şube/iştirakin ihtiyacı olan 

döviz cinsinden borçlanıp, krediyi yurtdışındaki şube/iştirakine göndermesidir. 

Ancak bu durumda banka kur riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer bir yöntem ise 

ana ülkedeki bankanın, şube/iştirakin bulunduğu ülkeden borçlanmasıdır. Bu 

durumda banka kur riskine maruz kalmayacak, ancak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 

olmadığı ülkeden borçlandığı için, borçlanma maliyetinde önemli artışlar 

görülecektir. Üçüncü bir yöntem ise ana ülkedeki bankanın, karşılaştırmalı üstünlüğe 
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sahip olduğu kendi yerel piyasasından borçlanıp, bu kredileri diğer bankanın 

yurtiçindeki şube/iştirakine vermesi; benzer şekilde ana ülkedeki bankanın 

yurtdışındaki şube/iştirakinin de ihtiyacı olan kredileri diğer bankadan sağlamasıdır. 

Paralel kredi olarak adlandırılan bu yöntem, banka için en uygun yöntemdir. Paralel 

kredi işleminin içerdiği en büyük risk karşı taraf riskidir (Siddaiah, 2010: 230).  

 
Şekil 6: Paralel Kredi 

 

 

Karşılıklı kredi, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iki bankanın doğrudan 

birbirlerine kredi açma konusunda anlaştıkları bir sözleşmedir. Karşılıklı kredide ana 

ülkedeki banka, yurtdışındaki şube/iştiraki için, şube/iştirakin faaliyet gösterdiği 

ülkenin döviz cinsinden kredi temin etmektedir. Bununla birlikte karşılıklı kredide 

ana ülkedeki bankalar kur riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar (Siddaiah, 2010: 231). 

 
Şekil 7: Karşılıklı Kredi 

 

A
B'nin 
Şube/
Đştiraki B

A'nın 
Şube/
Đştiraki
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Paralel kredi ve karşılıklı krediden sonra ortaya çıkan döviz swap 

işlemlerinde ise kambiyo kontrolleri, uluslararası finansal piyasalarda fazla 

tanınmama ve kredi değerliliğinin düşük olması gibi nedenlerle, ihtiyacı olan döviz 

cinsinde borç bulmakta güçlük çeken bankalar, yerel para cinsinden borçlandıktan 

sonra, döviz swap sözleşmesi düzenleyerek ihtiyaçları olan döviz cinsininden tutarı 

elde edebilmektedirler.   

 

Döviz swap işlemlerinde, taraflar bir sözleşmeyle spot piyasada aldıkları 

(sattıkları) dövizi, ilerideki belirli bir tarihte geri satma (alma) konusunda 

anlaşmaktadırlar. Döviz swap sözleşmelerinde, aynı anda bir spot işlem ve spot 

işlemin aksi yönünde bir vadeli işlem yapılmaktadır. Đlk işlem bir spot döviz satım 

işlemi ise, ikinci işlem vadeli döviz alım işlemi olmakta; ilk işlem bir spot döviz alım 

işlemi ise, ikinci işlem vadeli döviz satım işlemi olmaktadır. Diğer bir deyişle satılan 

bir döviz vade sonunda geri alınmakta veya alınan bir döviz vade sonunda geri 

satılmaktadır. Döviz swap sözleşmeleri net döviz pozisyonunda bir değişikli ğe neden 

olmamakla birlikte, döviz swap sözleşmeleri sayesinde sözleşme süresi içindeki açık 

ve fazla pozisyonlara yol açan nakit akışları elimine edilmektedir (Anthony, 2003: 

130). 

 

Döviz swap sözleşmesinde ilk işlem spot, ikinci işlem vadeli ise bu işleme 

“spot-forward swap”, eğer her iki işlem de vadeli ise bu işleme “forward-forward 

swap” denilmektedir (Chisholm, 2010: 27). Bankalar spot-forward swap ve forward-

forward swap işlemlerini döviz pozisyonlarını denkleştirmek amacıyla 

kullanmaktadırlar. Spotta açık pozisyonda, 6 ay vadede fazla pozisyonda olan bir 

banka, spotta fazla pozisyonda, 6 ay vadede açık  pozisyonda olan bir banka ile swap 

sözleşmesi düzenleyerek kur riskini elimine edebilmektedir. Benzer şekilde 3 ay 

vadede açık pozisyonda, 9 ay vadede fazla pozisyonda olan bir banka, 3 ay vadede 

fazla pozisyonda, 9 ay vadede açık  pozisyonda olan bir banka ile swap sözleşmesi 

düzenleyerek kur riskini elimine edebilmektedir. Döviz swap sözleşmeleri 5 yıl 

vadeye kadar düzenlenebilmektedir. Ancak vade arttıkça bankaların swap 

sözleşmeleri için belirledikleri alış ve satış kurları arasındaki fark da artmaktadır 

(Whaley, 2006: 565-566). 
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Döviz swapı, faiz swapı ile birlikte de kullanılabilmektedir. Bu tür swaplara, 

“çapraz döviz swapı” (cross currency swap) denilmektedir. Çapraz döviz swapında 

taraflar iki farklı döviz cinsindeki paralarla birlikte, iki farklı nitelikteki faiz 

ödemelerini de değiştirebilmektedirler. Bu sayede belli bir döviz cinsinden sağlanan 

sabit veya değişken faizli borç, bir başka döviz cinsinden değişken faizli borca 

dönüştürülebilmektedir (Flavell, 2010: 2-3).  

 

Döviz swap sözleşmeleri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Döviz swap 

sözleşmelerinin asıl kullanım amacı, alacak ve borçlarından dolayı döviz nakit 

akışlarında açık veya fazla pozisyonda olan ve bu nedenle kur riskiyle karşılaşmakta 

olan bankaların, nakit akışlarındaki açık veya fazlalıkları elimine etmektir  

(Madhumathi ve Ranganatham, 2012: 116). Döviz swap sözleşmeleriyle gelecekteki 

aynı döviz cinsinden nakit giriş ve çıkışları aynı vadede biraraya getirilerek, kur riski 

ortadan kaldırılabilmektedir. Bununla birlikte döviz swap sözleşmeleriyle taraflar 

sözleşme süresince ödenecek tutarları ve sözleşme sonunda uygulanacak kuru 

bildikleri için, beklentilerinin dışında bir nakit akışıyla karşılaşmayacaklar ve 

böylece kur riskine karşı korunmuş olacaklardır.  

 

Döviz swap sözleşmeleri spekülatif amaçla da kullanılabilmektedir. Yüksek 

kredibilitesi olan bankalar, portföy çeşitlendirmesine giderek farklı döviz 

cinslerinden borçlanabilmekte, böylece muhtemel kur değişikliklerinden spekülatif 

kar elde edebilmektedirler.     

 

Döviz swap işlemlerinin diğer türev ürünlere göre en önemli avantajı, 

bankalara kur riskinden daha uzun vadeli korunma imkanı sağlamasıdır. Döviz swap 

sözleşmelerinde 10 yıllık vadeler söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte döviz 

swap sözleşmeleri oldukça esnektir ve çok kompleks nakit akışlarının 

dengelenmesinde kullanılabilmektedirler. Bu sayede etkin kur riski yönetimi 

yapılabilmektedir.  

 

Döviz swap işlemlerinin diğer bir avantajı, bankaların mevcut alacak/borç 

portföylerini, vade, döviz cinsi, faiz türü ve yapısı itibarıyla kendileri için daha 
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avantajlı olacak şekilde değiştirebilmeleridir. Diğer bir deyişle döviz swap 

işlemleriyle bankaların döviz portfoyü ihtiyaç duyulan döviz cinsine göre 

ayarlanabilmektedir. Ayrıca döviz swap işlemlerinde vade dönüşümü mümkün 

olduğundan, nakit akışları düzenlenebilmektedir.  

 

Döviz swap işlemlerinin bir diğer avantajı, tarafların karşılaştırmalı 

üstünlüklerinden faydalanılmasıdır. Karşılaştırmalı olarak üstün oldukları piyasadan 

borçlanan taraflar, daha sonra döviz swap işlemleriyle, almış oldukları dövizleri 

takas edebilmektedirler. Böylece iki taraf da kaynak maliyetlerini azaltma imkanına 

kavuşmaktadır. Ayrıca döviz swap işlemleri sayesinde, kredi değerliliklerinin yeterli 

olmaması gibi nedenlerden dolayı girilemeyen çok farklı piyasalara girme ve çeşitli 

finansal araçlara erişme imkanı sağlanmaktadır.   

 

Döviz swap işlemlerinin diğer bir avantajı, finansal krizlerde piyasaya likitide 

desteği sağlayarak, krizin etkisinin azaltılmasında yardımcı olmalarıdır. Bununla 

birlikte döviz swap işlemleriyle portföy döviz cinsi itibarıyla çeşitlendirilebilmekte 

ve beklentiler gerçekleştiği takdirde, spekülatif kar elde edilebilmektedir.   

 

Döviz swap işlemlerinin avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. 

Döviz swap işlemlerinin dezavantajlarından biri, kendisi bir risk yönetim aracı olarak 

kullanılmasına karşın, karşı taraf riski, likidite riski, güvence riski, eşleştirme riski ve 

yenileme riski gibi birçok riski içinde barındırmasıdır. Bu riskler içerisinde en 

önemli olanı, karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan 

karşı taraf riskidir. Döviz swap işlemlerinde karşı taraf riskini üstlenen bir kurum 

veya borsa benzeri bir organizasyon bulunmadığından dolayı, döviz swap sözleşmesi 

düzenleyen tarafların karşı tarafının güvenilirliği konusunda çok hassas davranmaları 

gerekmektedir.   

  
Döviz swap işlemlerinin diğer bir dezavantajı ise uygun karşı tarafı bulmanın 

her zaman mümkün olmamasıdır. Döviz swap işlemleri için ihtiyaçları karşılıklı 

olarak kesişen iki taraf gerekmekte, ancak bu şart her zaman sağlanamayabilmektedir. 

Ayrıca piyasa şartları değiştiğinde, döviz swap sözleşmesini istenilen anda 

sonlandırmak veya devretmek mümkün olmayabilmektedir.   
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 2.6.2. Döviz Swap Đşlemlerinin Đşleyişi  

 

Döviz swap işlemleri, sözleşmedeki şartları karşılıklı olarak kabul eden iki 

taraf arasında gerçekleştirilmektedir. Swap işlemlerinde taraflar, kullanıcılar ve 

aracılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bununla birlikte bazı kuruluşlar her iki 

tarafta da faaliyet göstermektedirler. 

 

Kullanıcılar çok çeşitli kuruluşlardan oluşmakta olup, kullanıcılara örnek 

olarak bankalar, çok uluslu işletmeler, sigorta şirketleri, devletler, kamu kurumları, 

uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve merkez bankaları verilebilir. Kullanıcılar 

genel olarak kur ve faiz riskini hedge etmek amacıyla döviz swap işlemleri 

kullanmaktadırlar.   

 

Aracılar ise bankalar ve uluslararası kuruluşlardan oluşmaktadır. Aracılar, 

swap sözleşmesi düzenlemek isteyen tarafları biraraya getirmektedirler. Aracılar 

swap piyasasında likidite artışına önemli katkıda bulunmaktadırlar. Böylece, birinci 

el piyasası oldukça gelişmiş olan swap sözleşmelerinin ikinci el piyasası da likit hale 

gelmektedir. Bu sayede swap işlemine taraf olanlar, sözleşmeden doğan açık veya 

fazla pozisyonlarını vadeden önce rahatlıkla kapatabilmekte ya da bir başkasına 

devredebilmektedirler.  

 

Aracılar, brokerlar ve swap tüccarları (swap dealers) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Brokerlar, bir komisyon karşılığında, swap sözleşmesi düzenlemek 

isteyen tarafları biraraya getirmektedirler. Alınan komisyon genellikle anaparanın 

%0,5’i civarında olmaktadır. Swap tüccarları ise doğrudan swap sözleşmesine taraf 

olmaktadırlar. Brokerlar daha çok komisyon geliri elde etmek için, swap tüccarları 

ise kar elde etmek amacıyla swap işlemlerine aracılık etmektedirler (Gupta, 2005: 

328).  

 

Döviz swap işlemlerinde bankalar kendileri için işlem yaptıkları gibi, istekleri 

örtüşen, ancak birbirlerini tanımayan iki tarafı birararaya da getirmektedirler. Bu 

işlemlerde bankalar her iki taraf için de karşı taraf rolünü üstlenmektedirler. Diğer bir 
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ifadeyle, karşı taraf riski bankalara devredilmektedir. Böylece taraflardan biri 

yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, banka ya karşı tarafa ödeme yapmakta 

ya da sözleşmeye yeni bir taraf bularak zararını azaltmaya çalışmaktadır. Öte yandan 

uygulamada, aynı şartlarda döviz swap sözleşmesi düzenlemek isteyen iki taraf 

bulmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda, banka öncelikle kendisi 

döviz swap sözleşmesine taraf olmakta ve daha sonra başka bir taraf bulduğunda, 

sözleşmeyi karşı tarafa devretmektedir.   

 

Döviz swap işlemleri üç aşamalı bir süreçte gerçekleşmektedir. Đlk aşamada, 

taraflar iki farklı para birimine ait belirli miktardaki anaparayı, anlaşmanın yapıldığı 

tarihte belirlenen kur üzerinden değiştirmektedirler. Đkinci aşamada, değiştirilen 

anaparalara ait faizlerin periyodik olarak ödemesi gerçekleştirilmektedir. Üçüncü 

aşamada ise taraflar vade sonunda anaparaları, anlaşmanın yapıldığı tarihte 

belirlenen kur üzerinden, yeniden birbirlerine iade etmektedirler.   

 

ABD’deki A bankasının EUR döviz cinsinde 8 milyon EUR açık pozisyonda 

olduğunu, Almanya’daki B bankasının ise USD döviz cinsinde 10 milyon USD açık 

pozisyonda olduğunu ve çapraz kurun 1.25 USD/EUR olduğunu varsayalım. Bu 

durum, iki bankanın swap sözleşmesi düzenlemesi için uygun bir fırsat yaratmaktadır. 

Đki bankanın 3 yıllık bir swap sözleşmesi düzenlediğini varsayalım.  

 

ABD’deki A bankası EUR’ya göre USD cinsinden çok daha uygun şartlarda 

borçlanma imkanına sahiptir. Diğer bir deyişle A bankası USD’de karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahiptir. Diğer taraftan Almanya’daki B bankası da USD’ye göre EUR 

cinsinden çok daha uygun şartlarda borçlanma imkanına sahiptir. Diğer bir deyişle B 

bankası EUR’de karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bu durumda A bankası USD 

cinsinden borçlanarak USD’leri B bankasına verecek, B bankası da EUR cinsinden 

borçlanarak EUR’ları A bankasına verecektir.          

 

A bankasının yıllık % 3’den, B bankasının ise yıllık %2.5’tan 

borçlanabildiğini varsayalım. Bu durumda ilk aşamada A bankası yıllık % 3’den 10 

milyon USD borçlanarak, 10 milyon USD’yi B bankasına verecektir. Benzer şekilde 
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B bankası da yıllık %2.5’dan 8 milyon EUR borçlanarak, 8 milyon EUR’yu A 

bankasına verecektir.  

 

Şekil 8: Döviz Swap Sözleşmesinde I.Aşama: Anaparaların Takası 

 

Đkinci aşamada anaparalara ait faizlerin periyodik olarak ödemesi 

gerçekleştirilecektir. 10 milyon USD borçlanan A bankasının faiz ödemeleri B 

bankası aracılığıyla gerçekleştirilecektir. B bankası periyodik olarak 10 milyon USD 

* %3 = 300.000 USD’yi A bankasına gönderecek, A bankası da borcunun faizini 

ilgili yere ödeyecektir. Aynı durum B bankasının faiz ödemeleri için de geçerli 

olacaktır. 8 milyon EUR borçlanan B bankasının faiz ödemeleri A bankası 

aracılığıyla gerçekleştirilecektir. A bankası periyodik olarak 8 milyon EUR * %2.5 = 

200.000 EUR’yu B bankasına gönderecek, B bankası da borcunun faizini ilgili yere 

ödeyecektir.    

 

Şekil 9: Döviz Swap Sözleşmesinde II.Aşama: Faizlerin Takası 

 

Üçüncü aşamada taraflar vade sonunda anaparaları, anlaşmanın yapıldığı 

tarihte belirlenen kur üzerinden, yeniden birbirlerine iade edeceklerdir. A bankası B 

bankasına 8 milyon EUR, B bankası da A bankasına 10 milyon USD’yi iade 

edecektir.  

 

A B

A B
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Şekil 10: Döviz Swap Sözleşmesinde III.Aşama: Anaparaların Takası 

 

Döviz swap sözleşmesi düzenleyen A ve B bankasının 3 yıllık nakit akışları 

Tablo 6 ve 7’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 6: Döviz Swap Sözleşmesinde A Bankasının Nakit Akışları 

Yıl USD nakit akışı EUR nakit akışı 

Başlangıç -10 milyon USD 8 milyon EUR 

1.yıl 300.000 USD -200.000 EUR 

2.yıl 300.000 USD -200.000 EUR 

3.yıl 10.3 milyon USD -8.2 milyon EUR 

 

Tablo 7: Döviz Swap Sözleşmesinde B Bankasının Nakit Akışları 

Yıl USD nakit akışı EUR nakit akışı 
Başlangıç 10 milyon USD -8 milyon EUR 

1.yıl -300.000 USD 200.000 EUR 

2.yıl -300.000 USD 200.000 EUR 

3.yıl -10.3 milyon USD 8.2 milyon EUR 

 

 Döviz swap sözleşmesinde hem nakit girişleri hem de nakit çıkışları 

bulunduğundan, döviz swap sözleşmesinin değeri, nakit girişlerinin bugünkü 

değerinden, nakit çıkışlarının bugünkü değeri çıkartılarak hesaplanabilmektedir 

(Siddaiah , 2010: 251). 

 
      Döviz swap      Nakit girişlerinin    Nakit çıkışlarının 

    sözleşmesinin       =     bugünkü değeri    -    bugünkü değeri  * Kur oranı   

 değeri (yerel para)             (yerel para)             (yabancı para)  

 

A B
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 A bankasının, 100 milyon TL alma karşılığında 50 milyon USD ödemeyi 

taahhüt ettiği 2 yıllık bir swap anlaşmasına girdiğini, yıllık % 10’den TL alacağını 

ve yıllık % 2’den USD ödeyeceğini; Türkiye’deki faiz oranının %8, ABD’deki faiz 

oranının %3 ve kurun 2 TL/USD olduğunu varsayalım. Bu durumda bankanın nakit 

girişlerinin bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

[10/(1+0.08) + 110/(1+0.08)] = 111.11 milyon TL 

 

Benzer şekilde bankanın nakit çıkışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 

 

[1/(1+0.03) + 51/(1+0.03)] = 50.48 milyon USD 

 

50.48 milyon USD’nin TL cinsinden değeri 50.48 milyon USD * 2 = 100.96 

milyon TL’dir. 

 

Bu durumda döviz swap sözleşmesinin değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

111.11 milyon TL - 100.96 milyon TL = 10.15 milyon TL 

 

Bankayla swap anlaşmasına giren karşı taraf ise 50 milyon USD alma 

karşılığında 100 milyon TL ödemeyi taahhüt etmiştir. Karşı taraf için döviz swap 

sözleşmesinin değeri yukarıdakilere benzer bir hesaplamayla -10.15 milyon TL 

çıkacaktır. Bu sonuç, swap sözleşmesinin toplam değerinin sıfır olduğunu 

kanıtlamaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR R ĐSKĐ YÖNETĐMĐNDE  

TÜREV ÜRÜNLER ve TÜREV ÜRÜN KULLANIMINI  

ETK ĐLEYEN FAKTÖRLER 

 

Son yıllardaki kur oynaklığı, Türk bankacılık sektöründe kur riskine, kur riski 

yönetimine ve bu doğrultuda türev ürünlere olan ilgiyi arttırmıştır. Türk bankacılık 

sektörü kur riski yönetiminde türev ürün kullanılmakla birlikte, türev ürün 

kullanımının belirleyicilerinin neler olduğu cevaplanması gereken bir soru olarak 

karşımızda çıkmaktadır.  

 

Makroekonomik faktörlerin bankaların türev ürün kullanım yoğunluklarını 

etkilediği bilinmektedir. Buna karşın makroekonomik faktörler ile türev piyasalar 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı kısıtlı kalmıştır. Türev piyasaları 

inceleyen bazı çalışmalarda makroekonomik faktörler bağımsız değişken olarak 

kullanılırken, bazılarında ise makroekonomik haberlerin etkisi incelenmiştir 

(Özgümüş vd, 2013: 106). Türev piyasalar ile makroekonomik faktörler arasındaki 

ili şkiyi inceleyen bazı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 

 

Kim ve Koppenhaver (1992), faiz oranı riskiyle türev ürün kullanım 

yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca daha güçlü sermaye 

yapısına sahip büyük bankaların daha çok türev ürün kullandıkları sonucuna 

ulaşmışlardır.  

 

Bailey ve Chan (1993), emtia vadeli işlem piyasalarının makroekonomik 

faktörlerden oluşan ve zaman içinde değişen risk priminden etkilendiğini tespit 

etmişlerdir.  

 

Ederington ve Lee (1993), faiz vadeli işlem sözleşmelerinin enflasyona ilişkin 

haberlere, döviz vadeli işlem sözleşmelerinin ise mal ticareti, istihdam ve gayrisafi 

milli hasılaya ilişkin haberlere duyarlı olduğunu tespit etmişlerdir.  
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Tufano (1996) ve Guay (1999) bilanço dışı riskler ile türev ürün kullanımı 

arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Geczy vd. (1997), kur riskine daha fazla maruz kalan şirketlerin daha çok 

türev ürün kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Cummins vd. (1997), faiz oranı riski, kur riski ve likidite riski ile türev ürün 

kullanımı arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca büyük bankaların daha 

çok türev ürün kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Carter ve Sinkey (1998), faiz oranına dayalı türev ürünlerin kullanımının faiz 

oranı riskiyle pozitif ilişkili olduğunu, diğer bir ifadeyle faiz oranı arttıkça türev ürün 

kullanımının arttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca daha güçlü sermaye yapısına sahip 

büyük bankaların faiz oranı swaplarını daha çok kullandıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Buna karşın banka büyüklüğü ile türev ürün kullanımı arasında anlamlı 

bir ili şki tespit edememişlerdir.   

 

Hundman (1999), büyük ve daha düşük faiz oranı riskine maruz bankaların 

daha fazla türev ürün kullandıkları sonucuna ulaşmıştır.  

 

Koski ve Pontiff (1999) ile Hentschel ve Kothari (2001) bilanço dışı riskler 

ile türev ürün kullanımı arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.  

 

Nguyen ve Faff (2003), faiz oranı riski ve kur riski ile türev ürün kullanımı 

arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca büyük bankaların daha çok türev 

ürün kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşın likidite ile türev ürün 

kullanımı arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir.  

 

Goswami vd. (2004), makroekonomik faktörlere ve özellikle kur 

değişikliklerine çok fazla maruz kalan şirketlerin daha fazla türev ürün kullandıkları 

sonucuna ulaşmışlardır.  
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Thakral ve Kumar (2007), faiz oranı volatilitesi ile faiz oranı swap kullanımı 

arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. Diğer taraftan borsa endeksi ile swap 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.   

 

Mallikarjunappa ve Afsal (2008), borsa endeksi ile türev ürün kullanımı 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.   

 

Hassan ve Khasawneh (2009), makroekonomik faktörlerden reel GSYH ve 

büyüme ile opsiyonların kullanımını arasında, faiz oranları ile forward işlemleri 

arasında ve enflasyon ile swap ve forward işlemleri arasında negatif bir ilişki tespit 

etmişlerdir. Diğer taraftan anılan makroekonomik faktörler ile diğer türev ürünler 

arasında anlamlı bir ilişkisi tespit edememişlerdir.   

 

Casassus vd. (2010), enflasyonla ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri 

arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

 

Shiu ve Moles (2010), piyasa riski, faiz oranı riski ve kur riski ile türev ürün 

kullanımı arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir.   

 

Anbar ve Alper (2011), türev ürün kullanım yoğunluğu ile faiz oranları 

arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. Diğer taraftan makroekonomik 

faktörlerden ekonomik büyüme ve enflasyon ile türev ürün kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.   

 

Cummings ve Lee (2011), vadeli işlem piyasalarında işlem hacminin kriz 

dönemlerinde makroekonomik haberlere daha şiddetli tepki verdiğini; ancak bu 

tepkinin ömrünün kısa olduğunu, işlem hacminin dakikada iki kat arttığı, ortalama 

derinliğin ise yarı yarıya azaldığı tespit etmişlerdir. 

 

Yip ve Nguyen (2012), kur volatilitesi ile döviz türev ürün kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 
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Elder vd. (2012), ekonomiye ilişkin beklenmedik gelişmelerin altın ve gümüş 

vadeli işlemlerini negatif yönde, buna karşın bakır vadeli işlem sözleşmelerini pozitif 

yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca işlem hacmi ve volatilitenin ekonomik 

haberlerden pozitif yönde etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Straathof ve Calio (2012), kur volatilitesi ile türev ürün kullanımı arasında 

pozitif bir ilişki tespit etmişler ve döviz türev ürünleri kullananların kur 

volatilitesinden daha az etkilendikleri sonucuna ulaşmışlardır.   

 

Shiu vd. (2012), faiz oranı ve kur riski ile türev ürün kullanımı arasında 

pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca büyük bankaların daha çok türev ürün 

kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşın daha fazla likiditeye sahip 

bankaların daha az türev ürün kullandıklarını tespit etmişlerdir.   

 

Kohlscheen ve Andrade (2013), merkez bankası rezervi ile türev ürün 

kullanımı arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

 

Özgümüş vd. (2013), cari işlemler açığının GSYH’ye oranının artması ve 

altın fiyatlarının yükselmesinin dolar vadeli işlem sözleşmesinin işlem hacmini 

arttırdığını, altın fiyatlarının artması, para arzının reel olarak artması ve S&P 500 

endeks getirisinin artmasının euro vadeli işlem hacmini arttırdığını, para arzının 

artması ve enflasyonun düşmesinin ĐMKB 100 vadeli işlem sözleşmesinin işlem 

hacmini arttırdığını tespit etmişlerdir. 

 

Bankaların türev ürün kullanımına etki eden makroekonomik faktörlerin 

belirlenmesi, bankacılık sektörü türev ürün kullanım dinamiklerinin anlaşılması 

açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikle Türk bankacılık sektöründeki 

kur riski hakkında bilgi verilmiş ve ardından sektörde kullanılan türev ürünler 

incelenmiştir. Daha sonra Türk bankacılık sektöründe en çok kullanılan türev ürün 

tespit edilerek, söz konusu türev ürünün kullanımına etki eden makroekonomik 

faktörlerin belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır.   
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3.1. Türk Bankacılık Sektöründe Kur Riski 

 
Küresel ölçekte, gerek ülkeler arası gerekse kuruluşlar arası ticari ve mali 

ili şkilerde en önemli unsurlardan biri, ülke para birimlerinin birbirleri karşısındaki 

değeri ve bu değerin istikrarıdır. Küresel krizin, hem değer hem de istikrar anlamında 

bozduğu söz konusu ilişki, ülke merkez bankalarının aldığı parasal genişleme 

kararlarına rağmen, uzunca bir süre eski dengesini bulmakta zorlanmıştır. Söz 

konusu durum, Türkiye’nin mali ve ticari kuruluşlarını da olumsuz etkilemiş, tüm 

dünyada olduğu gibi risk algısını artırmış ve gelişmekte olan ve yatırım yapılabilir 

notu olmayan bir ülke olarak Türkiye’yi dış şoklara nispeten daha duyarlı hale 

getirmiştir (BDDK, 2012: 47). TL’nin USD ve EUR karşısındaki değeri ile 

USD/EUR paritesinin 2004-2013 yılları arasındaki gelişimi Grafik 11’de 

gösterilmiştir.    

 
Grafik 11: TL/USD ve TL/EUR Kuru ile USD/EUR Paritesinin Gelişimi 

 

Kaynak: Bloomberg. 
 

Grafik 11’de USD/EUR paritesinde zaman zaman dalgalanmalar görülmekle 

birlikte, parite genel olarak yatay bir seyir izlemiştir. 2004 yılı başında 1,24 olan 

parite 2013 yılı son çeyreği itibarıyla 1,36 seviyesindedir. Buna karşın 2004 yılı 

başında 1,33 olan TL/USD kuru 2013’ün son çeyreğinde 2 seviyesini görmüş; 2004 
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yılı başında 1,68 olan TL/EUR kuru ise 2,73 seviyesine ulaşmıştır. Bu durum Türk 

bankacılık sektörünün maruz kaldığı kur riskinin arttığını göstermektedir.  

 

Kur riskinin bir diğer göstergesi kur volatilitesidir. TL/USD ve TL/EUR kuru 

ile EUR/USD paritesi volatilitesinin gelişimi Grafik 12’de gösterilmiştir.    

 
Grafik 12: TL/USD ve  TL/EUR Kuru ile  

USD/EUR Paritesi Volatilitesinin Gelişimi 

 

Kaynak: Bloomberg. 
 

Grafik 12’de 2012 yılının son çeyreğinde kurlarda istikrarın sağlandığı, 

geçmiş yıllarda yaşanan oynaklığın bu dönemde yaşanmadığı gözlenmektedir. 

TL’nin USD ve EUR karşısındaki volatilitesinin azalmasında, EUR/USD paritesinin 

istikrar kazanması ve oynaklığının azalması yanında, TCMB’nin uyguladığı 

oynaklığı azaltmaya dönük politikaların da önemli katkısı bulunmaktadır. Özellikle 

bankaların TCMB’de bulunduracakları zorunlu karşılıklarda uygulanan Rezerv 

Opsiyonu Mekanizması ile piyasalarda oluşan oynaklığa TCMB’nin doğrudan alım 

veya satım yönünde müdahale etmesine gerek kalmaksızın, bankaların kendi 

durumlarını ayarlayarak otomatik bir denge sağlanması beklenmektedir. Böylece 

TCMB’nin daha önce birçok açıklamasında ifade edilen ve her doğrudan müdahale 

sonrasında tartışılan “kurun seviyesine değil oynaklığa müdahale” ihtiyacının 
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azalacağı değerlendirilmektedir (BDDK, 2012: 47). Öte yandan 2013 yılının ikinci 

çeyreğinden itibaren kurlardaki volatilite artış eğilimine girmiştir. Sözkonusu artışta, 

ABD’nin tahvil alımını azaltacağı yönündeki yurtdışı kaynaklı gelişmelerin yanı sıra 

yurtiçinde yaşanan siyasi gerilimin de etkisi olmuştur.   

 

Bankalar sahip oldukları döviz pozisyonları nedeniyle kurlardaki artıştan, 

kurdaki volatiliteden etkilenmekte ve kur riskine maruz kalmaktadırlar. Türk 

bankacılık sektörünün döviz pozisyonu incelendiğinde, sektörün bilanço içi açık 

pozisyonla çalıştığı görülmektedir. Bilanço içi pozisyon açığının temel nedeni, döviz 

tevdiat hesapları ile yurtdışından sağlanan fonların bir kısmının swap işlemleriyle 

TL’ye çevrilerek plasman yapılmasıdır. Söz konusu açık pozisyon, türev işlemlerle 

oluşturulan bilanço dışı fazla pozisyon ile dengelemektedir. Bu sayede, bazı 

dönemlerde negatif, bazı dönemlerde pozitif değerler alan net genel pozisyon, genel 

olarak sıfır etrafında dalgalanmaktadır. Bankacılık sektöründe nette tutulan 

pozisyonun, sektörün özkaynaklarına oranlandığında yüksek olmadığı ve yasal 

sınırlar içerisinde olduğu gözükmektedir. Türk bankacılık sektörünün bilanço içi 

pozisyonu, bilanço dışı pozisyonu ve döviz net genel pozisyonunun 2003-2014 yılları 

arasındaki gelişimi Grafik 13’te gösterilmiştir. 

 

Grafik 13: Türk Bankacılık Sektörü Döviz Pozisyonu (Milyon USD) 

 

Kaynak: BDDK. 
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Türk bankacılık sektörünün bilanço içi pozisyon açığı temel olarak özel ve 

yabancı bankaların pozisyonlarından kaynaklanmaktadır. Türk bankacılık sektörünün 

2003-2014 yılları arasındaki bilanço içi pozisyonunun banka grupları itibarıyla 

gelişimi Grafik 14’te gösterilmiştir. 

 

Grafik 14: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Đçi Pozisyonunun  

Banka Grupları Đtibarıyla Gelişimi (Milyon USD) 

 

Kaynak: BDDK. 

 

Grafik 14’te bilanço içi pozisyon açığının genel olarak özel ve yabancı 

bankaların pozisyon değişimlerine bağlı olarak 31 milyar USD’ye kadar çıktığı 

gözlenmektedir. Ayrıca yabancı bankaların taşıdığı açık pozisyonun seyrinin, özel 

bankalarınkine kıyasla daha durağan olduğu görülmektedir. Özel bankaların yabancı 

bankalara oranla piyasadaki dalgalanmalardan ve kur hareketlerinden daha fazla 

etkilendikleri ve daha fazla pozisyon açma-kapatma işlemleri gerçekleştirdikleri 

düşünülmektedir.  
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3.2. Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünler 

 

Türk bankacılık sektöründe türev ürünler, daha çok alım satım amaçlı 

kullanılmaktadır. Bu karşın son yıllarda artan kur riski ve yurtiçi-yurtdışı piyasalarda 

yaşanan gelişmeler nedeniyle bankaların maruz kaldıkları riskler artmış ve bu 

doğrultuda bankaların risk yönetimi kapsamında riskten korunmak amaçlı türev ürün 

kullanımında belirgin bir artış gözlenmiştir. Türk bankacılık sektörü türev ürün işlem 

hacminin 2002-2014 yılları arasındaki gelişimi Grafik 15’te gösterilmiştir. 

 

Grafik 15: Türk Bankacılık Sektörü 

Türev Ürün Đşlem Hacminin Gelişimi (Milyon TL) 

 

Kaynak: TBB. 

 

Türk bankacılık sektörünün türev ürün işlem hacminde, değişen 

makroekonomik şartlara göre dalgalanmalar olmakla birlikte, son yıllarda genel 

olarak bir artış gözlenmektedir. Türev ürün işlem hacminde 2006 yılından itibaren 

gözlenen yükseliş trendi, özellikle 2013 yılında, küresel ve yurtiçi risk algısının 

artmasına bağlı olarak belirgin bir şekilde artmıştır. Türev ürün işlem hacminin 

artmasında makroekonomik faktörlerin yanı sıra bankaya özgü faktörlerin de etkili 

olduğu düşünülmektedir.  
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Türk bankacılık sektöründe kullanılan türev ürünler para birimi itibarıyla 

incelendiğinde, döviz türev işlemlerinin işlem hacminin, TL türev işlemlerinin işlem 

hacmine oranla daha fazla arttığı görülmektedir. Türk bankacılık sektörü türev ürün 

işlem hacminin para birimi itibarıyla 2003-2014 yılları arasındaki gelişimi Grafik 

16’da gösterilmiştir. 

 

Grafik 16: Türk Bankacılık Sektörü Türev Ürün Đşlem Hacminin  
Para Birimi Đtibarıyla Gelişimi (Milyon USD) 

 

Kaynak: BDDK. 

 

Grafik 16’da toplam türev işlem hacminin büyük bir kısmını döviz türev 

işlemleri oluşturmaktadır. Döviz türev işlemleri, hem kar fırsatlarından faydalanmak 

için hem de kur riskinden korunmak amacıyla tercih edilmektedir.  

 

Türk bankacılık sektöründe kullanılan türev ürünlerin bileşenleri 

incelendiğinde, en çok kullanılan türev ürünlerin swap işlemleri olduğu 

görülmektedir. Türk bankacılık sektörü türev ürün bileşenlerinin 2002-2014 yılları 

arasındaki gelişimi Grafik 17’de gösterilmiştir. 
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Grafik 17: Türk Bankacılık Sektörü  
Türev Ürün Bileşenlerinin Gelişimi (Milyon TL)  

 
Kaynak: TBB. 

 
Grafik 17’de swap işlemlerinin işlem hacminin, diğer türev ürünlerin toplam 

işlem hacminin iki katından fazla olduğu görülmektedir. Türk bankacılık sektörünün 

bilanço dışı döviz pozisyonunun bileşenleri incelendiğinde de benzer bir sonuçla 

karşılaşılmaktadır.  

 
Grafik 18: Türk Bankacılık Sektörü  

Bilanço Dışı Döviz Pozisyonunun Bileşenleri (Net Türev Đşlemler) 

 

 Kaynak: BDDK, 2012: 23. 
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Grafik 18’de, Türk bankacılık sektörünün bilanço dışı pozisyonunun temel 

belirleyicisinin swap işlemleri olduğu görülmektedir. Swap işlemlerinde hem 

sözleşmenin yapıldığı anda hem de vadesinde para değişimi yapıldığından, swap 

işlemleri Türk bankacılık sektörünün hem bilanço içi hem de bilanço dışı 

pozisyonunda belirleyici olmaktadır. Spotta TL karşılığı döviz verilmesi sebebiyle 

bilanço içinde açık pozisyon yaratan swap işlemleri, vadede TL karşılığı döviz 

alınması nedeniyle bilanço dışında fazla pozisyon yaratmaktadır. Diğer taraftan, 

spotta döviz karşılığı TL verilmesi sebebiyle bilanço içinde fazla pozisyon yaratan 

swap işlemleri, vadede döviz karşılığı TL alınması nedeniyle bilanço dışında açık 

pozisyon yaratmaktadır. Đki taraflı kullanımı nedeniyle swap işlemleri Türk 

bankacılık sektöründe bilanço içi TL-döviz kompozisyonunu, faiz ve vade yapısını 

değiştirmeye yönelik olarak sıklıkla kullanılmaktadır.  

 
Grafik 19: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı Döviz Pozisyonu ve  

Swap Đşlemlerinin Gelişimi (Milyon USD) 

 

Kaynak: BDDK, 2012: 24. 

 

Grafik 19’da, bilanço dışı fazla pozisyonun gelişimi ile swap işlemlerinin 

gelişimi paralel bir seyir izlemektedir. Türk bankacılık sektörünün bilanço dışında 
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taşıdığı fazla pozisyonun %90’ı swap işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Türk 

bankacılık sektörünün bilanço dışında fazla pozisyon taşımasının temel nedeni, 

sektörün swap işlemlerinde nette alıcı konumunda olmasıdır. Diğer bir deyişle, 

vadede TL karşılığı döviz alınan swap işlemlerin hacmi, vadede döviz karşılığı TL 

alınan swap işlemlerinden fazladır. TCMB’nin TL zorunlu karşılıkların döviz ve altın 

cinsinden tesis edilebilmesine olanak tanıyan Rezerv Opsiyonu Mekanizması 

sayesinde, zorunlu karşılık yükümlülüğünü karşılamaya yönelik TL ihtiyacının 

azalması sonucunda, vadede TL karşılığı döviz alınan swap işlemlerinde azalma 

görülmekle birlikte, sektör genelinde vadede TL karşılığı döviz alınan swap 

işlemlerinde genel olarak artış gözlenmektedir.  

 
Türev ürün işlem hacminde en büyük paya sahip olan swap işlemlerinin 

bileşenleri incelendiğinde, döviz swaplarının faiz swaplarına oranla daha çok 

kullanıldığı görülmektedir. Döviz swap işlemlerinde, kur riski ve kar beklentilerine 

paralel olarak son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir. Türk bankacılık 

sektöründe swap işlemleri bileşenlerinin 2002-2014 yılları arasındaki gelişimi Grafik 

20’de gösterilmiştir.  

 

Grafik 20: Türk Bankacılık Sektöründe  

Swap Đşlemleri Bileşenlerinin Gelişimi (Milyon TL) 
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Grafik 20: Türk Bankacılık Sektöründe  

Swap Đşlemleri Bileşenlerinin Gelişimi (Milyon TL)(Devamı) 

 

Kaynak: TBB. 

 
Türk bankacılık sektörünün türev ürün kullanımının analizi için, kar 

beklentilerine ve kur volatilitesi ile yurtiçi-yurtdışı risk algısının artmasına bağlı 

olarak son yıllarda kullanımında belirgin bir artış gözlenen döviz swap işlemlerinin 

kullanımına etki eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

3.3. Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürün Kullanımı Analizi 

 
Bankaların türev ürün kullanımına etki eden faktörlerin belirlenmesi, 

bankacılık sektörü türev ürün kullanım dinamiklerinin anlaşılması açısından önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda bu bölümde, kur riski yönetimde kullanılan türev 

ürünlerin başında gelen döviz swap işlemlerinin Türk bankacılık sektöründeki 

kullanımını etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesine yönelik analizler 

yapılmıştır. Bölümün alt başlıklarında sırasıyla araştırmanın amacı, araştırmada 

kullanılan veri seti, araştırmada kullanılan değişkenlerin tanımlanması, araştırmada 

kullanılan yöntem, durağanlık analizi, nedensellik analizi, regresyon analizi, VAR 

etki tepki analizi, varyans ayrıştırması analizi ve son olarak araştırma sonuçlarının 

değerlendirilmesi yer almaktadır.  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1
2/

20
02

0
6/

20
03

1
2/

20
03

0
6/

20
04

1
2/

20
04

0
6/

20
05

1
2/

20
05

0
6/

20
06

1
2/

20
06

0
6/

20
07

1
2/

20
07

0
6/

20
08

1
2/

20
08

0
6/

20
09

1
2/

20
09

0
6/

20
10

1
2/

20
10

0
6/

20
11

1
2/

20
11

0
6/

20
12

1
2/

20
12

0
6/

20
13

1
2/

20
13

Döviz Swapları Döviz Swap Alım Döviz Swap Satım

Faiz Swapları Faiz Swap Alım Faiz Swap Satım



 
 

120 
 

3.3.1. Araştırmanın Amacı  

 

Araştırmanın amacı, makroekonomik faktörlerin, Türk bankacılık sektörünün 

kullandığı türev ürünler içerisinde en büyük paya sahip olan döviz swap işlemleri 

üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, döviz swap işlemleri ile makroekonomik 

faktörler arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmış ve döviz swaplarının 

kullanımında hangi makroekonomik faktörlerin etkili olduğu analiz edilmiştir.     

 

3.3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Seti  

 

 Türk bankacılık sektöründe kullanılan döviz swap işlemlerini analiz eden 

araştırma 2006 – 2014 dönemini kapsamaktadır. 2006 yılının seçilmesindeki temel 

neden, 2006 yılından itibaren türev ürünlerin daha fazla kullanılması ve bazı 

değişkenlere ait verilerin 2006 yılı itibarıyla yayınlanmaya başlanmasıdır. 

Araştırmada kullanılan seriler aylık frekansa sahiptir ve Ocak 2006 – Ekim 2014 

döneminde 106 adet aylık gözlem bulunmaktadır. Serilerin oluşturulmasında TCMB, 

BDDK, TÜĐK ve Bloomberg’teki verilerden yararlanılmıştır.   

 

3.3.3. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması 

 

Araştırmada bağımlı değişken, Türk bankacılık sektöründe kullanılan döviz 

swap miktarıdır. Araştırmada bağımsız değişken olarak makroekonomik değişkenler 

kullanılmıştır. Makroekonomik değişkenler faiz oranı, kur volatilitesi, piyasa riski, 

bilanço dışı riskler, TCMB rezervleri, S&P 500 endeksi, bankalardaki TL mevduatı 

ve enflasyon olarak belirlenmiştir. Makroekonomik değişkenlerin seçiminde literatür 

dikkate alınmış olup, S&P 500 endeksi dışındaki değişkenler, döviz swap 

kullanımını etkilemesi beklenen Türkiye ekonomisi ile ilgili değişkenlerdir. S&P 500 

endeksinin bağımsız değişkenlere dahil edilmesinin temel amacı ise yurt dışındaki 

finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmelerin etkisini belirleyebilmektir. 

 

  Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden faiz oranını temsilen, bankalarca 

TL üzerinden açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı, diğer bir 
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deyişle nominal faiz oranı kullanılmıştır. Faiz oranını temsilen nominal faiz oranının 

kullanılması, Ho vd. (2014), Bal (2012), Satıcı ve Erdemir (2009), Şimşek ve Kadılar 

(2006)’ın çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Faiz oranının yüksek ve değişken 

olması durumunda bankalar risklerden korunmak için türev ürünleri daha fazla 

kullanabilecekleri gibi, belirsizlik ortamında ilave risk almamak için türev ürünleri 

kullanmaktan kaçınabilirler (Hassan ve Khasawneh 2009: 11). Faiz oranının artması, 

bankanın genel risk düzeyini artıracağından, araştırmada faiz oranı ile döviz swapı 

kullanımı arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir.  

 

Araştırmanın diğer bir bağımsız değişkeni olan kur volatilitesini temsilen, 

USD-TL kurunun aylık volatilite değerleri kullanılmıştır. Kurun türev ürün 

kullanımına etkisini belirlemek için kur volatilitesinin kullanımı, Straathof ve Calio 

(2012), Yip ve Nguyen (2012)’nin çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Kur 

volatilitesinin artması, bankanın maruz kalacağı kur riskini artıracağından, 

araştırmada kur volatilitesi ile döviz swapı kullanımı arasında pozitif bir ilişki 

beklenmektedir.  

 

Araştırmanın bir diğer bağımsız değişkeni olan piyasa riskini temsilen, Türk 

bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğinin tespitinde kullanılan piyasa riskine esas 

tutar değeri kullanılmıştır (BDDK, 2014: 5; BDDK, 2010b: 10-19; Akan, 2007: 62-

64). Türev ürün kullanımı analizinde piyasa riskinin kullanılması, Shiu ve Moles 

(2010)’ın çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Piyasa riskinin artması, bankanın 

genel risk düzeyini artıracağından, araştırmada piyasa riski ile döviz swapı kullanımı 

arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir.  

 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden bilanço dışı riskleri temsilen, Türk 

bankacılık sektörünün maruz kaldığı bilanço dışı risklerin sektörün toplam aktiflerine 

oranı kullanılmıştır. Türev ürün kullanımı analizinde bilanço dışı risklerin 

kullanılması, Hentschel ve Kothari (2001), Koski ve Pontiff (1999), Guay (1999), 

Tufano (1996)’nun çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca banka 

büyüklüğünü temsilen toplam aktiflerin kullanılması, Thakral ve Kumar (2007), 

Nguyen ve Faff (2003), Carter ve Sinkey (1998), Cummins vd. (1997)’nin 
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çalışmalarıyla tutarlıdır.  Bilanço dışı riskler azaldıkça ya da bankaların toplam aktif 

büyüklüğü arttıkça bankalar kar amacıyla türev ürün kullanımlarını 

arttırabilmektedirler. Aktif büyüklüğün artması, bankaların büyümesi anlamına 

gelmektedir ve büyük bankaların türev ürünleri daha fazla kullanmaları 

beklenmektedir. Çünkü karmaşık ve riskli olan bu ürünler, daha fazla uzmanlık ve 

yetişmiş personel gerektirmektedir (Yong vd. 2007: 13). Ayrıca türev ürünlerin alım 

satımına bağlı işlem maliyetleri, işlem hacmi arttıkça azalmaktadır. Dolayısıyla, daha 

büyük hacimli işlemleri yapabilecek mali güce sahip olan bankaların daha az işlem 

maliyetleri ödeyecek olmaları, bankaları türev ürünleri kullanmaya teşvik edecektir 

(Hundman, 1999: 12; Shiu vd., 2009: 13). Bununla beraber müşterilerin türev ürün 

işlemlerinde karşı taraf olarak büyük bankaları daha fazla tercih etmeleri de büyük 

bankaların türev ürün kullanımını artıran unsurlardan biridir. Ayrıca küçük 

bankaların türev piyasalara, özellikle tezgahüstü piyasalara girmeleri daha zordur 

(Simons, 1995: 25).  Öte yandan türev ürünlerin kendileri bilanço dışı işlemler 

olduğundan, türev ürünlerden kaynaklanan bilanço dışı riskler arttıkça türev ürün 

kullanımının azalması beklenmektedir. Bu nedenle araştırmada bilanço dışı riskler ile 

döviz swapı kullanımı arasında negatif bir ilişki beklenmektedir.  

 

Araştırmanın bir diğer bağımsız değişkeni TCMB rezervleridir. TCMB 

rezervleri ile kastedilen, TCMB’nin brüt döviz rezervleri ile altın rezervlerinin 

toplamıdır. Türev ürün kullanımı analizinde merkez bankası rezervlerinin 

kullanılması, Kohlscheen ve Andrade (2013)’in çalışmalarıyla tutarlılık 

göstermektedir. TCMB rezervlerinin artması, gelecekteki olağandışı kur 

dalgalanmalarına karşı bir güvence unsuru olarak görülmekte, dolayısıyla kur riskini 

azaltıcı yönde bir etki yaratmaktadır (Kohlscheen ve Andrade, 2013: 5-6). 

Dolayısıyla rezervler arttıkça korunma amacıyla türev ürün kullanımı azalmaktadır. 

Bu nedenle araştırmada TCMB rezervleri ile döviz swapı kullanımı arasında negatif 

bir ili şki beklenmektedir.  

 

 Araştırmada kullanılan diğer bir bağımsız değişken S&P 500 endeksidir. 

Türev ürün kullanımı analizinde borsa endeksinin kullanılması, Özgümüş vd. (2013), 

Thakral ve Kumar (2007)’ın çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Türkiye’de 
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faaliyet gösteren bankalar türev ürün işlemlerini çoğunlukla yurtdışındaki bankalar 

veya finansal kuruluşlarla gerçekleştirmektedir. S&P 500 endeksi, yurtdışı 

piyasasında türev ürünlere ve türev ürün fiyatlarına etki eden çok önemli bir gösterge 

olarak kabul edilmektedir. S&P 500 endeksindeki artış ekonomik büyümenin bir 

göstergesi olarak görülmektedir. Ekonomik büyüme dönemlerinde, bankalar geleceği 

daha iyi öngörebildiklerinden, daha fazla risk almak istemekte ve daha fazla türev 

ürün kullanabilmektedirler. Öte yandan ekonomik büyüme dönemleri ekonomik 

refaha, istikrara işaret etmektedir ve bunun bir sonucu olarak faiz oranları 

düşmektedir. Bu durum bankaları başka yollar aramaya yöneltmekte ve özellikle 

büyük bankalar, kar amacıyla daha fazla türev ürün kullanmaya başlamaktadırlar. Bu 

nedenle araştırmada S&P 500 endeksi ile döviz swapı kullanımı arasında pozitif bir 

ili şki beklenmektedir.  

  

Araştırmada kullanılan bir diğer bağımsız değişken bankalardaki TL 

mevduatıdır. Likiditenin türev ürün kullanımına etkisini belirlemek için bankalardaki 

mevduatın kullanılması, Shiu (2012), Nguyen ve Faff (2003), Cummins vd. 

(1997)’nin çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir. Bankalar, türev ürünleri 

kullanmak yerine, likidite riskini azaltmak amacıyla, belirli ölçüde ellerinde nakit 

tutabilmekte ve likit varlıklara yatırım yapabilmektedirler (Yong vd. 2007: 14). 

Likiditeyi arttırmak amacıyla TL mevduatını artıran bankaların döviz mevduatları 

görece azalmaktadır. Döviz mevduatının azalması bankanın kur değişikliklerinden 

daha az etkileneceği anlamına geleceğinden, bankanın maruz kalacağı kur riski 

azalmakta, sonuç olarak da korunma amacıyla türev ürün kullanımı azalmaktadır. 

Ayrıca sermaye girişlerinin hızlandığı dönemlerde dövizin maliyeti TL’nin 

maliyetine göre düştüğünden, bankalar kar amacıyla dövize yönelmekte ve bu 

dönemde alım satım amacıyla kullanılan döviz swap miktarı artmaktadır. Bu nedenle 

araştırmada bankalardaki TL mevduatı ile döviz swapı kullanımı arasında negatif bir 

ili şki beklenmektedir.            

 

Araştırmanın son bağımsız değişkeni olan enflasyonu temsilen tüketici fiyat 

endeksi değerleri kullanılmıştır. Enflasyon oranlarını temsilen tüketici fiyat endeksi 

değerlerinin kullanılması, Anbar ve Alper (2011), Yurdakul (2009), Satıcı ve 
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Erdemir (2009), Leigh ve Rossi (2002)’nin çalışmalarıyla ile tutarlılık 

göstermektedir. Enflasyon oranının yüksek olması veya enflasyonun artması 

durumunda, halkın satın alma gücü ve tasarruf eğilimi azalacak, bu da bankaların 

geleneksel faaliyetleri ile birlikte türev ürün faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir 

(Hassan ve Khasawneh 2009: 11). Bu nedenle araştırmada enflasyon ile döviz swapı 

kullanımı arasında negatif bir ilişki beklenmektedir.         

 

Araştırmada kullanılan değişkenler, değişkenlerin kodları ve değişkenlerin 

veri kaynakları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 8: Araştırmada Kullanılan Değişkenler, Değişkenlerin Kodları  

ve Değişkenlerin Veri Kaynakları 

Değişken Değişkenin Kodu Kaynak 

Döviz Swap Miktarı SWAP TCMB 

Bilanço Dışı Riskler BDRĐSK BDDK 

Enflasyon ENF TÜĐK 

Faiz Oranı FAĐZ TCMB 

Kur Volatilitesi KUR BLOOMBERG 

Piyasa Riski PĐYASA BDDK 

TCMB Rezervleri REZERV TCMB 

S&P 500 Endeksi SP500 BLOOMBERG 

Bankalardaki TL Mevduatı TLMEV TCMB 

 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin zaman içerisindeki değişimleri Grafik 

21’de gösterilmiştir. 
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Grafik 21: Değişkenlerin Zaman Grafikleri 
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Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin istatistiki bilgiler Tablo 9’da 

özetlenmiştir.  

 
Tablo 9: Araştırmada Kullanılan Değişkenlere Đlişkin Đstatistiki Bilgiler 

 

Değişken Minimum 
Değer 

Maksimum 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma 

Döviz Swap Miktarı 2091 16044 7893 3805 

Bilanço Dışı Riskler 34.04 118.87 54.36 21.93 

Enflasyon 123.25 246.23 178.90 34.92 

Faiz Oranı 5.03 18.65 10.93 4.45 

Kur Volatilitesi 4.46 32.69 12.48 4.71 

Piyasa Riski 8965 43576 26855 8721 

TCMB Rezervleri 56236 134617 89060 24038 

S&P 500 Endeksi 754.37 2040.02 1352.34 273.01 

Bankalardaki TL 
Mevduatı 

1.51e+08 5.88e+08 3.55e+08 1.33e+08 
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3.3.4. Araştırmada Kullanılan Yöntem 

 
 Araştırmada, Türk bankacılık sektöründe kullanılan döviz swap işlemleri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ve döviz swapı kullanımını etkileyen 

makroekonomik değişkenler, Granger nedensellik analizi, regresyon analizi, VAR 

etki tepki analizi ve varyans ayrıştırma analiziyle araştırılmıştır. Modellerin istatistiki 

analizinde EViews 8 programı kullanılmıştır.  

 
Araştırmada, analize başlarken öncelikle tüm seriler X-13 ARIMA-SEATS 

yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmış ve ardından serilerin logaritması alınmıştır. 

Logaritmik değerler, orijinal veri setinde özellikle uzun dönemde ve yüksek oranda 

sıçramalar yaşandığında, geçmişteki seviyelerin bugünkü değerler ile daha iyi 

kıyaslanmasına olanak vermektedirler. Bu da serilerde gözlemlenen değişimler ile 

ilgili olarak daha sağlıklı yorum yapmayı mümkün kılmaktadır. Araştırmada 

kullanılan değişkenlerin logaritmaları alındığında elde edilen zaman grafikleri Grafik 

22’de gösterilmiştir. 

 
Grafik 22: Logaritmaları Alınan Değişkenlerin Zaman Grafikleri 
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 3.3.5. Durağanlık Analizi 

 

Ekonometrik modellerde zaman serilerinin durağanlığı önemlidir. 

Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için 

zaman serilerinin durağan seriler olması gerekmektedir. Durağan olmayan verilerle 

oluşturulan modellerde ise sahte regresyon ile karşılaşma olasılığı yüksektir. Söz 

konusu modellerde tahmin sonuçları da sahte bir ilişkiyi yansıtabilmektedir. 

Dolayısıyla, durağan serilerin kullanıldığı serilerden elde edilen sonuçlarda bir sorun 

gözlenmez iken, durağan olmayan serilerin kullanılması güvenilir olmayan ve 

yorumlanması zor olan sonuçların elde edilmesine yol açabilecektir. Bu durumda t, F 

ve ki-kare gibi sınamalar yetersiz kaldığı için serilerin taşıdığı trendin mutlaka 

ortadan kaldırılarak durağan hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır (Sollis, 2012: 

56-57; Granger ve Newbold, 1974: 111).  

 

Serilerin durağanlığının belirlenmesi ve sağlanması açısından Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılmaktadır. Birim kök testi sonucunda, 

değişkenlere ait birim kök yok ise, bu o serinin durağan olduğunu ve regresyona 

dahil edilebileceğini; buna karşın değişkenlerde birim kök var ise, bu o serinin 

durağan olmadığını ve regresyona dahil edilemeyeceğini göstermektedir.  

 

ADF birim kök testi aşağıdaki denklem kullanılarak yapılmaktadır 

(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010: 323). 

   

∆YE � F( G βH G δYE$' GI δJ∆YE$J
K

JL'
G	εE																					 

 

 ∆: Birinci fark işlemcisi 

 ∆YE: Durağanlık testi yapılan değişken 

 F(: Sabit terim 

 t: Trend 

 εE: Beyaz gürültülü hata terimi 
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 ADF testi δ’in negatifliğini test etmektedir. ADF testinde hipotezler Ho: δ=0 

(birim köke sahiptir-seri durağan değildir), Ha: δ<0 (birim köke sahip değildir-seri 

durağandır) şeklinde kurulmakta ve ADF t istatistik değerinin MacKinnon kritik 

değerlerinden mutlak değer olarak büyük olup olmadığına bakılmaktadır. δ 

katsayısının t-istatistik değeri, MacKinnon kritik değerinden mutlak değer olarak 

büyük ise söz konusu değişkenin durağan, aksi takdirde serinin düzeyde durağan 

olmadığı sonucuna varılmaktadır.  

   

Araştırmada kullanılan serilerin durağanlığı ADF birim kök testi yardımıyla 

araştırılmıştır. Yapılan durağanlık testleri sonucunda, döviz swap miktarı ve kur 

volatilitesi dışındaki tüm değişkenlere ait serilerin, birim köke sahip olduğu 

yönündeki Ho hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde reddedilmemiş ve 

anılan değişkenlerin düzey değerlerinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Düzeyde durağan olmayan seriler farkları alınmak suretiyle durağan hale 

getirilebilmektedir. Bu doğrultuda birim kökü ortadan kaldırabilmek amacıyla 

değişkenlere ait serilerin birinci dereceden farkı I(1) alınıp yeniden durağanlık 

testleri uygulanmıştır.  

 

Değişkenlere ait serilerin farkı alınmış değerleri üzerinden yapılan birim kök 

testleri sonucunda, t-istatistik değerlerinin MacKinnon kritik değerlerinden mutlak 

değer olarak büyük olduğu görülmüş ve Ho hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık 

seviyesinde reddedilmiştir. Diğer bir deyişle, fark alma işlemi neticesinde tüm 

değişkenlerin durağan hale geldiği görülmüştür. Bu sonuç serilerin aynı düzeyde 

[I(1)] entegre olduklarını göstermektedir. Birinci farkları ve logaritmaları alınmış, 

trend ve sabit terim içeren değişkenlerin birim kök testi sonuçları Ek-2’de, zaman 

grafikleri ise Grafik 23'te gösterilmiştir.   
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Grafik 23: Birinci Farkları Alınan Değişkenlerin Zaman Grafikleri 
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3.3.6. Nedensellik Analizi 

 

Regresyon analizine geçmeden önce araştırılması gereken diğer bir konu 

döviz swap işlemleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik 

ili şkisidir. Eğer döviz swap işlemleri ile makroekonomik değişkenler arasında bir 

nedensellik ilişkisi yoksa, regresyon analizinin sonuçları, istatistiksel olarak anlamlı 

olsa bile, iktisadi açıdan bir anlam ifade etmeyecektir. Ayrıca bir nedensellik ilişkisi 

mevcutsa, regresyon analizi için kurulacak modelde hangi serinin bağımlı değişken 

(sonuç), hangi serinin bağımsız değişken (neden) olarak yer alacağına karar vermek 

için de nedenselliğin yönünün tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

Uygulamalı ekonometrik çalışmalarda, zaman serileri arasındaki nedensellik 

ili şkilerin varlığının ve yönünün tespit edilmesinde en çok kullanılan yöntem 
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Granger tarafından geliştirilen nedensellik analizidir. Granger nedensellik analizi iki 

değişken arasında bir sebep-sonuç ilişkisinin olup olmadığını, eğer varsa ilişkinin 

yönünü test etmek amacıyla kullanılmaktadır (Schelter vd, 2006: 337). Granger 

nedensellik analizi, korelasyon analizlerine göre daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. 

Çünkü korelasyon analizlerinde değişkenler arasındaki korelasyon herhangi bir 

sebebe bağlı olmadan, rastlantı sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ancak Granger 

nedensellik analizinde, değişkenler arasındaki bağımlılıktan ziyade, seriler arasında 

bir nedensellik ilişkisi olup olmadığına bakılmaktadır (Bleikh ve Young, 2014: 32). 

Granger nedensellik analizi aşağıdaki iki denklem kullanılarak yapılmaktadır 

(Schelter vd, 2006: 439). 

   

NH � F( GIFJYE$J
K

JL'
G	IOJXE$J	

K

JL'
G	εE'																					!1& 

          

RH � S( GISJXE$J
K

JL'
G	ITJYE$J	

K

JL'
G εE*																						!2& 

 

εE'	ve	εE*  beyaz gürültülü hata terimleri olup, Granger nedensellik analizi, 

gecikmeli bağımsız değişkenlerin katsayılarının istatistiksel olarak anlamlılığının F 

istatistiği ile test edilmesine dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, Granger nedensellik 

analizi, yukarıdaki modellerde hata teriminden önce yer alan bağımsız değişkenin 

gecikmeli değerlerinin katsayılarının grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı test 

edilerek yapılmaktadır. Granger nedensellik analizinde hipotezler Ho1: ∑OJ= 0 (X, 

Y’nin nedeni değildir), Ho2: ∑TJ	= 0 (Y, X’in nedeni değildir) şeklinde kurulmakta 

ve (1) no’lu denklemdeki OJ katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı 

olması durumunda X’in Y’nin nedeni olduğu, aynı şekilde (2) no’lu denklemde TJ 
katsayılarının belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olması durumunda ise 

Y’nin X’in nedeni olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Her iki durum sağlandığı taktirde 

X ile Y arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi var demektir. Sadece (1) no’lu 

denklemdeki OJ katsayıları sıfırdan farklı ise X’den Y’ye doğru tek yönlü, sadece (2) 

no’lu denklemdeki TJ  katsayıları sıfırdan farklı ise Y’den X’e doğru tek yönlü 

nedensellik söz konusu olmaktadır. Hem OJ hem de TJ katsayılarının sıfırdan farklı 
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olmaması durumunda ise bu iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin 

olmadığı söylenebilmektedir.  

 

Araştırmada döviz swap işlemleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki 

ili şki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiş olup, test sonuçları Tablo 10’da 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 10: Granger Nedensellik Testi 

Sıfır Hipotezi: F-Đstatistiği  Olasılık Değeri 
 
LBDRISK, LSWAP’ın Granger nedeni değildir  1.96935 0.0923 
LSWAP, LBDRISK’in Granger nedeni değildir  0.94398 0.4574 

 
LENF, LSWAP’ın Granger nedeni değildir  4.24720 0.0018 
LSWAP, LENF’in Granger nedeni değildir  1.35072 0.2520 

 
LFAIZ, LSWAP’ın Granger nedeni değildir  1.40059 0.2332 
LSWAP, LFAIZ’in Granger nedeni değildir  0.86953 0.5055 

 
LKUR, LSWAP’ın Granger nedeni değildir   1.15293 0.3398 
LSWAP, LKUR’un Granger nedeni değildir   1.57177 0.1777 

 
LPIYASA, LSWAP’ın Granger nedeni değildir   1.95512 0.0945 
LSWAP, LPIYASA’nın Granger nedeni değildir   1.06558 0.3858 

 
LREZERV, LSWAP’ın Granger nedeni değildir   3.27437 0.0097 
LSWAP, LREZERV’in Granger nedeni değildir   1.80899 0.1206 

 
LSP500, LSWAP’ın Granger nedeni değildir   0.41508 0.8370 
LSWAP, LSP500’ün Granger nedeni değildir   0.49915 0.7760 

 
LTLMEV, LSWAP’ın Granger nedeni değildir   2.42310 0.0426 
LSWAP, LTLMEV’in Granger nedeni değildir   0.14528 0.9809 

 
 

Tablo 10’da faiz oranı, kur volatilitesi ve S&P 500 endeksi değişkenleri 

dışındaki tüm değişkenlerle döviz swap miktarı değişkeni arasında %10 anlamlılık 

düzeyinde nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Söz konusu ilişki anılan makroekonomik 

değişkenlerden döviz swap miktarı değişkenine doğru tek yönlü nedensellik 

ili şkisidir. Diğer bir ifadeyle bilanço dışı riskler, enflasyon, piyasa riski, TCMB 

rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı değişkenlerinde meydana gelen bir değişme 
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döviz swap miktarı değişkenini değiştirmekte iken, döviz swap miktarı 

değişkenindeki bir değişme bu değişkenleri etkilememektedir.  

 

Granger nedensellik analizi sonuçları, bağımlı değişken olarak döviz swap 

miktarının, bağımsız değişken olarak da makroekonomik değişkenlerin yer alacağı 

bir regresyon analizinin iktisadi açıdan anlamlı olacağını göstermektedir.   

 

3.3.7. Regresyon Analizi 

 

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla 

değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili 

tahminler ya da kestirimler yapabilmek için geliştirilmi ş istatistiksel bir yöntemdir. 

Bu yöntemde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla 

matematiksel bir model kurulmakta ve bu model regresyon modeli olarak 

adlandırılmaktadır (Chatterjee ve Hadi, 2012: 1-2).  

 

Regresyon modeli aşağıdaki denklem kullanılarak kurulmaktadır (Güriş vd., 

2013: 164). 

   
YJ � F( G F'XJ' G F*XJ* G⋯G FYXJY G εJ																					 
 

YJ: Bağımlı değişken 

XJ: Bağımsız değişken 

F(: Sabit terim 

εJ: Beyaz gürültülü hata terimi 

 
Regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde 

etkisi olup olmadığı, diğer bir deyişle bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız 

değişkenler tarafından açıklanıp açıklanamayacağı belirlenmektedir. Regresyon 

analizinde bağımsız değişkenlerin bir bütün olarak bağımlı değişken üzerindeki etkisi 

F testi, her bir değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ise t testi ile 

incelenmektedir. F testinde hipotezler Ho1:	F' � F*	= … = FJ	= 0 , Ha1: FZ ≠ 0 olarak 

belirlenmekte olup; Ho1’in reddedilmesi, bütün bağımsız değişkenlerin bağımlı 
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değişkendeki değişimi açıklayabildiğini göstermemekte, bu durum bir grup olarak 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişimi açıklamada katkısı olduğunu 

göstermektedir. Öte yandan t testinde hipotezler Ho2: 	FZ	= 0, Ha2: FZ  ≠ 0 olarak 

belirlenmekte olup; Ho2’nin reddedilmesi, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

etkilediğini, diğer bir ifadeyle bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişken 

tarafından açıklanabildiğini göstermektedir.   

 
Araştırmada döviz swap miktarı ile makroekonomik değişkenler arasındaki 

ili şkiyi araştırmak amacıyla kurulan regresyon modeli, daha önce bu alanda yapılmış 

ampirik çalışmalardaki modellere uygun olarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

 
LSWAP1 � F( G F' ∗ LBDRİSK1 G F* ∗ LENF1 G F. ∗ LFAIZ1 G	F+ ∗ LKUR1 G 

                 	F, ∗ LPIYASA1 G F/ ∗ LREZERV1 G 	Fk ∗ LSP5001 G F7 ∗ LTLMEV1+ε

  

Regresyon modelinde En Küçük Kareler (EKK) yöntemi uygulanmış olup, 

analizlerde otokorelasyon ve değişen varyansı dikkate alan Newey-West HAC 

standart hata ve kovaryans ölçütü kullanılmıştır. Regresyon analizinin sonuçları 

Tablo 11’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 11: Regresyon Analizinin Sonuçları 

Bağımlı değişken: LSWAP1 
Yöntem: EKK 
Örneklem: 2006M04 2014M10 
Gözlem sayısı: 103  
HAC standart hata & kovaryans   
(Bartlett kernel, Newey-West sabit bant aralığı = 4.0000) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Đstatistiği Olasılık Değeri 

LBDRISK1 -0.286621 0.110080 -2.603764 0.0109 

LENF1(-2) -4.544904 2.306539 -1.970443 0.0521 

LFAIZ1 0.052837 0.146270 0.361227 0.7188 

LKUR1 0.006735 0.028825 0.233633 0.8158 

LPIYASA1 0.262884 0.062641 4.196710 0.0001 

LREZERV1 1.357595 0.537147 2.527417 0.0134 

LSP5001 0.303343 0.275631 1.100538 0.2743 

LTLMEV1 -3.064803 0.825155 -3.714213 0.0004 

C 0.071280 0.019076 3.736698 0.0003 
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Tablo 11: Regresyon Analizinin Sonuçları (Devamı) 

R-squared 0.285041   Mean dependent var 0.013467 

Adjusted R-squared 0.216129   S.D. dependent var 0.139697 

S.E. of regression 0.123682   Akaike info criterion -1.249494 

Sum squared resid 1.269681   Schwarz criterion -1.002797 

Log likelihood 66.47672   Hannan-Quinn criter. -1.149925 

F-statistic 4.136323   Durbin-Watson stat 2.087694 

Prob(F-statistic) 0.000341   Wald F-statistic 4.380032 

Prob(Wald F-statistic) 0.000191  
 

Tablo 11’de piyasa riski ve bankalardaki TL mevduatı değişkenleri %1; 

bilanço dışı riskler ve TCMB rezervleri değişkenleri %5; enflasyon değişkeni ise 

%10 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle 

Ho2 hipotezi reddedilmiş olup, anılan makroekonomik değişkenlerin döviz swap 

miktarı değişkenini etkiledikleri belirlenmiştir. Buna karşın faiz oranı, kur volatilitesi 

ve S&P 500 endeksi değişkenleri ile döviz swap miktarının kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu sonuçlar Granger nedensellik analizi ile ulaşılan 

sonuçlarla paralellik göstermektedir.   

 

 Regresyon sonuçlarına göre, döviz swap miktarı değişkenini pozitif yönde 

etkileyen değişkenler piyasa riski ve TCMB rezervleri iken, negatif yönde etkileyen 

değişkenler bilanço dışı riskler, enflasyon ve bankalardaki TL mevduatıdır.  

 

 Araştırmada, regresyon modelinin anlamlılığını sınayan testler yapılmıştır. Bu 

testler, modelin spesifikasyonunun uygunluğunu, hata terimlerinin normal dağılıma 

uygun olarak dağılıp dağılmadığını, modelde otokorelasyon sorunu bulunup 

bulunmadığını, modelde farklı varyans sorunu olup olmadığını, modelin bir bütün 

olarak anlamlı olup olmadığını, modelde çoklu doğrusal bağlılığın olup olmadığını 

ve modelde yapısal değişiklik olup olmadığını araştırmak için yapılmıştır.   

 

Modelin spesifikasyonunun uygunluğu için Ramsey Reset testi yapılmış olup, 

test sonucunda F istatistik değeri (0.1948) %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde 
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anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç modelde spefikasyon hatası olmadığını 

göstermektedir. Ramsey Reset test sonuçları Ek-3’de gösterilmiştir.  

 

Hata terimlerinin normal dağılıma uygun olarak dağılıp dağılmadığını tespit 

etmek için Jarque–Bera testi yapılmış olup, test sonuçları Grafik 24’te 

gösterilmektedir. 

 
Grafik 24: Jarque–Bera Testi 
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Grafik 24’te Jarque–Bera testi sonucunda olasılık değeri (0.271736) %1, %5 

ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, modelde hata 

terimlerinin normal dağıldığını göstermektedir. Normal dağılım gösteren seriler için 

Simetri (Skewness)’nin sıfıra, Çarpıklık (Kurtosis)’ın ise üçe yakın olması 

beklenmektedir. Grafik X’de modelin simetri değeri sıfıra, çarpıklık değeri ise 3 

yakın bir değer çıkmıştır. 

 

Modelde otokorelasyon sorunu bulunup bulunmadığını tespit etmek için 

Breusch - Godfrey ve Durbin - Watson testleri yapılmış olup, Breusch - Godfrey testi 

sonucunda olasılık değeri (0.21) %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı 

bulunmuştur. Bu sonuç, modelde otokorelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. 

Breusch - Godfrey test sonuçları Ek-4’te gösterilmiştir.  

 

Durbin - Watson testi, modelde sabit terim bulunması ve bağımsız 

değişkenler arasında gecikmeli bağımlı değişken bulunmaması durumunda 

otokorelasyonun varlığını araştırmak için kullanılan bir testtir. Araştırmada 

kullanılan modelde sabit terim bulunduğu ve bağımsız değişkenler arasında 
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gecikmeli bağımlı değişken bulunmadığından, modele Durbin - Watson testi 

uygulanmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde, bağımsız değişken sayısı k=8 ve örnek 

birim sayısı n=103 için Durbin Watson tablo değeri, dl=1,50 ve du=1,85’dir. 

Modelin Durbin - Watson stat değeri Ek-4’te görüleceği gibi 2,014148’dir. Bu 

değerin, du ve (4 - du) arasındaki bölgede (1,85 < 2,014148 < 4 – 1,85) yer alması, 

modelde otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir.   

 

Modelde farklı varyans sorunu olup olmadığını tespit etmek için White 

Heteroskedastik, Breusch - Pagan - Godfrey Heteroskedastik ve Glejser 

Heteroskedastik testleri yapılmış olup, test sonucunda olasılık değerleri (0.8504, 

0.9850, 0.9775) %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

sonuçlar, modelde farklı varyans sorununun olmadığını, sabit varyans varsayımının 

geçerli olduğunu, diğer bir deyişle hata terimlerinin sabit varyanslı olduğunu 

göstermektedir. White Heteroskedastik, Breusch - Pagan - Godfrey Heteroskedastik 

ve Glejser Heteroskedastik test sonuçları Ek-5-7’de gösterilmiştir. 

 

Bağımsız değişkenlerin bir grup olarak bağımlı değişkendeki değişimi 

açıklamada katkısı olup olmadığını ve modelin bir bütün olarak anlamlılığını tespit 

etmek için F testi yapılmış olup, F istatistik değeri (4.136323) ve F istatistik 

değerinin olasılık değeri (0.000341), modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle Ho1 hipotezi reddedilmiş olup, makroekonomik 

değişkenlerin bir bütün olarak döviz swap miktarı değişkenini etkiledikleri 

belirlenmiştir.    

 

Regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir 

ili şki olması, çoklu doğrusal bağlılık olarak tanımlanmaktadır. Modelde çoklu 

doğrusal bağlılığın olup olmadığını tespiti için VIF (Variance Inflation Factors - 

Varyans Genişlik Faktörü) değerlerine bakılmaktadır. VIF değeri ne kadar büyükse, 

çoklu doğrusal bağlılığın derecesi de o kadar yüksektir. VIF değeri yaygın olarak 5 

ile karşılaştırılmakta ve VIF değerinin 5’ten büyük değerler alması durumunda, çoklu 

doğrusal bağlılığın önemli boyutlarda olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Güriş vd., 

2013: 292). VIF değerleri Tablo 12’de gösterilmektedir. 
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Tablo 12: VIF Değerleri 

Değişken Varyasyon Katsayısı VIF Değeri 

LBDRISK1  0.012118  2.857034 
LENF1(-2)  5.320124  1.633145 

LFAIZ1  0.021395  1.277981 
LKUR1  0.000831  2.254120 

LPIYASA1  0.003924  1.405548 
LREZERV1  0.288527  2.627544 

LSP5001  0.075973  1.111865 
LTLMEV1  0.680881  1.791696 

 

Modelde VIF değerlerinin 1.11-2,85 arasında olması, modelde çoklu doğrusal 

bağlılığın, diğer bir deyişle bağımsız değişkenler arasında tam doğrusal bir ilişkinin 

olmadığını göstermektedir.   

 
Modelde yapısal değişiklik olup olmadığını tespit etmek için Cusum ve 

Cusum-SQ testleri yapılmış olup, test sonuçları Grafik 25’te gösterilmektedir.  

 
Grafik 25: Cusum ve Cusum-SQ Testi 
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Grafik 26: Yapısal Değişiklik Testi 
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Grafik 25’te CUSUM testinde grafiğin sınır dışına çıkmaması, modelde 

yapısal değişiklik olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan Grafik 25’te CUSUM-

SQ testi ve Grafik 26’da sonuçları gösterilen yapısal değişiklik testinde 2009-2010 

yılları arasındaki bazı aylarda grafiğin sınır dışına çıktığı gözlenmiştir. Bu nedenle 

anılan dönemde yapısal kırılma olup olmadığının tespiti için Chow Breakpoint 

testleri yapılmış olup, test sonucunda olasılık değerleri (0.1996, 0.3356, 0.1487) %1, 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, modelde yapısal 

kırılma olmadığını göstermektedir. Chow Breakpoint test sonuçları Ek-8’de 

gösterilmiştir.  

 

 Regresyon modelinin anlamlılığını sınayan testler sonucunda, modelin 

anlamlı ve güvenilir olduğu söylenebilmektedir.   

 

3.3.8. VAR Analizi 

 

Makroekonomik değişkenler karşılıklı olarak sürekli etkileşim halindedir. Bu 

nedenle herhangi bir makroekonomik değişkeni bağımlı değişken olarak kabul 

ederek, onu etkileyebileceği düşünülen diğer değişkenleri bağımsız değişken olarak 

ele alan tek denklemli bir model oluşturmak yeterli olmayabilir. Çünkü ekonominin 

karmaşık yapısı nedeniyle, ele alınan bağımlı değişken, bağımsız olarak düşünülen 

değişken ya da değişkenlerin belirleyicisi olabilmektedir (Bozkurt, 2007: 75). Bu 

durum birçok iktisadi olayın tek denklemli modeller yerine, eşanlı denklemler 

yardımıyla incelenmesine yol açmıştır. Ancak eşanlı denklem sistemlerinde 

değişkenleri sadece bağımlı ve bağımsız değişken olarak ayırmak zordur. Sims 

(1980); değişkenler arasında gerçekten bir eşanlılık söz konusuysa içsel ve dışsal 

değişkenler arasında bir ayrım yapılmaması gerektiğini söylemiş ve buradan 

hareketle Vektör Otoregresif (VAR) modelini ileri sürmüştür. VAR modellerinde 

değişkenlerin tümü içsel kabul edilmektedir. VAR modelleri, yapısal modele 

herhangi bir kısıtlama getirmeksizin dinamik ilişkileri verilebildiği ve kolay 

uygulanabildiği için zaman serilerinin ekonometrik analizinde tercih edilmektedir 

(Belsley ve Kontoghiorghes, 2009: 281-282).  
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VAR modelinde kullanılan değişenlere ait serilerin durağan olması 

gerekmektedir. Öte yandan durağanlığı sağlamak amacıyla fark alımının bilgi 

kaybına sebep olması tartışma konusudur. Rey vd. (2012), durağan olmayan serilerle 

yapılan tahminlerin istatiksel açıdan doğru olmayan sonuçlar ortaya koyabileceğini 

ileri sürerken, Sims (1980) birim kökün var olması durumunda dahi fark alınmasına 

karşı görüş belirtmiş ve VAR analizinin amacının parametre tahmini değil, 

değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi olduğunu vurgulamıştır.    

 

VAR modelinde kullanılan değişkenlerin tek tek durağan olmaları ile beraber 

modelin de bir bütün olarak durağan olması gerekmektedir. Tahmin edilen VAR 

modelinin birim kök içerip içermediğine ilişkin olarak AR karakteristik polinomun 

ters köklerinin birim çember içerisindeki konumuna bakılmaktadır. Araştırmada 

tahmin edilen VAR modeline ait AR karakteristik polinomunun ters kökleri Grafik 

27’de gösterilmiştir. 

 
Grafik 27: VAR Modeline Ait AR Karakteristik  
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Grafik 27’de, tahmin edilen VAR modeline ait AR karakteristik polinomun 

ters köklerinin tamamı birim çember içerisinde yer aldığı için kurulan modelin 

durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum VAR modelinin güvenilir ve 

istikrarlı bir yapıda olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca VAR modelinin hata terimleri 

için normallik, otokorelasyon ve değişen varyans sınamaları yapılmış olup, modelin 

gerekli varsayımları sağladığı görülmüştür.  
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VAR modeli birbirleri ile bağlantılı olan değişkenlerin birlikte nasıl hareket 

ettiklerini gösteren bir denklem sistemidir. Bu denklem sisteminde tüm değişkenler 

aynı anda kendi gecikmeleri ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri ile 

açıklanmaktadır. Genel olarak, gecikme uzunluğu p olan bir VAR modeli [VAR(p)] 

aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır (Belsley ve Kontoghiorghes, 2009: 289).  

 

 Yt = FJ + βJY t-i + … + βnYt-p + εJE 
  

YE: Đçsel değişken 

FJ: Sabit terim 

εJE: Beyaz gürültülü hata terimi 

 

Araştırmada dokuz değişkenden oluşan VAR analizi yapılmıştır. Bu nedenle 

Y t vektörü, döviz swap miktarı, faiz oranı, kur volatilitesi, piyasa riski, bilanço dışı 

riskler, TCMB rezervleri, S&P 500 endeksi, bankalardaki TL mevduatı ve enflasyon 

olmak üzere toplam dokuz değişken içermektedir.  

 

VAR modeli ile tahmin edilen katsayıların iktisadi olarak yorumlanmasındaki 

güçlükten dolayı, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler etki tepki fonksiyonları ve 

varyans ayrıştırması aracılığıyla incelenmektedir. Bir makroekonomik değişken 

üzerinde en etkili değişkenin hangisi olduğu varyans ayrıştırması ile; etkili bulunan 

bu değişkenin politika aracı olarak kullanılabilir olup olmadığı ise etki tepki 

fonksiyonları ile belirlenmektedir (Özgen ve Güloğlu, 2004: 100).  

 

Araştırmada döviz swap işlemleri ile makrekonomik değişkenler arasında 

tahmin edilebilir bir ilişki olup olmadığını araştırmak için etki tepki fonksiyonları 

incelenmiş ve varyans ayrıştırması yapılmıştır. 

 

3.3.8.1. Etki Tepki Analizi 

 

VAR modellerinde analiz edilen ilişki çeşitlerinden birisi, bir değişkenin 

başka bir değişkenden kaynaklanan etkiye verdiği tepkidir. Değişkenlerin birinde 
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meydana gelen bir şok sadece söz konusu değişkeni etkilememekte, bu etki VAR 

modelinin dinamik yapısı nedeniyle diğer içsel değişkenlerin tümüne aktarılmaktadır. 

Etki tepki fonksiyonları, sistemde yer alan değişkenlere birer standart sapmalık şok 

uygulandığında diğer değişkenlerin gösterdikleri tepkiyi göstermektedir (Brooks, 

2014: 336).  

 

Araştırmada makroekonomik değişkenlerin döviz swap işlemleri üzerinde 

etkili olup olmadığını araştırmak için tahmin edilen VAR modelinden oluşturulan 

etki tepki fonksiyonları Grafik 28’de gösterilmiştir.  

 

Grafik 28: Etki Tepki Fonksiyonları 
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Grafik 28, makroekonomik değişkenlere uygulanan bir standart sapmalık şok 

karşısında, döviz swap işlemlerinde meydana gelen değişiklikleri gösteren etki tepki 

fonksiyonlarını içermektedir. Yatay eksen şokun verilmesinden sonraki 10 aylık 
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zaman dilimini temsil ederken, dikey eksen döviz swap işlemleri değişkeninin 

tepkisini göstermektedir.   

 

Grafik 28’de bilanço dışı risklerde meydana gelen bir standart sapmalık şok 

ilk iki aylık dönemde döviz swap miktarının artmasına, ikinci aydan itibaren ise 

azalmasına neden olmuştur. Dalgalı bir seyir izleyen şok, etkisini altıncı aydan 

itibaren yitirmeye başlamıştır. Bu durum, bilanço dışı riskler ile döviz swap miktarı 

arasında bir ilişkinin varlığını göstermekle birlikte, ilişkinin yönü 

öngörülememektedir. 

 

 Grafik 28’de enflasyonda meydana gelen bir standart sapmalık şoka döviz 

swap miktarının tepkisi beklendiği gibi genel olarak negatiftir. Enflasyonda meydana 

şok, birinci aydan itibaren döviz swap miktarının azalmasına neden olmuş, üçüncü 

ayda ise bu azalma en düşük düzeye ulaşmıştır. Dördüncü aydan itibaren etkisini 

yitirmeye başlayan şok dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır. 

  

Grafik 28’de piyasa riskinde meydana gelen bir standart sapmalık şoka döviz 

swap miktarı üçüncü aydan itibaren tepki vermiş, dördüncü aya kadar azalış gösteren 

bu tepki, bu dönemden sonra büyük bir pozitif tepki vererek altıncı ayda en yüksek 

düzeye ulaşmıştır. Bu durum, piyasa riski ile döviz swap miktarı arasında bir 

ili şkinin varlığını göstermekte; dalgalı seyir izleyen şokun zaman zaman negatif 

etkisi olmakla birlikte, pozitif etkisinin daha kuvvetli olduğunu göstermektedir.    

 

Grafik 28’de TCMB rezervlerinde meydana gelecek bir standart sapmalık şok 

ilk iki aylık dönemde döviz swap miktarının azalmasına, ikinci aydan itibaren ise 

artmasına neden olmuştur. Dalgalı bir seyir izleyen şok, etkisini beşinci aydan 

itibaren yitirmeye başlamıştır. Bu durum, TCMB rezervleri ile döviz swap miktarı 

arasında bir ilişkinin varlığını göstermekle birlikte, ilişkinin yönü 

öngörülememektedir. 

 

Grafik 28’de bankalardaki TL mevduatında meydana gelecek bir standart 

sapmalık şok ikinci aya kadar döviz swap miktarının artmasına, ikinci aydan itibaren 
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ise azalmasına neden olmuştur. Şokun etkisi beşinci ayda tamamen ortadan 

kalkmıştır. Bu durum, bankalardaki TL mevduatı ile döviz swap miktarı arasında bir 

ili şkinin varlığını göstermekle birlikte, ilişkinin yönü öngörülememektedir.  

 

Grafik 28’de faiz oranı, kur volatilitesi ve S&P endeksi’nde meydana gelen 

bir standart sapmalık şoka döviz swap miktarının anlamlı bir tepki vermediği 

görülmüştür. 

 

 Grafik 28’de döviz swap miktarı kendi şokuna birinci ayda çok güçlü pozitif 

bir tepki vermiştir. Đkinci aydan itibaren azalmaya başlayan şokun etkisi, dördüncü 

aydan itibaren etkisini yitirmeye başlamıştır. Döviz swap miktarının kendi şokuna 

verdiği tepki, döviz swap miktarının kendi geçmiş değerlerinden de etkilendiğini 

göstermesi açısından önemli bir ampirik bulgudur.  

 

Etki tepki analizi sonuçlarına göre, döviz swap miktarı ile bilanço dışı riskler, 

enflasyon, piyasa riski, TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı değişkenleri 

arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Bilanço dışı riskler, enflasyon, piyasa riski, 

TCMB rezervlerinde meydana gelen bir şokun etkisi, bankalardaki TL mevduatı 

değişkenine göre daha güçlü ve uzun sürelidir.  

 

3.3.8.2. Varyans Ayrıştırması Analizi 

 

Varyans ayrıştırması, VAR modelinin tahmini ile belirlenen ve öngörü hata 

varyansını ölçen artıkların analizinde kullanılan bir tekniktir. Varyans ayrıştırması 

analizi ile bir değişkenin hata teriminde meydana gelecek şokun diğer değişkenler 

tarafından açıklanma oranı hesaplanarak, değişkenler arasındaki ilişkiler 

açıklanabilmektedir. Varyans ayrıştırması analizinin etki tepki analizinden farkı, 

şokların göreceli önemlerini göstermesidir. Varyans ayrıştırması, değişkenlerin 

birinde meydana gelecek olan bir değişmenin yüzde kaçının kendinden, yüzde 

kaçının da diğer değişkenlerden kaynakladığını göstermektedir (Enders, 2014: 313-

314).  
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Araştırmada döviz swap miktarı değişkenindeki bir değişikli ğin diğer 

değişkenler tarafından ne kadar açıklanabildiğini belirlemek amacıyla Monte Carlo 

simülasyonu ile yapılan varyans ayrıştırması Tablo 13’te gösterilmiştir.   

 

Tablo 13: Varyans Ayrıştırması Analizi 
 

 
 

 

Tablo 13’te varyans ayrıştırma sonuçları incelendiğinde, döviz swap miktarı 

değişkeninde birinci ayda meydana gelen değişikli ğin tamamı kendisi tarafından 

açıklanırken, ikinci aydan itibaren bu durum değişmiş ve diğer değişkenlerin etkisi 

görülmeye başlamıştır. Birinci ay döviz swap miktarı değişkenindeki değişikli ğin 

%100’ü kendisi tarafından açıklanmakta iken, onuncu ayda bu oran %39.8 

seviyesine düşmüştür. 

 

Tablo 13’te bilanço dışı riskler değişkeninin, döviz swap miktarı 

değişkenindeki değişikli ği açıklama gücü ikinci aydan itibaren artmaya başlamış ve 

beşinci ayda en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Onuncu ayda döviz swap miktarı 

değişkenindeki değişikli ğin %11.49’u bilanço dışı riskler değişkeni tarafından 

açıklanmaktadır.  

 

Tablo 13’te enflasyon değişkeninin, döviz swap miktarı değişkenindeki 

değişikli ği açıklama gücü üçüncü ayda %13 seviyesine çıkmış ve bu yüksek oranı 

diğer aylarda muhafaza etmiştir.  

 

Ay SWAP BDRISK ENF FAIZ KUR PIYASA REZERV SP500 TLMEV

1 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000.00000 0.00000

2 80.11235 5.64670 1.60679 0.23585 0.00254 0.08227 5.91646 3.46264 2.93440

3 66.98456 9.64976 13.60501 0.16382 0.38259 0.06164 4.198712.83141 2.12251

4 56.26659 13.06366 11.59855 0.99732 0.42990 2.57894 9.67489 2.31798 3.07217

5 53.78028 13.14517 11.55540 1.65403 1.39262 2.86331 10.47001 2.21739 2.92179

6 47.67319 11.52723 12.36184 1.50902 1.86465 10.50821 9.98578 1.96668 2.60341

7 45.49969 11.86888 13.60850 1.54420 2.05893 10.49636 9.84594 2.56850 2.50900

8 42.43879 11.75876 12.70691 1.85057 1.96229 13.59598 10.78998 2.45462 2.44208

9 41.42010 11.88477 12.70516 1.82599 2.52726 14.09038 10.56280 2.56241 2.42114

10 39.83810 11.48909 13.52756 3.31050 2.50572 13.71294 10.60677 2.48087 2.52847
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Tablo 13’te piyasa riski değişkeninin, döviz swap miktarı değişkenindeki 

değişikli ği açıklama gücü dördüncü ayda başlamış, ancak asıl etkisini altıncı aydan 

itibaren göstermiştir. Altıncı ayda döviz swap miktarı değişkenindeki değişikli ğin 

%10.51’i piyasa riski değişkeni tarafından açıklanmakta iken, bu oran onuncu ayda 

%13.71 seviyesine çıkmıştır.  

  

Tablo 13’te TCMB rezervleri değişkeninin, döviz swap miktarı 

değişkenindeki değişikli ği açıklama gücü ikinci ayda başlamış, ancak asıl etkisini 

dördüncü aydan itibaren göstermiştir. Dördüncü ayda döviz swap miktarı 

değişkenindeki değişikli ğin %9.67’si TCMB rezervleri tarafından açıklanmakta iken, 

bu oran onuncu ayda %10.61 seviyesine çıkmıştır. 

 

Tablo 13’te faiz oranı, kur volatilitesi, S&P endeksi ve bankalardaki TL 

mevduatı değişkenlerinin döviz swap miktarı değişkenindeki değişikli ği açıklama 

gücü tüm aylarda düşük kalmıştır.  

 

 Varyans ayrıştırması analizi sonuçlarına göre, döviz swap miktarı 

değişkenindeki değişikli ği kısa dönemde en iyi açıklayan değişkenler bilanço dışı 

riskler ve enflasyon değişkenleri olurken, uzun dönemde en iyi açıklayan değişkenler 

piyasa riski ve TCMB rezervleri değişkenleri olmuştur. Döviz swap miktarı 

değişkeni on aylık dönemde en fazla kendisi, daha sonra sırasıyla piyasa riski, 

enflasyon, bilanço dışı riskler ve TCMB rezervleri değişkenleri tarafından 

açıklanmaktadır.  

 

 Etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması yoluyla, makroeokonomik 

değişkenlerde meydana gelebilecek bir standart sapmalık şokun döviz swap 

işlemlerinde yaratacağı tepki incelenmiş ve döviz swap işlemlerinin bilanço dışı 

riskler, enflasyon, piyasa riski, TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı 

değişkenlerindeki değişimlere daha belirgin ve uzun tepki verdiği görülmüştür. Bu 

durum döviz swap işlemlerinin anılan değişkenlerindeki değişikliklere daha duyarlı 

olduğunu göstermekte olup, bu sonuç Granger nedensellik analizi ve regresyon 

analizi ile ulaşılan sonuçlara paraleldir.     
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3.3.9. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Araştırmada döviz swap işlemleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki 

ili şki Granger nedensellik analizi, regresyon analizi, VAR etki tepki analizi ve 

varyans ayrıştırması analizi ile incelenmiştir.  

 
Granger nedensellik analizi sonucunda bilanço dışı riskler, enflasyon, piyasa 

riski, TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı değişkenlerinden döviz swap 

miktarı değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer bir 

ifadeyle anılan değişkenlerde meydana gelen bir değişme, döviz swap miktarı 

değişkenini etkilemektedir.   

 
Regresyon analizi sonucunda, döviz swap miktarının kullanımı ile bilanço 

dışı riskler, enflasyon, piyasa riski, TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı 

değişkenleri arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon 

analizi sonuçlarına göre, döviz swap miktarının kullanımını pozitif yönde etkileyen 

değişkenler piyasa riski ve TCMB rezervleri iken, negatif yönde etkileyen 

değişkenler ise bilanço dışı riskler, enflasyon ve bankalardaki TL mevduatıdır. Diğer 

taraftan faiz oranı, kur volatilitesi ve S&P 500 endeksi değişkenleri ile döviz swap 

miktarının kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

 
VAR analizi sonucunda makroeokonomik değişkenlerde meydana 

gelebilecek bir standart sapmalık şokun döviz swap işlemlerinde yaratacağı tepki 

incelenmiş ve döviz swap işlemlerinin bilanço dışı riskler, enflasyon, piyasa riski, 

TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı değişkenlerindeki değişimlere daha 

belirgin ve uzun tepki verdiği görülmüştür. 

 
Araştırmada elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılmış; 

bilanço dışı riskler ile türev ürün kullanımı arasında anlamlı bir ili şki tespit 

edemeyen Koski ve Pontiff (1999) ile Hentschel ve Kothari (2001) ve bilanço dışı 

riskler ile döviz swapı kullanımı arasında pozitif bir ili şki tespit eden Tufano (1996) 

ve Guay (1999)’in aksine; Bailey ve Chan (1993) ile benzer şekilde, bilanço dışı 

riskler ile döviz swapı kullanımı arasında negatif bir ili şki bulunmuştur. Bu sonuç 

beklentilere uygun olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle bilanço dışı işlemler 
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arasında gösterilen türev ürünlerden kaynaklanan risk arttığında, türev ürün 

kullanımı azalmaktadır.  

 
Araştırmada, enflasyonla vadeli işlem sözleşmeleri arasında pozitif bir ilişki 

tespit eden Casassus vd. (2010) ve enflasyon ile türev ürün kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki bulamayan Anbar ve Alper (2011)’in aksine; vadeli işlem 

sözleşmelerinin enflasyona ilişkin haberlere duyarlı olduğunu tespit eden Ederington 

ve Lee (1993) ve enflasyon ile swap işlemleri arasında negatif ilişki tespit eden 

Hassan ve Khasawneh (2009) ve Özgümüş vd. (2013) ile benzer şekilde, enflasyon 

ile döviz swapı kullanımı arasında, beklentilere uygun olarak, negatif bir ilişki 

bulunmuştur. 2004 yılı itibarıyla enflasyon tek hanelere inmiş, düşen enflasyon 

ortamında bankalar ek getiri sağlamak için türev ürünlere yönelmiş ve alım satım 

amaçlı türev ürün kullanımı artmıştır.       

 
Araştırmada, kur riski ile türev ürün kullanımı arasında pozitif bir ilişki tespit 

eden Geczy vd. (1997), Cummins vd. (1997), Nguyen ve Faff (2003), Goswami vd. 

(2004), Shiu ve Moles (2010), Shiu vd. (2012) ile Straathof ve Calio (2012)’in 

aksine; Yip ve Nguyen (2012) ile benzer şekilde, kur volatilitesi ile döviz swapı 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

 
Araştırmada, türev ürünlerin kullanımının likidite riskiyle pozitif ilişkili 

olduğunu tespit eden Cummins vd. (1997) ve likidite ile türev ürün kullanımı 

arasında negatif bir ilişki tespit eden Nguyen ve Faff (2003), Shiu vd. (2012) ile 

benzer şekilde, bankalardaki TL mevduatı ile döviz swapı kullanımı arasında negatif 

bir ili şki bulunmuştur. 2008-2009 yılları arasındaki kriz dönemlerine kesintiye 

uğramasına karşın, 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisine büyük sermaye girişleri 

olmuştur. Sermaye girişlerinin artmasıyla dövizin maliyetini düşmüş ve bankalar kar 

amacıyla dövize yönelmiştir. Bu dönemde alım satım amacıyla kullanılan döviz swap 

miktarı artmıştır. Bu sonuç, Türk bankacılık sektöründe türev ürünlerin daha çok 

alım satım amaçlı kullanıldığını doğrular niteliktedir.        

 

Araştırmada, türev ürünlerin kullanımının faiz oranı riskiyle pozitif ilişkili 

olduğunu tespit eden Kim ve Koppenhaver (1992), Cummins vd. (1997), Carter ve 
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Sinkey (1998), Nguyen ve Faff (2003), Shiu ve Moles (2010) ile Shiu vd. (2012) ve 

faiz oranı ile swap kullanımı arasında negatif bir ili şki tespit eden Hundman (1999), 

Thakral ve Kumar (2007) ile Anbar ve Alper (2011)’in aksine; Hassan ve 

Khasawneh (2009) ile benzer şekilde, faiz oranı ile döviz swapı kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.    

 
Araştırmada S&P 500 endeksi ile türev ürün kullanımı arasında pozitif bir 

ili şki bulan Özgümüş vd. (2013)’nin aksine; borsa endeksi ile swap kullanımı 

arasında anlamlı bir ilişki bulamayan Thakral ve Kumar (2007), Mallikarjunappa ve 

Afsal (2008) ile benzer şekilde, S&P 500 endeksi ile döviz swapı kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu sonuç, Türk bankacılık sektöründeki türev 

kullanımının yurtdışı piyasa verilerinden daha ziyade yurtiçi piyasa verilerinden 

etkilendiğini göstermektedir.  

  
Araştırmada piyasa riski ile türev ürün kullanımı arasında pozitif bir ilişki 

tespit eden Shiu ve Moles (2010) ile benzer şekilde, piyasa riski ile döviz swapı 

kullanımı arasında, beklentilere uygun olarak, pozitif bir ili şki bulunmuştur.  

 
Araştırmada merkez bankası rezervi ile türev ürün kullanımı arasında negatif 

bir ili şki tespit eden Kohlscheen ve Andrade (2013)’in aksine; TCMB rezervleri ile 

döviz swapı kullanımı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. TCMB rezervlerinin 

artması, risk primini azaltmakta ve dalgalanmalara karşı bir güvence unsuru olarak 

görülmektedir.  Nitekim TCMB rezervlerinin 2014 yılı içerisinde 134 milyar dolara 

kadar çıkması, bankaların faaliyetlerini güçlü ve kesintisiz bir şekilde sürdürmesine 

yardımcı olmuştur. Faaliyetlerini ve dolayısıyla gelirlerini çeşitlendirerek 

karlılıklarını artırmak isteyen bankalar, türev ürünlere yönelmiş ve alım satım amaçlı 

türev ürün kullanımı artmıştır.      

 
Araştırma kapsamında yapılan analizler, makroekonomik faktörlerin türev 

ürün kullanımını etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca türev ürünlerin 

makroekonomik faktörlere verdikleri tepkiler, Türk bankacılık sektöründeki türev 

ürünlerin riskten korunma amacından ziyade alım satım amacıyla kullanıldığını teyit 

etmiştir. 
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SONUÇ 

 

Risk, beklenen bir sonuçtan sapma olasılığının olduğu bir durumu ifade 

etmektedir. Bankacılıkta ise risk, banka faaliyetleri sonucunda gerçekleşen getirinin, 

beklenen getiriden düşük olma olasılığıdır.  

 

Bankacılığın sürekli değişen ekonomik çevresi, bankalara sayısız fırsatlar 

sunarken, çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri de içinde barındırmaktadır. Bu 

çalışmada bankacılıktaki riskler sekiz farklı kategoride incelenmiştir. Bunlar, kredi 

riski, piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, sermaye riski, ülke riski, operasyonel 

risk ve kur riskidir. Bankaların çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri içinde 

barındıran piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve diğer bankalarla rekabet 

edebilmeleri için, maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi önemlidir. 

 

Risk yönetimi, bankanın faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı risklerin 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve olası kayıpların ortadan kaldırması ya da 

azaltılması amacıyla risklerle etkili bir biçimde mücadele edilmesidir. Risk yönetimi, 

banka faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için kullanılan önemli bir 

araçtır. Risklerin azaltılması ile banka maliyetleri düşürülmektedir. Bununla birlikte 

risk yönetiminin tek amacı risklerin azaltılması değildir. Risk yönetimi aynı zamanda 

getirisi yüksek olan faaliyetlerin seçiminde de rol almaktadır. Riske ayarlı karlılık 

analizleri sayesinde yüksek getirili faaliyetler seçilmekte ve bu sayede bankanın karı 

artmaktadır. 

 

Bankacılıkta risklere karşı birçok korunma yöntemi kullanılmakla birlikte, en 

çok tercih edilen yöntem “hedging”dir. Gelecekteki nakit akımlarının bugünden 

belirlenen fiyatlarla sabitlenerek belirsizliğin elimine edilmesi, hedging 

mekanizmasının özünü oluşturmaktadır. Hedging amacıyla kullanılan ürün ve 

yöntemler, genel olarak içsel ve dışsal yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Đçsel 

yöntemler bankanın risklere karşı kendi iç bünyesinde uyguladığı yöntemler olup, 

içsel yöntemlere örnek olarak fiyat ayarlamaları, vade ve döviz cinsi ayarlamaları, 

faiz oranının gelecekteki durumu tahmin edilerek ödemelerin ertelenmesi ya da erken 
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ödenmesi gibi uygulamalar verilebilir. Dışsal yöntemler ise banka dışından sağlanan 

ve çok geniş seçeneklere sahip finansal enstrümanlar ile uygulamaları içermektedir. 

Bu kapsamda kullanılan yöntemlerden en önemlisi, türev ürünler olarak bilinen 

finansal enstrümanlardır. 

 

Türev ürünler, fiyatları bir başka ürünün fiyatına bağlı olan ürünler ya da 

vade sonundaki değeri sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı tarafından belirlenen 

finansal ürünler olarak tanımlanabilmektedir. Türev sözleşmeleri bugün üzerinde 

anlaşılan bir fiyattan belirli bir varlığı, ileri bir tarihte teslim etme ve satın alma 

yükümlülüğü veya bu varlığı anlaşılan fiyattan alma veya satma hakkını 

içermektedir. 

 

Türev ürünlerin başlıcaları forward, futures, opsiyon ve swap’lardır. Forward 

işlemler, ileri bir tarihte teslimi şartıyla, herhangi bir kıymetin vadesi, miktarı ve 

fiyatının taraflarca bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu işlemle belirli bir malın, menkul kıymetin veya dövizin 

ilerdeki bir tarihte, anlaşma tarihinde belirlenen fiyattan alımı veya satımı 

öngörülmektedir. Forward işlemlerin en temel özelliği, organize borsalarda işlem 

yapılmaması, dolayısıyla fiyat, miktar, vade gibi unsurların standart olmayıp 

tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenmesidir. 

 

Futures işlemler, iki tarafın belli nitelikteki ve miktardaki bir mal veya 

finansal varlığın, sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlenen fiyattan alınması ya da 

satılması konusunda anlaştıkları ve söz konusu mal veya finansal varlığın tesliminin 

sözleşmede belirlenen tarihte yapılmasını öngören işlemlerdir. Futures işlemler, 

forward işlemlerin standartlaştırılarak organize borsalarda işlem görür hale getirilmiş 

şeklidir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, bu işlemlerde vade, sözleşme büyüklüğü 

ve teslim şartları ilgili organize borsalar tarafından belirlenmektedir. 

 

Opsiyon işlemleri, belli bir prim karşılığında opsiyon sahibine bir mal veya 

finansal varlığı, gelecekte belirlenen bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan satın 

alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir. Opsiyon işlemleri taraflardan birine 
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seçme hakkı tanırken diğer tarafa bir zorunluluk getirmektedir. Opsiyon sahibi veya 

kullanıcısı olarak adlandırılan taraf belirlenen prim karşılığında alma veya satma 

hakkını elde ederken, opsiyon yazıcısı veya yükümlüsü olarak adlandırılan taraf bir 

yükümlülük altına girmektedir. Böylece opsiyon kullanıcısı sınırlı bir risk 

karşılığında sınırsız bir kar olanağına kavuşurken, opsiyon yükümlüsü sınırlı bir gelir 

karşılığında sınırsız bir zarar riski altına girmektedir. 

 

Swap işlemleri ise tarafların iki varlığın faiz ya da para gibi gelir akımlarını 

gelecekte belli bir tarihte değiştirme konusunda anlaştıkları sözleşmelerdir. Swap 

işlemleri, piyasalar arasında arbitraj fırsatları yaratmakta ve iki tarafın önceden 

belirlenen ödeme planlarını değiştirmelerine imkan tanımaktadır. Swap işlemlerinde 

amaç, borç maliyetini azaltmak, faiz oranlarında ve döviz kurlarında meydana 

gelecek olan dalgalanmaların yaratacağı riskleri minimize etmektir. 

 

Türev ürünler, riskleri yönetmek ve risklere karşı korunmak amacıyla 

kullanılabildiği gibi, spekülasyon ve arbitraj amacıyla da kullanılmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, türev ürünler, kullanıcılarına fiyat, faiz ve döviz kurlarındaki gelecekte 

beklenmeyen değişimlere karşı korunma, tahmin ve beklentilere dayanarak 

gelecekteki fiyat artışlarından veya fiyat düşüşlerinden kar elde etme ve piyasalar 

arasındaki fiyat farklılıklarından risksiz kazanç sağlama imkanı vermektedir. Risk 

almayı sevmeyen bankalar savunmaya yönelik hedging stratejileri kullanırken, 

riskten kaçınmayan daha aktif bankalar ise riskten korunmanın yanı sıra piyasalarda 

ortaya çıkabilecek kar fırsatlarını değerlendirerek spekülatif bir kazanç sağlamayı 

istemektedirler. 

 

Türk bankacılık sektöründe türev ürünler, daha çok alım satım amaçlı 

kullanılmaktadır. Bu karşın son yıllarda artan kur riski ve yurtiçi-yurtdışı piyasalarda 

yaşanan gelişmeler nedeniyle bankaların maruz kaldıkları riskler artmış ve bu 

doğrultuda bankaların risk yönetimi kapsamında riskten korunmak amaçlı türev ürün 

kullanımında belirgin bir artış gözlenmiştir.  
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Türk bankacılık sektörünün türev ürün işlem hacminde, değişen 

makroekonomik koşullara göre dalgalanmalar olmakla birlikte, son yıllarda genel 

olarak bir artış gözlenmektedir. Türev ürünlerin TL-döviz gelişimi incelendiğinde, 

döviz türev işlem hacminin, TL türev işlem hacmine oranla daha fazla arttığı 

görülmektedir.    

 

Türk bankacılık sektöründe kullanılan türev ürünlerin bileşenleri 

incelendiğinde, en çok kullanılan türev ürünlerin swap işlemleri olduğu 

görülmektedir. Türev ürün işlemlerinde en büyük paya sahip olan swap işlemlerinin 

bileşenleri incelendiğinde, döviz swaplarının faiz swaplarına oranla daha çok 

kullanıldığı görülmektedir. Döviz swap işlemlerinde, kur riski ve kar beklentilerine 

paralel olarak son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir.  

 

Çalışmada, Türk bankacılık sektörü türev ürün kullanım dinamiklerinin 

anlaşılması açısından, sektörün kullandığı türev ürünler içerisinde en büyük paya 

sahip olan döviz swaplarının kullanımını etkileyen makroekonomik faktörlerin 

belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır. Döviz swap işlemleri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik analizi, regresyon 

analizi, VAR etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması analizi ile incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, makroekonomik faktörlerin döviz swapı kullanımını 

etkilediği gözlenmiştir. 

 

Türk bankacılık sektöründe kullanılan döviz swap işlemleri ile 

makroekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ilk araştırma olması 

bakımından bu çalışmanın, bankacılık sektöründeki karar vericilere yol gösterici 

olabileceği düşünülmektedir. 
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EKLER 
EK - 1  
 

Türev Ürün Đşlemlerinin Neden Olduğu Zararlar 
 

Tarih  Banka/Đşletme Zarar Đşlem Türü 

1964 Citibank 8 milyon USD Döviz forward işlemleri 

1974 Herstatt Bank 470 milyon DEM Döviz türev ürün işlemleri 

1979 Minpeco S.A. 100 milyon USD Gümüş futures işlemleri 

1980 Hunt Brothers' 
Companies 

1.1 milyar USD Gümüş futures işlemleri 

1987 Soros Fund 800 milyon USD Hisse senedi endeksi futures 
işlemleri 

1987 State of West 
Virginia 

280 milyon USD Faiz türev ürün işlemleri 

1988 Hammersmith and 
Fulham 

500 milyon GBP Swap işlemleri 

1991 Allied Lyons 150 milyon GBP Döviz opsiyon işlemleri 

1993 Showa Shell Seikyu 165 milyar JPY Döviz forward işlemleri 

1993 Metallgesellschaft 1.6 milyar USD Petrol futures işlemleri 

1994 Mead 12 milyon USD Faiz swap işlemleri 

1994 Codelco 200 milyon USD Bakır futures işlemleri 

1994 Kashima Oil 1.5 milyar USD Döviz türev ürün işlemleri 

1994 Bank Negara 3.16 milyar USD Döviz forward işlemleri 

1994 Air Products and 
Chemicals 

113 milyon USD Döviz ve faiz türev ürün 
işlemleri 

1994 Dell Computer 34 milyon USD Opsiyon ve swap işlemleri 

1994 Proctor and Gamble 160 milyon USD Faiz swap işlemleri 

1994 Sears 237 milyon USD Swap işlemleri 

1994 Chemical Bank 70 milyon USD Döviz türev ürün işlemleri 

1994 Federal Paper 19 milyon USD Döviz türev ürün işlemleri 

1995 Barings Bank 1.4 milyar USD Hisse senedi endeksi opsiyon 
işlemleri 
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EK – 1 (Devamı) 
 

Türev Ürün Đşlemlerinin Neden Olduğu Zararlar 
 

Tarih  Banka/Đşletme Zarar Đşlem Türü 

1995 Gibson Greeting 
Cards 

27 milyon USD Faiz swap işlemleri 

1995 Orange County 1.5 milyar USD Faiz swap işlemleri 

1995 Wisconsin 
Invesment Board 

95 milyon USD Döviz ve faiz türev ürün 
işlemleri 

1995 MCN Corporation 10 milyon USD Forwards işlemleri 

1996 Sumitomo 
Corporation 

2.5 milyar USD Bakır futures işlemleri 

1996 Seita 29 milyon USD Döviz swap işlemleri 

1997 NatWest 90milyon GBP Faiz opsiyon işlemleri 

1997 JP Morgan/SK 
Securities 

55 milyon USD Swap işlemleri 

1998 Yokult Honsha 523 milyon USD Hisse senedi endeksi futures 
ve opsiyon işlemleri 

1998 Long Term Capital 
Management 

4.6 milyar USD Faiz ve sermaye türev ürün 
işlemleri 

1998 Union Bank of 
Switzerland 

630 milyon CHF Sermaye türev ürün işlemleri 

1999 Ashanti 570 milyon USD Altın türev ürün işlemleri 

1999 Sussux Futures 1 milyon USD Futures işlemleri 

2000 BAWAG 1.4 milyar EUR Döviz türev ürün işlemleri 

2001 Enron 1.2 milyar USD Enerji türev ürün işlemleri 

2001 Asia Pulp and Paper 220 milyon USD Swap işlemleri 

2002 Allied Irish Bank 694 milyon USD Döviz opsiyon işlemleri 

2002 Natexis Banques 
Populaires 

30 milyon USD Sermaye türev ürün işlemleri 

2002 Rijeka Bank 100 milyon USD Döviz türev ürün işlemleri 

2004 China Aviation Oil 550 milyon USD Petrol futures ve opsiyon 
işlemleri 
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EK – 1 (Devamı) 
 

Türev Ürün Đşlemlerinin Neden Olduğu Zararlar 
 

Tarih  Banka/Đşletme Zarar Đşlem Türü 

2004 Hypo Group Alpe 
Adria 

300 milyon EUR Döviz türev ürün işlemleri 

2004 Aman Capital 43 milyon USD Hisse senedi endeksi türev 
işlemleri 

2004 National Australia 
Bank 

360 milyon AUD Döviz türev ürün işlemleri 

2005 
State Reserves 
Bureau Copper 

Scandal 
200 milyon USD Bakır futures işlemleri 

2005 Belize 3 milyon USD Döviz swap işlemleri 

2005 Bema Gold 30 milyon USD Altın forward işlemleri 

2006 Amaranth Advisors 5 milyar USD Gaz futures işlemleri 

2007 Bank of Montreal 680 milyon CAD Doğalgaz türev ürün 
işlemleri 

2007 Calyon 350 milyon USD Kredi türev ürün işlemleri 

2007 Carnegie Investment 
Bank 

630 milyon SEK Sermaye türev ürün işlemleri 

2008 Morgan Stanley 9 milyar USD Kredi temerrüt swap 
işlemleri 

2008 Société Générale 5.9 milyar USD Hisse senedi endeksi futures 
işlemleri 

2008 AIG 150 milyar USD Kredi swap işlemleri 

2008 Aracruz 4.62 milyar BRL Döviz opsiyon işlemleri 

2008 CITIC Pacific 1.9 milyar USD Döviz türev ürün işlemleri 

2008 
Controladora 

Comercial Mexicana 
SAB 

1.1 milyar USD Döviz türev ürün işlemleri 

2008 Deutsche Bank 1.8 milyar USD Sermaye türev ürün işlemleri 

2008 Groupe Caisse 
d'Epargne 

750 milyon EUR Sermaye türev ürün işlemleri 

2008 Gruma 684 milyon USD Döviz türev ürün işlemleri 
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EK – 1 (Devamı) 
 

Türev Ürün Đşlemlerinin Neden Olduğu Zararlar 
 

Tarih  Banka/Đşletme Zarar Đşlem Türü 

2008 Sadia 2 milyar BRL Döviz ve kredi opsiyon 
işlemleri 

2008 MF Global 140 milyon USD Buğday futures işlemleri 

2008 Morgan Stanley 120 milyon USD Kredi endeksi opsiyon 
işlemleri 

2010 HQ Bank 1.23 milyar SEK Sermaye türev ürün işlemleri 

2011 UBS 2 milyar USD Sermaye türev ürün işlemleri 

2011 Fannie Mae 4.8 milyon USD Faiz türev ürün işlemleri 

2011 Seadrill 330 milyon USD Faiz swap işlemleri 

2012 Hannover 
Rueckversicherung 

81 milyon EUR Swap işlemleri 

2012 JP Morgan 5.8 milyar USD Kredi temerrüt swap 
işlemleri 

2012 MetLife 1.3 milyar USD Faiz türev ürün işlemleri 

2012 Network Rail 251 milyon GBP Faiz türev ürün işlemleri 

2012 Bank of America 10 milyon USD Opsiyon işlemleri 

 
Kaynak: Gopalakrishnan, 2012: 3-5; Das, 2011: 217-227; Jacque, 2010: 10-11; 
Banks, 2003: 8. 
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EK – 2 
 

Döviz Swap Miktarı Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LSWAP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.11552  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.060874  
 5% level  -3.459397  
 10% level  -3.155786  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LSWAP,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M04 2014M10  
Included observations: 103 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LSWAP(-1)) -1.456192 0.143956 -10.11552 0.0000 

D(LSWAP(-1),2) 0.324190 0.096264 3.367711 0.0011 
C 0.022850 0.029053 0.786488 0.4337 

@TREND("2006M01") -2.82E-06 0.000522 -0.005391 0.9957 
     
     R-squared 0.604647     Mean dependent var -0.003219 

Adjusted R-squared 0.591169     S.D. dependent var 0.207910 
S.E. of regression 0.132938     Akaike info criterion -1.155369 
Sum squared resid 1.555172     Schwarz criterion -1.045726 
Log likelihood 57.14696     Hannan-Quinn criter. -1.111116 
F-statistic 44.86198     Durbin-Watson stat 1.952726 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Faiz Oranı Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LFAIZ) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.273575  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFAIZ,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LFAIZ(-1)) -0.607813 0.096885 -6.273575 0.0000 

C -0.004639 0.010395 -0.446222 0.6565 
@TREND("2006M01") -1.45E-05 0.000189 -0.076808 0.9389 

     
     R-squared 0.304265     Mean dependent var -0.000354 

Adjusted R-squared 0.288805     S.D. dependent var 0.057920 
S.E. of regression 0.048846     Akaike info criterion -3.168581 
Sum squared resid 0.214730     Schwarz criterion -3.086884 
Log likelihood 150.3390     Hannan-Quinn criter. -3.135594 
F-statistic 19.67983     Durbin-Watson stat 2.069849 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Kur Volatilitesi De ğişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LKUR) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.57191  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LKUR,2)   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LKUR(-1)) -1.275854 0.101485 -12.57191 0.0000 

C 0.058073 0.087472 0.663906 0.5084 
@TREND("2006M01") -0.001135 0.001591 -0.713362 0.4775 

     
     R-squared 0.637177     Mean dependent var 0.004821 

Adjusted R-squared 0.629114     S.D. dependent var 0.675225 
S.E. of regression 0.411215     Akaike info criterion 1.092325 
Sum squared resid 15.21880     Schwarz criterion 1.174022 
Log likelihood -47.79311     Hannan-Quinn criter. 1.125312 
F-statistic 79.02725     Durbin-Watson stat 2.001847 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Piyasa Riski Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LPIYASA) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.092161  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIYASA,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPIYASA(-1)) -0.954066 0.104933 -9.092161 0.0000 

C 0.004692 0.024790 0.189263 0.8503 
@TREND("2006M01") 3.57E-05 0.000450 0.079266 0.9370 

     
     R-squared 0.478928     Mean dependent var -0.000631 

Adjusted R-squared 0.467349     S.D. dependent var 0.159727 
S.E. of regression 0.116573     Akaike info criterion -1.428866 
Sum squared resid 1.223041     Schwarz criterion -1.347169 
Log likelihood 69.44228     Hannan-Quinn criter. -1.395879 
F-statistic 41.36042     Durbin-Watson stat 1.964293 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Bilanço Dışı Riskler Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LBDRISK) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.789229  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LBDRISK,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LBDRISK(-1)) -1.032119 0.105434 -9.789229 0.0000 

C 0.015591 0.021145 0.737351 0.4628 
@TREND("2006M01") -0.000239 0.000384 -0.622413 0.5352 

     
     R-squared 0.515703     Mean dependent var -0.000517 

Adjusted R-squared 0.504941     S.D. dependent var 0.141116 
S.E. of regression 0.099290     Akaike info criterion -1.749819 
Sum squared resid 0.887264     Schwarz criterion -1.668122 
Log likelihood 84.36659     Hannan-Quinn criter. -1.716832 
F-statistic 47.91822     Durbin-Watson stat 2.002428 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

TCMB Rezervleri Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LREZERV) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.793226  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LREZERV,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LREZERV(-1)) -1.024576 0.104621 -9.793226 0.0000 

C 0.004587 0.006248 0.734213 0.4647 
@TREND("2006M01") 9.39E-05 0.000113 0.828074 0.4098 

     
     R-squared 0.515953     Mean dependent var -0.000381 

Adjusted R-squared 0.505197     S.D. dependent var 0.041620 
S.E. of regression 0.029276     Akaike info criterion -4.192348 
Sum squared resid 0.077139     Schwarz criterion -4.110651 
Log likelihood 197.9442     Hannan-Quinn criter. -4.159361 
F-statistic 47.96627     Durbin-Watson stat 2.009035 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

S&P 500 Endeksi Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LSP500) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.819932  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LSP500,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LSP500(-1)) -0.808706 0.103416 -7.819932 0.0000 

C -0.008861 0.009251 -0.957884 0.3407 
@TREND("2006M01") 0.000243 0.000169 1.432406 0.1555 

     
     R-squared 0.404665     Mean dependent var 0.000237 

Adjusted R-squared 0.391435     S.D. dependent var 0.055490 
S.E. of regression 0.043288     Akaike info criterion -3.410168 
Sum squared resid 0.168645     Schwarz criterion -3.328472 
Log likelihood 161.5728     Hannan-Quinn criter. -3.377181 
F-statistic 30.58764     Durbin-Watson stat 2.012188 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Bankalardaki TL Mevduatı Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LTLMEV) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.45814  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LTLMEV,2)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LTLMEV(-1)) -1.095831 0.104783 -10.45814 0.0000 

C 0.019886 0.004006 4.964371 0.0000 
@TREND("2006M01") -0.000104 6.45E-05 -1.617304 0.1093 

     
     R-squared 0.548587     Mean dependent var -0.000306 

Adjusted R-squared 0.538556     S.D. dependent var 0.024279 
S.E. of regression 0.016493     Akaike info criterion -5.340061 
Sum squared resid 0.024481     Schwarz criterion -5.258364 
Log likelihood 251.3128     Hannan-Quinn criter. -5.307074 
F-statistic 54.68701     Durbin-Watson stat 2.004056 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 2 (Devamı) 
 

Enflasyon Değişkeninin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Null Hypothesis: D(LENF) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.716991  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.059734  
 5% level  -3.458856  
 10% level  -3.155470  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LENF,2)   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2006M03 2014M10  
Included observations: 104 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LENF(-1)) -0.918879 0.105412 -8.716991 0.0000 

C 0.007220 0.001408 5.126634 0.0000 
@TREND("2006M01") -2.58E-05 2.13E-05 -1.207923 0.2302 

     
     R-squared 0.458299     Mean dependent var -3.91E-05 

Adjusted R-squared 0.446261     S.D. dependent var 0.007391 
S.E. of regression 0.005500     Akaike info criterion -7.536563 
Sum squared resid 0.002722     Schwarz criterion -7.454866 
Log likelihood 353.4502     Hannan-Quinn criter. -7.503576 
F-statistic 38.07170     Durbin-Watson stat 1.994553 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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EK – 3        
 

Ramsey Reset Testi 
 

Ramsey RESET Test 
Equation: EQ01 
Specification: LSWAP1 LBDRISK1 LENF1(-2) LFAIZ1 LKUR1 LPIYASA1 
LREZERV1 LSP5001 LTLMEV1 C 
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 

 
 Value df Probability 

 
F-statistic  1.669047 (2, 81)  0.1948 
Likelihood ratio  3.715374  2  0.1560 

 
F-test summary: 

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares 

 

Test SSR  0.050254  2  0.025127 
Restricted SSR  1.269681  83  0.015297 
Unrestricted SSR  1.219427  81  0.015055 
Unrestricted SSR  1.219427  81  0.015055 

 
LR test summary: 

 Value df 

 
Restricted LogL  66.47672  83 
Unrestricted LogL  68.33441  81 

 

Unrestricted Test Equation: 
Dependent Variable: LSWAP1 
Method: Least Squares 
Sample: 2006M04 2014M10 
Included observations: 103 
HAC standard errors & covariance  
(Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
LBDRISK1 -0.553808 0.246426 -2.247360 0.0273 
LENF1(-2) -6.763044 3.087305 -2.190598 0.0314 

LFAIZ1 0.047829 0.166685 0.286943 0.7749 
LKUR1 0.008542 0.031542 0.270804 0.7872 

LPIYASA1 0.400585 0.145477 2.753592 0.0073 
LREZERV1 1.867706 0.800594 2.332900 0.0221 
LSP5001 0.383036 0.284153 1.347991 0.1814 
LTLMEV1 -4.594315 1.647447 -2.788749 0.0066 

C 0.112218 0.037255 3.012173 0.0035 
FITTED^2 -1.817652 1.427276 -1.273511 0.2065 
FITTED^3 -30.01627 21.02257 -1.427812 0.1572 

 
R-squared 0.313339     Mean dependent var 0.013467 
Adjusted R-squared 0.228566     S.D. dependent var 0.139697 
S.E. of regression 0.122697     Akaike info criterion -1.246400 
Sum squared resid 1.219427     Schwarz criterion -0.944882 
Log likelihood 68.33441     Hannan-Quinn criter. -1.124705 
F-statistic 3.696215     Durbin-Watson stat 2.092320 
Prob(F-statistic) 0.000418     Wald F-statistic 4.062567 
Prob(Wald F-statistic) 0.000153  
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EK – 4 
 

 Breusch - Godfrey Testi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
 

F-statistic 1.208541     Prob. F(12,71) 0.2945 
Obs*R-squared 15.60457     Prob. Chi-Square(12) 0.2100 

 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Sample: 2006M04 2014M10 
Included observations: 103 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
LBDRISK1 0.109729 0.148875 0.737058 0.4635 
LENF1(-2) 0.788343 2.536174 0.310839 0.7568 

LFAIZ1 -0.159309 0.285064 -0.558854 0.5780 
LKUR1 0.001974 0.037968 0.051997 0.9587 

LPIYASA1 0.040498 0.121853 0.332349 0.7406 
LREZERV1 -0.254175 0.494369 -0.514141 0.6087 
LSP5001 -0.113611 0.326939 -0.347500 0.7292 
LTLMEV1 -0.116125 0.862880 -0.134579 0.8933 

C 0.003073 0.024551 0.125168 0.9007 
RESID(-1) -0.104714 0.127141 -0.823606 0.4129 
RESID(-2) -0.303862 0.129366 -2.348853 0.0216 
RESID(-3) -0.078839 0.129035 -0.610991 0.5432 
RESID(-4) -0.072452 0.134616 -0.538215 0.5921 
RESID(-5) -0.128243 0.132677 -0.966577 0.3370 
RESID(-6) -0.086914 0.129704 -0.670095 0.5050 
RESID(-7) 0.019048 0.131230 0.145152 0.8850 
RESID(-8) -0.177481 0.132431 -1.340181 0.1845 
RESID(-9) -0.031316 0.133589 -0.234418 0.8153 

RESID(-10) -0.043250 0.133912 -0.322974 0.7477 
RESID(-11) -0.132660 0.128968 -1.028632 0.3071 
RESID(-12) -0.236487 0.126658 -1.867125 0.0660 

 
R-squared 0.169615     Mean dependent var 1.21E-17 
Adjusted R-squared -0.064296     S.D. dependent var 0.118121 
S.E. of regression 0.121859     Akaike info criterion -1.174490 
Sum squared resid 1.054324     Schwarz criterion -0.598864 
Log likelihood 75.02654     Hannan-Quinn criter. -0.942163 
F-statistic 0.725125     Durbin-Watson stat 2.014148 
Prob(F-statistic) 0.787461  
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EK – 5    
      

White Heteroskedastik Testi 
 

Heteroskedasticity Test: White 
 

F-statistic 0.637576     Prob. F(44,47) 0.9326 
Obs*R-squared 34.38766     Prob. Chi-Square(44) 0.8504 
Scaled explained SS 36.73572     Prob. Chi-Square(44) 0.7732 

 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 2006M04 2014M10 
Included observations: 103 
HAC standard errors & covariance  
(Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 0.008134 0.010441 0.778974 0.4399 

LBDRISK1^2 0.153800 0.641985 0.239570 0.8117 
LBDRISK1*LENF1(-2) 16.98829 24.02822 0.707014 0.4830 

LBDRISK1*LFAIZ1 -3.119698 1.861313 -1.676073 0.1004 
LBDRISK1*LKUR1 0.213294 0.368061 0.579508 0.5650 

LBDRISK1*LPIYASA1 -0.711074 1.079172 -0.658907 0.5132 
LBDRISK1*LREZERV1 -4.231576 2.698593 -1.568068 0.1236 
LBDRISK1*LSP5001 -3.608820 4.211842 -0.856827 0.3959 
LBDRISK1*LTLMEV1 3.847288 7.379904 0.521320 0.6046 

LBDRISK1 -0.155033 0.250583 -0.618692 0.5391 
LENF1(-2)^2 -19.82939 99.21276 -0.199867 0.8424 

LENF1(-2)*LFAIZ1 14.17675 14.62970 0.969038 0.3375 
LENF1(-2)*LKUR1 2.312163 2.581543 0.895652 0.3750 

LENF1(-2)*LPIYASA1 -13.98782 6.914090 -2.023089 0.0488 
LENF1(-2)*LREZERV1 1.797631 32.31243 0.055633 0.9559 
LENF1(-2)*LSP5001 -19.24727 19.73437 -0.975317 0.3344 
LENF1(-2)*LTLMEV1 -95.25509 43.70731 -2.179386 0.0343 

LENF1(-2) 0.791716 1.862383 0.425109 0.6727 
LFAIZ1^2 -0.658820 0.840399 -0.783937 0.4370 

LFAIZ1*LKUR1 -0.370825 0.370477 -1.000939 0.3220 
LFAIZ1*LPIYASA1 1.215694 1.061529 1.145230 0.2579 
LFAIZ1*LREZERV1 0.711657 2.535137 0.280717 0.7802 
LFAIZ1*LSP5001 0.229802 1.761123 0.130486 0.8967 
LFAIZ1*LTLMEV1 -0.059474 4.863779 -0.012228 0.9903 

LFAIZ1 -0.137080 0.152444 -0.899216 0.3731 
LKUR1^2 -0.006075 0.015398 -0.394525 0.6950 

LKUR1*LPIYASA1 0.033718 0.147565 0.228499 0.8202 
LKUR1*LREZERV1 0.859886 0.457167 1.880900 0.0662 
LKUR1*LSP5001 -0.463398 0.438066 -1.057827 0.2955 
LKUR1*LTLMEV1 -1.348860 0.855702 -1.576321 0.1217 

LKUR1 0.002379 0.019817 0.120045 0.9050 
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EK – 5 (Devamı)      
 

White Heteroskedastik Testi (Devamı) 
 

LPIYASA1^2 -0.079711 0.108041 -0.737783 0.4643 
LPIYASA1*LREZERV1 3.557631 3.199272 1.112013 0.2718 
LPIYASA1*LSP5001 -0.945931 1.892430 -0.499850 0.6195 
LPIYASA1*LTLMEV1 2.530939 2.957649 0.855727 0.3965 

LPIYASA1 -0.042900 0.079977 -0.536408 0.5942 
LREZERV1^2 1.461219 4.506889 0.324219 0.7472 

LREZERV1*LSP5001 0.599375 4.438707 0.135034 0.8932 
LREZERV1*LTLMEV1 -19.16239 9.336297 -2.052461 0.0457 

LREZERV1 0.349051 0.252420 1.382817 0.1733 
LSP5001^2 -0.649225 1.916274 -0.338796 0.7363 

LSP5001*LTLMEV1 -8.718010 6.096584 -1.429983 0.1593 
LSP5001 0.182719 0.173039 1.055936 0.2964 

LTLMEV1^2 3.107094 12.25969 0.253440 0.8010 
LTLMEV1 0.832708 0.544169 1.530240 0.1327 

 
R-squared 0.373779     Mean dependent var 0.013801 
Adjusted R-squared -0.212471     S.D. dependent var 0.022483 
S.E. of regression 0.024756     Akaike info criterion -4.252865 
Sum squared resid 0.028805     Schwarz criterion -3.019382 
Log likelihood 240.6318     Hannan-Quinn criter. -3.755021 
F-statistic 0.637576     Durbin-Watson stat 1.799445 
Prob(F-statistic) 0.932629  
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EK – 6 
 

Breusch - Pagan - Godfrey Heteroskedastik Testi 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
 

F-statistic 0.213939     Prob. F(8,83) 0.9876 
Obs*R-squared 1.858772     Prob. Chi-Square(8) 0.9850 
Scaled explained SS 1.985692     Prob. Chi-Square(8) 0.9814 

 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 2006M04 2014M10 
Included observations: 103 
HAC standard errors & covariance  
(Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 0.014849 0.004614 3.218059 0.0018 

LBDRISK1 0.017332 0.013178 1.315247 0.1920 
LENF1(-2) -0.379145 0.451501 -0.839743 0.4035 

LFAIZ1 0.011008 0.029278 0.375972 0.7079 
LKUR1 0.002175 0.006880 0.316104 0.7527 

LPIYASA1 -0.001255 0.012375 -0.101437 0.9194 
LREZERV1 0.039313 0.092100 0.426851 0.6706 
LSP5001 -0.011091 0.051153 -0.216821 0.8289 
LTLMEV1 0.090981 0.122254 0.744191 0.4589 

 
R-squared 0.020204     Mean dependent var 0.013801 
Adjusted R-squared -0.074234     S.D. dependent var 0.022483 
S.E. of regression 0.023302     Akaike info criterion -4.587833 
Sum squared resid 0.045068     Schwarz criterion -4.341136 
Log likelihood 220.0403     Hannan-Quinn criter. -4.488264 
F-statistic 0.213939     Durbin-Watson stat 1.691400 
Prob(F-statistic) 0.987632  
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EK – 7 
 

Glejser Heteroskedastik Testi 
 

Heteroskedasticity Test: Glejser 
 

F-statistic 0.243359     Prob. F(8,83) 0.9812 
Obs*R-squared 2.108520     Prob. Chi-Square(8) 0.9775 
Scaled explained SS 2.165835     Prob. Chi-Square(8) 0.9755 

 
Test Equation: 
Dependent Variable: ARESID 
Method: Least Squares 
Sample: 2006M04 2014M10 
Included observations: 103 
HAC standard errors & covariance  
(Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 0.095300 0.016059 5.934432 0.0000 

LBDRISK1 0.084536 0.048275 1.751140 0.0836 
LENF1(-2) -1.332144 1.494457 -0.891390 0.3753 

LFAIZ1 0.068784 0.122654 0.560791 0.5765 
LKUR1 -0.001780 0.022687 -0.078441 0.9377 

LPIYASA1 0.023708 0.048915 0.484676 0.6292 
LREZERV1 0.064806 0.313019 0.207034 0.8365 
LSP5001 -0.013055 0.171377 -0.076177 0.9395 
LTLMEV1 0.229633 0.467593 0.491095 0.6247 

 
R-squared 0.022919     Mean dependent var 0.089950 
Adjusted R-squared -0.071258     S.D. dependent var 0.075978 
S.E. of regression 0.078638     Akaike info criterion -2.155217 
Sum squared resid 0.513268     Schwarz criterion -1.908520 
Log likelihood 108.1400     Hannan-Quinn criter. -2.055648 
F-statistic 0.243359     Durbin-Watson stat 1.663738 
Prob(F-statistic) 0.981222  
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EK – 8 
 

Chow Breakpoint Testleri 
 

 

Chow Breakpoint Test: 2009M05  
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Equation Sample: 2006M04 2014M10 

 
F-statistic 1.403900     Prob. F(9,74) 0.1996 
Log likelihood ratio 14.29278     Prob. Chi-Square(9) 0.1123 

 

Chow Breakpoint Test: 2010M04  
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Equation Sample: 2006M04 2014M10 

 
F-statistic 1.153363     Prob. F(9,74) 0.3356 
Log likelihood ratio 11.88455     Prob. Chi-Square(9) 0.2199 

 

Chow Breakpoint Test: 2010M05 
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Equation Sample: 2006M04 2014M10 

 
F-statistic 1.535904     Prob. F(9,74) 0.1487 
Log likelihood ratio 15.53912     Prob. Chi-Square(9) 0.0772 
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ÖZET 
 

Kur riski, kur ve paritelerdeki değişiklikler nedeniyle zarara uğrama 

olasılığıdır. Bankalar döviz pozisyonu aldıklarında kur riskiyle karşılaşmaktadırlar. 

 
Bankacılık sektöründe kurlarda meydana gelen dalgalanmalardan 

kaynaklanan riskin yönetilmesi önemlidir. Kur riski yönetimi, bankanın faaliyetlerini 

yürütürken maruz kaldığı kur riskinin belirlenmesi, ölçülmesi ve minimize 

edilmesine yönelik faaliyetlerdir.  

 
Kur riskinin olumsuz etkilerinden korunmak için bankalar türev ürünler 

kullanmaktadırlar. Türev ürünler, riskleri yönetmek ve risklere karşı korunmak 

amacıyla kullanılabildiği gibi, spekülasyon ve arbitraj amacıyla da kullanılmaktadır. 

Türev ürünler, içinde barındırdıkları risklere karşın, kullanımlarındaki kolaylık ve 

sağladıkları ekonomik yararlar nedeniyle, günümüz ekonomilerinin vazgeçilmez 

finansal araçlarından biridir.  

 
Forward, futures, opsiyon ve swap gibi çeşitleri bulunan türev ürünler, 

günümüzde risk yönetimi çerçevesinde bankalar tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Son yıllarda yaşanan finansal krizlerle beraber artan kur riskini 

kontrol etmek ve bu riskten korunmak amacıyla Türk bankacılık sektöründe de türev 

ürün kullanımına giderek daha fazla ağırlık verilmektedir. 

 
Türk bankacılık sektöründe en çok kullanılan türev ürün swap işlemleridir. 

Swap işlemlerinin bileşenleri incelendiğinde, en büyük payı döviz swap işlemlerinin 

oluşturduğu görülmektedir. 

 
Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörü türev ürün kullanım dinamiklerinin 

anlaşılması açısından döviz swaplarının kullanımını etkileyen makroekonomik 

faktörlerin belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır. Döviz swap işlemleri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik analizi, regresyon 

analizi, VAR etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması analizi ile incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda döviz swap işlemleri ile bilanço dışı riskler, enflasyon, 

piyasa riski, TCMB rezervleri ve bankalardaki TL mevduatı arasında bir ilişki tespit 

edilmiştir.   
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ABSTRACT 
 

Currency risk is the probability of loss due to changes in foreign exchange 

rate and parity. Banks are faced with currency risk when they have foreign currency 

position. 

 
In banking sector, it is important to manage the risks arising from the 

fluctuations in exchange rates. Currency risk management refers to the activities of 

identifying, measuring and minimizing the currency risk that banks face while 

performing their activities. 

 
To avoid the negative effects of currency risk, banks use derivatives. 

Derivatives can be used for speculation and arbitrage purposes, or for managing and 

hedging risks. In spite of their risks, derivatives are one of the indispensable financial 

instruments in today's economy, because of the ease of use and economic benefits 

they provide. 

  
 Nowadays, derivatives, which have varieties such as forwards, futures, 

options and swaps have been widely used by the banks within the context of risk 

management. The use of derivatives has increasingly been given more importance 

within Turkish banking sector in order to avoid from and control the currency risk, 

which increased as a result of the financial crises, which took place in recent years.   

 
Swaps are the most widely used derivatives in Turkish banking sector. 

Considering the components of swap transactions, currency swap transactions 

constitute the largest percentage. 

 
In this study, analyses aiming at determining the macroeconomic factors 

which affect the use of currency swap derivative were performed to understand the 

dynamics of using derivatives in Turkish banking sector. The relationship between 

currency swap transactions and macroeconomic variables were analyzed through 

Granger causality analysis, regression analysis, VAR impulse response analysis and 

variance decomposition analysis. As a result of these analysis, it was found that there 

is a relationship between currency swap transactions and off-balance sheet risks, 

inflation, market risk, Central Bank reserves and TRY deposits in the banks.   


