
T.C. 
Istanbul Oniversitesi 

Sosyal Bilimler EnstitOsO 
l~letme FakOltesi 

Finans Anabilim Dall 

VADELi ooviz l~LEMLERi VE 

TURKIYE UVGULAMALARI 

YOKSEK LISANS TEZI 

YOneten: 009.Dr.IHSAN ERSAN 

F.TOLIN AKKUM 

5241 

ISTANBUL - 1991 



iCiNDEKiLER 

GiRi$ 
I. DOViZ 1$LEMLERI ILE ILGiLi PiY ASALAR 

Sayfa 

1 
3 
3 
3 

A. PARA PIYASASI (MONEY MARKET) 

1. Yerel Para Piyasas1 (Domestic Money Market) 

2. Yabanc1 Para Piyasas1 (Foreign Money Market-

Eurocurrency Market) 4 

B. DCVIZ PIYASASI (FOREIGN EXCHANGE MARKET) 4 

II. DOViZ PiYASASI 1$LEMLERI (FOREIGN EXCHANGE 

TRANSACTIONS) 6 

A. PE$1N-CARI !$LEMLER (SPOT TRANSACTIONS) 6 

B. VADELI !$LEMLER (FORWARD TRANSACTIONS) 7 

111. DOViz KURLARI (FOREIGN EXCHANGE RATES) 8 

A. DOGRUDAN KUR SISTEMI (DIRECT QUOTATION SYSTEM-

PRICE QUOTATION SYSTEM) 8 

B. DOLAYLI KUR SISTEMI (INDIRECT QUOTATION SYSTEM-

VOLUME QUOTATION SYSTEM) 9 

C. QAPRAZ KURLAR (CROSS RATES) 10 
IV. DOViZ POZiSYONU (FOREIGN EXCHANGE POSITION) 12 

A. NET DCVIZ POZISYONU {NET EXCHANGE POSITION) 12 
1. Uzun Pozisyon (Long Position-Overbought Position) 13 

2. K1sa Pozisyon (Short Position-Oversold Position) 13 

3. Kapah Pozisyon {Square Position) 13 

B. DEALER POZISYONU (DEALER POSITION) 20 

C. DOLAR BAZINDA DEALER POZISYONU 20 

V. VADELi DOViZ 1$LEMLERi 22 

A. TANIMI 22 

B. VADELI 1$LEMLERIN YAPILMASINDAKI AMAQLAR 22 

1. Ticari l§lemlerden Kaynaklanan Vadeli l§lemler 22 

2. Finansal l§lemlerden Kaynaklanan Vadeli l§lemler 23 

3. SpekOlasyon Amac1yla Yap1lan Vadeli l§lemler 24 

C. VADELI DCVIZ KURLARI (FORWARD EXCHANGE RATES) 25 



- ii -

Sayfa 

1. Piyasalarda Vadeli DOviz Kurian 25 
a) lskonto ve Prim (Discount/Premium) 26 

b) Vadeli DOviz Kuru (Outright Forward Rate) 27 

2. Vadeli DOviz Kurunun Piyasa Verileri ile Hesaplanmas1 28 

3. Vadeli Capraz DOviz Kurunun (Forward Cross Rate) 

Hesaplanmas1 34 
4. Vadeli DOviz Kurunun Ara GOnler (Broken Dates) 

lc;in Hesaplanmas1 37 
D. VADE OPSIYONLU DCVIZ 1$LEMLERI (TIME OPTION 

FORWARD CONTRACTS - FORWARD OPTIONS) 39 

1. Tammi 39 
2. Vade Opsiyonlu DOviz Kurian (Forward Option Rates) 40 

3. Vade Opsiyonlu DOviz l§lemlerine Alternatif Swap 

l§lemleri 43 
E. c;CzOLEBILIR VADELI !$LEMLER (BREAK FORWARD 

CONTRACTS) 46 
F. VADELIYE KAR$1 VADELI 1$LEMLER (FORWARD 

AGAINST FORWARD 54 

G. VADELI DCVIZ 1$LEMLERININ IPTALI VE UZATILMASI 57 

H. FAIZ ARBITRAJI (INTEREST RATE ARBITRAGE) 60 

1. Korunmas1z Faiz Arbitraj1 (Uncovered Interest Arbitrage) 61 
2. Korunmah Faiz Arbitraj1 (Covered Interest Arbitrage) 61 
3. Faiz Paritesi Teoremi (Interest Parity Theorem) 62 

a) Vadeli DOviz Kurlanrnn Faiz Paritesinde Oldugu Durumlar 63 

b) Vadeli DOviz Kurlanmn Faiz Paritesinde Olmad1g1 Durumlar 64 

I. VADELI DOVIZ 1$LEMLERININ TERCIHINDE KURTAHMINLERI 67 

J. VADELI DOVIZ PIYASASINI ETKILEYEN FAKTCRLER 70 

K. VADELI DCVIZ 1$LEMLERfNIN MUHASEBELE$TIRILMESI 74 

1. DOviz l§lemlerinin Kay1tlan (Recording Foreign Exchange 

Transactions) 7 4 

2. Vadeli DOviz l§lemlerinin Muhasebe Kay1tlan (Accounting 

for Forward Transactions) 76 

3. Vadeli DOviz Pozisyonlanrnn Yeniden Degerlenmesi 

(Revaluation of Forward Positions) 77 



- iii -

Sayfa 

VI. TURKiYE'DE YAPILAN VADELi DOVIZ i~LEMLERi 80 

A. YASAL DOZENLEMELER 80 
1. 1980 Cncesi Durum 80 
2. 29 Arahk 1983 Kararlan 80 
3. 30 Ekim 1986 Kararlan 81 
4. 11 A~ustos 1989 Kararlan 81 
5. 20 Haziran 1991 Kararlan 82 

B. UYGULAMALAR 82 
1. Vadeli DOviz Kurian 82 
2. Ticari l~lemlerden Kaynaklanan Vadeli DOviz l~lemleri 83 

C. VADELI DCVIZ 1$LEMLERININ MUHASEBELE$TIRILMESI 88 

SON UC 92 
YARARLANILAN KAYNAKLAR 95 



GiRi$ 

Doviz yonetimi uluslararas1 i§lemlerin son y1llarda h1zla art1§ gOstermesiyle 

birlikte yabanc1 para tOrOnden varlik ve borc;lan olan kurulu§lar igin Onem kazan

maktadir. DOviz yOnetiminin en iyi bi9imde yap1lmas1 kurulw;;lann uluslararas1 i§

lemlerden bOyOk karlar elde etmelerini mOmkOn kllmaktad1r. Bu i§lemlerin geli§

mesine paralel olarak dOviz piyasalan da h1zli bir geli§me sOrecine girmi§ ve yeni 

risk yonetim arac;lan geli§tirilmi§tir. 

Bu 9ah§manm amac1 doviz yOnetiminde onemli bir yeri olan vadeli dOviz 

i§lemlerinin aynnt1li olarak incelenmesidir. 

Alt1 bOIOmden olu§an 9ali§marnn birinci bolOmOnde doviz i§lemlerinin ger-

9ekle§tirildigi piyasalar, ikinci bolOmOnde ise bu piyasalarda yap1lan pe§in ve 

vadeli doviz i§lemleri tarnt1lmaktad1r. 

Doviz yonetiminde kur dalgalanmalanndan dolay1 onem verilmesi gere

ken risk yOnetimine a91kltk getirmesi amac1yla 090ncO bolOmde piyasalarda kul

larnlan doviz kurlan, dordOncO bolOmde ise yabanc1 para tOrOnde varhk ve bor9-

lardan olu§an doviz pozisyonu kavram1 incelenmektedir. 

Doviz piyasalannda gen~~ekle§tirilen en eski ve yaygm doviz teknigi olan 

vadeli doviz i§lemleri 9ah§marnn be§inci bolOmOnde yer almaktad1r. Kurulu§lann 

daha 9ok uluslararas1 alanlardaki ticari ve finansal i§lemlerinden kaynaklanan va

deli i§lemler doviz yonetimi olgusu paralelinde aynnt11t olarak belirtilmekte, gele

neksel tOrde yap1lan vadeli i§lemlerin yarns1ra kurulu§lara degi§ik esneklikler ge

tirmek amac1yla geli§tirilen yeni vadeli doviz i§lemleri de incelenmektedir. 

Vadeli doviz i§lemlerinin tercih edilmesinde ileriye yonelik kur tahminleri

nin yap1labilmesi etkili olmaktadir. Doviz yonetimi a91smdan kur riskini beraberin

de getiren beklentiler dogrrultusundaki kur tahminleri, kurulu§lann vadeli doviz i§

lemi yapma karanrn etkilemektedir. Bu husus be§inci bolOmde ele almmaktad1r. 
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Doviz piyasalannda kur dalgalanmalanndan dolay1 olu§abilecek kur riski

ne kar§1 korunmak amac1yla yap1lan vadeli doviz i§lemlerine alternatif olan 

"option" ve "futures" sOzle§meleri geli§tirilmi§tir. Uluslararas1 piyasalarda risk yO

netimi aQ1smdan bu dOviz ara9lan da Onem ta§1maktadir. 

Bu 9alI§mada vadeli dOviz i§lemleri aynnt1h olarak incelenmekte, ancak 

bu i§lemlere alternatif olan "option" ve "futures" sOzle§meleri ile kar§1la§t1rmah k1-

yaslama her iki dOviz arac1rnn da ayn bir 9ah§ma konusu olmas1 itiban ile yer al

mamaktad1r. 

TOrkiye'de 30 Ekim 1986 tarihinde dOviz i§lemleri ile ilgili ahnan sm1rh ka

rarlarla ba§lay1p gOnOmOze kadar gelen sOrede dOviz yOnetimi Onem kazanmak

tadir. QalI§marnn son bOIOmOnde TOrkiye'de yap1lan vadeli dOviz i§lemleri ele 

almmakta, 1980 sonrasmda dOviz i§lemleri i9in getirilen yasal dOzenlemeler ve 

bu dOzenlemeler 9er9evesinde yalrnz ticari i§lemlerden kaynaklanan vadeli dOviz 

ii;;lemlerine ait uygulamalar belirtilmektedir. 



- 3 -

I. ooviz i~LEMLERi iLE iLGiLi PiYASALAR 

Doviz i§lemlerinin gen;ekle§tirildikleri piyasalar ac;1srndan bu piyasalan iki 

ana ba§hk altmda toplamak mOmkOn olmaktadir. 

A. Para Piyasas1 (Money Market) 

8. Doviz Piyasas1 (Foreign Exchange Market)(1) 

A. PARA PiYASASI {MONEY MARKET) 

Belli bir dovizin bore; almmas1 veya bore; verilmesi i§lemlerinin gerc;ekle§ti

rildigi bu piyasalarda i§lem sOresi 1 gOnden 1 y1la kadar olup, i§lem fiyat1 faiz 

orarn §eklinde belirtilmektedir. 

Bu piyasada yer alan taraflar, merkez bankalan, banka ve finansal kuru

lu$1ar, $irketler ve bireylerden olu§maktad1r(2). 

Para piyasas1 da kendi i<;inde iki gruba aynlmaktad1r. 

1. Yerel Para Piyasas1 (Domestic Money Market) 

2. Yabanc1 Para Piyasas1 (Foreign Money Market- Eurocurrency Market) 

1. Yerel Para Piyasas1 (Domestic Money Market) 

Belli bir dovizin kendi Olke sm1rlan ic;inde ve o dovize ait yasal dOzenle

meler 9er9evesinde bore; almmas1 veya bore; verilmesi i$1emlerinin gerc;ekle$tiril

digi bu piyasada taraflar o Olke merkez bankas1, kamu ve ticari bankalardan 

olu§maktadir. 

(1) Center of International Banking Studies, "Treasury Simulation Game" Semlner Blldlrlsl, 
Istanbul: Center of International Banking Studies, 1989, s.3. 

(2) Ibid. s.4. 
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2. Yabanc1 Para Piyasas1 (Foreign Money Market - Eurocurrency 

Market) 

Belli bir dovizin kendi Olkesi dl$Inda yasal dOzenlemelerden bag1ms1z ola

rak bore; almmas1 veya bore; verilmesi i$1emlerinin ger9ekle$tirildigi bu piyasalar
da taraflar merkez bankalan, kamu ve ticari bankalar, bOyOk firmalar ve c;ok ulus
lu $irketlerden olu$maktadir(3). 

Euro-piyasalar (Eurocurrency markets) olarak da adlandinlan bu piyasa
larda serbestc;e degi$tirilebilir (konvertibl) dovizlerin kendi Olkelerindeki ulusal 
para otoritelerinin dOzenlemelerinden bag1ms1z olarak dolarnmda bulunmalarr, 

serbestc;e bore; alma ve bore; verme i$1emlerine konu olmalan sayesinde, banka
lar, bOyOk firmalar ve c;ok uluslu $irketlere yeni finansman olanaklan yarat1lmakta
d1r( 4 ). 

Ornegin, Amerikan Dolannm Amerika Birle$ik Devletleri dI$Indaki Olkeler
de bore; alm1p verilmesi i$lemleri Eoro-dolar (Euro-Dollar) piyasas1rn ortaya 91kart
m1$tir. Benzer $ekilde Euro-mark (Euro-German Marks), Euro-frank (Euro-French 
Francs) ve diger dovizlerin Euro-piyasalan da mevcuttur(5). 

B. ooviz PiY ASASI (FOREIGN EXCHANGE MARKET) 

Belli bir pararnn ba$ka bir para kar$1ltgmda belirli bir tarihte altnmas1 veya 
sat1lmas1 i$1emlerinin yer ald1g1 bu piyasada sozkonusu olan yerel para yabanc1 
bir Olkenin paras1na kar$1l1k altrnp sat11lrken, iki yabanc1 Olke paralan da birbirleri
ne kar$1hk ahrnp sat1labilmektedir(6). 

Ornegin, TOrkiye'deki doviz piyasasmda hem Amerikan Dolan ($) kar$1ltg1 
TOrk Liras1 (Tl) al1m sat1m i$1emleri, hem de Amerikan Dolan ($) kar$1hg1 Alman 
Marki (OM) altm sat1m i$1emleri yer almaktad1r. 

(3) Heinz Riehl and Rita M.Rodriguez, Foreign Exchange and Money Markets: Managing 
Foreign and Domestic Currency Operations, United States of America: Mc Graw Hill Book 
Company, 1983, s.8. 

(4) Oztin AkgOz, Flnansal YOnetlm, Istanbul: 1.0.l§letme FakOitesi Muhasebe EnstitOsO Yaym 
No: 56, 1989, s.523. 

(5) Riehl and Rodriguez, op.cit., s.8. 

(6) Ibid., s.12. 
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Doviz i§lemlerinde sozo edilen valor, dovizlerin taraflar arasrnda el degi§

tirdigi gOnO belirtmektedir. 

DOviz piyasasmda val6r i§lemin taraflarca anla§1ld1g1 gOnden ba§lay1p 

1 y1la kadar uzamakta olup, i§lem fiyat1 dOviz kuru §eklinde belirtilmektedir. Bu pi

yasada yer alan taraflar genelde merkez bankalan, ticari bankalar, finansal kuru

lu§lar, §irketler ve bireylerden olu§urken, piyasada en etkin olan taraf ticari ban

kalard1r(?). 

(7) Center of International Banking Studies, op.cit., s.6. 
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II. DOViZ PiYASASI l!]LEMLERi (FOREIGN EXCHANGE 

TRANSACTIONS) 

Bu piyasada ger9ekle§en i§lemleri iki grupta incelemek gerekmektedir. 

A. Pe§in-Cari l§lemler (Spot Transactions) 

B. Vadeli l§lemler (Forward Transactions) 

A. PE~iN - CARi i~LEMLER (SPOT TRANSACTIONS) 

Belli bir paranm yabanc1 bir para kar§1ltgmda i§lem anmdaki pe§in kur 

(spot rate) Ozerinden iki i§ gOnO val6r0 ile allnip sat1lmas1 i§lemine pe§in veya ca

ri d6viz i§lemi denilmektedir. 

Bu tor i§lemlerin ger9ekle§tigi piyasalara da cari pazar (spot market) ad1 

verilmektedir. 

Pe§in d6viz i§lemlerinde dikkate altnacak esas para Amerikan Dolan ($) 

dir. Dolar d1§rnda diger paralan i9eren cari i§lemlerde ise 9apraz kurlann hesap

lanmas1 gerekmektedir(8). 

<;apraz kurlara ileride daha aynnt1h yer verilmektedir. 

(8) lhsan Ersan, Bankalarda DOvlz YOnetlml, Ankara: TOrkiye Bankalar Birligi Yay1m, 1988, 
s.19. 
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ORN EK 1: Pe§in Doviz i§lemleri 

Bir firma pe§in olarak 1 O May1s 1991 tarihinde 100.000. $ kar§tlrgmda OM 

satin almak istemektedir. Bankasi ile OM/$ pe§in ah§ kuru 1.7300 Ozerinden an

la§mas1 durumunda doviz hareketleri $U §ekilde olmaktad1r. 

1$ = 1.7300 OM 

100.000 $ x 1. 7300 = 173.000 OM 

l~lem Tarihi 
Valor 
OM/$ pe~in kuru 

12 May1s 1991'de 
Firma 

Banka 

10 May1s 1991 
12 May1s 1991 
1.7300 

100.000 $ 
173.000 OM 

100.000 $ 
173.000 OM 

8. VADELi i$LEMLER (FORWARD TRANSACTIONS) 

satacak 
alacakttr. 

alacak 
satacaktir. 

Bir paranm yabanc1 bir para kar§thgmda anla§ma tarihindeki vadeli kur 

(forward exchange rate) Ozerinden ileride belirlenen bir tarihte ahnip sat1lmas1 i§

lemine vadeli doviz i§lemi (forward exchange transactions) denilmektedir. 

Bu tOr i§lemlerde sazkonusu olan vade 7 i§ gOnOnden ba§lay1p 1 y1la ka

dar uzayabilmekte, doviz kuru anla§ma tarihinden belirlendiginden dolay1, vade 

ye kadar gec;en sore ic;indeki kur degi§imleri vadeli kuru etkilememektedir(9). 

(9) Ibid., s.21. 
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Ill. ooviz KURLARI (FOREIGN EXCHANGE RATES) 

DOviz piyasalannda ah§ kuru (bid rate) ve sat1§ kuru (offer rate) olarak be

lirtilen dOviz kurlan iki degi§ik sistem ile ifade edilmektedir. 

A. Dogrudan Kur Sistemi (Direct Quotation System-Price Quotation 

System) 

B. Dolayll Kur Sistemi (Indirect Quotation System - Volume Quotation 

System) 

A. DOGRUDAN KUR SiSTEMi {DIRECT QUOTATION SYSTEM
PRICE QUOTATION SYSTEM) 

Bu sistem yerel pararnn 1 birim yabanc1 para tOrOnden ifade edilmesi de

mektir( 10). 

K1saca, 1 yabanc1 para = ? yerel para olarak gosterilmektedir. 

Kurlarda olu§an degi§ikliklerde yabanc1 para sabit kalmakta, yerel para 

tutannda degi§me olmaktadtr(11 ). 

DOviz kurlanrnn dogrudan kur sistemi ile verilmesinde, Amerika'daki dOviz 

piyasasmda 0.36 $/OM olarak ifade edilen kur 1 OM= 0.36 $ (1 yabanc1 

para = ? yerel para) anlamma gelmekte ve $/OM - 0.36 olarak da belirtilebil

mektedir. 

Diger yandan, Almanya'daki dOviz piyasasmda 2.70 OM/$ olarak ifade 

edilen kur 1 $ = 2. 70 OM (1 yabanc1 para = ? ye rel para) anlamina gel-

(10) Barry Howcroft and Christopher Storey, Management and Control of Currency and 
Interest Rate Risk, Cambridge: Woodhead - Faulkner Limited, 1989, s.5. 

(11) Riehl and Rodriguez, op.cit., s.36. 
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mekte ve OM/$ - 2.70 olarak da belirtilebilmektedir(12). 

ORNEK 2: Dogrudan Kur Sistemi 

Almanya'daki dOviz piyasasmda OM/$ -1.7100/10 kuru verilmektedir. 

Bu ifade 1 $ = 1.7100 OM ve 1 $ = 1.7110 OM anlamma gelmektedir. 

Bu §ekilde verilen OM/$ kurunda $ah§ kuru (veya OM sat1§ kuru) 1.7100, 

$ sat1§ kuru (veya OM ah§ kuru) 1.7110 olarak belirtilmektedir. 

Taraflar arasmda OM/$ kurunu hangi taraf bildiriyorsa, ilk kurun (1.7100) 

bildiren tarafm $ al1§ kuru ve ikinci kurun (1.7110) yine bildiren tarafm $ sat1§ kuru 

olarak dikkate almmas1 gerekmektedir. Oolay1s1yla, ikinci tarafm bu kurlan kabul 

etmesi demek $ satmak istiyorsa 1. 71 OO'den, $ almak istiyorsa 1. 711 O'dan i§lem 

yapmay1 kabul etmesi anlamma gelmektedir. 

B. DOLA YLI KUR SiSTEMi (INDIRECT QUOTATION SYSTEM -
VOLUME QUOTATION SYSTEM) 

Bu sistem yabanc1 pararnn 1 birim yerel para tOrOnden ifade edilmesi de

mektir( 13). 

K1saca, 1 yerel para = ? yabanc1 para olarak gOsterilmektedir. 

Kurlarda olu§an degi§ikliklerde yerel para sabit kalmakta, yabanc1 para 

tutannda degi§me olmaktad1r(14). 

(12) Ibid., s.86. 

(13) Howcroft and Storey, op.cit., s.5. 

(14) Riehl and Rodriguez, op.cit., s.37. 
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ORNEK 3: Dolayh Kur sistemi 

lngiltere'deki doviz piyasasrnda £/$ - 1 .6650/60 kuru verilmektedir. 

Bu ifade 1 £ = 1.6650 $ ve 1 £ = 1.6660 $ (1 yerel para=? yabanc1 

para) anlamrna gelmektedir. 

Dolayh kur sistemi ile verilen £/$ kurunda, kuru bildiren tarafm £ ah~ kuru 

(veya $ satr§ kuru) 1.6650, £ satr!ii kuru (veya $ air§ kuru) 1.6660 olarak belirtil

mektedir. 

C. <;APRAZ KURLAR (CROSS RATES) 

lki yabancr paranrn 090ncO bir yabancr para Ozerinden hesaplanabilen 

kuruna 9apraz kur denilmektedir(15). 

Dovizlerin 9apraz kurlarrnrn hesaplanmas1nda, ilgili 090ncO dOviz Ozerin

den hareket ederek hesaplamayr yapmak zorunlu olmaktadrr. 

ORNEK 4: DM I SFr Capraz Kuru 

DM/SFr 9apraz kurunun hesaplanmasinda SFr/$ ve DM/$ kurlan dikkate ahnmaktad1r. 

SFr/$- 1.5400/1.5410 

1 $ (ah$) = 1.5400 SFr (sat1$) 
1 $ (sat1$) = 1.5410 SFr (all~) 

OM/$- 1.7200/1 .7210 

1 $ (ah$) = 1.7200 DM (sat1~) 

1 $ (sat1$) = 1.7210 DM (ah$) 

(15) Citibank N.A., The Bourse Game Appendices, Istanbul: Center of International Banking 
Studies, 1991, s.20. 
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OM/SFr - X/Y olarak ifade edilirse, 

X: SFr alt~ OM sat1~ ve 

Y: SFr sat1~ OM all~ kurlanm gostermektedir. 

X'in hesaplanmasmda $ Ozerinden izlenecek yol: 

1 $ sat1lacak ve 1.541 O SFr altnacakt1r. 

1 $ almacak ve 1. 7200 OM sat1lacakt1r. 

$alt~ ve sat1~ i$1emleri birbiriyle netle~mekte olup, sonu9ta 1.5410 SFr ah

nacak ve 1. 7200 OM sat1lacakt1r. 

1.5410 SFr 1.7200 OM 
1 SFr X 

x = 1.7200 = 1.1162 OM SFr ah~ OM sat.I~ kuru 
1.5410 

Y'nin hesaplanmasmda $ Ozerinden izlenecek yo!: 

Benzer d0$0nO~le, 

1 $ ahnacak ve 1.5400 SFr sat1lacakt1r. 

1 $ sat1lacak ve 1.7210 OM almacaktir. 

$ alt~ sat1~ i~lemleri birbiriyle netle§mekte olup, sonu9ta 1.5400 SFr sat1la

cak ve 1. 7210 OM almacakt1r. 

1.5400 SFr 1.7210 OM 
1 SFr Y 

y = 1. 7210 = 1.1175 OM SFr sat1~ OM ah~ kuru 
1.5400 

Bu i§lemlerin sonucunda, OM/SFr - 1.1162/1.1175 olarak belirlenmekte-

dir. 
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IV. DOViZ POZiSVONU (FOREIGN EXCHANGE POSITION) 

Doviz piyasasinda gerek pe§in gerekse vadeli doviz i§lemini ger9ekle$ti

ren bir kurulu$, i§lem fiyat1rnn doviz kuru olarak belirlenmesinden dolay1 kur riski 

ta$1makta, bu nedenle yerel paras1 haricindeki tom yabanc1 paralarda bu tor i$

lemlerden dogan doviz pozisyonu (foreign exchange position) yaratmI§ olmakta

dir. 

A. NET oOviz POZiSYONU (NET EXCHANGE POSITION) 

Belli bir yabanc1 para tOrOnden varl1klar ve nakte don0$tOrOlmemi$ 

(unliquidated) vadeli ahmlar ile ayrn yabanc1 paradaki borglar ve nakte donO§tO

rOlmemi§ vadeli sat1mlar arasindaki fark net doviz pozisyonunu olu$turmakta

dir(16). 

BOylece, 

Net DOviz 
Pozisyonu = varllklar + Nakte dOnO~tOrOimemi~ 

vadeli ahmlar 

§eklinde gosterilebilmektedir. 

Borclar + Nakte dOnO~tOrOimemi~ 
vadeli sat1mlar 

Net doviz pozisyonu O<{ degi§ik $ekilde olu$turulmaktad1r. 

1. Uzun pozisyon (long position - overbought position) 

2. K1sa pozisyon (shot position - oversold position) 

3. Kapah pozisyon (square position) 

16) Ibid., s.5. 
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1. Uzun Pozisyon (Long Position - Overbought Position) 

Sozkonusu yabanc1 para tOrOnden ifade edilen varl1klann bon;lardan faz
la olmas1 durumunda o parada uzun pozisyon yarattlmaktadir. 

VARLIKLAR > BORQLAR ................. UZUN POZISYON 

Ba§ka bir deyi§le, uzun pozisyon yabanc1 para tOrOnden allmlann sat1m
lardan fazla olmas1 durumunda ortaya Q1kmaktad1r. 

2. K1sa Pozisyon (Short Position - Oversold Position) 

Sozkonusu yabanc1 para tOrOnden ifade edilen varllklann borQlardan az 
olmas1 durumunda o parada k1sa pozisyon yarat1lmaktad1r. 

VARLI KLAR < BORQLAR ... . . ... . .. . ..... KISA POZISYON 

Ba§ka bir deyi§le, k1sa pozisyon yabanc1 para tOrOnden altmlann sat1mlar
dan az olmas1 durumunda ortaya Q1kmaktad1r. 

3. Kapal1 Pozisyon (Square Position) 

Sozkonusu yabanc1 para tOrOnden ifade edilen varltklann borQlara e§it ol

mas1 durumunda o parada kapalt pozisyon yarat1lmaktad1r(17). 

VARLIKLAR = BORQLAR ................. KAPALI POZISYON 

Ba§ka bir deyi§le, kapalt pozisyon yabanc1 para tOrOnden altmlann sat1m
lara e§it olmas1 durumunda ortaya Qlkmaktadir. 

Doviz pozisyonundaki degi§imler kurulu§un yabanc1 para tOrOnde yapt1g1 

i§lemlerden kaynaklanmaktadtr. Gerek pe§in doviz i§lemleri gerekse vadeli do

viz i§lemleri o dovize ait doviz pozisyonunu i§lemin gerQekle§tigi gOn anmda etki
lemektedir( 18). 

(17) Ibid., s.6. 

(18) Swiss Bank Corporation, Foreign Exchange and Money Market Operations, Zurich: Swiss 
Bank Corporation, 1983, s.41. 
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ORNEK 5: Uzun, K1sa ve Kapall Pozisyonlar 

Almanya'daki ABA Bankas1'nrn 1 O May1s 1991 'de DM kar~1llgmda $ i~lem

leri ~unlardir: 

1.1$1em: 
2.1$1em: 

100.000 $ 
300.000 $ 

pe$in sat1$ 
pe$in ah$ 

Bankarnn bu i~lemlerden dolay1 $ dOviz pozisyonu ve muhabir bankasm

daki $ hesab1 ~u ~ekilde etkilenmektedir. 

$ 
POZiSYONU HESABI 

Ba$lang1Q pozisyonu 0 0 
1.1$1em - 100.000 - 100.000 
2.1$1em + 300.000 + 300.000 

Net pozisyon: (UZUN) + 200.000 + 200.000 

Banka bu i~lemler sonucunda 1 O May1s 1991 gOnOnO + 200.000 $ uzun 

pozisyon ve $ hesabmda 200.000 $ bakiye ile kapatmaktad1r. 

Aynr bankarnn 10 Haziran 1991 'de DM kar~1hgmda $ i~femferi §Unlard1r. 

1.1$1em: 
2.1$1em: 

Bu durumda, 

Ba$lang1Q pozisyonu 
1.1$1em 
2.1$1em 

Net pozisyon: (KISA) 

100.000 $ 
300.000 $ 

POZiSYONU 
0 

+ 100.000 
-300.000 

-200.000 

pe$in ah$ 
pe$in sat1$ 

$ 
HESABI 

0 
+ 100.000 
-300.000 

- 200.000 

Banka bu i§lemler sonucunda 10 Haziran 1991 gOnOnO - 200.000 $ k1sa 

pozisyon ve $ hesabmda 200.000 $ eksik bakiye ile kapatmaktad1r. 
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Ayrn bankarnn 1 O Temmuz 1991 'de OM kar§tllg1nda $ i§lemleri §Unlard1r: 

1. i~lem: 100.000 $ pe~in all~. 

2. l~lem: 100.000 $ pe~in sat1~ 

Bu durumda, 

$ 
POZiSYONU HESABI 

Ba~lang1c; pozisyonu 0 0 
1. l~lem + 100.000 + 100.000 
2. l~lem -100.000 -100.000 

Net pozisyon: (KAPALI) 0 0 

Banka bu i§lemler sonucunda 10 Temmuz 1991 gOnOnO kapall pozisyon 

ve $ hesabmda bakiye kalmaks1zm kapatmaktad1r. 

ORNEK 6: Pe§in ve Vadeli i§lemler 

Almanya'daki ABA Bankas1'rnn 10 May1s 1991 gOnO OM kar§tllgmda $ i§

lemleri §unlard1r: 

1. i~lem: 
2. l~lem: 

100.000 $ 
·300.000 $ 

pe~in all~. 

3 - ay vadeli alt~ 

Bankarnn bu i~lemlerden do!ay1 $ doviz pozisyonu ve muhabir bankasm

daki $ hesab1 ~u ~eki!de etki!enmektedir. 

Ba~lang1g pozisyonu 
1. i~lem (PE$1N) 
2. l~lem (VADELI) 

Net pozisyon: (UZUN) 

POZiSYONU 
0 

+ 100.000 
+ 300.000 

+ 400.000 

$ 
HESABI 

0 
+ 100.000 

+ 100.000 
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Bankarnn bu i§lemlerden dolay1 $ doviz pozisyonu ve muhabir bankasrn

daki $ hesab1 §U §ekilde etkilenmektedir. 

Bankanm bu i§lemler sonucunda 10 May1s 1991 'deki $ pozisyonu vadeli 

i§lemin pozisyonu arnnda etkilemesinden dolay1 + 400.000 $ uzun pozisyon olur
ken vadeli i§leme ait 300.000 $ vadede ahnacag1 igin $ hesab1 100.000 $ bakiye 

gostermektedir. 

ORNEK 7: Bir 6nceki Gilnden Pozisyon Ta~1ma 

ABA Bankasi 9 May1s 1991 gOnOnO + 10.000.000 $ uzun pozisyon ile ka
patmI§tir. 

Banka 1 O May1s 1991 gOnOne + 10.000.000 $ uzun pozisyonla ba§lam1§ 
ve DM kar§1hg1 §U i§lemleri gergekle§tirmi§tir: 

1. i~lem: 
2. i~lem: 

Ba~lang19 pozisyonu 
1. l~lem (PE$iN) 
2. l~lem (VADELi) 

Net pozisyon: (UZUN) 

2.000.000 $ 
3.000.000 $ 

$ POZiSYONU 
+ 10.000.000. 
-2.000.000 
-3.000.000 

+ 5.000.000 

firmaya pe~in satJ~ 
bankaya 3 - ay vadeli sat1~. 

Banka bu i§lemler sonucunda 10 Mayrs 1991 gOnOnO + 5.000.000 $ uzun 

pozisyon ile kapatmaktad1r( 19). 

Yukanda a91klanan 09 degi§ik doviz pozisyon durumlarmdan krsa ve 

uzun pozisyon ta§1mak beraberinde kur riski (exchange rate risk) ve likidite riskini 

(liquidity risk) getirirken, kapah pozisyonda bu riskier sozkonusu olmamaktad1r. 

Kur riski krsa veya uzun doviz pozisyonu ta§1ma durumunda doviz kuru

nun degi§mesi sonucu kar veya zarann olu§masr §eklinde ortaya Qikmaktadrr. 

Likidite riski ise, yabanc1 bir parada uzun pozisyonda olup piyasada ahc1 

bulunmad1g1 i9in dovizlerin sat1lamamas1 veya k1sa pozisyonda olup piyasada 

(19) Ibid., s.41. 
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sat1c1 bulunmad1g1 i9in dovizlerin allnamamas1 §eklinde ortaya g1kmaktad1r(20). 

ORNEK 8: Uzun Pozisyon Durumunda Kur Riski 

Almanya'daki ABA Bankasi 10 May1s 1991 gOnOnO OM/$ - 1.7100 kuru 

Ozerinden + 200.000 $ uzun pozisyon ile kapatmaktad1r. 

Oolay1s1yla ertesi gono + 200.000 $ uzun pozisyon ile avacaktir. 

- 11 May1s 1991 'de piyasada 

OM/$ kuru 1. 7200'ye yOkselirse, banka 200.000 $'1 1. 7200'den piyasada 

satabilecektir. 

Banka, 

200.000 $ x 1. 7200 = 344.000 OM alacaktir. 

Uzun pozisyonun bankaya maliyeti 

200.000 $ x 1.7100 = 342.000 OM olmu§tur. 

(Banka uzun pozisyonu olu§turan 200.000 $'1 almak iQin 342.000 OM ode-

mi§tir). 

Oolay1s1yla bankanm, 

344.000 OM - 342.000 OM = + 2.000 OM kan olmaktadir. 

- 11 May1s 1991 'de piyasada 

OM/$ kuru 1.7000'e dO§erse, bu durumda banka 200.000 $'e 1.7000'den 

piyasada satmak durumunda kalacakt1r. 

Banka, 

200.000 $ x 1. 7000 = 340.000 OM alacaktir. 

Uzun pozisyonun bankaya maliyeti, 

200.000 $ x 1.7100 = 342.000 OM olmu§tur. 

(20) Citibank N.A., op.cit., s.7. 
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Oolay1s1yla bankarnn, 

340.000 OM - 342.000 OM = - 2.000 OM zaran olmaktad1r. 

ORNEK 9: K1sa Pozisyon Durumunda Kur Riski 

Almanya'daki ABA Bankasi 10 May1s 1991 gOnOnu OM/$ - 1.7100 kuru 

Ozerinden - 200.000 $ k1sa pozisyon ile kapatmaktad1r. 

Oolay1s1yla ertesi gOnO - 200.000 $ k1sa pozisyon ile ac;acakt1r. 

- 11 May1s 1991 'de piyasada 

OM/$ kuru 1. 7200'ye yOkselirse, banka 200.000 $'e 1. 7200'den piyasa

dan alabilecektir. 

Banka, 

200.000 $ x 1. 7200 = 344.000 OM Odeyecektir. 

K1sa pozisyondan dolay1 bankarnn kazanc1 

200.000 $ x 1.7100 = 342.000 OM olmu§tur. 

(Banka k1sa pozisyonu olu§turan 200.000 $'e satmak i9in 342.000 OM al

mi§tir). 

Oolay1s1yla bankarnn, 

342.000 OM - 344.000 OM = - 2.000 OM zaran olmaktad1r. 

- 11 May1s 1991 'de piyasada 

OM/$ kuru 1.7000'e dO§erse, bu durumda banka 200.000 $'e 1.7000'den 

piyasadan alabilecektir. 

Banka, 

200.000 $ x 1. 700 = 340.000 OM Odeyecektir. 

K1sa pozisyondan dolay1 bankanrn kazanc1 200.000 $ x 1. 7100 = 
342.000 OM olmu§tur. 
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Oolay1s1yla bankanin, 

342.000 OM - 340.000 OM = + 2.000 OM kan olmaktadir. 

ORNEK 10: Uzun ve Kasa Pozisyonlarda Likidite Riski 

- Almanya'daki ABA Bankasi 10 May1s 1991 gOnOnO + 200.000 $ uzun 

pozisyon ile kapatmaktad1r. Oolay1s1yla ertesi gOnO + 200.000 $ uzun pozisyon 

ile a9acakt1r. 

11 May1s 1991 'de banka 200.000 $ satmak ve uzun pozisyonunu kapat

mak istemekte ancak piyasada $ ahc1s1 bulamamaktad1r. Bu durumda banka 

200.000 $'e OM'a 9evirmekte zorlanacak ve likidite riski ile kar§I kar§1ya kalacak

tir. 

Piyasadaki bankalann 9ogunun belli bir dOvizde uzun pozisyonda olup, 

bu dOvizleri al1c1 olmamasindan dolay1 satamamalan §eklinde gOzlenen bu du

rum k1sa sOrede doviz kurunun dO~mesine yol a9maktadir. 

- ABA Bankasi 10 Haziran 1991 gOnOnO - 200.000 $ k1sa pozisyon ile 

kapatmaktad1r. 

Oolay1s1yla ertesi gOnO - 200.000 $ k1sa pozisyon ile ac;acakt1r. 

11 Haziran 1991 'de banka 200.000 $ almak ve k1sa pozisyonunu kapat

mak istemekte ancak piyasada $ sat1c1s1 bulamamaktad1r. Bu durumda banka 

OM'in $'a 9evirmekte zorlanacak ve likidite riski ile kar~1 kar§1ya kalacakt1r. 

Piyasadaki bankalann 9ogunun belli bir dOvizde k1sa pozisyonda olup, bu 

dOvizleri sat1c1 olmamasindan dolay1 alamamalarr ~eklinde gozlenen bu durum k1-

sa sOrede dOviz kurunun yOkselmesine yo! a9maktadir. 

Uzun veya k1sa pozisyon ta~1maktan dolay1 ortaya 91kabilecek kur riski ve 

likidite riskinden OtOrO her dOviz cinsindeki net dOviz pozisyonunun gOn ic;inde 

sOrekli takip edilmesi gerekmektedir. 

Bu risklerden korunmak amac1yla uzun veya k1sa olan net dOviz pozisyo-
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nu pe§in veya vadeli bir i§lemle kapat11abilmektedir(21 ). 

Ornegin, gOn sonunda net $ pozisyonu - 200.000 $ k1sa pozisyon veriyor

sa ayrn gOn 200.000 $'Ilk pe§in veya vadeli alim i§lemi yap1larak pozisyon kapat1-

labilmektedir. 

Net $ pozisyonunun + 200.000 $ uzun pozisyon olmas1 durumunda ise, 

ayrn gun 200.000 $'Ilk pe§in veya vadeli sat1m i§lemi yap1Iarak pozisyon kapat1la

bilmektedir. 

B. DEALER POZiSYONU {DEALER POSITION) 

Bankarnn doviz alim sat1m i§lemlerini ger9ekle§tiren ki§ilere "dealer• denil

mektedir. 

Dealer pozisyonu ise degi§ik doviz torlerinde yap1Ian alim sat1m i§lemle

rinden kaynaklanan vadesine bak1lmaks1zin tOm pe§in ve vadeli doviz i§lemleri

nin olu§turdugu gOnlOk doviz pozisyonunu gostermektedir(22). Herhangi bir gOn

de dealer pozisyonu bankanin toplam doviz pozisyonundan farkl1 olabilmektedir. 

Zira banka belli doviz varliklanrn, ornegin yurtdI§Indaki uzun vadeli yatmmlanrn 

beklentileri dogrultusunda kur riskine kar§I korumak istemeyebilir ve bu uzun do

nemli doviz varl1klanrn doviz i§lemlerinin gOnlOk takip edildigi dealer pozisyonuna 

katmayabilir(23). 

Dolay1s1yla gOn!Ok dealer pozisyonu takip edilirken, farkhhk gosterebile

cek olan toplam banka doviz pozisyonunun da bilinmesi gerekmektedir. 

C. DOLAR BAZINDA DEALER POZiSYONU 

Degi§ik dovizlerde olu§turulan uzun veya k1sa pozisyonlardan kaynakla

nan toplam r~skin gorOlebilmesi i9in bu pozisyonlann ortak bir dOviz tOrOnden 

gosterilmesi gerekmektedir. Doviz piyasalannda tom doviz kurlannm $'a kar§1 be-

(21) Ibid., s. 7. 

(22) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.42. 

(23) Ibid. 
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lirlenmesinden dolay1 dealer pozisyonunun $ bazinda takip edilmesi daha uygun 

olmaktadir(24 ). 

ORNEK 11: $ Bazmda Gun I Ok Dealer Pozisyonu 

lsvi9re'deki ABA Bankas1rnn gOnlOk doviz pozisyonu ~u !?ekildedir: 

lngiliz Sterlini 
Alman Marki 
Frans1z Frang1 
Japon Yeni 

£ 
OM 
FF 

Yen 

- 2.000.000 
-5.000.000 
-6.000.000 

+ 300.000.000 

$ Bazmda GOnlOk Dealer Pozisyonu 

£ 
DM 
FF 

Yen 
$ 

Net$ 

Uzun 
$ 3.240.000 
$ 2.923.977 
$ 1.016.949 

300.000.000 
7.180.926 
5.038.069 

K1sa 
2.000.000 
5.000.000 
6.000.000 

$ 2.142.857 
2.142.857 

k1sa pozisyon 
k1sa pozisyon 
k1sa pozisyon 
uzun pozisyon 

Kur 
1.6200 
1.7100 
5.9000 
140.00 

$ bazinda toplam pozisyonu, yani toplam riski olu~turmaktadrr. 

(24) Ibid. 
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v. VADELi oOviz i$LEMLERi 

A. TANIMI 

Bir paranm yabanc1 bir para kar§1hgmda anla§ma tarihindeki vadeli kur 

(forward exchange rate) Ozerinden ileride belirlenen bir tarihte ahnmas1 veya sa

t1lmas1 i§lemine vadeli doviz i§lemi (forward exchange transactions) denilmekte

dir. Bu tor i§lemlerdeki Onemli nokta, vadeli kurun anla§marnn yaprld1g1 gOn ke

sinle§mesi ancak dovizlerin ahm satrm i§leminin belirlenen vadede yap1lmas1 hu

susudur(25). 

B. VADELi i~LEMLERiN YAPILMASINDAKi AMA<;LAR 

Doviz piyasalannda vadeli i§lemler yap1h§ ama9larma gore 09 grupta in

celenebilmektedir. 

1- Ticari i§lemlerden Kaynaklanan Vadeli i§lemler 

Bu grupta ticari i§lemlerden dogabilecek kur riskine kar§1 korunmak 

amac1yla yap1lan vadeli i§lemler yer almaktad1r. 

Uluslararasr ticarette yaprlan ithalat ve ihracat i§lemleri, odemelerin yapr

lacagr tarihte dogabilecek olan kur riski goz onOne almarak vadeli doviz i§lemleri 

olarak yaprlabilmektedir. 

Ornegin, lsvi9re'de yerle§ik bir ithalatc;r firma gerc;ekle§tirdigi 90 gOn va

deli ithalat i§lemi ic;in OM odemesi yapacaktrr. Bu durumda, ithalat91 firma 90 gOn 

sonra DM'rn yerel parasr olan lsvic;re Frangr (SFr) kar§rsrnda deger kazanmas1 

(25) Steven Bell and Brian Kettell, Foreign Exchange Handbook, London: 1983, s.16. 
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§eklinde kar§rla§abilecegi kur riskine kar§1 kendini korumak amac1yla 90 gOn va

deli OM all§ i§lemi yapmak isteyecektir. Vadeli SFr/DM kurunun Onceden belirlen

mesi sayesinde firma 90 gOn boyunca olu§abilecek kur artr§rna kar§I kendini ko

rumu§ olmaktadrr. 

Benzer durumda, lsvi9re'deki ihracat91 firma ihracat bedelini 3 aysonra $ 

olarak tahsil etmektedir. $'in 3 ay sonra SFr kar§rsrnda deger yitirmesi §eklinde 

ortaya c;1kabilecek olan kur riskine kar§r kendini korumak amac1yla, 90 gOn vadeli 

$ sat1§ i§lemi yapmak isteyecektir. Vadeli SFr/$ kurunun Onceden belirlenmesi 

sayesinde, ihracat91 firma 90 gOn boyunca olu§abilecek kur dO§O§One kar§1 ken

dini korumu§ olmaktad1r. 

Bu amac;larla yaprlan vadeli dOviz i§lemleri kur riskinden korunmak anla

mrna gelen "hedging" veya "covering" i§lemleri olarak da adlandrnlabilmektedir. 

Ticari baglantrlardan kaynaklanan vadeli dOviz i§lemlerine ait Ornekler ile

ride aynntrll olarak verilmektedir. 

2- Finansal i§lemlerden Kaynaklanan Vadeli i§lemler 

Bu grupta ticari olmayan tOrden finansal i§lemlerden dogabilecek kur ris

kine kar§1 korunmak amac1yla yaprlan vadeli i§lemler yer almaktad1r. 

Yabanc1 para tOrOnde yap1lan menkul deger yatinmlan, Olke d1§indaki 

yavru §irketlere verilen krediler, uluslararas1 para piyasas1 i§lemleri ve dogrudan 

yatmmlar olarak Orneklendirilebilecek olan bu tor i§lemlerde de amac; vadeli soz

le§meler sayesinde olu§abilecek kur riskine kar§1 korunmakt1r(26). 

Finansal i§lemler sonucu olu§an yabanc1 para tOrOndeki varllklar (foreign 

currency assets) vadeli sat1m i§lemleri ile, yabanc1 para tOrOndeki borc;lar 

(foreign currency liabilities) ise vadeli allm i§lemleri ile kur riskine kar§I korunmak

tadir. 

(26) Ersan, op.cit., s.22. 
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ORNEK 12: Finansal i~lemlerden Kaynaklanan Vadeli i~lemler 

ABD'de faaliyette bulunan bir firma uluslararas1 piyasalardan 3 ay sore ile 

% 12'den 1.000.000 £ bor9lanmaktad1r. 

Bore; tutan 

Faiz orarn 

Vade 

Vadede odenecek 

borct turan 

£/$ pe$in kuru 

1.000.000£ 

% 12 

3 ay 

1.030.000£ 

[1.000.000 + (1.000.000x0.12x(3/12))] 

1.6500 - 1.6525 

Firma bore; ald1g1 1.000.000 £'ni pe$in £/$-1.6500 kurundan satarak 

1.650.000 $ almaktad1r. Borcun vadesinde olu$acak £/$ pe$in kurundan dolay1 

ortaya 91kabilecek kur riskinden, vadede odeyecegi 1.030.000 £'ni bugOnden 3-

ay vadeli £ allm i$1emi yaparak korunabilmektedir. 

Boylelikle firmarnn cari piyasada pe$in sat1m i$1emi ile yerel paraya do

n0$tOrOlen yabanc1 para tOrOndeki borcu ayrn anda yaprlan vadeli bir allm i9lemi 

ile kur riskine kar91 korunmu$ olmaktad1r. 

3- SpekOlasyon Amac1yla Yap1lan Vadeli i~lemler 

l!erideki bir vadede olu$abilecek kur artl$1 veya kur d0$0$0 beklentilerine 

bagll olarak yaprlan bu tOr vadeli i9lemlerde esas ama9 kurlar Ozerinde spekOlas

yon yaprlarak kar elde edilmesidir. 

Vadeli allm veya sat1m i$1emi, vadede kurlann beklentiler dogrultusunda 

ger9ekle$mesi halinde ters yonde bir pe$in al1m veya sat1m i$1emi ile kapatrlarak 

vadeli kur ve vadedeki pe$in kur arasrndaki farktan kar elde edilmektedir(27). 

(27) Howcroft and Storey, op.cit., s.6. 
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ORNEK 13: SpekOlasyon Amac;ll Vadeli i~lemler 

£/$ kuru Ozerine spekOlasyon yapan bir spekOlatOr 3 ay sonraki pe~in £ 
kurunun bugOnkO 3-ayhk £/$ vadeli kuru - 2.2770'e k1yasla daha dO§Ok olacag1rn 

tahmin etmektedir. 

SpekOlatOr bugOnden vadeli £ satacak ve 3 ay sonra beklentisinin ger

Qekle§mesi durumunda dO§Ok kurdan £'i geri alacakt1r. 

BugOn 3-ay vadeli 1 £ satacak 
3-ay vadeli 2.2770 $ alacaktir. 

3 ay sonra £/$ pe§in kuru - 2.2000 olmas1 durumunda, 

pe$in 1 £ alacak 
pe$in 2.2000 $ satacakbr. 

Boylelikle spekOlator £ ba§1na (2.2770-2.2000) = 0.077 $ kar elde etmek

tedir(28). 

SpekOlasyon amac1yla yap1lan vadeli i§lemlerde beklentilerin dogru Q1k

mas1 riski sozkonusu olmakta ve bu i§lemler zararla sonuctlanabilmektedir. 

c. VADELi oOviz KURLARI {FORWARD EXCHANGE RATES} 

1- Piyasalarda Vadeli Doviz Kurian 

Vadeli doviz kuru (forward exchange rate) sOzle§me tarihinde geQerli 

olan pe§in doviz kuruna dovizler Ozerinden elde edilebilen net faiz fark1nm yans1-

t1lmas1 ile belirlenmektedir. 

Piyasalarda vadeli doviz kuru iki §ekilde belirtilmektedir: 

a) lskonto veya prim (discount or premium) §eklinde, 

(28) Bell and Kettell, op.cit., s.29. 



- 26 -

b) Vadeli doviz kuru (outright forward rate) $eklinde. 

a) iskonto ve Prim (Discount/Premium) 

lskonto belli bir dovizin ba$ka bir dovize ·kar$1 vadeli piyasada cari piya

saya oranla daha ucuz altrnp sat1lmas1 durumunu belirtmektedir. 

Prim ise belli bir dovizin ba$ka bir dovize kar$1 vadeli piyasada cari paya

saya oranla daha pahah alirnp sat1lmas1 durumunu belirtmektedir. 

lki doviz arasmda, para piyasasmda faiz getirisi daha yOksek olan para 

vadeli payasada iskontolu durumda; faiz getirisi daha d0$0k olan para ise vadeli 

piyasada primli durumda i$1em gormektedir(29). 

Oengeli bir pazarda borc;:lanma ve yatinmm tOm paralar iQin net getirisi 

ayrn olacakt1r. Oolay1s1yla yOksek faizli yatinmdan kazarnlan vadeli piyasada is

konto ile kaybedilirken, d0$0k faizli paraya yatinmm kayb1 vadeli piyasadaki d6-

viz kazanc1 ile dengelenecektir(30). 

lskonto ve prim, d6vizler arasindaki net faiz farkindan (interest rate diffe

rential) hareket edilerek doviz kuru fark1 (exchange rate differential - swap points) 

olarak ifade edilmektedir. 

ORNEK 14: iskonto ve Prim 

OM/$ pe$in kuru 

OM/$ vadeli kuru 

1.7100 

1.7450 

Bu durumda cari piyasada 1 $ = 1.7100 OM olarak i$1em gorOrken, vadeli 

piyasada 1 $ == 1. 7 450 OM olarak i$1em gormektedir. Oolay1s1yla, $ vadeli piyasa

da OM'a kar$I primli durumdad1r. Ayrn zamanda OM vadeli piyasada $'a kar$1 is

kontolu durumdad1r. 

Oovizlerdeki iskonto veya primin y1llik bazda yOzdesel degeri a$agrdaki 

formOI ile hesaplanmaktad1r(31 ): 

(29) Citibank N.A., op.cit., s.23. 

(30) Ersan, op.cit., s.23. 

(31) Bell and Kettell, op.cit., s.22. 
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iskonto/Prim tutan x 360 gOn 
Y1lhk lskonto/Prim = x 100 

Pe~in d6viz kuru x Vadeli i~lemin gOn say1s1 

ORNEK 15: iskonto ve Primin (%) Olarak Hesaplanmas1 

OM/$ pe$in kuru 

3-ay vadeli OM/$ kuru 

1.7100 
1.7450 

$ vadeli piyasada OM'a kar$t primlidir. 

3 ayltk prim tutan = 1.7450- 1.7100 = 0.035 

Y1ll1k Prim(%) = o.o35 x 360 x 100 = % 8.19'dur. 
1.7100 x 90 

b) Vadeli Doviz Kuru (Outright Forward Rate) 

lskonto ve primin doviz kuru farkt (exchange rate differential - swap 

points) olarak ifade edilerek, primli durumda pe$in kura doviz kuru farktntn ilave 

edilmesi veya iskontolu durumda ise pe$in kurdan doviz kuru farktntn Qtkanlmas1 

ile bulunan kur, vadeli doviz kurunu belirtmektedir. Oolay1s1yla, doviz kuru farkt 

vadeli kur ile pe$in kur arasindaki pozitif veya negatif fark1 olu$turmaktad1r. 

lskonto ve prim durumlan ile ilgili bir genelleme yap1ld1ginda; alt$ ve satt$ 

$8klinde bildirilen doviz kuru farklanndan all$ i$1emini gosteren kur fark1rnn satt$ 

i$1emini gosteren kur farkindan bOyOk olmas1 durumunda, bu kur farklan iskonto 

durumunu gostermekte ve pe$in doviz kurundan Qlkanlarak vadeli doviz kuru bu

lunmaktad1r. Bunun yarn s1ra, alt$ i$1emini gosteren kur fark1rnn satt$ i$1emini gos

teren kur farktndan kOQOk olmas1 durumunda, bu kur farklan prim durumunu gos

termekte ve pe$in doviz kuruna ilave edilerek vadeli doviz kuru bulunmakta

dtr(32). 

(32) Howcroft and Storey, op.cit., s.5. 
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ORNEK 16: Baz Doviz ic;in iskonto Durumunda Vadeli Kurlar 

OM/$ pe~in kuru 1.8880-1.8885 

3-ay vadeli OM/$ 56-51 

Bu iki doviz arasrnda $, OM'a kar~r daha degerli olmasr nedeniyle baz do

viz olarak ahnmaktad1r. 

OM/$ pe§in kuru 

3-ay vadeli OM/$ 

3-ay vadeli OM/$ kuru 

(3 months outright forward rate) 

1.8880 

- 0.0056 

1.8824 

$ vadeli piyasada OM'a kar~r iskontoludur. 

1.8885 

- 0.0051 

1.8834 

ORNEK 17: Baz Doviz ic;in Prim Durumunda Vadeli Kurlar 

OM/$ kurunda baz doviz $ 
OM/$ pe§in kuru 1.8880-1.8885 

3-ay vadeli OM/$ 51 - 56 

OM/$ pe§in kuru 1.8880 - 1.8885 

3-ay vadeli OM/$ 

3-ay vadeli OM/$ kuru 

+ 0.0051 - + 0.0056 

'1.8931 '1.8941 

(3 months outright forward rate) 

$ vadeli piyasada OM'a kar~1 primlidir(33). 

2- Vadeli Doviz Kurunun Piyasa Verileri ile Hesaplanmas1 

Vadeli doviz kurunun hesaplanmasmda gerekli olan dOviz kuru fark1 

(exchange r~te differential - swap points) piyasa verilerine gOre belirlenmekte 

olup desimal veya yOzdesel olarak ifade edilmektedir. 

Swap oranr olarak da adland1nlan bu kur fark1 desimal olarak ~u formOI 

yard1m1yla hesaplanmaktad1r. 

(33) Ibid. 
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Swap orarn = Pe~in d()viz kuru x Faiz fark1 x Vadeli i~lemin gOn say1s1 
360 gun x 100 

Swap orarnnm bilinmesi durumunda faiz farkmm hesaplanmas1 ic;in, 

Faiz fark1 = _S_w_a_p_o_r_a_rn_x_3_6_0_g_O_n~~~~~~~ x 
100 

Pe~in d5viz kuru x Vadeli i~lemin gOn say1s1 

formOIO kullanrlmaktad1r(34). 

Bu formOllerde para ve doviz piyasalannda gec;erli olan hangi verilerin 

kullarnlmas1 gerektigi hususu ileride verilen orneklerde aynnt11l olarak belirtilmek

tedir. 

ORNEK 18: Yabanc1 Para Sat1~ i~lemi i~in Vadeli Kurun Belirlenmesi 

lsvic;re'deki ithalatc;1 firma 3-hafta vadeli 1.000.000 $ all§ i§lemi ic;in ban

kasmdan SFr/$ vadeli sat1~ kuru istemektedir. 

Ayrn anda piyasada gec;erli olan kurlar ve faiz oranlan §Unlardir: 

SFr/$ pe§in kuru 

3-haftal rk $ f aizi 

3-haftalrk SFr faizi 

1.4600 - 1.4800 
%10-%11 

% 7 - %8 

Banka para ve doviz piyasalannda gecerli olan verilerden hareketle SFr/$ 
vadeli sat1§ kurunu a§agrdaki §ekilde belirleyecektir. 

Burada hesaplanan kur ba§aba§ vadeli kur (break-even rate) olmaktad1r. 

1. Firma 

Dolay1s1yla, 

Banka 

3-hafta vadeli 
3-hafta vadeli 

3-hafta vadeli 
3-hafta vadeli 

(34) Citibank N.A., op.cit., s.26. 

$ 
SFr 

$ 
SFr 

alacak 
satacakt1r. 

satacak 
alacakt1r. 
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2- Banka vadeli $ sat1~ i~leminin yap1lmas1 durumunda -1.000.000 $ k1sa 

pozisyon yaratmaktad1r. 

3- Banka kur riskinden korunmak amac1 ile k1sa pozisyonunu kapatmak 

isteyecek (hedging, covering) ve 1.000.000 $'1 cari piyasada pe~in 

SFr/$ -1.4800 kurundan satin alacaktir. 

4- Pe~in satin ald1g1 1.000.000 $'1 para piyasasmda 3 hafta sore ile 

% 1 O'dan bor9 verirken, bu pe§in i§lemden dolay1 odemesi gereken SFr'lan da 

gene 3 hafta sore ile % 8'den borglanacaktir. 

Bu durumda ortaya 91kan net faiz fark1 bankanin lehinde 

(% i 0-%8)= % 2'dir. 

Dolay1s1yla banka firmaya SFr kar§1hg1 $'1 1 .4800'den i§lem yapt1g1 pe§in 

kura k1yasla vadeli piyasada % 2 orarnnda daha ucuza satmay1 kabul edecektir .. 

5- Banka % 2 orarnnda net faiz fark1n1 (faiz kazanc1) kur farkma donO~tO

rerek swap orarnrn belirleyecektir. 

SFr/$ pe§in kuru 

Faiz fark1 

Vadeli i§lemin gon say1s1 

Swap orarn = 
1.4800 x 2 x 21 

100 x 360 

1.4800 

%2 

21 

= 0.0017 

Desimal olarak 0.0017 bulunan swap orarn k1saca 17 olarak da ifade edil

mektedir. 

6- SFr/$ pe§in kuru 

3-haftalik SFr/$ 

3-haftalik SFr/$ vadeli kuru 

1.4800 

- 0.0017 

1.4783 

(3-weeks outright forward rate) 

Banka ithalat91 firmaya SFr kar§1hg1 $ satI§ i~lemi igin ba§aba§ vadeli sat1~ 

kurunu 1.4783 olarak belirlemektedir. 
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Bankarnn pe§in ve vadeli olarak gerc;ekle§tirdigi bu i§lemler sonucunda, 

$ pozisyonu, $ ve SFr hesaplan incelendiginde §U durum gOzlenmektedir: 

Ba~langu; pozisyonu 

Vadeli sat1~ i~lemi 

Pe~in ah~ i~lemi 

(SFr/$ - 1.4800) 

$'in o/o 10'dan 3 hafta sore ile 
bore; verilmesi 

SFr'in o/o 8'den 3 hafta sore ile 
bore; altnmas1 

Net pozisyon : (KAPALI) 

$ 
POZISYONU 

0 

-1.000.000 

+1.000.000 

0 

SFr 
HESABI HESABI 

0 0 

+1.000.000 -1.480.000 
(1.000.000x1 .4800) 

-1.000.000 

+1.480.000 

0 0 

Onceden de belirtildigi Ozere, dengeli pazarda yap1lan SFr ile $ tOrOnden 

borc;lanma ve yatmmlann net getirisi ayrn olmaktad1r. 

Y1lhk bazda net % 2 orarnndaki yOksek faizli $, vadeli pazarda y11l1k bazda 

ayrn oranda iskontolu sat1hrken, dO§Ok faizli SFr vadeli pazarda yine ayrn oranda 

primli ahnmaktadir. 
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lsvi9re'deki ihracatc;1 firma 3-hafta vadeli 1.000.000 $ ihracat bedelinin 

sat1§ i§lemi ic;in bankasmdan SFr/$ ah§ kuru istemektedir. 

Ayni anda piyasada ge9erli olan kurlar ve faiz oranlan ~unlardir: 

SFr/$ pe§in kuru 

3-haftalik $ faizi 

3-haftallk SFr faizi 

1 .4600 - 1 .4800 

%10-%11 

% 7-%8 

Banka para ve doviz piyasalannda ge9erli olan verilerden hareketle SFr/$ 

vadeli ah§ kurunu a§ag1daki §ekilde belirleyecektir. 

Burada hesaplanan kur ba§aba~ vadeli kur olmaktad1r. 

1. Firma 

Dolay1s1yla, 

Banka 

3-hafta vadeli 
3-hafta vadeli 

3-hafta vadeli 
3-hafta vadeli 

$ 
SFr 

$ 
SFr 

satacak 
alacakt1r. 

alacak 
satacakt1r. . 

2- Banka vadeli $ al1§ i§leminin yapllmas1 durumunda, + 1.000.000 $ 

uzun pozisyon yaratmaktad1r. 

3- Banka kur riskinden korunmak amac1yla uzun pozisyonunu kapatmak 

isteyecek (hedging, covering) ve 1.000.000 $'1 cari piyasada pe§in SFr/$-1.4600 

kurundan satacakt1r. 

. 4- Pe~in satt1g1 1.000.000 $'1 para piyasasmda 3 hafta sore ile % 114den 

bon{lanirken, bu pe§in i§lemden dolay1 ald1g1 SFr'leri de gene 3 hafta sore ile 

% ?'den bore; verebilecektir. 
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Bu durumda ortaya 91kan net faiz fark1 bankanm aleyhinde (% 11-

% 7) = % 4't0r. 

Dolay1s1yla banka firmadan SFr kar§11Ig1 $\ 1.4600'dan i§lem yapt1g1 pe

§in kura k1yasla, vadeli piyasada % 4 orarnnda daha ucuza satin almak isteye

cektir. BOylece para piyasasmda olu§an faiz kayb1rn vadeli piyasada ayrn oranda 

ucuz $ alarak dengelemektedir. 

5- Banka % 4 oranmda net faiz farkm1 (faiz kayb1) kur fark1na donO§tOre

rek swap orarnrn belirleyecektir. 

SFr/$ pe§in kuru 

Faiz fark1 

Vadeli i§lemin gOn say1s1 

Swap orarn = 
1.4600 x 4 x 21 

100 x 360 

1.4600 

%4 

21 

= 0.0034 

Desimal olarak 0.0034 bulunan swap orani k1saca 34 olarak da ifade edil

mektedir. 

6- SFr/$ pe§in kuru 

3-haftalik SFr/$ 

1.4600 

- 0.0034 

3-haftalik SFr/$ vadeli kuru 

(3-weeks outright forward rate) 

1.4566 

Banka ihracat91 firmaya SFr kar§1hg1 $ al!§1 i9in ba§aba§ vadeli all§ kurunu 

1.4566 olarak belirlemektedir. 

Bankarnn pe§in ve vadeli olarak ger9ekle§tirdigi bu i§lemler sonucunda, 

$ pozisyonu, $ ve SFr hesaplan incelendiginde §U durum gozlenmektedir. 



Ba$lang1c; pozisyonu 

Vadeli all$ i$1emi 

Pe$in sat1$ i$1emi 
(SFr/$ - 1.4600) 

$'1n % 11 'den 3 hafta sure ile 
bore; ahnmas1 

SFr'1n % ?'den 3 hafta sure ile 
ban~ verilmesi 

Net pozisyon: (KAPALI) 

- 34 -

POZiSYONU 
0 

+1.000.000 

-1.000.000 

0 

$ SFr 
HESABI HESABI 

0 0 

-1.000.000 +1.460.000 
(1.000.000x1 .4600) 

+1.000.000 

-1.460.000 

0 0 

Onceden de belirtilidgi Ozere, dengeli pazarda yap1lan $ ve SFr tOrOnden 

borQlanma ve yatmmlann net getirisi ayrn olmaktad1r. Y1ll1k bazda net% 4 oranm

daki yOksek faizli $ vadeli piyasada y1ll1k bazda ayrn oranda iskontolu alm1rken, 

dO§Ok faizli SFr vadeli piyasada yine ayrn oranda primli sat1lmaktad1r. 

3- Vadeli <;apraz Doviz Kurunun (Forward Cross Rate} Hesaplanmas1 

Vadeli Qapraz doviz kurlan pe~in Qapraz kurlann hesaplanmas1nda kulla

rnlan yontem ile belirlenmektedir(35). 

ORNEK 20: SFr/Lit Vadeli <;apraz Kuru 

Almanya'daki ABA Bankas1rnn mO~terisi olan firma 1 ay vadeli SFr kar§1ll

g1 ltalyan Lireti (Lit) satmak istemektedir. Banka 1 ay vadeli SFr/Lit Qapraz kurunu 

baz d6viz olan $ Ozerinden hareket ederek belirlemektedir. 

(35) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.68. 
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Piyasada ge9erli olan kurlar $Unlard1r: 

Lit/$ pe$in kuru 

1-ayhk Lit/$ 

SFr/$ pe§in kuru 

1 ayhk SFr/$ 

Dolay1s1yla, 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

i032.00-i035.00 
00-50 

1.9760 - 1.9780 

i65 -155 

Lit 
SFr 

Lit 
SFr 

satacak 
alacakt1r. 

alacak 
satacaktir. 

Banka bu i$1emlerden dolay1 olu~an uzun Lit ve k1sa SFr pozisyonlanrn $ 

Ozerinden iki ayn vadeli i~lem ger9ekle~tirerek kapatabilmektedir. 

1. i~lem 

Banka uzun Lit pozisyonunu kapatmak i<;in piyasada 

2. i~lem 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

Lit 
SFr 

Banka k1sa SFr pozisyonunu kapatmak i9in piyasada, 

Lit/$ pe~in kur 

1-aylik Lit/$ 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

($ iQin prim durumu) 

1-ayhk Lit/$ vadeli kuru 

SFr 
$ 

1032.00 - 1035.00 

...... +_----"'o ..... o ..... + _ _..5 ..... o 

1032.00 1035.50 

satacak 
alacakt1r. 

alacak 
satacakt1r. 



Banka 

Banka 

- 36 -

1. i~lem 

Banka 1-ay vadeli $'1 Lit/$ - 1035.50 kurundan alacakt1r. 

SFr/$ pe~in kuru 

1-aylik SFr/$ 

($ i9in iskonto durumu) 

1-ayhk SFr/$ vadeli kuru 

2. i~Jem 

1.9760 - 1.9780 

- 165 - 155 

1.9595 1.9625 

Banka 1-ay vadeli $'1 SFr/$ - 1.9595 kurundan satacakt1r. 

2. i~lem 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

1035.50 Lit 
1 $ 

1.9595 SFr 
1 $ 

satacak 
a!acakttr. 

alacak 
satacaktrr. 

Bu iki i$1em i!e ortaya Qikan $ pozisyonu al1$ ve sat1$ olarak kendi!iginden 

kapanmaktad1r. Sonu9ta 1.9595 SFr = 1035.50 Lit e$itligi elde edilmektedir. 

1.9595 SFr = 1035.50 Lit 

x = 100 Lit 

X=0.1892SFr, yani 0.1892SFr= 100Lit 

olarak bulunmakta ve bankanm firmaya verecegi 1-ay vadeli Lit all$ kurunu belirt

mektedir(36). 

(36) Ibid. 
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4- Vadeli Doviz Kurunun Ara Gunter (Broken Dates) i~in 
Hesaplanmas1 

\f adeli doviz i$1emleri risk yonetiminde kullarnlan en eski ve en yaygm i$

lemleri olu$turmaktad1r. Bu d6viz piyasasmda kat1hmc1lann fazla olmasmdan do

lay1 Ozellikle en 9ok i$1em goren paralar olan $, OM, SFr, £ ve Yen gibi dovizlerde 

olduk9a derinligi olan bir vadeli piyasa olu$mU$tur. Daha az i$1em gOren dOvizler 

i9inse piyasa daha s1g olmasma kar§m vadeli i$1emler ger9ekle$ebilmekte ancak 

bu i$1emlere ait vadeli kurlarda all$ sat1$ fiyatlan arasmdaki kar marj1 (spread) 

daha bOyOk belirlenmektedir. 

Uluslararas1 dOviz i§lemleri Avrupa, Amerika ve Uzak Dogu piyasalannda 

sOrekli olarak kesintisiz ger9ekle§tirilebilmektedir. Dolay1s1yla, bu piyasalarda 24 

saat i§lem yap1labilecek vadeli dOviz piyasas1 da mevcut bulunmaktad1r(37). c;o

gu uluslararas1 banka ve firma herhangi bir anda olu$abilecek ihtiya9lanrn kar$1-

lamak amac1yla vadeli piyasalardaki kat1llmlanrn sOrekli k1lmakta ve olu§an vadeli 

i$1em taleplerini kar$1lamaktad1r(38). 

DOviz piyasalannda vadeli dOviz kurlan standart sOreler olarak 1,2,3,6,9 

ve 12 ayllk vadeler i9in verilmektedir(39). Sozkonusu standart vadeler ic;in olduk-

9a derin bir piyasa olu$makta ve fiyatlarda bOyOk kur dalgalanmalan gozlenme

mektedir. Ancak, bir y1ldan uzun vadeli i$1emlerde piyasa olduk9a s1gla$makta 

ve tek bir vadeli i$1emin bile bOyOk kur dalgalanmalanrn yaratabilmesi mOmkOn 

olmaktadir( 40). 

Piyasalarda bir y1la kadar olan standart sOreler haricinde kalan ara gOnler 

(broken dates) i9in de vadeli i§lemler (ornegin, 37 gOn vadeli i$1em) ger9ekle§ti

rilmektedir. Bu tor i$1emlerde vadenin farkll olmas1 vadeli kurun belirlenmesini 

g09le$tirmektedir. 

(37) Peter W. Briggs, Foreign Currency Exposure Managemenet, London: Butterworth and Co. 
Publishers Limited, 1987, s.36. 

(38) Ibid. 

(39) Bell and Kettell, op.cit., s.16. 

(40) Ibid. 
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Banka!ar mO§teri!eri o!an firma!arla yapt1klan vadeli i$1emlerden dogan 

dOviz pozisyon!anrn iki §ekilde kapatabilmektedir. 

Bunlardan i!ki Onceki bOIOm!erde de belirtildigi Ozere, dOviz piyasasmda 

pe§in bir dOviz i§lemi yapmak ve para piyasasmda da ilgili dOvizleri vadeye ka

dar bore; almak ve bore; vermek $9klinde o!maktadir( 41 ). 

lkinci durumda ise, banka firmayla yapt1g1 vadeli i§lemi, banka!araras1 pi

yasada ayrn doviz, ayrn tutar ve aynr vade iQin ters yOnde ba§ka bir vadeli i§lem 

gerc;ekle§tirerek kapatabilmektedir( 42). 

Bankalara firmalardan gelen vadeli i$1em talep!erinin c;ogu ana gOnleri 

ic;ermektedir. Ozellik!e az i§lem gOren dOvizler ve uzun dOnemli ara gOnleri i9e

ren vadeli i§lemleri bankalann belirtilen bu yol!ar!a kapatmalan gOc;le§mekte

dir( 43). 

ORNEK 21: Swap Oranmm Ara Gunter (Broken Dates) ic;in Hesaplanmas1 

ABA Bankasi 3 Mart Cuma gono, 25 Nisan vadeli bir i§lem i9in swap ora

nrrn belirleyecektir. 

Piyasada ilgili dovizlerin standart sOreler ic;in gec;erli olan swap oranlan 

§unlardir: 

1-ayllk swap orarn 101 

2-ayllk swap orarn 203 

3 Mart Cuma gOnO pe§in i§lem valOrO 

1 ay sonraki val6r 

2 ay sonraki valor 

gOnlerine gelmektedir. 

7 Mart 

7 Nisan 

9 May1s 

7 Nisan-9 May1s aras1 32 gOn ve 25 Nisan-9 May1s aras1 14 gOn olmakta-

d1r. 

(41) Ibid., s.32. 

(42) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.73. 

(43) Ibid. 
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2 ayllk ve 1 ayl1k swap oranlan arasindaki fark 203-101 = 102 puand1r. 

32 gOn i9in olan 102 puanlik swap orarn, 1 gOn i9in 102 / 32 = 3.2'dir. 

14 gOnlOk swap orarn ise, 14 x 3.2 = 45 puandir. 

Dolay1s1yla, 

25 Nisan tarihi iQin olan swap orarn 203 - 45 = 158 olarak bulunmakta

d1r(44). 

D. VADE OPSiYONLU DOViZ i$LEMLERi (TIME OPTION 
FORWARD CONTRACTS - FORWARD OPTIONS) 

1- Tammi 

Uluslararas1 ticarette ihracat91 firmalann ileri bir vadede d6viz olarak tah

sil edecekleri ihracat bedelinin tarihini, ithalat firmalanrnn ise yapacaklan ithalat 

Odemelerinin tarihini kesin olarak bilmeleri durumunda vadeli d6viz anla~malan 

yap1lmaktad1r. Ancak baz1 durumlarda bu tarihler onceden kesin olarak bilineme

mekte, dolay1s1yla bu firmalar girdikleri vadeli i~lemlerde vade gOnO yOkOmlOIOk

lerini yerine getirememektedir. Ozellikle vadeli ko9ullarla ihracat yapan firmalar 

kendilerine d6vizlerin tam olarak sozle9me vadesinde teslimini saglamakta g09-

IOk 9ekmektedir(45). 

Vadenin kesin bilinemedigi durumlarda, tek bir vade gOnO belirlemekten

se, anla~may1 belirli bir zaman dilimi Ozerine vadelendirmek ~eklinde yap1lan 

sozle~melere vade opsiyonlu doviz i91emleri (time option forward contracts) de

nilmektedir. Bir anlamda bu tOr i~lemler kesin ve tek bir vadeyi ~art ko~an gele

neksel vadeli sozle9melere esneklik getirmektedir( 46). 

Vade opsiyonlu i~lemler firrnalara belli bir dovizi belirlenen iki tarih arasm-

(44) Ibid., s.74. 

(45) Arman Kmm, "Mali Risk Yonetimi Ag1smdan Forward Doviz ve Faiz Piyasalan", Bankac1lar 
Derglsl, 4, Ocak 1991, s.35. 

(46) Ibid. 
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da herhangi bir gOnde alma veya satma imkarn vermektedir(47). Bu iki tarihten 

yakrn olarnna yakrn vade (near date), uzak olarnna ise uzak vade (far date) denil

mektedir. Yakrn ve uzak vadeler arasrndaki sore opsiyon dOnemi (option period) 

olarak adlandmlmaktad1r. Bu i~lemlerde vade her ne kadar Onceden kesin bilin

miyorsa da, vadeli kurun belirlenmesi ag1smdan opsiyon dOnemi mOmkOn olan 

en k1sa dOnem olarak se9ilmelidir(48). 

2- Vade Opsiyonlu Doviz Kurian (Forward Option Rates) 

Bu tor vadeli kurlann belirlenmesi firmarnn banka ac;1smdan olas1 en kotO 

durumu sec;ecegi esas1na dayanmaktadir. Dolay1s1yla, banka kendi aleyhine olu

~abilecek en kOtO durumu dikkate alarak firmaya opsiyon dOnemindeki en kOtO fi

yat1 kur olarak vermektedir(49). 

Vade opsiyonlu kurun belirlenmesinde dovizlerdeki iskonto ve prim du

rumlan 6nem ta~1maktad1r. 

ORNEK 22: Baz Dovizin iskonto Durumunda Baz Doviz Satma Opsiyonu 

[ngiltere'deki ithalat91 firma $ olarak yapacag1 ithalat odemesi i9in banka

smdan 5-6 ay vade opsiyonlu £/$ah§ kuru istemekte, yani £ satma opsiyonu ta

lep etmektedir. 

Bu durumda, yerel para olan £ vadeli piyasada iskontolu, yabanc1 para 

olan $ primli i~lem g6rmektedir. 

Piyasada pe~in ve opsiyon dOnemine ait kurlar ~unlard1r: 

£/$'da baz doviz 

£/$ pe~in kuru 

5-ayhk swap orarn 

6 ayltk swap orarn 

(47} Howcroft and Storey, op.cit., s.8. 

(48} Ibid. 

(49) Howcroft and Storey, op.cit., s.9. 

£ 
1.5850 - 1.5855 

66-58 

79- 71 
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Bilindigi Ozere, £ iskontolu i~lem gordOgOnden, swap oranlan pe~in kur

dan 91kanlarak vadeli kurlar bulunmaktad1r. 

Dolay1s1yla, 

5-ayllk £/$ vadeli kuru 

6-ayllk £/$ vadeli kuru 

1.5784 - 1.5797 

1.5771 - 1.5784 

olmaktad1r. 

dir: 

Bilindigi Ozere ilk kurlar £ al!~1, ikinci kurlar ise £ sat1~1 gostermektedir. 

Firma 

Banka 

vadeli 

vadeli 

vadeli 

vadeli 

$ 

£ 

$ 

£ 

.alacak 

satacakt1r. 

satacak 

alacakt1r. 

Bu durumda, banka vade opsiyonlu £\$ kurunu 9u ~ekilde belirlemekte-

Banka, 5-ayllk vadeye gore fiyat verdigi takdirde; 

1 £ alacak ve 1.5784 $ satacakt1r. 

Banka, 6-ayllk vadeye gore fiyat verdigi takdirde ise; 

1 £ alacak ve 1.5771 $ satacaktir. 

Firma opsiyonu 5.ay, 6.ay veya opsiyon doneminde herhangi bir gOn kul

lanabilmektedir. 

Banka, firmarnn opsiyonu en son gOn yani 6.ayda kullanmas1 olas11lgma 

gore, kendisi i9in olabilecek en iyi durumu dikkate alarak, dolay1s1yla firma a91-

smdan en kotO fiyat1 olu9turan £/$ - 1.5771 kurunu firmaya vermektedir(50). 

(50) Ibid. 
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ORNEK 23: Baz Dovizin iskonto Durumunda Baz Doviz Alma Opsiyonu 

lngiltere'deki ihracat91 firma $ olarak tahsil edecegi ihracat bedellerini 

satmak i9in bankasindan 5-6 ay vade opsiyonlu £/$ sat1~ kuru istemekte, yani £ 

alma opsiyonu talep etmektedir. 

Bu durumda, yerel para olan £ vadeli piyasada iskontolu, yabanc1 para 

olan $ primli i9lem g6rmektedir. Piyasada pe9in ve opsiyon d6nemine ait kurlar 

§unlardir: 

£/$'da baz d6viz 

£/$ pe9in kuru 

5-ayhk swap orarn 

6-ayhk swap orarn 

£ 

1.5850 - 1.5855 

66-58 

79- 71 

£ iskontolu i~lem gordOgOnden, swap oranlan pe~in kurdan 91kanlarak 

vadeli kurlar bulunmaktad1r. 

dir: 

Dolay1s1yla, 

5-ayhk £/$ vadeli kuru 

6-ayhk £/$ vadeli kuru 

Firma vadeli 

vadeli 

Banka vadeli 

vadeli 

1.5784 - 1.5797 

1.5771 - 1.5784 

$ satacak 

£ alacaktir. 

$ alacak 

£ satacakt1r. 

Bu durumda, banka vade opsiyonlu £/$ kurunu §U §ekilde belirlemekte-

Banka, 5-ayhk vadeye gore fiyat verdigi takdirde; 

1 £ satacak ve 1.57.97 $ alacaktir. 

Banka 6-ayhk vadeye gore fiyat verdigi takdirde ise; 

1 £ satacak ve 1.5784 $ alacakt1r. 

Banka, firmarnn opsiyonu ilk gOn yani 5.ayda kullanmas1 olas1hgina gOre, 

kendisi i9in olabilecek en iyi durumu (1 £ kar§1hg1 daha fazla $alma) dikkate ala

rak, dolay1s1yla firma a91sindan en kotO fiyat1 olu:;;turan £/$ - 1.5797 kurunu firma-
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ya vermektedir. 

BOylelikle, banka 6.aydaki 1 £ sat1p 1.5784 $ alarak ihracatg1 firmanin £ 

kar§1hg1 daha az $ odemesi yapmas1 §eklinde ortaya 91kan lehte durumu firmaya 

kullandrrmamaktadrr(51 ). 

Bir genelleme yap1ld1gmda, baz doviz vadeli piyasada iskonto yapt1g1 sO

rece; baz dOviz alma opsiyonu i9in (yani firmarnn baz dovizi alma talebinde bu

lunmas1 durumunda) opsiyon doneminin ilk gOn fiyat1, baz doviz satma opsiyonu 

ic;in (yani firmanm baz dovizi satma talebinde bulunmas1 durumunda) opsiyon 

dOneminin son gOn fiyat1 banka a91s1ndan en iyi kurlan olu$turmaktadir. 

Baz doviz vadeli piyasada prim yapt1g1 sOrece ise, ilgili opsiyonlarda be

lirtilen gOnlerin tam tersi olan gOnlerdeki kurlar banka tarafmdan tercih edilmekte

dir(52). 

Dolay1s1yla, vade opsiyonlu doviz i$1emlerine giren firmalar kendi aleyhle

rinde olu$an en kotO kurlan kabul etmek durumundadrr. Opsiyon donemi k1sal-,_ 

d1k9a aleyhte kur olas1llg1 o olc;Ode azalacagindan, firmalar mOmkOn olan en k1sa 

opsiyon donemlerini se9meye zorlanmaktad1r(53). 

3- Vade Opsiyonlu Doviz i~lemlerine Alternatif Swap i~lemleri 

Swap pe$in piyasada yaprlan bir doviz all§ma kar§rhk ayrn anda vadeli pi

yasada o dovizin sat1§1rn ic;eren doviz i§lemini belirtmektedir. 

Ornegin, OM kar§1l1g1 100.000 $ ic;in yap1lan pe§in bir all$ i§lemi ve ayrn 

anda 100.000 $ ic;in yaprlan vadeli bir sat1§ i§lemi ile swap gerc;ekle§tirilmektedir. 

Swap i§lemi alman ve satrlan doviz tutarlannin birbirine e§it olmasmdan 

dolay1 ilgili dovizde net doviz pozisyonu yaratmamaktadrr. 

Swapm doviz odemelerinin yap1lacag1 ilk i§lemi pe§in doviz kurlan ile, ters 

yonde odemelerin yap1lacag1 ikinci i§lemi ise vadeli doviz kurlan ile yap1lmakta-

(51) Ibid. 

(52) Ibid., s.12. 

(53) Kmm, op.cit., s.36. 
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d1r. Swap sOresince pe$in doviz kurlannda olabilecek degi§iklikler ise swap i§le

minde herhangi bir kar veya zarar olu$turmamaktadir(54). 

Gerek bankalar gerekse $irketler belli bir dOvizdeki krsa sOreli fon ihtiya9-

lannr kar§rlamak amac1yla swap i§lemleri yapmaktad1r. 

lhracat ve ithalat baglant1lan olan firmalann, ileride tahsil edecekleri ihra

cat dOvizlerinin veya odeyecekleri ithalat bedellerinin kesin tarihini bilememeleri 

durumunda, onceden vade opsiyonlu doviz i§lemleri (time option forward 

contracts) yapmak yerine swap i§lemleri gerQekle~tirmeleri mOmkOndOr. 

Bu durumda ithalatQ1 veya ihracat91 firma kendi tahmin edebildigi kesin 

bir vade ile geleneksel tOrde vadeli i$1eme girmekte, bu i$1emin vadesi geldigin

de ise o tarihte yapacag1 bir swap i§lemi ile vadeyi daha ileri bir tarihe 9ekebil

mektedir. Swapin ilk i§lemi vadeli i§lemin ters yonOnde, ikinci i§lemi ise vadeli i$

lemle aynr yOnde ger9ekle$tirilmektedir(55). 

ORNEK 24: Vade Opsiyonlu Doviz i~lemine Alternatif Swap i~lemi 

1 Ocak tarihinde lngiltere'deki ithalat91 firma 3 ay vadeli £ kan;1!1g1 $al

mak istemektedir. Vade kesin bilinmemesine ragmen, firma bankas1 ile anla§arak 

1 Nisan vadeli $ ah§ i§lemi gerQekle§tirmi$tir. 

Vadeye kadar ge9en sore iQinde ithalat odemesinin 8 Nisan tarihinde ya

p1lacag1 kesinle§mi§tir. 

Bu durumda firma 1 Nisan tarihinde bankas1 ile 1 haftallk swap i§lemi ya

parak Odemelerin tarihini 1 Nisan'dan 8 Nisan'a oteleyebilmektedir. 

1 Ocak tarihinde : Vadeli i§lem 

Firma 3-ay vadeli 

3-ay vadeli 

(54) Riehl and Rodriguez, op.cit., s.104. 

£ 

$ 
satacak 

alacakt1r. 

(55) Rudi Weisweiller, Introduction to Foreign Exchange, Cambridge: Woodhead-Faulkner Ltd, 
1984, s.26. 
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1 Nisan tarihinde : Swap i~lemi 

1.i!]lem 

1 Nisan pe~in kurlan ile, 3-ay vadeli i~lemde yap1lanin tersi yOnde i~lem 

yaprlacaktrr. 

Firma 

2.i!]lem 

1 Nisan tarihli 

1 Nisan tarihli 
pe~in £ 
pe~in $ 

alacak 

satacaktir. 

8 Nisan vadeli kurlan ile, 3-ay vadeli i~lemde yaprlanrn aynr yOnOnde i~

lem yaprlacaktrr. 

Firm a 8 Nisan tarihli vadeli £ 
8 Nisan tarihli vadeli $ 

satacak 

alacaktir. 

Dolay1s1yla, ithalat91 firma swap i~lemi sayesinde, onceden vadeli i~lem 

yaparak ald1g1 $'1arin vadesini 1 Nisan tarihinden 8 Nisan tarihine degi$tirebil

mektedir. 

Firma aQ1s1ndan en kotO kurun belirlendigi vade opsiyonlu dOviz i§lemleri

ne k1yasla, bu tOr swap i~lemlerinin firmaya maliyeti daha dO~Ok olmaktad1r. Di

ger yandan, vade opsiyonlu i~lemler kur riskine kar$I tam bir korunma saglamak

tad1r. Vadeli sozle~menin yap1ld1g1 tarih ile swap i$1eminin yap1ld1g1 tarihteki is

konto ve primlerde olu~abilecek bOyOk farkl1l1klardan dolay1 swap i~lemlerinde 

kur riskine kar$I krsmi bir korunma sozkonusu olmaktad1r. Ozellikle bu durum do

viz spekOlasyonunun yap1ld1g1 veya dOvizlerden birinin faiz oranlannda onemli 

degi$ikliklerin oldugu donemlerde ortaya 91kmaktad1r(56). 

(56) Ibid., s.27. 
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E. <;0Z0LEBiLiR VADELi 1$LEMLER 
(BREAK FORWARD CONTRACTS) 

DOviz kurlannda ve faiz oranlannda meydana gelen sOrekli degi§imlere 
kar§1 korunmak (hedging), dolay1s1yla lehte olu§abilecek dOviz kurlarmdan vade
de istifade etmek amac1yla, vadeli dOviz i§lemlerinin Onceden belirlenen bir kur 
Ozerinden mO§teri firma tarafmdan c;:OzOlebilmeleri §eklinde yap1lan sOzle§melere 
c;:ozolebilir vadeli i§lemler denilmektedir(57). 

Bu i§lemlerde firma belirlenen sabit kur (fixed rate) ile dOviz kurlanndaki 
degi§imlere kar§1 kendini korumakta (hedging), kurlann kendi lehinde olu§mas1 
durumunda ise, vadeli i§lemi c;:OzOp o tarihteki kurlardan pe§in i§lem yapabilmek
tedir. 

Bu tor sOzle§melerde sabit kur, firmanm vadeli kur Ozerinden yOzdesel 
olarak ifade edilen bir Ostlenme orarnrn (loading) kabul etmesi ile belirlenmekte
dir. Dolay1s1yla, sabit kur firmarnn kendi sec;:tigi bir kur olma Ozelligini ta§1makta
dir. 

Sabit kurun belirlenmesi Ozerine, banka vadeli i§lemin c;:OzOlecegi c;:OzOl
me kurunu (break rate) belirlemektedir. 

QozOlme kurunun firma tarafmdan belirlenmesi durumunda ise bu kez 
banka sabit kuru hesaplayacaktir(58). 

ORNEK 25: 3-Ay Vadeli CozOlebilir £/$ Vadeli i§lemi 

lngiltere'deki ithalat91 firma 3 ay sonraki 1.000.000 $ ithalat Odemesi ictin 
bugOnden 3-ay vadeli £ kar§1hg1 $ ah§ i§lemi gerc;:ekle§tirmektedir. 

Piyasada ge9erli kurlar §Unlardir: 

Baz doviz 

£/$ pe§in kuru 

3 ayhk £/$ 
£/$ vadeli kuru 

(57)Howcroft and Storey, op.cit., s.49. 

(58) Ibid. 

£ (vadeli piyasada iskontoludur) 
1.5300 

100 
1.5200 



Firma 

Geleneksel vadeli i$1em ile; 

3-ay vadeli 
3-ay vadeli 

- 47, -

1.000.000 $ 
657.894£ 

(1.000.000/1.5200) 

alacak 
satacakttr. 

Firmarnn geleneksel vadeli i§lem yerine, c;ozOlebilir vadeli i§lem yapmak 

istem·esi durumunda sabit kur (fixed rate) ve c;ozOlme kuru (break rate) belirlene

cektir. 

Firma vadeli kur Ozerinden Ostlenme orarnrnn (loading) % 2 olmas1rn iste

mektedir. 

Bu durumda, 

£/$ pe§in kuru 

3 ayllk £/$ 

£/$ vadeli kuru 

Ostlenme tutan 

£/$ Sabit kuru (fixed rate) 

olmaktad1r. 

1.5300 

- 100 

1.5200 

-0.0304 (1.5200x0.02) 

1.4896 

Banka c;ozOlme kurunu (break rate)£/$ -1.5500 olarak belirtmektedir(59). 

c;ozOlme kurunun £/$ - 1.5500 olarak belirlenmesine gore firmarnn se9e

nekleri §unlard1r: 

- 3 ay sonraki pe$in $ kurunun 9ozOlme kuruna k1yasla daha kuwetli ol

mas1 durumunda, (ornegin pe§in £/$ - 1.5000 ise) firma ancak anla~1lan £/$ sabit 

kuru (fixed rate) - 1.4896 ile i§lemi gerc;ekle§tirecektir. 

Firma 

(59) Ibid., s.50. 

1.000.000 $ 
671.321 £ 

(1.000.000/1.4896) 

alacak 
satacaktir. 



- 48 -

- 3 ay sonraki pe§in $ kurunun gozOlme kuruna k1yasla daha zay1f olmas1 

durumunda, (ornegin pe§in £/$ - 1.6000 ise) firma vadeli i§lemi gOzme yoluna gi

decektir. Bu durumda firma a§ag1daki Og i§lemi gergekle§tirecektir: 

1.i§lem 

1.000.000 $'1 £/$ sabit kuru (fixed rate) - 1.4896'dan alacaktir. 

Firma 

2.i§lem 

1.000.000$ 
671.321 £ 

(1.000.000/1.4896) 

alacak 
satacaktir. 

1.000.000 $'1 £/$ gozOlme kuru (break rate) - 1.5500'den geri satacaktir. 

Zira vadeli i§lem bu kurdan gozOlmektedir. 

Firma 

Firma 

3.i§lem 

1.000.000$ 
645.161 £ 

(1.000.000/1.5500) 

1.000.000 $'1 pe§in £/$ kuru - 1.6000'dan alacaktir. 

1.000.000 $ 
625.000 £ 

(1.000.000/1.6000) 

satacak 
alacaktrr 

alacak 
satacakt1r. 

Dolay1s1yla, 1.000.000 $ almak i9in yapllan bu i§lemlerin firmaya toplam 

maliyeti, . 

1.i~lem 

2.i~lem 

3.i~lem 

651 .160 £ olmaktadir. 

$ 
+1.000.000 
-1.000.000 
+1.000.000 
+1.000.000 

£ 
-671.321 
645.161 

-625.000 
-651.160 
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Bu durumda, 3 ay sonraki pe$in $ kurunun 90zOlme kuruna (£/$ - 1.5500) 

k1yasla daha zay1f, ornegin £/$ - 1.6000 olmas1 halinde vadeli i§lemi 90zme yolu

na gitmek firmaya avantaj saglamaktad1r. l9lemin 90zOlmesi sonucu, firmanm 

1.000.000 $ satin almak i9in toplam maliyeti 651.160 £ olmaktadtr. 

Oysa, vadeli i9lemi 90zmeyip, 1.000.000 $'1 anla91lan £/$ sabit kuru (fixed 

rate) - 1.4896'dan satin almas1 firmaya 671.321 £ tutannda daha yOksek bir mali

yet yaratmaktadtr. 

Dolay1s1yla, firma £/$ kurunun 1.5500'in Ozerinde olw~acag1 tom durumlar

da vadeli i9lemi 90zme yoluna giderek maliyetini d090rebilmektedir. 

Geleneksel vadeli sozle9meler firmalara doviz kurlanndaki olas1 degi9im

leri g6z 6n0ne almaks1ztn sabit bir maliyet yaratmaktad1r. Sabit kurdan (fixed 

rate) veya 96zOlme kurundan (break rate) i$1emlerin yap1ld1g1 90zOlebilir vadeli 

sozle9melerde ise onemli olQOde kazanQ sozkonusu olmaktad1r. 

Geleneksel vadeli i§lemlerin Q6zOlebilir i§lemlerle kar§1la9tmlmas1 yap1ld1-

ginda, vadedeki farklt doviz kurlan i9in ortaya Q1kabilecek kazan9lar (baz1 durum

larda ise kay1plar) §U $ekilde olu§maktad1r. 

ORNEK 26: CozOlebilir Vadeli i§lemler 

Geleneksel vadeli i§lemlerin Q6zOlebilir i§lemlerle kar§tla§ttnlabilmesi i9in 

bir onceki 6rnek farklt doviz kurlan i9in geli$tirilmi§tir(60). 

(60) Ibid., s.51. 
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<;6zUlebifir Geleneksel Vadeli 
Vadeli i~lem i~lem 

3 ay sonraki (Break Forward) (Traditional Forward) Net Kazan<; 
£!$ pe~in kuru (£) (£) (£) 

1.5000 671.321 657.894 (13.427) 

1.5500 671.321 657.894 (13.427) 

1.6000 651.160 657.894 6.734 

1.6500 632.220 657.894 25.674 

Onceki ornekte belirtildigi Ozere, 3 ay sonraki £/$ pe$in kuru ne olursa ol

sun, £/$ vadeli kuru - 1.5200'den geleneksel vadeli i9lem yapan firmarnn maliyeti 

657.894 £ olmaktad1r. 

Diger yandan, c;ozOlebilir vadeli i$1em yapan firmanm degi$ik £/$ pe$in 

kurlanndaki maliyetleri $Unlard1r: 

Firma 

Firma 

- 3 ay sonraki £/$ pe9in kuru - 1.5000 ise: 

* Firma £/$ sabit kuru - 1.4896'dan i9lem yaparsa: 

1.000.000 $ 
671.321 £ 

(1.000.000/1.4896) 

* Firma vadeli i$1emin c;ozOlmesini tercih ederse: 

1.i~lem 

Firma £/$ sabit kuru 1.4896'dan i9lem yapacakt1r. 

1.000.000 $ 
671.321 £ 

(1.000.000/1.4896) 

alacak 
satacakbr. 

alacak 
satacaktir. 



Firma 

Fir ma 
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2.i§lem 

Firma £/$ 9ozOlme kuru - 1.5500'den i$1em yapacakt1r. 

3.i~lem 

1.000.000 $ 
645.161 £ 

(1.000.000/1.5500) 

Firma £/$ pe$in kuru - 1.5000'den i$1em yapacakt1r. 

1.000.000 $ 
666.667 £ 

(1.000.000/1.5000) 

Bu OQ i$1emin firmaya toplam maliyeti 

692.827 £ olmaktad1r. 

satacak 
alacaktir. 

alacak 
satacaktir. 

Dolay1s1yla firma daha dO~Ok maliyetli olan £/$ - sabit kuru - 1.4896'dan 

i~lemi ger9ekle$tirecektir. 

Bu durumda firma, 9ozOlebilir vadeli anla~maya girmekle geleneksel an

la$maya k1yasla 13.427 £ tutannda (657.894-671.321) fazla maliyete katlanmak

tadir. 

- 3 ay sonraki £/$ pe$in kuru 1.5500 ise: 

* Firma £/$ sabit kuru - 1.4896'dan i$1em yaparsa: 

Daha once hesapland1g1 Ozere, firmarnn maliyeti 671.321 £ olmaktad1r. 



Firma 

Fir ma 

Firma 
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* Firma vadeli i~lemin 9ozOlmesini tercih ederse: 

1.i~lem 

£/$ sabit kuru - 1 .4896 

2.i~lem 

£/$ 9ozOlme kuru - 1 .5500 

3.i~lem 

£/$ pe~in kuru - 1 .5500 

1.000.000 $ 
671.321 £ 

1.000.000 $ 
645.161 £ 

1.000.000 $ 
645.161 £ 

Bu 09 i§lemin firmaya toplam maliyeti 672.321 £ olmaktadrr. 

alacak 
satacakbr. 

satacak 
alacaktir. 

alacak 
satacakbr. 

Dolay1s1yla firma a91smdan vadeli i§lemin 9ozOlmesi ile, £/$ sabit kuru 

1.4896'dan i~lemin ger9ekle~tirilmesi arasmda maliyetlerde bir fark olu~mamak

tadrr. 

Bu durumda, firma 9ozOlebilir vadeli anla~maya girmekle, geleneksel an

la~maya kryasla 13.427 £ tutannda (657.894-671.321) fazla maliyete katlanmak

tadrr. 

:. 3 ay sonraki £/$ pe$in kuru 1.6000 ise; 

Daha onceki ornekte aynntrh olarak belirtildigi Ozere, firma vadeli anla§-
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may1 <;Ozme yoluna gitmektedir. Ger<;ekle§tirecegi 09 i§lem sonucunda firmanm 
toplam maliyeti 651.160 £ olmaktad1r. 

Bu durumda, firma <;OzOlebilir vadeli anla§maya girmekle, geleneksel an
la§maya k1yasla 6.734 £ (657.894-651.160) net kazan9 saglamaktad1r. 

- 3 ay sonraki £/$ pe§in kuru 1.6500 ise; 

£/$ pe§in kurunun, c;OzOlme kuru £/$ - 1.5500'in Ozerinde olmasmdan do
lay1, firma vadeli anla§may1 c;Ozme yoluna gitmektedir. 

Firma 

Firma 

Firma 

1.l§lem 

£/$ sabit kuru - 1.4896 

2.i§lem 

£/$ c;OzOlme kuru - 1.5500 

3.i§lem 

£/$ pe§in kuru - 1.6500 

1.000.000 $ 
671.321 £ 

1.000.000$ 
645.161 £ 

1.000.000$ 
606.060£ 

Bu Oc; i§lemin firmaya toplam maliyeti 632.220 £ olmaktadir. 

alacak 
satacaktlr. 

satacak, 
alacaktir. 

alacak 
satacakbr. 

Bu durumda, firma c;OzOlebilir vadeli anla§maya girmekle, geleneksel an
la§maya k1yasla 25.67 4 £ (657.894-632.220) net kazanc; saglamaktad1r. 
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Bu incelemeden de anla$Ild1g1 Ozere, £ kar$1hg1 $ almak isteyen firmanm 

geleneksel anla§ma yerine 9ozOlebilir anla§may1 tercih etmesi ancak belirlenen 

£/$ 9ozOlme kuruna k1yasla $'1n vadede deger kaybetmesi durumunda firmaya 

net kazan9 saglamaktad1r. $'m vadede deger kazanmas1 durumunda ise, firma

nin 90zOlebilir vadeli anla§ma yapmas1 geleneksel anla§maya k1yasla maliyetini 

yOkseltmektedir. Firma 90zOlebilir anla$maya girerken herhangi bir On Odeme 

yapmamakta, ancak tom masraflann Ostlenme orarn olarak dahil edildigi d0$0k 

£/$ sabit kurunu kabul etmektedir. Bu kur Ozerinden i$1emin ger9ekle$mesi duru

munda ise, firmarnn maliyeti geleneksel vadeli anla$maya k1yasla daha yOksek 

olmaktad1r. 

F. VADELiYE KAR~I VADELI i~LEMLER 
(FORWARD AGAINST FORWARD) 

Vadeliye kar$1 vadeli i9lemler Euro-piyasalarda iki doviz arasmdaki faiz 

farkmda (interest rate differential) gelecekte olabilecek degi$ikliklerle ilgili bir go

r09e sahip olunmas1 durumunda ger9ekle9tirilmektedir. Bu tor i$1emlerde belli bir 

doviz uzun vade ile sat1l1rken ayrn anda, faiz farkl1l1ginm olacag1 donemin tahmini

ne gore daha k1sa bir vade ile allnmaktad1r(61 ). 

Dolay1s1yla, vadeliye kar$I vadeli i$1emlerdeki risk, k1sa vadeli i$1em tari

hinde iki vade arasmdaki donem i9in dovizin iskonto veya priminde olu~abilecek 

degi$ikliklere gore, faiz riski olarak ortaya 91kmaktad1r. Bu i$1emlerde herhangi bir 

kur riski ise sozkonusu olmamaktad1r(62). 

(61) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.89. 

(62) Ibid. 



- 55 -

ORNEK 27: Vadeliye Kar§I Vadeli DM/$ i§leml 

Beklentiler, Amerika'da bir y1lhk dOnemde s1k1 para politikasmm uygula
maya konulacag1, dolay1s1yla $ faiz oranlannm yOkselecegi; diger yandan Alman
ya'da ise, uygulanan para politikasma ekonomiyi canland1rmak amac1yla bir ra
hatlama getirilecegi, dolay1s1yla OM faiz oranlanrnn dO§ecegi dogrultusundadir. 

Bunun sonucunda, Euro-$ ve Euro-DM'm faiz farkmda, dolay1s1yla DM/$ 
swap oranlannda (exchange rate differential, swap points) bir art1§ beklenmekte

dir. 

Piyasada ge<;erli olan kurlar §Unlardir: 

OM/$ pe§in kuru 
1-ayhk 
2-ayhk 
3-ayhk 
6-ayhk 
12-ayhk 

$ vadeli piyasada iskontoludur. 

1.7405-1.7415 

95-90 

161-155 

233-227 
465-455 

785-770 

Faiz farkmda beklenilen art1§, gelecekte $'m daha bOyOk iskonto ile i§lem 
gormesini saglayacakt1r. 

ABA Bankasi beklenen faiz degi§ikliklerinden yararlanmak i<;in §U i§lemle
ri gentekle§tirecektir: 

1.i§lem 

Banka $'1 vadeli piyasada uzun dOnem ve nispeten daha kO<;Ok bir iskon
to ile satacaktir. 

Banka $'1 ayrn anda k1sa vade ile alacaktir. 

Banka 2. i§lem tarihinde $'1, geri kalan donem ic;in olu§masm1 tahmin etti
gi daha bOyOk iskonto ile alacaktir. 
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Bu durumda, piyasada ge9erli olan kurlara gore, 

1.i,1em: 785 iskonto ile 

12-ay vadeli 
12-ay vadeli 

2.i,1em: 455 iskonto ile 

6-ay vadeli 
6-ay vadeli 

$ 
OM 

$ 
OM 

satacak 
alacaktir. 

alacak 
satacakttr. 

6 ay sonra piyasada ge9erli olan kurlar bankanm beklentileri dogrultusun

da ger9ekle$mi$tir. 

Banka 

OM/$ pe$in kuru 

1-ayltk 

2-ayltk 

3-aylik 

6-ayltk 

12-aylik 

3.i§lem: 820 iskonto ile; 

1.8675-1.8690 

172-164 

316-308 

474-466 

840-820 

1275-1245 

Banka geri kalan 6 ayltk sore i9in i$1em yapmaktad1r. 

6-ay vadeli 
6-ay vadeli 

$ 
OM 

alacak 
satacaktir. 

Bu OQ i$1emin ger9ekle$tirildigi iskontolann bankarnn lehinde veya aley

hinde olma durumlan $Oyledir: 

1.i,lem 

785 iskonto bankanin aleyhindedir, zira $ iskontolu oldugundan banka $ 
satmakta, ancak kar$1ltgmda az OM almaktad1r. 
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2.i~lem 

455 iskonto bankarnn lehindedir, zira banka $ almakta ve kar§1hgmda az 
DM satmaktadir. 

1. ve 2. i§lemin sonucunda; 

785-455 = 330 iskonto bankarnn aleyhindedir. 

3.i~lem 

820 iskonto bankarnn lehindedir, zira banka gene $ almakta ve kar§1hgm
da az DM satmaktad1r. 

Bu OQ i§lem sonucunda, bankanrn elde ettigi kar bankanm lehinde 
(820-330)=490 iskonto puarndir. 

Bu i§lemler 1.000.000 $ iQin gerQekle§tirildiginde, banka 
1.000.000x0.0490 = 49.000 DM kar elde edecektir(63). 

Bu tOr i§lemlerde faiz farkmda olabilecek degi§ikliklere ait tahminlerin 
dogru yap1lmas1 onem ta§1maktad1r. Zira iskonto veya primlerin beklenenin tersi
ne gerQekle§mesi durumunda kar etmek amac1yla yap1lan vadeliye kar§1 vadeli 
i§lem zararla sonuQlanmaktad1r. 

G. VADELi ooviz i~LEMLERiNiN iPTALi VE UZATILMASI 

Vadeli sozle§meler yasal sozle§meler olup, geleneksel vadeli i§lemlerde 

belirlenen kesin vadede, vade opsiyonlu i§lemlerde ise opsiyon donemi i<;inde, 

sozle§me yOkOmlOIOkleri taraflarca yerine getirilmelidir(64). 

lhracat ve ithalat baglant1lan olan firmalar ile vadeli doviz sozle§meleri ya

pan bankalann bu i§lemlerle ilgili ortaya Qrkabilecek riskleri §Unlardir: 

l§lem Riski (Settlement Risk): 

Firmanrn banka ile yapt1g1 vadeli sozle§mede kendisine ait yOkOmlOIOgO 

yerine getirmemesi durumunda ortaya Qrkan risktir. 

(63} Ibid., s.90. 

(64) Bell and Kettell, op.cit., s.34. 
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Firmanin vadeli i$1emi gerc;ekle$tirmemesinden dolay1 banka vadedeki 

pe$in kurlar ile i$1em yapmak ve ilgili doviz pozisyonunu kapatmak zorunda kal

maktadir. Dolay1s1yla banka vadedeki pe$in doviz kurlannm da riskini ta$1makta

dir. 

Pe$in kurlar ile yapilan i$1emde zarar dogmas1 halinde banka bu zaran fir

mayla anla$abilirse durumunda firma hesabtna gec;ebilmektedir. Aksi takdirde 

zarar bankaca kar$1lanmaktad1r. 

Firma Riski (Counterparty Risk): 

Firmarnn ticari s0zle$mesinin ger<;ekle$memesinden dolay1 firmanm va

deli sozle$medeki yOkOmlOIOklerini yerine getirememesi $Sklinde ortaya 91kabile

cek olan bu risk, sonuc;ta i$1em riskine don0$mektedir(65). 

Firmalann vadeli sozle$melerdeki yOkOmlO!Oklerini yerine getirememeleri 

durumunda, vadeli i$lemler firmalann tercihine gore iptal edilebilmekte (closed 

out) veya uzat1labilmektedir (extended)(66). 

ORNEK 28: Vadeli i~lemlerin iptali 

lngiltere'deki ithalat91 firma bankas1 ile 2-ay vadeli sozle$me yaparak £/$ 
vadeli kuru - 2.3145'ten 10.000 $ almaktad1r. 

Bu i$1emle ilgili ticari sozle$menin iptal edilmesi Ozerine, firma i$1emin va

desinde bankas1ndan vadeli sozle$meyi iptal etmesini (close out the forward 

contract) istemektedir. 

Vadede pe$in £/$ kuru - 2.3305-2.3325'dir. 

Vadeli 1$1em: 

Banka 2-ay vadeli 
2-ay vadeli 

(65) Howcroft and Storey, op.cit., s.8. 

(66) Bell and Kettell, op.cit., s.34. 

£/$ vadeli kuru = 2.3145 

10.000 $ 
4.320,59 £ 

satacak 
alacaktir. 
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Banka vadeli i§lemden dolay1 olu§an $ pozisyonunu muhtemelen banka

lararas1 bir i§lemle kapatm1§t1r. l§lemin vadesinde firmarnn vadeli sOzle§meyi iptal 

etmesi bankaya tekrar doviz pozisyonu yaratmakta, dolay1s1yla banka o tarihteki 

pe§in kurlardan i§lem yapmak zorunda kalmaktad1r. 

Banka pe~in 

pe~in 

£/$ pe§in kuru - 2.3325 

10.000 $ 
4.287,25 £ 

satacak 
alacakt1r. 

Banka vadeli i§lemin gerQekle$mesi durumunda 4.320,59 £ alacakken, i$

lemin iptal edilmesi sonucu 4.287 ,25 £ alabilmektedir. 

Bu durumda, banka (4.320,59 - 4.287,25) = 33.34 £ zarar etmektedir. Bu 

zarar bankadaki firma hesab1na borQ olarak kaydedilmektedir(67). 

Vadeli i$1emin iptalinden dolay1 banka yapt1g1 pe§in i$1emin sonucunda 

kar da elde edebilmektedir. Bu durumda, kar firma hesabma alacak olarak kay

dedilmektedir. 

Firma ticari sozle$mesinde ortaya Qlkan gecikmeden dolay1 vadeli sOzle$

me yapt1g1 bankasmdan sozle$meyi uzatma talebinde bulunabilmektedir. Bu du

rumda, banka uzatma i$1emini iki $ekilde gerQekle$tirmektedir. 

1. Eski sozle$me uzatmarnn yap1ld1g1 gOn ge9erli olan pe$in kur Ozerin

den kapat1larak, olu$an kar veya zarar m0$teri hesabma alacak veya borQ olarak 

kaydedilmektedir. Uzat1lan sore ic;in vadeli kur belirlenerek yeni bir s0zle$me ya

p1lmaktad1r. 

2. Yeni sozle$meye ait olan vadeli kur, net kar veya zaran ic;erecek $ekil

de ayarlanarak belirlenmektedir. Ancak bu $6kilde hesaplanan yeni kur piyasada 

gec;erli olan kurlan yans1tmamas1 ac;1smdan suni bir kur olma Ozelligi ta$1makta

d1r(68). 

(67) Ibid. 

(68) Ibid., s.35. 
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ORNEK 29: Vadeli i§lemlerin Uzat1lmas1 

!ngiltere'deki ihracat91 firma bankas1 ile vadeli sozle$me yaparak £/$ kuru 

- 2.3395 den 20.000 $ satmaktad1r. 

Firma i$1emin vadesinde bankas1ndan s6zle$meyi 1 ay uzatmas1rn iste

mektedir. 

Banka 

Banka 

Uzatmarnn yap1!acag1 gOn ge9er!i o!an kur!ar $Un!ardtr: 

£/$ pe$in kuru: 

1 ayltk £/$ 

Vadeli 1$1em: 

vadeli 
vadeli 

2.3245-2.3285 

75-70 

£/$ vadeli kuru 2.3395 

20.000 $ 
8.548,84 £ 

Vade!i i$1em £/$ pe$in kuru - 2.3245'den ipta! edilmektedir. 

pe§in 

pe~in 

20.000 $ 
8.604,00 £ 

alacak 
satacakbr. 

alacak 
satacakt1r. 

Sozle$menin iptalinden dolay1, bankantn (8.604-8.548,84) = 55.16 £ zara

n olmaktad1r. Banka firmaya £ satmaktad1r, dolay1s1yla uzat1lan 1 ay i9in verecegi 

yeni £/$ vadeli kurunu (2.3285-0.0070) = 2.3215 olarak belirlemektedir. 

H. FAiZ ARBiTRAJI (INTEREST RATE ARBITRAGE) 

Faiz arbitrajt dovizler aras1ndaki faiz oran'!anrnn farkllllgmdan dolay1, belli 

bir doviz tOrOndeki fonlan diger bir dovize don0$tOrerek yOksek faiz oranmdan 

avantaj saglamak amac1yla yap1lan i$1emleri be!irtmektedir. 

Faiz arbitrajinda onem!i nokta, arbitraj i~!eminin karlt olabilmesinin kazarn

labilecek Have faiz orarn ile bir!ikte doviz!erin pe$in ve vadeli piyasalardaki ili$kisi-
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ne de bagl1 olmas1 hususudur(69). 

Dolay1s1yla, faiz arbitraj1 yapan bir yatmmc1rnn faiz oranlanndaki farkm ya

rnsira, pe§in ve vadeli doviz kurlan arasmdaki fark1, ba§ka bir deyi§le swap oranr

m da dikkate alarak bu i§lemi gerc;ekle§tirmesi gerekmektedir. 

Faiz arbitraj1 yatrnmc1lar tarafmdan iki §ekilde gerc;ekle§tirilmektedir: 

1- Korunmas1z Faiz Arbitraj1 (Uncovered Interest Arbitrage) 

2- Korunmah Faiz Arbitraj1 (Covered Interest Arbitrage) 

1- Korunmas1z Faiz Arbitraj1 (Uncovered Interest Arbitrage) 

Korunmas1z faiz arbitrajmda yatmmc1 yabanc1 bir parada yatinm yapmak 

amac1yla yerel paras1rn pe§in doviz piyasasmda satarak yabanc1 paraya donO§

tOrmekte ve o dovizde belli bir sore ile yat1nma gitmektedir. Yatmmm vadesinde 

ise ilgili doviz satmak suretiyle tekrar yerel parasma donmektedir. 

Yatmmc1 bu §ekilde gerc;ekle§tirilen faiz arbitrajmda yatmmm vadesinde 

olu§abilecek pe§in doviz kurlanna kar§1 kur riski ta§1maktad1r. Vadede aleyhinde 

olu§abilecek doviz kurlanndan dolay1 yatmmc1 bu yatmmdan elde edecegi kan 

kaybedebilmekte hatta bu i§lemler sonucunda zarar edebilmektedir. 

2- Korunmah Faiz Arbitraj1 (Covered Interest Arbitrage) 

Yabanc1 bir parada yatmm yapmak isteyen yatmmc1 yukanda belirtilen 

doviz kuru riskine kar§I korunmak amac1yla, korunmah faiz arbitraj1 gerc;ekle§tire

bilmektedir. 

Bu faiz arbitrajmda yerel paras1rn pe§in doviz piyasasmda satarak yaban

c1 paraya donO§tOren yat1nmc1 ayrn anda, yatmmm vadesi ile ayrn vadeli bir ahm 

i§lemi yaparak dovizleri tekrar yerel parasma donO§tOrmektedir. Dolay1s1yla yat1-

nmc1 vadedeki doviz hareketlerinden etkilenmemekte ve aleyhinde olu§abilecek 

doviz kurlanna kar§I kendini korumu§ olmaktadir(?O). 

(69) Ibid., s.27. 

(70) Ibid., s.28. 
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Daha once de deginildigi Ozere, faiz arbitraj1 yapmak isteyen yatmmcmm 

d6vizler arasmdaki faiz fark1rnn yarns1ra dovizlerin swap orarnrn da dikkate almas1 

gerekmektedir. Bu hususu Faiz Paritesi Teoremi (Interest Parity Theorem) daha 

aynnt1ll a91klamaktad1r. 

3- Faiz Paritesi Teoremi (Interest Parity Theorem) 

+3 

+2 
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~ I I <( 
u.. I ~ 
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VADELi oovlz KURU-YABANCI PARANIN YILLIK 
ISKONTO VEYA PRIMI (%) 
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Yukandaki grafikte dO§ey eksen yabanc1 paranm faiz farkm1 belirtmekte

dir. Pozitif degerler yabanc1 pararnn y1lhk faiz orarnnm yerel pararnnkinden daha 

yOksek, negatif degerler ise yabanc1 pararnn faiz orarnrnn yerel pararnnkinden 

daha dO§Ok oldugu durumlan gostermektedir. 

Grafikteki yatay eksende ise yabanc1 paranm vadeli doviz kuru iskontolu 

iken negatif degerler ile, primli iken pozitif degerler ile gosterilmektedir. 

DO§ey ve yatay eksenlerde gosterilen bu iki degi§ken yatmm a91_smdan 

birlikte ele ahnd1gmda grafik Ozerindeki herhangi bir noktay1 olu§turmaktad1r(71 ). 

Faiz paritesi dogrusu (interest parity line)·yabanc1 pararnn vadeli doviz 

kurunun faiz fark1 ile dengede oldugu tom noktalan birle§tiren dogrudur. Ba§ka 

bir deyi§le, yabanc1 paranm y1lhk iskonto veya priminin faiz farkina e§it oldugu 

tom noktalar bu dogru Ozerinde bulunmaktadir. 

Grafikteki P noktas1: 

Yabanc1 paranm faiz orarn yerel paranm faiz oranmdan % 2 orarnnda da

ha fazlad1r. Diger yandan, yabanc1 para vadeli piyasada % 2 oranmda iskontolu 

i§lem gormektedir. Dolay1s1yla, % 2 orarnnda yabanc1 para lehindeki faiz kazanc1, 

bu pararnn vadeli piyasada ayrn oranda daha ucuz i§lem gormesi ile dengelen

mektedir. 

Grafikte yatmm a91smdan ele almabilecek iki durum sOzkonusu olmakta-

a) Vadeli dOviz kurlannm faiz paritesinde oldugu durumlar, 

b) Vadeli doviz kurlannm faiz paritesinde olmad1g1 durumlar. 

a) Vadeli Dovlz Kurlarmm Falz Paritesinde Oldugu Durumlar 

Vadeli dOviz kurlanrnn faiz paritesi dogrusu (Interest Parity Line) Ozerinde 

bulundugu bu durumlarda fonlan yabanc1 paraya donO§tOrerek k1sa sOreli yat1-

nmlara yonelmek herhangi bir kflr olu§turmamaktad1r. Zira kur riskine kar§1 korun-

(71} Ibid., s.35. 
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mak iQin korunmalt faiz arbitraj1 (Covered Interest Arbitrage) ile yap1lan bu yat1-
nmlarda yurtd1§mdaki yOksek faizden elde edilen faiz kazanc1, dOvizin vadeli pi
yasada iskontolu i§lem gOrmesinden dolay1 ortaya Q1kan vadeli i§lem maliyeti ola
rak kaybedilmektedir. 

Dolay1s1yla faiz paritesi dogrusu Ozerindeki tom noktalarda yabanc1 para 
faiz fark1 vadeli dOviz kurlan ile dengelendiginden yatmmc1 iQin bu noktalarda ar
bitraj olanag1 bulunmamaktad1r. 

b) Vadeli DC>vlz Kurlarmm 'Faiz Paritesinde Olmad1g1 Durumlar 

Vadeli dOviz kurlanrnn faiz paritesi dogrusu Ozerinde bulunmad1g1 durum
larda yatmmc1 iQin arbitraj olanag1 dogmaktadir. Dolay1s1yla yatmmc1 korunmall 
faiz arbitraj1 ile fonlan yabanc1 paraya dOnO§tOrerek k1sa sOreli yatmmlara yOnel
mek suretiyle kAr elde edebilmektedir. 

Vadeli dOviz kurlanrnn faiz paritesinde olmad1g1 durumlar, dOviz piyasala
nndaki geli§melerden veya faiz oranlanndaki degi§ikliklerden kaynaklanmaktadir. 

Grafiktekl A Noktas1: 

- Yabanc1 para y11l1k faiz orarn yerel para faiz oranmdan % 1.5 daha yOk-
sektir. 

- Yabanc1 para vadeli piyasada y1lhk % 0.5 orarnnda iskontolu i§lem gOr
mektedir. 

- Korunmah faiz arbitraj1 ile fonlann yabanc1 paraya dOnO§tOrOlerek yatm
ma yOneltilmesi yatmmc1ya % 1 orarnnda net kAr olu§turmaktadir. Zira faiz kazan
c1 % 1.5 iken, vadeli i§lemin maliyeti % 0.5'dir. 

Yatmmc1lar aQ1smdan arbitraj olanagmm dogmas1yla fonlann yabanc1 01-

keye transferi bir sore sorira vadeli dOviz kurlannm faiz fark1 ile dengelenerek tek
rar faiz paritesinin olu§mas1rn mOmkOn k1lmaktadir. Bu dengelenme dOviz ve para 
piyasalannda §u §ekilde gerQekle§mektedir. 
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Doviz Piyasasinda: 

Pe~in piyasada yerel para sat1lmakta, yabanc1 para almmaktad1r. 

Vadeli piyasada yerel para alinmakta, yabanc1 para sat1lmaktad1r. 

Dolay1s1yla, yerel paranin pe$in kuru d0$ecek, vadeli kuru yOkselecektir. 

Diger taraftan, yabanc1 paranin pe$in kuru yOkselecek, vadeli kuru d0$e-

Bu degi9iklikler sonucunda, dovizin vadeli i9lem maliyeti, ba$ka bir deyi$

le dovizin vadeli piyasadaki iskontosu artacakt1r. 

Para Piyasasinda: 

Fonlann yabanc1 Olkeye transferinden dolay1 sozkonusu Olkedeki faiz 

oranlan yOkselecek, yabanc1 Olkedeki faiz oranlan ise d0$ecektir. 

Bu degi$iklikler sonucunda dovizler arasmdaki faiz fark1 azalacakt1r. 

Dolay1s1yla, dovizin vadeli piyasadaki iskontosunun artmas1 ve faiz fark1-

rnn azalmas1 ile denge durumu tekrar mOmkOn olmaktad1r. 

A noktasina benzer $Skilde, faiz paritesi dogrusunun sag tarafinda olu$a

bilen tom durumlarda, fonlann yabanc1 Olkeye transferi ile arbitraj olanaklanndan 

faydalan1lmaktad1r(72). 

Grafikteki B Noktas1: 

- Yabanc1 para y1ll1k faiz orani yerel para faiz orarnndan % 1.5 daha yOk-

sektir. 

- Yabanc1 para vadeli piyasada y1lllk % 2.5 orarnnda iskontolu i$1em gOr

mektedir. 

- Korunmal1 faiz arbitraj1 ile fonlann yabanc1 paraya dOn0$tOrOlerek yatm

ma yOneltilmesi yatinmc1ya % 1 oraninda net zarar olu9turmaktadir. Zira faiz ka

zanc1 % 1.5 iken, vadeli i9lemin maliyeti % 2.5'tur. 

Bu durumda fonlann yabanc1 Olkeden soz konusu Olkeye transferi $9klin-

(72) Ibid., s.36. 
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de gerc;ekle§tirilecek o!an korunma!1 faiz arbitraj1 karlI o!maktad1r. Dolay1s1y!a ya

banc1 para pe§in piyasada yerel paraya donO§torOlerek yat1nma yOneltilmekte ve 

vadeli piyasada geri satin alinmaktad1r. DO~Ok faiz!i yerel paraya yatmmdan dola

y1 % 1.5 faiz kaybina kar§illk, yabanc1 pararnn vadeli piyasada % 2.5 iskonto ile 

satin a1Inmas1 sonucunda % 1 orarnnda net kar olu9maktad1r. 

Yatmmc1!ar ac;1sindan arbitraj olanaginm dogmas1yla fonlann yabanc1 01-
keden sozkonusu Olkeye transferi bir sore sonra vadeli doviz kurlanrnn faiz fark1 

ile dengelenerek tekrar faiz paritesinin olu9mas1rn mOmkOn k1lmaktad1r. Bu den

geleme doviz ve para piyasalannda ~u ~ekilde gen;ekle§mektedir. 

cektir. 

Doviz Piyasasinda: 

Pe§in piyasada yerel para allnmakta, yabanc1 para sat1lmaktad1r. 

Vadeli piyasada yerel para sat1lmakta, yabanc1 para allnmaktad1r. 

Dolay1s1yla, yerel pararnn pe~in kuru yOkselecek, vadeli kuru dO§ecektir. 

Diger taraftan, yabanc1 pararnn pe9in kuru dO§ecek, vadeli kuru yOksele-

Bu degi~iklikler sonucunda, dovizin vadeli i~lem maliyeti, ba§ka bir deyi§

le dovizin vadeli piyasadaki iskontosu azalacakt1r. 

Para Piyasasinda: 

Fonlann yabanc1 Olkeden sozkonusu Olkeye transferinden dolay1, bu Olke

deki faiz oranlan dO§ecek, yabanc1 Olkedeki faiz oranlan ise yOkselecektir. 

Bu degi9iklikler sonucunda, dovizler arasmdaki faiz fark1 artacaktir. 

Dolay1s1yla, dovizin vadeli piyasadaki iskontosunun azalmas1 ve faiz fark1-

nm artmas1 ile denge durumu tekrar mOmkOn olmaktadir. 

B noktas1na benzer §ekilde, faiz paritesi dogrusunun sol tarafmda olu§a

bilen tom durumlarda, fonlann yabanc1 Olkeden sozkonusu Olkeye transferi ile ar

bitraj olanaklanndan faydalarnlmaktad1r(73). 

(73) Ibid., s.37. 
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Faiz paritesi teoremi vadeli dOviz kurlanrnn faiz paritesine yakla§1k olarak 
dalgaland1klanrn vurgulamaktadir. 

Ancak pratikte bu teoriye uyulamayacak durumlann ortaya c;1kt101 gOzlen
mektedir. 

- Baz1 Olkelerde serbestc;e arbitraj yapmaya olanak verecek §ekilde k1sa 
sOreli yatmmlara yOneltilebilecek s1rnrs1z bir fon arzmm bulunmamas1, 

- SOzkonusu Olkede yurtd1§mda yaptlacak yatmmlarla ilgili yasal dOzenle
me ve k1s1tlamalardan dolay1, ()zellikle kurumsal yatmmc1lann Olke fonlanrn iste
dikleri yabanc1 Olkelere transfer edememeleri, 

- Yatmmc1lann arbitraj olanag1 g()rdOkleri halde, yabanc1 Olkeye transfer 
ettikleri fonlan geri alamama endi§esiyle bu olanaktan yararlanmamalan durumla
nnda faiz paritesi teoreminden uzakla§11maktadir(7 4). 

i. VADELi oOviz i~LEMLERiNiN TERCiHiNDE KUR TAHMiNLERi 

lthalat ve ihracat baglant1lan olan firmalar ileride yabanc1 para tOrOnden 
6deyecekleri ithalat bedelleri veya tahsil edecekleri ihracat bedelleriyle ilgili ola
rak bu i§lemlerin vadelerinde olu§abilecek kur riskine kar§I korunmak amac1yla 
vadeli dOviz i§lemleri yapmaktad1r. 

Vadeleri 1 y1la kadar olan i§lemler ic;in firmalann maliyetini belirlenen va
deli kur olu§tururken, 1 y1ldan uzun vadeli i§lemlerde toplam maliyeti ()nceden 
belirleyebilmek mOmkOn olmamaktad1r. 

Firmalar bu tor orta ve uzun vadeli i§lemleri dOviz piyasalannda gerc;ek
le§tirebilmek ic;in 12 ayhk vadeli sOzle§meler yapmakta ve i§lemin vadesine ka
dar bu sOzle§meleri her y1I yenilemektedir. Bu durumda firmalar vadeli i§lemin 
ba§mda yalrnz ilk dOneme ait maliyeti bilebilmektedir(75). 

Firmalann vadeli i§lem yapmalan durumunda vadeli dOviz kuru sOzle§me 
tarihindeki pe§in dOviz kuru ile kar§1la§tmllrsa iskontolu veya primli d()vizler ic;in 

(74) Ibid. 

(75) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.66. 
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a§ag1daki durumlar gOzlenmektedir. 

- Yabanc1 paranin primli (yerel pararnn iskontolu) oldugu durum: 
lhracat(fl firma vadeli i§leme girmekle sOzle§me tarihindeki pe§in kura k1-

yasla daha fazla yerel para satin alacaktir. lthalat(fl firma ise, vadeli i§lem girmek
le sOzle§me tarihindeki pe§in kura k1yasla daha fazla yerel para Odemek zorunda 
kalacakt1r. 

- Yabanc1 pararnn iskontolu (yerel pararnn primli) oldugu durum: 
lhracat<11 firma vadeli i§leme girmekle sOzle§me tarihindeki pe§in kura k1-

yasla daha az yerel para satin alacaktir. lthalat<11 firma ise, vadeli i§leme girmekle 
sOzle§me tarihindeki pe§in kura k1yasla daha az yerel para Odeyecektir(76). 

Firmalann dOvizlerin iskonto ve prim durumlanrn da dikkate alarak k1sa 
vadeli dOviz i§lemlerinde vadeli piyasay1 kullanmamak §eklinde kur riskini Ostlen
meleri ancak vadede olu§abilecek pe§in dOviz kurunu yakla§ik tahmin edebilme
lerine bagltdir. 

ORNEK 30: Vadede Olu§Sbilecek Pe§in Doviz Kurunun Tahmlni 

lngiltere'deki ithalat91 firma 1 ay sonra $ Odemesi yapacaktir. 

Firma 

Firmanrn iki se9enegi vardrr: 

1. BugOnden vadeli sOzle§me yaparak £/$ vadeli kurundan 

1-ayvadeli 
1-ay vadeli 

£ 
$ 

satacak 
alacaktir. 

2. Vadeli sOzle§me yapmayarak 1 ay sonraki £/$ pe§in kurandan 

Firma pe~in 

pe~in 

(76) Bell and Kettell, op.cit., s.24. 

£ 
$ 

satacak 
alacaktir. 



Fir ma 

Firma 

- 69 -

Piyasada ge9erli olan doviz kurlan §Unlardir: 

£!$ pe~in kuru 
1-aylrk £/$ vadeli kuru 

1.9090 
1.9055 

Firmanm bugOn pe§in i§lem yapmast durumunda: 

1 £ 
1.9090 $ 

Firmanm bugOn vadeli i§lem yapmast durumunda: 

1 £ 
1.9055 $ 

satacak 
alacaktir. 

satacak 
alacaktir. 

Bu durumda, yerel para (£) iskontolu, yabanct para ($) primlidir. lthalat91 

firma vadeli i§leme girmekle alacagt $ tutanna kar§rltk sozle§me tarihindeki pe§in 

kura (£/$- 1.9090) ktyasla daha fazla £ odemektedir. 

Firmarnn vadede olu§abilecek pe§in doviz kurlanrn yakla§tk tahmin ede

bilmesi durumunda §U k1yaslamay1 yapmas1 gerekmektedir: 

- 1 ay sonraki £/$ pe§in kuru - 1.9075 olarak tahmin edildiginde: 

Sozle§me tarihindeki pe§in kur ile vadedeki pe§in kur arasmdaki fark 

(1.9090 - 1.9075) = 0.0015'tir. 

Firmarnn bu kurdan i§lem yapmas1 durumunda sozle§me tarihindeki pe

§in kura k1yasla katlanacag1 y1lhk maliyet 

(0.0015 x 12) I ( 1.9090 x 1) x 100 = % 0.94 olmaktadrr. 

- 1 ay sonraki £/$ pe§in kuru - 1.901 O olarak tahmin edildiginde: 

SC>zle§me tarihindeki pe§in kur ile vadedeki pe§in kur arasmdaki fark 

( 1.9090 - 1.901 O) = 0.0080'dir. 

Firmarnn bu kurdan i§lem yapmast durumunda sozle§me tarihindeki pe-
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§in kura k1yasla katlanacag1 y1lhk maliyet 

(0.0080 x 12) I ( 1.9090 x 1) x 100 = % 5.02 olmaktadir. 

- Firmarnn bugOnden vadeli i§lemi ger9ekle§tirmesi durumunda: 

SOzle§me tarihindeki pe§in kur ile vadeli kur arastndaki fark 

(1.9090 - 1.9055) = 0.0035'tir. 

Firmarnn vadeli i9lemi yapmakla katlanacag1 y1lhk maliyet 

(0.0035 x 12) I ( 1.9090 x 1) x 100 = % 2.20 olmaktad1r. 

Bu durumda, ithalat91 firma vadedeki £/$ pe§in kurunun 1.9075 olacag1 

beklentisini ta§1yorsa, % 2.20 y1lhk maliyetli vadeli i§lemi yapmak yerine 1 ay son

ra daha d090k maliyetle (% 0.94) pe9in i9lem yapmay1 tercih edecektir. Ancak fir

ma vadedeki £/$ pe§in kurunun 1.9010 olacag1 beklentisini ta91yorsa, 1 ay sonra 

yOksek maliyetle (% 5.02) pe9in i§lem yapmak yerine bugOnden vadeli i§lem ya

parak % 2.20 maliyeti tercih edecektir(77). 

GorOldOgO Ozere, gelecekteki pe9in dOviz kurlarrna ait yakla§1k tahminle

ri n yap1labilmesi durumunda bu tor bir k1yaslama ile vadeli i§lemi yapma veya 

yapmama karan verilebilmektedir. 

YOksek ciro ve dO§Ok kar marjlan ile 9ah§an firmalar i9in tahminleri ne 

olursa olsun Onceden vadeli i§lemi ger9ekle§tirmeleri tavsiye edilmektedir. Zira 

6rnekteki vadeli i§lem yapmayan firmarnn yerel parasmm pe9in kurunda vadede 

% 5.02 oranmda dO§O§ olmas1 firmanm bu i§lemdeki tom karrrn d6viz kurundaki 

degi§imden dolay1 kaybetmesine yol a9abilmektedir(78). 

J. VADELi DOViZ PiYASASINI ETKiLEYEN FAKTORLER 

Vadeli d6viz kuru iskonto veya primin pe§in dOviz kuruna yans1t1lmas1yla 

belirlenmektedir. 

Genelde iskonto veya prim serbest piyasalarda dOvizlerin faiz oranlann-

(77) Ibid.,s.25. 

(78) Ibid. 
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daki farka baglt olarak olu§maktad1r. Dolay1s1yla iskonto veya primlerle, ba§ka bir 
deyi§le swap oranlan ile faiz farklanndaki tam ve mOkemmel ili§ki ancak bu dO
vizlerin serbestcte borct verilip ahnabildigi piyasalarda (free deposit/loan markets) 
gerc;;;ekle§ebilmektedir. Vadeli dOviz kurlannda esas ahnacak ·faiz farklanrnn Euro
para piyasalanndaki (Euro-currency markets) faiz farklan olmas1 gerekmektedir. 
Zira dOvizlerin serbestc;;;e bore; verilip ahnd1g1 bu piyasalarda imkan dogmas1 du
rumunda herhangi bir arbitraj i§lemi gerc;;;ekle§tirilebilmektedir. 

SerbestQe i§lem gOren dOvizlerde yerel faiz oranlan (domestic interest 
rates) ile Euro-para piyasalanndaki faiz oranlan (Euro-currency interest rates) 
arasmda genelde c;;;ok yakm bir ili§ki gOzlenmektedir. Ancak dOvizlerden herhan
gi birine kendi Olkesinde getirilen yasal k1s1tlamalar ve dOzenlemelerden dolay1 
yerel ve Euro-para piyasalanndaki bu yakm ili§ki bozulabilmekte, dolay1s1yla bu 
piyasalar arasmda da arbitraj olanagmm dogmas1 mOmkOn olmaktadrr. 

Genellikle istisna olarak kabul edilen bu durumlar a§ag1da belirtilen se
beplerden 6t0r0 olu§maktadrr. 

1. Sozkonusu Olkedeki yasal k1s1tlamalardan dolay1 o Olke paras1rnn yerel 
piyasadan (domestic market) Euro-para piyasasma (Euro-currency market) 
transferi mOmkOn olmamaktadrr. Bu durumda ilgili paray1 yerel piyasada borc;;;la
rnp Euro-para piyasasmda bore;;; verebilme i§lemleri yap1lamamakta dolay1s1yla 
yerel ve Euro-para piyasalan arasmdaki ili§ki ortadan kalkmaktadrr. Boyle bir du
rumun ortaya c;;;1kmas1 ise, Ozellikle yerel piyasa ac;;;1smdan faiz farklan ile vadeli 
kurlardaki swap oranlan arasmdaki bagm da kopmas1 sonucunu yaratacaktrr(79). 

2. S6zkonusu Olkede uygulanan yasal dOzenlemelerin yarns1ra illlve k1s1t
lamalann getirilecegi beklentisi krsa sarede Olkeden yOksek miktarlarda sermaye 
c;;;1k1§ma neden olabilecektir. Zira Euro-para piyasasma ula§an fonlar beklenen k1-
s1tlamalann gerc1ekle§mesi durumunda yeni yasal dOzenlemelerden etkilenmeye
cektir. Dolay1s1yla, a§m sermaye c;;;1k1§1rnn oldugu dOnemde ilgili paraya clan tale
bin azhgrrn ancak fonlann aktanlmasmdan dolay1 arzm fazlahg1rn yansrtacak §ekil
de, Euro-para piyasasmdaki faiz oranlan yerel piyasaya k1yasla daha dO§Ok ola
bilmektedir. Bu durumda da yerel ve Euro-para piyasalan arasmdaki yakm ili§ki 

(79) Nick Douch, The Economics of Foreign Exchange: A Practical Market Approach, Cambridge: 
Woodhead-Faulkner Limited, 1989, s.81. 
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ortadan kalkmaktadrr. 

3. SOzkonusu Olkedeki yasal dOzenlemeler zorunlu kar§rhklar (liquidity 
requirements) veya kredi srnrrlandrrmalan (credit controls) §eklinde olabilmekte
dir. Normal ko§ullarda bu durum, yerel piyasada borvlanma ve borv vermeye ait 
faiz oranlan arasmdaki farkm (spread) Euro-para piyasasmdaki farka kryasla bO
yOmesine neden olmaktadrr. Ancak yerel piyasaya getirilen dOzenlemelerin c;ok 
ag1rla§mas1 durumunda fonlann Euro-para piyasalanna aktanlmas1 gene de ger
c;ekle§ebilmekte ve bu ko§ullar altmda yerel faiz oranlan ile Euro-faiz oranlan ara
smda farkhla§ma sOzkonusu olmaktadrr. 

Yukanda istisna olarak kabul edilen bu 09 durumun olu§abilmesi mOm
kOndOr. Ancak $, OM, £, SFr ve Yen gibi C(Ok i§lem gOren dOvizlerin yerel ve 
Euro-piyasalannda bu istisnalar sOrekli olarak gerc;ekle§memektedir. Dolay1s1yla 
gerek yerel gerekse Euro-piyasalardaki faiz farklan ile vadeli dOviz kurlannm 
swap oranlan arasrndaki ili§ki 9ogu zaman gec;erli olmaktad1r(80). 

Vadeli dOviz kurlanrnn piyasalann gelecege ait beklentilerini yans1t1p yan
s1tmad1g1 konusu, dolay1s1yla vadeli dOviz kurlanrn belirleyen faktOrlerin ne oldu
gu hususu onem ta§1maktadrr. 

Vadeli kurun gelecege ait beklentileri gOstermesi durumunda pe§in dOviz 
kurunun veya swap orarnnm ya d~ ikisinin birlikte piyasarnn beklentilerini yans1t1-
yor olmast gerekmektedir. Pe§in dOviz kurlan herhangi bir anda belli bir dOvize 
ait arz ve talebi dengeleyen fiyat1 belirtmektedir. Arz ve talep arasmdaki bu den
genin olu§masmda piyasarnn kurlann gelecekte ne yOne hareket edecegine dair 
tahminleri de Onemli bir faktOr olmaktad1r.Ancak bu noktada piyasalann gelecek 
olarak belirledikleri zaman dilimi vok k1sa sOrelidir. Dolay1s1yla, pe§in dOviz kurla
nnm piyasalann gelecege ait beklentilerini yans1tmas1 hususu C(ok k1sa sOreler 
ic;in gec;erli olabilmektedir. 

Belli bir dOvizde uzun dOnemler ic;in gOrO§ sahibi olan bireysel yatinmc1Ia
rm tahminleri pe§in kurlarda bir Olc;Ode yans1t1Isa da, bu tahminler gOnlOk dOviz 
hareketlerinde Onem ta§1mamaktad1r. Qok krsa sOreler ictin tahminlerin yap1Id1g1 
pe§in dOviz kurlannda degi§ikligin olmas1 vadeli daviz kurlannda da paralel yon-

(80) Ibid., s.82. 
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de bir degi§iklik yaratacakt1r. Dolay1s1yla, vadeli kurlar da pe§in kurlar kadar de

gi§ken olma Ozelligi ta§1d1klanndan gelecege ait beklentileri yans1tmamakta

dir(81 ). 

Vadeli dOviz kurundaki swap orarn dOvizler arasmdaki faiz farkmdan he

saplanmaktad1r. Qogu zaman faiz fark1 olduk9a sabit kalmakta ve swap orarn za

marnn fonksiyonu olarak artmaktadrr(82). Swap oranmm gelecekteki kurlara ait 

tahminleri i9ermesi ise piyasalann swap orarnna gore faiz farkm1 dOzenlemelerini 

gerektirmektedir. Dolay1s1yla, swap oranrnrn tahminleri yans1tmas1 ancak vadeli 

d6viz kurlannrn dOvizlerden herhangi birinin Olkesindeki faiz oranlannda degi§ik

lik yaratmas1yla mOmkOn olmaktad1r. Oysa genelde hemen bOtOn Olkelerde faiz 

oranlan esasen o Olkelerin hOkOmetlerince belirlenen ekonomik kararlar ile dog

rudan ilintilidir. Bu durumda vadeli dOviz kurlannm, dolay1s1yla swap oranlannrn il

gili Olkelerdeki faiz oranlan Ozerinde etkili olabilmesi sOzkonusu olmamaktad1r. 

Aksine faiz oranlan swap oranlan Ozerinde genelde belirleyici fakt6r olma 6zelli

gini ta§tmaktadir(83). Dolay1s1yla belirtilen tom sebeplerden OtOrO vadeli dOviz 

kurlanrnn gelecege ait beklentileri ve kur tahminlerini yans1tmas1 hususu 

sOzkonusu olmamaktadtr. 

Para ve dOviz piyasalanrnn mali ve politik etmenlerden etkilenmedigi ge

ne! durumlarda, vadeli d6viz i§lemleri 9ogunlukla ticari ve finansal i§lemlerden 

kaynaklanmaktad1r. Euro-piyasalardaki faiz oranlan esas ahnmakta, swap oranla

n ise Euro-faiz oranlanna g6re belirlenmektedir. Cnceden belirtildigi Ozere, Euro

faiz oranlan genelde ilgili dOvizlerin yerel faiz oranlanna gore olu§makta ve istis

na durumlar dt§mda bu faiz oranlan arasmda yakm bir ili§ki bulunmaktad1r. 

Mali veya politik nedenlerden dolay1 herhangi bir Olke parasmda ani bir 

degi§iklik olmas1 durumunda a§ag1daki sonu9lar ortaya 91kmaktadir. Herhangi bir 

paranrn ani deger kaybma ugramas1 ile (downward pressure) bu paranm vadeli 

sat1mlan h1zla artacak, vadeli piyasada d6viz arzmm fazla olmasmdan dolay1 d6-

viz iskontolu ise iskonto tutan bOyOyecektir (primli ise prim tutan k090lecektfr). 

Boyoyen iskontoya bagh olarak Euro-para piyasasmda, bir noktaya kadar da d6-

(81} Ibid., s.83. 

(82) Ibid., s.84. 

(83) Ibid., s.85. 
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vizin yerel piyasasmda faiz orarn yOkselecektir. 

SOzkonusu paranm ani deger kazanmas1 (upward pressure) durumunda 

ise, bu pararnn vadeli ahmlan h1zla artacak, vadeli piyasada dOviz talebinin fazla 

olmasmdan dolay1 dOviz primli ise prim tutan bOyOyecektir (iskontolu ise iskonto 

tutan kOQOlecektir). BOyOyen prime bagh olarak Euro-para piyasasmda, bir nokta

ya kadar da dOvizin yerel piyasasmda faiz orarn dO§ecektir(84 ). 

DOvizin iskonto veya primindeki, ba§ka bir deyi§le swap oranmdaki degi

§iklige gore faiz oranlanrnn ayarlanmas1 hususunu belirten bu durumlar haricin

de, genelde dOvizlerin faiz oranlan swap oranlan Ozerinde belirleyici esas faktOr 

olmaktad1r. 

K. VADELi oOviz l~LEMLERiNiN MUHASEBELE~TiRILMESI 

1- Doviz iflemlerinin Kay1tlar1 (Recording Foreign Exchange 
Transactions) 

DOviz i§lemleri her dOviz cinsi iqin ayn olu§turulan doviz pozisyon defte

rinde (foreign exchange position book) takip edilmektedir. Pe§in ve vadeli piya

salarda gerQekle§tirilen tom i§lemler dOviz tOrlerine gore tutan ve kaynagma ba

k1lmaks1zm tek tek pozisyon defterine kay1t edilmektedir(85). Pozisyon defteri her 

ahm ve sat1m i§lemini iki para tOrOnde kay1t etmektedir. Birinci kay1t d()viz pozis

yonunun takip edildigi yabanc1 para tOrOnde, ikinci kay1t ise yerel para tOrOnde 

tutulmaktad1r. Alim (purchases) i§lemleri borQ (debit), sat1m (sales) i§lemleri ise 

alacak (credit) olarak deftere i§lenmektedir{86). 

(84) Swiss Bank Corporation, op.cit., s.80. 

(85) Riehl and Rodriguez, op.cit., s.364. 

(86) Ibid, s.365. 
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ORNEK 31: Vadell Doviz i§leminin Pozisyon Defterine Kay1t Edilmesi 

Amerika'daki ABA Bankasmm gerc;ekle§tirdigi £/$ vadeli i§lemi ile ilgili bil 

giler §unlardir: 

1$1em tarihi 
1$1em 
£!$ pe$in kuru 
1$1emin yap1ld1g1 £/$ vadeli kuru 
Valor 

Banka 3-ayvadeli 
3-ayvadeli 

1 Haziran 1983 
3-ay vadeli $ kar$1hg1 200.000 £ ah$1 
2.4000 

2.3820 
3 EylOI 1983 

200.000 £ 
476.400 $ 

alacak 
satacakbr. 

1 Haziran tarihinde banka £'de yalrnz bu i§lemi gerc;ekle§tirmektedir. 

Dolay1s1yla, doviz pozisyon defterine yapacag1 kay1tlar §Unlardtr. 

YABANCI PARA(£) YEREL PARA($) 

1$LEM 1$LEM BORQ ALACAK BORQ ALACAK 
GON VALOR NO KURU (ALIM) (SATIM) (ALIM) (SATIM) 

1 Haziran 3 EylOI 1 2.3820 200.000 476.400 

TOP LAM 200.000 0 476.400 0 

NETTOPLAM 200.000 476.400 

Net toplam, bu i§lem sonucunda bankanm 476.400 $'a e§it olan 

200.000 £ uzun pozisyonu (long, overbought position) oldugunu gOstermektedir. 

Vadeli dOviz i9lemleri muhasebele9tirilmeden Once pozisyon defterindeki 

degerlerin piyasa degerlerine getirilmesi gerekmektedir. BOylelikle pozisyon def

terindeki degerlerle o an gec;erli piyasa degerleri arasmdaki fark belirlenerek dO

zeltme yap1lmaktad1r. Bu dOzeltmede uzun doviz pozisyonunun piyasadaki vade

li kurlardan sat1larak pozisyonun kapat1lacag1 varsay1m1 yap1lmaktad1r. 
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Piyasada ge9erli kurlar 9unlardir: 

£/$ pe§in kuru 

3-ay vadeli £/$ 
2.400 

120 

3-ay vadeli £/$ kuru 2.3880 (£ vadeli piyasada iskontoludur) 

200.000 £ uzun pozisyon piyasada 3-ay vadeli £/$ kuru - 2.3880'den sat1-

larak kapat1 labilmektedir. 

Bu varsay1mla yap1lan dOzeltme sonucunda bankanm gerc;ekle§memi§ 

kar veya zaran (unrealized profit or loss) belirlenmektedir(87). 

Uzun Piyasa Kuru 

veya l§lem 

K1sa l§lem Piyasa l§lem Kuru De~eri 

Pozisyon Pozisyon Kuru Kuru (3)-(2) (1)x(2) 

Vada (1) (2) (3) (4) (5) 

Va deli Uzun 

3 EylOI 200.000 £ 2.3820 2.3880 +0.0060 476.400 

2- Vadeli Doviz i§lemlerinin Muhasebe Kay1tlan 
(Accounting for Forward Transactions) 

Gen~eklei;;-

Piyasa memii;; KAr/ 

De~eri Zarar 
(1)x(3) (6)-(5) 

(6) (7) 

477.600 +1.200 

Vadeli doviz allm ve sat1m1 o dovize ait doviz pozisyonunda art1§ ve aza-

11§ olarak kaydedilmektedir. Yerel pararnn doviz pozisyonunda ise ters yonde ka

y1tlar yap1Imaktad1r. 

ORNEK 31: (devam ... ) 

Banka 1 Haziran 1983 tarihinde muhasebe kay1tlanrn §U §ekilde yapacak

trr(88). 

(87) lbdi., s.372. 

(88) Ibid., s.373. 
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BORQ ALACAK 

Doviz Pozisyonu (£)(Exchange Position) 

Doviz Pozisyonu ($) 

Doviz Pozisyonu (£) 

Gen(ekle~memi~ Kar 

476.400 $ 

476.400 $ 

1.200 $ 
1.200 $ 

Banka 3 EylOI 1983 tarihinde de ilgili dovizler ic;in, firma hesab1 ve banka

nm muhabir hesabma ait muhasebe kayrtlanni yapacaktir. 

3- Vadeli Doviz Pozisyonlarmm Yeniden Degerlenmesi 

(Revaluation of Forward Positions) 

Yabanc1 paranrn vadeli al1m1 veya sat1m1 dolay1s1yla olu~an vadeli dOviz 

pozisyonu vadeye kadar olan sOrede gecterli olan piyasa kurlan ile periyodik ola

rak yeniden degerlendirilmektedir. 

Yeniden degerlemenin amac1, i~lem vadesinde ger<;ekle~inceye kadar 

olu~an doviz pozisyonunun periyodik sOrelerle cari piyasa degerlerini hesapla

mak ve kar veya zaran belirleyerek o doneme ait doviz kurlanndaki degi~ikliklerin 

etkisini gelir tablosuna yans1tmakt1r(89). 

Vadeli pozisyonlann yeniden degerlenmesinde k1sa veya uzun olan vade

li ac;1k pozisyonun piyasada gec;erli olan vadeli kurlar ile kapat1labilecegi varsay1-

m1 yap1lmaktad1r. Yeniden degerleme ancak yakla91k bir hesaplama olabilmekte

dir, zira pozisyonun hangi kur Ozerinden kapat1labilecegi yap1lacak olan ger9ek 

bir vadeli al1m veya sat1m i9lemine dayanmaktad1r(90). 

Yeniden degerlemede vadelerinin dolmasma standart sOreler (1,2,3,6,9 

ve 12 ay) kalan pozisyonlar ic;in ger9ek9i piyasa kurlan bulmak kolay olabilmek

te, ancak vadeleri ara gOnlere rastlayan pozisyonlar i9in ger9ek9i kurlan bulmak 

zor olmaktad1r. Bu durumda onceden de belirtildigi Ozere, enterpolasyon yap1la-

(89} Donald R.Mandich, Foreign Exchange Trading Techniques and Controls, U.S.A.: American 
Bankers Association, 1976, s.46. 

(90} Ibid., s.48. 
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rak ara gOnler i9in yakla§1k kurlar belirlenmektedir(91 ). 

Bankalarda bugOn yeniden degerleme i§lemi vadesi dolmam1§ her i§lem 

i9in bilgisayarlar tarafmdan gOnlOk olarak yap1lmakta ve kAr veya zarar belirlen

mektedir. Bilgisayarlardan Once ise bankalar vadeli pozisyonlanrn ayllk olarak 

konsolide etmekte ve olu§an net uzun veya ktsa pozisyonlan piyasada ge9erli 

vadeli kurlardan yeniden degerlemekteydi. 

ORNEK 32: Vadeli K1sa Pozisyonun Yeniden Degerlenmesl 

Amerika'daki ABA Bankasi 1 ayltk konsolidasyon sonucu 1.000.000 £ k1sa 

pozisyon ta§1maktad1r. Konsolide edilmi§ vadeli pozisyonun agirltklt ortalama £/$ 

vadeli kuru - 2.01 OO'dtr. 

Agirhklt ortalama kur konsolide edilen tom vadeli i§lemlerin yap1ld1g1 kur

lardan bulunmaktad1r. 

Piyasada ge9erli olan 1-ayltk £/$ vadeli kuru - 2.0200'dir. Yeniden deger

leme i9in bankarnn 1 ay vadeli 1.000.000 £'i £/$ vadeli kuru - 2.0200'den satin 

alarak k1sa pozisyonunu kapatacag1 varsaytlmaktadir. 

Banka 1-ay vadeli 
1-ay vadeli 

1.000.000 £ 
2.020.000 $ 

alacak 
satacaktir. 

Banka 1.000.000 £ k1sa pozisyonundan dolay1 (1.000.000x2.0100) = 

2.010.000 $ almt§ durumdadir. Dolay1s1yla banka 1 ayltk yeniden degerleme so

nucunda (2.010.000-2.020.000) == - 10.000 $ zarar etmektedir. 

Banka bu zarann muhasebele§tirilmesini vadeli d5viz alacak hesabma 

(forward exchange receivable account) alacak, d5viz gelir hesabma (foreign 

exchange income account) bor9 vererek yapmaktad1r. 

(91) Ibid., s.47. 
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BOylelikle banka, 

BORQ ALACAK 

DOviz Gelir Hesabr 10.000 $ 

Vadeli DOviz Alacak Hesabr 10.000 $ 

olarak ilgili muhasebe kayrtlannr yapmaktadrr. 

Vadeli dOviz pozisyonlanrnn 1 ayhk sOrelerle konsolide edilerek yeniden 

degerleme yaprlmasrnda Onemli bir husus ortaya 91kmaktad1r. Vadelerinin dolma

sma 1 aydan krsa sore kalan i§lemler de bu konsolidasyona dahil edilmekte ve 

1-ayhk vadeli kurlar ile yeniden degerlenmektedir. Bu §ekilde ortaya 91kan uyum

suzluk bilgisayarlann degerlemeyi gOnlOk olarak yapabilmeleri ile en aza indir

genmektedir(92). Banka yeniden degerleme yapt1g1 gOnOn ertesi gOnO ters yOn

de muhasebe kayrtlan ile hesaplan kapatmaktadrr. 

Boylelikle, vadeli dOviz i§leminin her ay hatta hergon yaprlan yeniden de

gerlenmesiyle ortaya 91kan kar veya zarar, i§lemin ba§ka bir vadeli i§lemle kapa

trlarak ger9ek kar veya zarar olu§uncaya veya i§lemin vadesi gelinceye kadar 

dOzenli olarak belirlenmektedir(93). 

(92} Ibid. 

(93) Ibid., s.52. 
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VI. TURKiYE'DE YAPILAN VADELi DOViZ i$LEMLERi 

A. YASAL DUZENLEMELER 

1- 1980 Oncesi Durum 

TOrkiye'deki bankalann 1980 oncesinde doviz yonetimindeki etkinlikleri 

oldukc;a s1nrrlt kalm1$t1r. Bu donemde doviz bulundurma ve bu dovizleri kullanma 

yetkisi yalnrz T.C.Merkez Bankas1'na ait olup, bankalar doviz altm ve sat1m i$Iem

lerini kendilerine tanmm1$ k1s1tl1 bir yetki dahilinde T.C.Merkez Bankasi namina 

yapm1$lard1r. 

Bunun sonucunda, kur degi$imlerinden olu$an kar ve zarar Merkez Ban

kasma ait olmu$, gerek ki$i ve kurulu$1ar gerekse bankalar kur farklanndan olum

lu veya olumsuz etkilenmemi$1erdir(94). 

Bu durum 1974 y1lma degin devam etmi$tir. Bu tarihte bankalara k1s1tll 

miktarlarda doviz bulundurma, doviz alma ve satma yetkileri verilirken bu i$1em

lerden olu$an kar veya zaran da Ostlenmelerine izin verilmi$tir(95). 

2- 29 Arahk 1983 Kararlan 

29 Ara!Ik 1983 kararlan gerek doviz ticaretinde gerekse sermaye hareket

lerinde koklO degi$iklikleri uygulamaya koymas1 a91sindan onem ta$1maktad1r. 

TOrkiye'de vadeli doviz allm-sat1rri i$1emleri ilk olarak bu kararlarla gOndeme gel

mi$tir. Madde 4'te belirtildigi Ozere, bankalara Merkez Bankas1'nca belirlenen 

esaslar dahilinde vadeli doviz ahm-sat1m i$1emleri yapma yetkisi verilmi$tir(96). 

(94) Ersan, op.cit., s.36. 

(95) Ibid., s.37. 

(96) Ibid., s.37. 
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3- 30 Ekim 1986 Kararlan 

Vadeli doviz i§lemleri ile ilgili olarak 30 Ekim 1986 kararlannda belirtilen 

yasal dOzenlemeler §Unlard1r: 

- Vadeli doviz allm-sat1mlan yalrnz ithalat ve ihracat i§lemleri i9in uygula

nabilmektedir. Vade ihracat bedeli olan dOvizlerin yurda getirilme sOresini a§ma

mak kayd1yla en c;ok alt1 ay, en az 15 gOndOr. 

lhracat baglant1l1 i$1emlerde donOlmez ve teyitli akreditif ac;1lm1$ olmast 

veya ihracattn gOmrOk tescil i$1eminin yap1lm1$ olmas1; ithalat baglant1l1 vadeli dO

viz i§lemlerinde ise ithalattn ithal iznine baglanm1§ olmas1 gerekmektedir. 

- Yurtic;inde bankalararas1 vadeli doviz al1m-sat1m i$1emleri belirtilen sore

lere uyma kayd1yla serbesttir. 

- Vadeli doviz kuru banka ile m0$terisi arasinda serbestc;e belirlenebil

mektedir. 

Uluslararas1 piyasalarda i§lem goren dovizlere ait faiz fark1rnn vadeli dO

viz kuruna uyarlanmasina paralel olarak, TOrkiye'de de bu kurun belirlenmesi ic;in 

yabanct para ile TL arasindaki faiz fark1rnn kur farkina donO§tOrOlerek vadeli kura 

yans1t1lmas1 gerekmektedir(97). 

4- 11 Agustos 1989 Kararlan 

11 Agustos 1989 tarihinde yayinlanan TOrk Parast Ktymetini Koruma Hak

k1ndaki 32 Say11l Karar'a ili9kin olarak vadeli dOviz allm ve sat1m1 ile ilgili yasal dO

zenleme §oyledir: 

Bankalar, en az onbe$ gon ve en c;ok alt1 ay olmak Ozere TOrkiye'de yer

le§ik ki$ilerle 3.000 ABO Dolanna kadar serbestc;e, bunu a9an tutarlar ic;inse Mer

kez Bankast'nca belirtilen esaslar c;erc;evesinde vadeli doviz al1m sat1m i§lemleri 

yapabilmektedirler(98). 

(97) Ibid., s.44. 

(98) 11.8.1989 Tarih ve 20249 say1ll "TOrk Paras1 K1ymetini Koruma Hakkmda 32 Say1h Karar," 
Resml Gazete, 11.8.1989. 
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5- 20 Haziran 1991 Kararlan 

Ba~bakanltk Hazine ve 01~ Ticaret MOste~arltgmm 20 Haziran 1991 tarihli 
tebliginde vadeli i~lemlere ait bir degi§iklik getirilmemekte ancak ilgili tebligin 
4.maddesinde vadeli dOviz altm sat1m i§lemlerine ili§kin esaslann Merkez Banka
smca belirlendigi bir kez daha vurgulanmaktadrr(99). 

B. UYGULAMALAR 

1. Vadeli D6viz Kurlar1 

DOviz yOnetimi konusu, yabanc1 para cinsinden varlrk ve bor9lann risksiz 
ve karlt bi9imde yOnetilmesi aQ1smdan, TOrkiye'de faaliyette bulunan kurulu§lar 
ve bankalar i9in bOyOk Onem ta§1maktadrr. 

1980 sonrasmdan gOnOmOze kadar getirilen yasal dOzenlemeler parale
linde, firmalar pe§in dOviz i§lemlerinin yarnsira uluslararas1 piyasalarda ger9ek
le§tirdikleri ithalat ve ihracat i§lemlerinden dogabilecek kur riskini dikkate almak
ta ve bu riskten korunabilmek amac1yla vadeli dOviz i§lemlerine yOnelmektedir. 

Bunun sonucu olarak, bankalar ithalat ve ihracat firmalanrnn vadeli dOviz 
i§lemleri taleplerini kar§1lamak ve bu i§lemleri de kapsayan bir dOviz yOnetimini 
ger9ekle§tirmek durumundad1r. Bu denli Onem ta§ryan dOviz yOnetimi bankalarda 
Hazine bOIOmleri (Treasury) tarafmdan ger9ekle§tirilmektedir. 

Hazine bOIOmO bankarnn gerek mO§terilerinden gerekse bankalararas1 i§
lemlerinden kaynaklanan dOviz pozisyonunun yonetiminden sorumlu olup, pe§in 
ve vadeli dOviz i~lemlerinin fiyatlandmlmas1 gOrevini Ostlenmektedir. 

T.C.Merkez Bankas1'rnn bankalann gOnlOk doviz alrm sat1m kurlanrn ser
best brrakmas1 nedeniyle, Hazine bOIOmO gerek uluslararas1 piyasalardaki dOviz 
hareketlerinin ·gerekse yurti9i piyasadaki doviz ve Tork Lirasma ait geli§melerin 
paralelinde gOnlOk pe§in dOviz allm satrm kurlanrn belirlemektedir. Banka mO§te
rilerinin ithalat ve ihracat baglantrlarmdan kaynaklanan vadeli doviz alrm satrm i§-

(99) 20.6.1991 tarih ve 20907 say1h "TOrk Paras1 K1ymetini Koruma Hakkmda 32 Say1h Karara 
lli§kin Teblig," Resml Gazete, Teblig No.91-32/5, 20.6.1991. 
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lemlerinin fiyatlandinlmas1 ise i§lem bazmda ger9ekle§tirilmektedir. 

DOviz ve TOrk Liras1 fon ak1mlannm belirlenen ileri bir vadede olacag1 bu 
i§lemlerde, Ornegin TL/$ vadeli i§lemi i9in a§ag1daki formal kullamlmaktad1r: 

TL/$ TL/$ 
TL/$ X 

Pe~in Kuru 
TL - $ X Vadeye kadar 

Faiz farkt GOn say1s1 
Vadeli Kuru = Pe~in Kuru + 

360X 100 

D5viz-TL vadeli i§lemlerde sOzkonusu olabilecek tom d5vizlerin y1lhk faiz 

oranlan TL'rnn y1lhk faiz oranmdan daha dO§Ok oldugu i9in ilgili dOvizler vadeli pi
yasada TL'na kar§1 primlidir. Dolay1s1yla dOviz-TL vadeli kuru, pe§in dOviz kuruna 
swap oramrnn ilave edilmesiyle bulunmaktadir. 

Bilindigi Ozere, yukandaki formOlden bulunan kur ba§aba§ vadeli kuru 
belirtmektedir. 

Yap1lacak i§lemin ve mO§terinin Ozellikleri dikkate ahnarak, vadeli kur ya 
ba§aba§ vadeli kur + kar olarak ya da yalrnzca ba§aba§ kur olarak belirlenmek
tedir. 

2- Ticari i§lemlerden Kaynaklanan Vadell Daviz i§lemlerl 

30 Ekim 1986 Kararlarmda belirtildigi Ozere, TOrkiye'deki vadeli doviz altm 

sat1mlan yalntz ithalat ve ihracat i§lemleri igin uygulanabilmekte ve vade en az 15 
gun, en c;ok 6 ay olabilmektedir. 

Bu bolumde verilen ornekler ithalat ve ihracat baglant1lan olan firmalarm 

yasalar c;erc;evesinde bankalarla gerc;ekle§tirdikleri vadeli i§lemleri belirtmektedir. 

ORNEK 33: Vadell Davlz Sat1§ i§lemi 

TOrkiye'deki ABC Bankasmm 10 May1s 1991 'de a9tkladrgr kurlar §Unlardrr: 

TL/$ 
TL/$ 

Pe~in ah§ kuru 
Pe§in sat1§ kuru 

4.500 
4.550 
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DOviz ve para piyasalannda ise §U fiyatlar verilmektedir: 

T.C.Merkez Bankasi Interbank DOviz Piyasasmda 

TLJ$ Satr~ kuru 4.500 

T.C.Merkez Bankasi Interbank Para Piyasasmda 

1 ay vadeli TL faizi %70 

Euro-$ Piyasasmda 

1 ay vadeli $faizi %6 

lthalat91 firma bankadan 1 ay sonraki ithalat i§lemi ic;in 100.000 $'Ilk va
deli satl!? kuru istemektedir. 

Bu durumda, 

Firma 1-ay vadeli $ alacak 
1-ayvadeli TL satacakt1r. 

Banka 1-ayvadeli $ satacak 
1-ay vadeli TL alacaktir. 

Banka 100.000 $ 1-ay vadeli sat1§ i§lemi ic;in fiyatm1 §U §ekilde belirleye-

cektir: 

- Vadeli sat1§ bankanm $ pozisyonunu anmda etkilemektedir. Banka bu 
sat1§tan dolay1 ortaya 91kan - 100.000 $ k1sa pozisyonunu kur riski ta§1mamak 
amac1yla, Interbank DOviz Piyasasmdan (veya diger bankalardan) pe§in 
100.000 $ alarak kapatmak isteyecektir. 

- Alman bu dOvizler bir ay sore ile para piyasasrnda bore; verilerek deger
lendirilirken, dOvizlerin TOrk Liras1 kar§tlrg1rn 6deyebilmek ic;in Interbank Para Pi
yasasrndan 1 ayhk TL bor9lanmak gerekmektedir. 

- Bu §ekilde ortaya 91kan $ ve TL faiz fark1 vadeli kura yans1t1lacakt1r. 
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$ pozisyonu ve TL hesab1 incelendiginde ~u durum g()zlenmektedir. 

$ 
POZISYONU HESABI 

Ba~lang1c; pozisyonu 0 0 

Vadeli satl~ i~lemi -100.000 

Pe~in dOviz ah~ i~lemi +100.000 +100.000 

$'in % 6'dan 1 ayhk 
bore verilmesi -100.000 

TL'mn % 70'den 1 ayhk 
bore ahnmas1 

Net pozisyon (KAPALI) 0 0 

Bu durumda, 

Vadeli TU$ kuru = 4500 + 4500 x (70-6) x 30 4.740 
360x100 

olmaktadir. 

TLHESABI 

0 

-450.000.000 

( 100.000x4500) 

+450.000.000 

0 

DOvizin belirlenen ileri bir vadede teslimi yap1hrken, TOrk Liras1 ()demeleri

nin bu vadeden ()nee degi~ik tarihlerde yap1lmas1 §eklinde ithalat91lar tarafmdan 

talep edilen i§lemler de bankalarca vadeli i§lemler ic;inde ele ahnmaktadir. 

ORNEK34: 

TOrkiye'deki ABC Bankasmdan 11.5.1991 tarihinde ithalat91 firma 

13.6.1991 tarihli (1 ay vadeli) 100.000 $ almak istemektedir. 

Firma TL'rn 13.6.1991 tarihinden Once, dOrt e§it miktarda 12.5.1991, 
14.5.1991, 15.5.1991 ve 16.5.1991 tarihlerinde ()demek istemektedir. 

Bu durumda, firmaya verilecek fiyat1 belirlemek ic;in bankarnn 11.5.1991 
tarihinden itibaren TL'rnn Odenecegi hergOn ic;in 4 ayn vadeli fiyat1 hesaplamas1 

gerekmektedir (Bir Onceki Ornekte verilen kurlar ve faiz oranlan bu Ornekte de ge

c;erlidir). 



TLCDEMESI 

12.5.1991 (1 gOn) 4500+ 

14.5.1991 (3 gun) 4500+ 

15.5.1991 (4 gun) 4500+ 

16.5.1991 (5 gun) 4500+ 
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4500 x (70-6) x 1 
360x100 

4500 x (70-6) x 3 
360x100 

4500 x (70-6) x 4 
360x100 

4500 x (70-6) x 5 
360x100 

ORTALAMA TL/$ VADELI KURU = 4.526 

TL/$ VADELI KUR 

=4.508 

= 4.524 

= 4.532 

=4.540 

Banka TL'nrn Odendigi tarihten 13.6.1991 tarihine kadar 27 gOn sore ile 
100.000 $'1 para piyasasrnda % 6'dan bor9 verebilecektir. 

Dolay1s1yla, elde edecegi faiz kazanc1rn ortalama vadeli kurdan dO§mek 
suretiyle ba§aba§ fiyat1rn belirleyecektir. 

$'m % 6'dan 27 gOnlOk faizi = 1 x 03~g x 27 = 0.0045 $ 

(4.526/1.0045) = 4.505,72 bankanm ba§aba§ TLJ$ vadeli kuru olmaktad1r. 

Vadeli dOviz i§lemlerinden farkh olarak, dOviz sat1mmm ileride belirlenen 
vadede, TOrk Liras1 Odemesinin ise anla§manrn yap1ld1g1 gOn olmas1 §eklinde 
ger9ekle§en ithalat i§lemleri bankac1hk piyasasmda 'kur fikseli' i§lemler olarak ta
rnmlanmaktad1r. 

Bu i§lemler i9in vadeli bir kurun hesaplanmas1 yerine anla§ma gOnO ge-
9erli olan pe§in TL/$ kurundan, o gOnden vadeye kadar olan sOrede uluslararas1 
piyasada elde edilecek olan dOviz faizi dO§Olerek ba§aba§ kur hesaplanmakta
dir. 
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ORNEK35: 

lthalatc;t firma ABC Bankasmdan 11.5.1991 tarihinde 1 ay vadeli 100.000 
$satin almak istemektedir. TL Odemesi 11.5.1991'de yap1lacakt1r. CRNEK 33'te 
verilen kurlar ve faiz oranlan bu Ornekte de gec;erlidir. 

Vadeli i§lemden farklt olarak banka -100.000 $ krsa pozisyonunu kapat
mak ic;in firmadan alacag1 TL ile lnterbank'tan pe§in dOviz alr§r yapabilecektir. 
Dolayrsryla, % 70'ten TL'm borc;lanmaya gerek olmayacaktrr. Ald1g1 dOvizleri ise 
para piyasasmda 1 ay sore ile % 6'dan bore; verebilecektir. 

Bankamn $ pozisyonu ve TL hesabr incelendiginde §U durum gOzlenmek-

tedir: 

$ 
POZISYONU HESABI TLHESABI 

Ba§lang19 pozisyonu 0 0 0 

lthalat satr§ i§lemi -100.000 +450.000.000 

lnterbank'tan pe§in 
air§ i§lemi +100.000 +100.000 -450.000.000 
(TLJ$-4.500) (100.000x4.500) 

$'m % 6 dan (1 ayhk) 
bore; verilmesi -100.000 

Net pozisyon (KAPALI) 0 0 0 

$'1n %6'dan 30 gOnlOk faizi = 1x03~g x 30 = 0.005 $ 

(4.500/1.005) = 4.477,61 bankarnn verecegi ba§aba§ TLJ$ fiyatr olmaktadrr. 

Cnceden de deginildigi Ozere, bankalar vadeli dOviz kurlannr firmalardan 
talep gelmesi durumunda i§lem bazrnda belirlemektedir. 

Bankalann ticari i§lemlerinin yanrsrra, T.C.Merkez Bankasr'nrn bankalar
dan vadeli dOviz alrmr yaptrgr uygulama zorunlu dbviz devirleri ile ilgilidir. 1986 
Kararlanyla getirilen dOzenleme ile bankalar her ay sonu, o ay i9inde ihracat ve 
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Kararlanyla getirilen dOzenleme ile bankalar her ay sonu, o ay i9inde ihracat ve 
gOrOnmeyen i§lemlerden alt§1rn yapt1klan dOviz ve efektiflerin belli bir orarnrn 
T.C.Merkez Bankas1'na TL kar§1llg1 satmakla yOkOmlOdOr. 1989 senesinden itiba
ren Merkez Bankasi bankalara zorunlu dOviz devirlerini pe§in i§lemlerin yarnsira 
vadeli i§lemlerle de satma imkarn tarnm1§tir. 

TOrkiye'de son y1llarda geli§en dOviz piyasalanna ragmen vadeli i§lemler 
yurtd1§mdaki dOviz piyasalanna k1yasla daha az s1khkta ger9ekle§tirilmektedir. 
Firmalann kur riskinden korunmak amac1yla yap1lan vadeli i§lemlerde bilinm.esi 
gereken tOm risk ve maliyet unsurlanrn dikkate almamalan §eklinde eksik olan 
mO§teri bilinci, yasalar 9er9evesinde de olsa vadeli i§lemlerin pe§in i§lemlere k1-
yasla daha az uygulanan bir teknik olmas1 sonucunu yaratmaktad1r. 

Bunun yarnsira, TOrkiye'de baz1 dOnemlerde vadeli i§lemlere olan talebin 
artt1g1 gOzlenmektedir. Czellikle TL'rnn yabanc1 paralar kar§1smda yakm gelecek
te deger yitirecegi beklentisinin piyasalarda hakim oldugu dOnemlerde ithalat91 
firmalann vadeli i§lem taleplerinde art1§ olmaktadir. 

Sonu9 olarak, TOrk firmalannm dOviz piyasalannda daha 9ok pe§in dOviz 
i§lemlerine yOneldikleri, vadeli dOviz uygulamalanrnn ise yurtd1§1 piyasalardaki gi
bi yaygm bir ticari gelenege dOnO§emedigi gOzlenmektedir. 

c. VADELi oOviz 1$LEMLERINiN MUHASEBELE$TIRILMESI 

' 
Tek Dozen Hesap Plarnna gore, TOrkiye'deki bankalar ger9ekle§tirdikleri 

vadeli i§lemleri anla§ma gOnO naz1m hesap kay1tlanna ge9mekte, vadede ise bu 
naz1m hesaplanrn kapatarak kesin muhasebe kay1tlanrn olu§turmaktadir. 

A§ag1da verilen Ornekler, vadeli dOviz i§lemi yapan bir banka §Ubesinin 
ve banka genel mOdOrlOgOnOn muhasebe kay1tlanrn gOstermektedir(100). 

(100} lmpexbank-TOrkiye lthalat ve lhracat Bankasi A.~ .• "Forward l§lemleri Muhasebe Kay1tlan", 
lstanbul:Mali Kontrol ve Planlama BOIOm Ba§kanltgr Duyurusu, Duyuru No:1990/7, 1990. 
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ORNEK 36: Vadell Dovlz Allm1 Muhasebe Kay1tlar1 

Alman dOviz tutan 
TU$ vadeli kuru 

1. Anla§ma Tarihinde $ube Kay1tlan 

100.000 $ 

4.500 

BORQ ALACAK 
965 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri 100.000 $ 

967 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri 100.000 $ 

964 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri (TL) 450.000.000 
966 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri (TL) 450.000.000 

2. Vade Tarihinde $ube Kay1tlan 

967 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri 100.000 $ 
965 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri 100.000 

966 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri (TL) 450.000.000 
964 000 Vadeli dOviz ahm i§lemleri (TL) 450.000.000 

290 $ubeler Cari Hesab1 (TL) 450.000.000 
Genel MOdOrlOk 

010/304 Kasa veya mO§teri hesabt (TL) 450.000.000 
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3. Vade tarihinde Genel MOdOrlOk Kay1tlan 

294 DOviz Altm Sat1m Hesabt (TL) 
290 $ubeler Cari Hesab1 (TL) 

025 Yurtd1§1 Bankalar ($) 

295 DOviz Vaziyeti ($) 

BORQ ALACAK 

450.000.000 

450.000.000 

100.000 
100.000 

ORNEK 37: Vadeli DOvlz Allm1 KAr/Zarar Muhasebe Kay1tlar1(101) 

Alman doviz tutan 
TU$ vadeli kuru 

100.000 $ 

4.500 

1. KAr Dogmas1 Durumu: Vadede pe§in TU$ kuru - 4.600 

290 $ubeler Cari Hesab1 

Gene! MOdOrlOk 

(DOviz tutan x pe§in kur) 

77130 Vadeli dOviz altm kArlan 

[DOviz tutan x (pe§in kur-vadeli kur)] 

010/304 MO§teri Hesabt 
(Doviz tutan x vadeli kur) 

BORQ ALACAK 
460.000.000 

10.000.000 

450.000.000 

(101} lmpexbank-TOrkiye lthalat ve lhracat Bankasi A.~ .• "Vadeli DOviz Altm/Sat1m l§lemlerinde 
Vadede Olu§acak K~r/Zarann Muhasebele§tirilmesi", Istanbul: Mali Kontrol ve Planlama 
BOIOm Ba§kanltgt Duyurusu, Duyuru No:1990/8, 1990. 
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2. Zarar Dogmas1 Durumu: Vadede pe§in TL/$ kuru - 4.400. 

290 $ubeler Cari Hesab1 

Genel MOdOrlOk 

(DOviz tutan x pe§in kur) 

BORQ ALACAK 
440.000.000 

86 130 Vadeli dOviz ahm zararlan 10.000.000 

[DOviz tutan x (Pe§in kur-Vadeli kur)] 

010/304 MO§teri Hesab1 450.000.000 
(DOviz tutan x vadeli kur) 
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SONUC 

DOviz yonetimi yabanc1 para tOrOnden varllk ve bor9lan olan kurulu§lar 

i9in Onem ta§1maktad1r. 1970'1i y1llardan itibaren doviz kurlannm sOrekli degi§iklik 

gOstermeleri ile ortaya 91kan dOviz i§lemlerindeki kur riski, ozellikle 1970'1i y11lann 

sonlanndan itibaren uluslararas1 para piyasalannda gOzlenen faiz orarn dalgalan

malanrnn yaratt1g1 faiz riski ile birlikte doviz yonetiminde yeni ve koruyucu dOviz 

ara9lanrnn geli§tirilmesine yol aQmt§tir. 

Kurulu§lar doviz yonetiminin bu ara9lar yard1m1yla en iyi bi9imde yap1la

bilmesi sayesinde uluslararas1 i§lemlerden bOyOk karlar elde edebilmektedir. 

Uluslararast i§lemlerin son y1llarda h1zla geli§mesine paralel olarak, bu i§lemlerle 

ilgili para ve doviz piyasalan da h1zh bir geli§me sOrecine girmi§tir. 

Yabanct para piyasalanrn olu§turan Euro-piyasalann 1960'11 y1llardan iti

baren geli§mesi ve bu piyasalarda yerel paralann kendi Olke s1rnrlan d1§mda, ye

rel para otoritelerinin dOzenlemelerinden bag1ms1z olarak serbest9e dolarnmda 

bulunmalan, ozellikle bOyOk firmalar ve 9ok uluslu §irketler i9in yeni finansman 

olanaklan yaratmaktadtr. Para piyasalan ile birlikte doviz piyasalannda da. yeni 

risk yonetim ara9lan geli§tirilmi§tir. 

DOviz piyasast i§lemleri pe§in-cari i§lemler ve vadeli i§lemler olarak ikiye 

aynlmaktad1r. 

Gerek pe§in gerekse vadeli doviz i§lemlerinde i§lem fiyat1 dOviz kuru ola

rak belirtilmektedir. Doviz piyasalannda Qogrudan Kur Sistemi ile verilen kurlarda 

yerel para bir birim yabanc1 para tOrOnden ifade edilirken; Dolayh Kur Sistemi ile 

verilen kurlarda ise yabanc1 para bir birim yerel para tOrOnden ifade edilmektedir. 

Qapraz kur ise iki yabanc1 paranm 090ncO bir yabanc1 para Ozerinden 

hesaplanabilen kurunu belirtmektedir. 

DOviz yonetiminde kur dalgalanmalanndan dolay1 onem verilmesi gere-
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ken husus yabanct para tOrOnde varltk ve borglardan olu§an dC>viz pozisyonu 
kavram1d1r. Belli bir yabanc1 para tOrOnden varltklar ve nakte dOnO§tOrOlmemi§ 
vadeli ahmlar ile ayrn yabanc1 paradaki borglar ve nakte dOnO§tOrOlmemi§ vadeli 
satrmlar arasmdaki fark net dC>viz pozisyonunu olu§turmaktadrr. Uzun, ktsa veya 
kapah pozisyon §eklinde olu§abilen net dC>viz pozisyonundan, krsa ve uzun po
zisyon ta§rmak beraberinde, kur riski ve likidite riskini getirirken, kapalt pozisyon
da bu riskier sOzkonusu olmamaktad1r. 

Bu 9ah§ma dC>viz piyasalannda kur dalgalanmalanndan dolay1 ortaya 91-
kabilecek kur riskine kar§r korunmak amac1yla yaprlan vadeli dOviz i§lemlerini ay
nnt1h olarak incelemektedir. 

Bir pararnn yabanc1 bir para kar§tltgmda anla§ma tarihindeki vadeli dOviz 
kuru Ozerinden ileride belirlenen bir tarihte ahnmas1 veya sat1lmas1 i§lemine vade
li dOviz i§lemi denilmektedir. Bu i§lemlerde kullarnlan vadeli dC>viz kurlan piyasa
larda iskonto ve prim veya vadeli kur §eklinde belirtilmektedir. Vadeli dC>viz kurlan 
ilgili dOvizler arasmdaki net faiz farkmm pe§in dOviz kuruna yans1t1lmas1yla bulun
maktadrr. Vadeli kurlann para ve dOviz piyasalanndaki veriler ile hesaplanmasm
da, dengeli bir pazarda bor9lanma ve yatmmm tom paralar igin net getirisinin ay
rn olacag1 hususu esas ahnmakta ve kurlar buna gC>re belirlenmektedir. 

Kurulw~lann daha 9ok uluslararas1 alanlardaki ticari ve finansal i§lemlerin
den kaynaklanan vadeli dOviz i§lemleri, kesin bir vadeyi iQeren geleneksel tOrde 
yaprlan i§lemlerin yarns1ra, kurulu§lara belli esneklikler getiren yeni vadeli dC>viz 
teknikleri §eklinde de yap1labilmektedir. 

lthalat ve ihracat baglant1lan olan firmalar ilgili i§lemlerindeki vadeleri ke
sin bilememeleri durumunda, geleneksel vadeli i§lemler yerine vade opsiyonlu 
dOviz i§lemleri gerQekle§tirebilmektedir. Bu tor i§lemler belirli bir zaman dilimi 
Ozerine vadelendirilmekte ve sOzkonusu dC>vizler belirlenen iki tarih arasmda her
hangi bir gOnde ahrnp sat1lmaktad1r. Vade opsiyonlu dOviz i§lemlerinde vadeli 
kurlann belirlenmesi, firmalann banka a<11smdan olan en kOtO durumu seQecegi 
esasma dayanmaktadrr. Dolay1s1yla banka kendi aleyhine olu§abilecek en kOtO 
durumu dikkate alarak firmalara i§lemin vadelendirildigi dOnemdeki en kOtO fiyat1 
vadeli kur olarak bildirmektedir. Bu noktada dOvizlerin iskonto ve prim durumlan 
vade opsiyonlu kurlann belirlenmesinde Onem ta§1maktadrr. 
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Kurulu§lara esneklik tarnyan bir ba§ka vadeli dOviz i§lemi 90zOlebilir va
deli i§lemlerdir. Doviz kurlannda ve faiz oranlannda meydana galen sOrekli degi
§imlere kar§I korunmak ve lehte olu§abilecek dOviz kurlanndan istifade etmek 
amac1yla yap1lan bu tor vadeli i§lemler Onceden belirlenen bir kur Ozerinden fir
malar tarafmdan 90zOlebilmekte ve i§lem o tarihteki pe§in dOviz kurtan ile yap1la
bilmektedir. QOzOlebilir vadeli i§lemler geleneksel tOrde yap1lan i§lemlerte k1yas
land1gmda, kazan9 veya kay1plann vadede farkh pe§in dOviz kurlannm olu§mas1 
ile ortaya 91kt1 gOzlenmektedir. 

Vadeli sOzle§meler yasat sOzle§meler otup sOzle§me yOkOmlOIOkleri taraf
larca yerine getirilmelidir. Firmalann yOkOmlOIOklerini yerine getirememeteri duru
munda vadeli i§lemler firmalann tercihine gore iptal edilebilmekte veya uzat1labil
mektedir. 

Yatinmc1lann belli bir paramn yOksek faiz orarnndan avantaj sagtamak 
amac1yla ger9ekle§tirdikleri faiz arbitraj1 vadeli dOviz i§lemteri ile yakmdan ilintili
dir. Zira yatmmc1 i9in faiz arbitrajmm karh olabilmesi hususu, kazarnlabilecek faiz 
oranr ile birlikte, arbitraja konu olan dOvizterin pe§in ve vadeli piyasalardaki ili§ki
sine de baghdir. Faiz paritesi teoremi arbitraj olanaklanrn aynnt11I olarak vermesi 
a91smdan Onem ta§1maktadir. 

Yurt d1§mda vadeli dOviz i§lemi yapan bankalar muhasebe kay1tlannr va

deli sozle§menin yap1ld1g1 gOn ger9ekle§tirmektedir. Aynca bankalar vadeli ahm 
veya sat1m dolay1s1yla olu9an vadeli dOviz pozisyonlanrn i§lemin vadesine kadar 
olan sOrede gec;erli piyasa kurlan ile periyodik otarak yeniden degerlemektedir. 

DOviz yOnetimi TOrkiye'de 1980'1i y11larda Onem kazanmaya ba§lam1§t1r. 
Getirilen yasat dOzenlemelerin paralelinde T.C.Merkez Bankasi arac1hg1yla kuru
lan para ve dOviz piyasalan bankalara ve firmalara dOviz i§lemlerinde yeni ola
naklar tarnmaktad1r. Ancak halen TOrkiye'de yap1lan vadeli dOviz i§lemleri yasalar 
c;er9evesinde yalmz ticari i§lemlerle smirh tutulmaktadir. Firmalann TOrk dOviz pi
yasasmda ticari i§lemlerinden dogabilecek kur riskine kar§I korunmak amac1yla 
yapt1klan vadeli i§lemler, pe§in ·i§lemlere k1yasla daha ender ger9ekle§tirilmekte
dir. Uluslararas1 piyasalarda kur riskinden korunmay1 saglayan en eski ve yaygm 
ara9 olan vadeli doviz i§lemlerini Tork firmalannm henoz ticari bir gelenege dO
nO§tOremedigi gozlenmektedir. 
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