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GİRİŞ 

Kişi veya kuruluşların risklerini yönetebilmeleri ve fiyatların gerçek 

değerlerinin keşfedilmesi sağlıklı bir ekonomi için gerekli unsurlardır. Futures 

piyasalar, işlemcilere riski kontrol edebilmeleri için iki hizmet sunarlar. 
Bunlardan birincisi fiyatlan belirlemedir (price discovery). Futures borsanın açık 

olduğu zaman süresince, borsa tarafından ürüne (altın gibO dayalı futures 
işlemlerinin fiyatları tüm piyasalara dikte edilir. Böylece futures piyasalarda 

oluşan fiyatları referans alan bir dealer, bir fiziki pozisyonu -futures 
piyasalardaki standart formlara uygun olmayan bir pozisyon olsa dahi

fiyatlandırmaya imkan bulmaktadır. Diğer yanda futures piyasalar, belirli bir 

ürünü gelecekte teslimata hazır edebilecek satıcılar veya gelecekte kullanıma 
ihtiyaç duyan alıcılar için, bugünden gelecekte oluşacak fiyatlara erişmelerine 
yardımcı olmaktadır. Futures piyasaların sağladığı ikinci hizmet ise risk 

transferine (risk transfer) imkan sağlamasıdır. Risk transferi, riskten kurtulmak 

isteyenlerle (hedgers), riski istekli olarak üstlenen spekülatörler arasında 

olmaktadır. 

Kısaca futures piyasalar, emtiaların veya finansal enstrümanların 

gelecekteki fiyatlarını keşfetmek, fiyat riskine ~arşı koruma sağlamak ve bir 

büyük risk sermayesi havuzu oluşturmak için riskten _korunanları ve 
spekülatörleri biraraya getirmektedir. 

Türkiye, sahip olduğu varlıklar veya üretim gücü ile birçok emtiada 

Dünya'da önemli bir yere sahiptir. Örneğin Türkiye, Dünya üzerindeki tütünün 
% 38'ini, pamuğun % 3'ünü, kromun % 6'sını , çayın % S'ini, elmanın % 11'ini, 

portakalın % 3'ünü, ayçiçeğinin % 6'sını, yulafın % 9'unu, derinin % 8'ini, 

zeytinyağının % 4'ünü, buğdayın % 3'ünü üretmek!edir, Türkiye ayrıca petrolün 

Dünya' da en çok rafine edilip tüketildiği ülkelerden birisidir1. 

1Michael Marl<S, "Enflasyon Karlıdır", lntennedya Ekonomi Dergisi, 1 4Ağustos 1994, s.12 
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Dünya üzerinde futures karakterli işlemlerin tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Tarihte ilk futures piyasa 1600'1ü yıllarda Japonya'da kurulmuş, 

1860'1arda Amerika'da tarımsal ürünlere dayanan işlemler ile bugünkü futures 

işlemlerin temeli atılmıştır2. Futures işlemlerin oldukça eski tarihine ve 

Türkiye'nin özellikle tarımsal mallar konusundaki önemli üretim değerlerine 

rağm;en bugüne kadar (İzmir Vadeli Pamuk Piyasası girişimleri hariç) bir emtia 
futures borsası Türkiye'de kurulamamıştır. Halbuki bu tür piyasaların kurulması 

halinde, devletin müdahalesi ve yükümlülüğü sona erebileceği gibi, tarım 

sektör-9nde hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararlanacağı bir ortam 
doğabilecektir. 

Türkiye'de bugüne kadar bu tür piyasalara ihtiyaç duyulmamasının bir 
nedeni de risk yönetimi anlayışının yeterince oturmamış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Devlet bile, finansal varlıklarını ve borçlarını portföy 

yönetimi anlayışı ile yönlendirmemektedir. Bunun sonucunda örneğin 1994 

sonu itibariyle Türkiye'nin dış borçlarının tutarında, paritelerdeki değişimlerden 
kaynaklanan ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin 1993 sonu itibariyle 

dış borç stoku yaklaşık 67 milyar dolardı. 1994 yılı içinde yaklaşık olarak 
9,3 milyar dolar dış borç ödemesi yapılmış ve 2, 7 milyar dolar yeni borç 

alınmıştı r. Hesaplandığında ·1994 yılı sonunda Türkiye'nin dış borç stokunun 
60,4 milyar dolar olması gerekirken, parite değişikliklerinden dolayı 

65,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir3. Halbuki açık bırakılmış olan risk 1994 
yılı başında yönetilmiş olsa idi, dövizlerin birbirlerine karşı kurları ne yönde 

gelişirse gelişsin, 1994 yılı sonundaki dış borç stoku 60,7 milyar dolar 
düzeylerinde kalacaktı. Dolardaki değer düşüşü devam ettiği için, Mart 1995 

sonu itibariyle sadece parite değişikliklerinden dolayı 1994 yılı sonuna göre dış 

borç stokunda 4-4,5 milyar dolarlık bir artış daha kaydedilmiştir4. Bu örnek risk 
yönetiminin ve vadeli piyasaların önemini çok çarpıcı olarak göstermektedir. 

Sahip olduğu varlıklar ve tüketimi ile Türkiye'deki bir diğer Dünya 

ölçeklerinde önemli. emtia da altındır. Ayrıca Ortadoğu'nun altın tüketimi ve 

Türki Cumhuriyetlerinin altın üretim kapasiteleri, coğrafi konum olarak, altın 

açısından Türkiye'yi daha da önemli hale getirmektedirler. 

2Futures Securitles Ud. Jstanbul Uaslon Offica, Vadell Piyasalar, lstanbul: 1004, s. 2 
~Ateşan Aybars, "Vadeli Piyasalardan Ne Bekleniyor ... •, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 20 Mart 1966. 

Erdal Sa~lam, "Dış Borç Yine Arttı: 70 Milyar Dolar", Hürriyet Gazetesi,~ Nisan 1966. 
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Bu çalışmada, ideal bir altın piyasasının çok önemli bir parçası olara_k 

altın futures'ı incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle Dünya'daki önemli altın 

futures'ı piyasaların unsurlan ve işleyişi anlatılmaktadır. Daha sonra altın 

futures'ı kontratlarının öğeleri açıklanmakta ve Dünya altın futures'ı 

borsalarındaki uygulamalar ayrı ayrı incelenmektedir. Sonraki bölümde ise 

futures piyasaların kullanım amaçları anlatılmaya çalışılmıştır. Son bölümde 
Türk altın piyasası tüm unsurlarıyla aynntılı olarak irdelenmektedir. Böylece 

Türkiye'de bir altın futures'ı borsası kurulması açısından, Türk altın piyasasının 

yeterlilik düzeyi, futures işlemlerin Türk altın piyasasına yapacağı katkılar ve 

Türkiye'de altın futures'ı piyasasının başarısı için gereken şartlar saptanmaya 
çalışılmaktadır. 
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1. Bölüm 

ALTIN FUTURES'I PİYASALARININ UNSURLARI ve İŞLEYİŞİ 

A. AL TIN FUTURES'I İŞLEMLERİNİN MEKANİGİ 

Futures işlemler; borsalar, takas evleri, salon işlemcileri, brokarlar gibi 

birçok unsurun biraraya gelmesiyle ortaya çıkmaktadırlar. Altın futures 

işlemlerinin mekaniği bölümünde, bu organların beraber çalışmasıyla, futures 

pazarların yapısının nasıl oluşturduğu anlatılmaya çalışılacaktır. 

1. Borsa 

Bir emtia futures'ı borsası futures kontratlarının alınıp satıldığı ortamı 

sağlamaktadır. Borsanın temel fonksiyonu alım satıma yardımcı olmaktır. Aynı 

zamanda bu esas fonksiyonu bütünleyecek şekilde, borsalar, işlemlerin adil 

biçimde yerine getirilmesini sağlayan kuralları koymakta ve yürütmektedirler. 

Ayrıca borsalar, fiyat, işlem hacmi, faiz oranları ve bunun gibi bilgileri kamuya 

sağlayarak, yatırımcıların ve riskten korunanların alacakları ticari kararlarda 

bilgilendirme fonksiyonunu görürler. 

Borsa seans salonları, ideal serbest pazarın mükemmele yakın 

örnekleridirler. Herkes, gücü veya geçmişi dikkate alınmadan, seans salonunda 

eşittir. Hiçkimsenin avantajı yoktur. Hiçkimse işlemleri engellemeye muktedir 

değildir. Alıcılar ve satıcılar en son pazar bilgisine eşit erişimi sağlayan 

ortamda, en iyi fiyat için karşılıklı olarak rekabet halindedirler. Böylece fiyat, 

pazarın hassasiyetinde en zayıf değişikliklere neredeyse anında cevap verir. 

Bir futures borsanın varlığı üyeleri ile mümkün olabilir. Bir kişi, üye 

olabilmek için basit olarak bir üyelik hakkı ( seat) satın almalıdır. Üyelik hakkı 

fiyatları , arz ve talebe göre değişmektedir. Normal olarak, pazarın volalititesinin 

ve işlem hacminin yükseldiği dönemlerde, üyelik hakkı fiyatları yükselir. Durgun 

işlem dönemlerinde ise üyelik hakkı fiyatları normal olarak düşmektedir. 
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Borsa üyeliği için · başvuran şshıs veya firmanın, borsa tarafından 

konulan birtakım şartları ve finansal yükümlülükleri yerine getirmesi gereklidir. 
Üyeliğe kabul edilen bir şahıs/firma, seans salonunda işlem yapabilmek için 

takas şirketinde bir hesap açtırmak zorundadır. 

Bireyler için, üyelik, bir aracıya gerek duymadan, seans salonunda 
direkt işlem yapabilme hakkı vermektedir. Düşük işlem maliyetlerinin yanında, 

seansta işlem yapma, bireysel işlemcilere ( floor trader » scalping5 denen 
alış/satış spreadi avantajı sağlama fırsatı da doğurmaktadır. Genellikle, futures 

pazarlarda alış ve satış fiyatları arasında en az bir tik fark vardır. Üye olmayan 

bir işlemci ( trader ), genellikle yüksek fiyatlı satış fiyatından satın alma ve 
düşük fiyatlı alış fiyatından satış yapma durumundadır. Ancak seansta işlem 

yapabilen işlemciler, alış fiyatından alım yapma ve satış fiyatından satış yapma 

pozisyonuna girme stratejisi ile çok küçük karlar elde edebilirler. Birçok defalar 
tekrarlandığında, scalping üyeye tatminkar bir gelir sağlamaktadır. 

Tabii ki ticari firmalar da, borsa üyeliği ile bireyler gibi aynı kazançları 

sağlarlar. Yüksek hacimli aracılık işlerini geliştirmek isteyen firmalar için, borsa 
üyeliği öncelikli olarak gereklidir. Tıpkı bireyler gibi, üyelik firmaya başka 
brokera başvurmadan işlem yapma imkanı verir. Ayrıca, firma direkt olarak 

salonda bulunarak, müşterileri için daha iyi fiyatları sağlayacak pozisyonda 
olabilir. 

Futures borsalar üyelik organizasyonlarıdırlar, üyeleri tarafından 

kontrol , edilirler. Üyeler; üye ve üye olmayan kimselerden oluşan bir yönetim 

kurulu atarlar. Üye olmayan direktörler ise genellikle emtia endüstrisinde belli 

bir kapasiteye sahip temsilcilerden oluşmaktadır. Şirketler gibi, borsa yönetim 
kurulları da, genel direktifleri ve işletim prosedürlerini ortaya koymaktadırlar. 

Ancak temel borsa kararları için üyelerin onayı gerekmektedir. 

Yönetim kurulu borsanın günlük operasyonlarını yürütmek üzere bir 

başkan atar. Başkan da kadrosu vasıtasıyla, borsa üyelerinin operasyonlarını 

izleme, piyasalar hakkında istatistiki bilgileri toplama ve yayma, yeni kontratlar 

ve yeni iş girişimlerini geliştirme, borsayı pazarlama, medya ve diğer ilgililere 

borsa ve piyasalar hakkında bilgi sağlama gibi çeşitli gerekli fonksiyonların 

yerine getirilmesini sağlar. 

5Kaçük kazançlar sa~lamak amacıyla, uzun veya kısa pozisyona girme ve sonra hızlı olarak pozisyonu kapatarak işlem 
yapma . . 
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Borsa üyeleri tarafından oluşturulan komiteler aracılığı ile üyeler, 

borsaları etkili olarak yönlendirebilmektedirler. Ayrı ayrı komiteler, salon işlem 

kurallarından pazarlamaya, yeni kontratların geliştirilmesine kadar borsa 
işleyişinin her yönüyle ilgili olarak kurulurlar. Buna ilave olarak, çoğu borsada, 

her ana ürün katagorisi için de komiteler bulunmaktadır. örneğin COMEX'de 

bulunan komitelerin bir kısmı şunlardır: Uygulama komitesi, arbitraj komitesi, 

denetleme komitesi, kontrol komitesi, geliştirme ve iletişim komitesi, finans 

komitesi, seans salonu komit~si, uzun vadeli planlama komitesi, marjin 
komitesi, üyelik komitesi, operasyon komitesi, değerli metaller komitesi, değerli 

olmayan metaller komitesi, yeni ürünler komitesi. 

2. Takas Dairesi 

Takas dairesi, hiç kuşkusuz bir emtia futures'ı borsanın en önemli 
bileşenidir. Borsanın ve her işlemin finansal bütünlüğünü garanti altına alır, 

işlemler sonucundaki tüm para akımlarında kanal gibi hizmet eder ve teslimat 

prosesini denetler. Takas dairesi olmadan, futures işlemler 

gerçekleştirilemezler. 

Takas dairesinin en önemli fonksiyonu, işlemciler tarafından girilen tüm 
açık pozisyonların karşı tarafını garanti etmektir. Bir işlem gerçekleştiğinde yani 
bir işlemci kısa ve diğeri uzun pozisyona girdiği .zaman, iki işlemci de karşı 

tarafın yükümlülüklerini yerine getirebilirliğini düşünmemektedirler. Bu, 
işlemcilerin alalade bir ticari işlemde olabileceği gibi, diğer tarafa karşı kısa ve 

uzun pozisyonda olmamalarından, takas dairesine karşı kısa ve uzun 
pozisyonda olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Takas dairesinin garantisi, gerçekte bireylerin veya şahısların 

işlemleriyle oluşan kredi riskini ortadan kaldırmaktadır. Eğer ticari işlemin bir 

tarafı yükümlülüklerini yerine getiremezse, diğer tarafın karını tahsil edebilmesi 

hala garanti altındadır. Onun muhattabı takas dairesidir, değilse herhangi bir 

bireysel işlemci değildir. Emtia futures'ı piyasalarda, katılımcıları cezbeden 
hayati unsur bu garantidir. 

Bunun ötesinde, teknik açıdan takas dairesi garantisi, bir işlemciye 

herhangi bir başka işlemciyle orijinal işlemini kapatma imkanı veren 

makanizmadır. Takas dairesi garantisi olmadığı taktirde, bir işlemci 
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pozisyonunu kapatmak istediği zaman, ilk iş lem yaptığı kişi ile ticari 

sözleşmesini tekrar akdetmesi gerekirdi. Takas dairesi garantisi ile, bir işlemci 

orijinal akdini herhangi diğer bir işlemci ile kapatmakta özgürdür. 

Bir borsanın takas dairesi belli sayıda farklı takas üyesinden 

oluşmaktadır. Genellikle, takas dairesine üyelik borsa üyeleri ile 

sınırlandırılmıştır, ancak bütün borsa üyeleri takas üyesi değildirler, bu takas 

üyesi olmayan bireyler/firmalar işlemlerini takas üyesi vasıtasıyla takas 
muamelesine sokmak zorundadırlar. Diğer tarafta, takas üyeleri, kendi 

iş lemlerini takas muamelesine tabi tutabilirler. Bu aracılık işlerini geliştirmek 

için avantaj sağlayan bir imkandır. Sonuç olarak, futures işlemleri yapan herkes 

direk olarak veya bir broker aracılığı ile bir takas. üyesine bağlıdır. 

Kazançlı işlemler için karları temin eden ve zararlı işlemler için kayıpları 

borçlandıran takas üyesi, herhangi bir futures işleminin bütünlüğünü 

garantileyen ilk parçadır. Ancak, eğer bir takas üyesi finansal zorluklar yaşarsa, 

kontrat garantisi takas dairesinin sorumluluğu altına girer. Bu gibi durumlarda, 
diğer takas üyeleri, ödeme güçlüğüne düşen üyenin kayıplarını 

karşılamaktadırlar. Bu yolla, bir takas üyesinin yükümlülüklerini 

karşılayamaması durumunda bile, takas dairesinin bütün lüğü sağlanmış 

olmaktadır. 

3. Salon İşlemcileri ve Salon Brokerları 

Borsa salonunda işlem yapan herkes, ya borsanın üyesidirler ya da 

borsa üyesi bir firmayı temsil etmektedirler veya başka bir üyenin üyelik 

hakkının kiracısıdırlar. 

Takas üyelerinin veya müşterilerinin verdiği emirleri, bir ücret 

karşılığında gerçekleştiren üyeye salon brokerı ( floor broker) denir. Müşteri 

emirlerini gerçekleştiren bir salon brokerının Emtia Futures' ı işlemleri 

Komisyonu ( Commodity Futures Trading Commission) tarafından verilen bir 

lisansa sahip olması gerekir; Bu işlemciler, müşteri emirlerini yerine getirmekle 

sınırlıdırlar. Salondaki işlemcilerin birçoğu brokerlardır. Hedefleri, işlemleri 

müşterileri adına mümkün olan en iyi fiyatla gerçekleştirmektir. Brokerlann 

çoğu bir firmayı temsil etmektedirler. Bunun yanında, birçok bireysel üye de 

broker olarak işlem yapmaktadır. 
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Genellikle sadece kendi sahip olduğu hesap için veya kendisi 

tarafından kontrol edilen bir hesap için işlem yapan kimselere salon işlemcisi 

( floor trader) denir. Salon işlemcileri çok sayıda stratejiyi çalıştırırken, genel 
olarak söylenirse, taktikleri; pozisyon işlemia, spreading ve scalping'den 

birisidir. Salon işlemcileri, karlarının çoğunu scalping işleminden sağlarlar7. 

4. Katipler ve Ulaklar 

Esas olarak, katiplerin ve ufakların fonksiyonu, işlem alanı fiyatlarını 
raporlamak ve işlem alanında müşteri emirlerini süratli olarak brokarların 

ellerine ulaştınnaktır. Görevlerini; hızlı, doğru ve tam yapmak zorundadırlar. 
Katipler ve ulaklar, genellikle çok gençtirler ve az kazanırlar. Çoğunun amacı 
ileride işlemci olmaktır. 

Aracı fınnalar, katipleri genellikle işlem alanının çevresine ve işlem 

alanının yakınındaki . telefonlara yerleştirirler. İşlem alanının yanındaki katipler 

en iyi alış ve satış fiyatlarını telefon katiplerine el işaretlerini kullanarak iletirler. 
Telefon katipleri de aynı bilgiyi telefonla finnaya dolayısıyla firmanın 

müşterilerine iletirler. 

Aynı zamanda, katipler, müşteri emirlerini işlem alanına iletmede de 

aracılık görevi görürler. Emirler, iletişim masasından işlem alanına ya el 
işaretleriyle ya da ulaklar vasıtasıyla yazılı emir slipleriyle gönderilirler. İşlem 
tamamland.iğı zaman, iletişim masasına ulaşan bilgiyi firmaya ulaştınrlar, 

böylelikle müşteri işlem konusunda bilgilenebilir. 

5. İşlem Alam Gözlemcileri 

işlem alanı gözlemcisi, işlem alanında gerçekleşen her fiyatı ·raporlama 

göreviyle atanan bir borsa çalışanıdır. İşlemler gerçekleştikçe, gözlemci fiyatı 

not eder ve . birkaç saniye içinde fiyat, çeşitli haber ajanslarına ve veri 
servislerine yayılır. 

6spesifik bir piyasa göraşane göre alım veya satım yapma. 
7Kevin Commins, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-Hlll, 1900, s. Al. 
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6. Yetkili Futures Tacirleri 

Yetkili futures tacirleri ( Futures Commission Merchant }, borsa 

dışındaki işlemcilerle işlem salonu arasında aracı gibi davranan firmalar veya 

bireylerdir. FCM'ler borsada işlem yapmak amacıyla müşterilerden fon kabulu 
yapabilirler. FCM'ler zorunlu olmamakla birlikte borsanın takas üyesi olabilirler. 

FCM'ler büyük uluslararası firmalardan bireysel salon işlemcilerine 

kadar şekil ve ölçüt açıdan farklılıklar göstermektedirler. FCM'ler sundukları 
hizmetlere ve işlem yapabildikleri borsalara göre çeşitlenmektedirler. Bazı 

FCM'ler, yaptıkları araştırmalarla ve müşterilerine sağladıkları işlem 

danışmanlığı hizmeti ile farkı oluşturmakta ve bunun karşılığında sadece emir 
alan FCM'lere göre daha fazla komisyon tahsil etmektedirler. 

7. Emtia İşlemi Danışmam 

Emtia işlemi Danışmanları ( Commodity Trading Advisor ), futures 
işlemlerinde başkalarına danışmanlık yapmak üzere CFTC tarafından 

itimatname verilen bireyler veya firmalardır. Örneğin bülten yazarları, halka 
tavsiyelerini önermeden önce müsaade almak zorundadırlar. 

8. Emtia Ticaret Birliği Operatörleri 

Emtia Ticaret Birliği Operatörleri ( Commodity Pool Operator }, futures 

piyasalarda işlem yapmak amacıyla yatırımcılardan fon kabul eden firmalar 
veya bireylerdir. FCM'lerden farklı olarak, CPO'lar müşterilerinin fonlarına 

ilişkin kendi işlem kararlarını yerine getirirler. CTA'lar gibi, CPO'lar da 

operasyonlarda bulunabilmek için düzenleyici yetkili kurumlar tarafından tastik 
görmeliler ve potansiyel müşterilerine, ticari geçmişleri ve iş tecrübeleri 

hakkındaki ilgili bilgileri açıklamak zorundadırlar. 
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9. Düzenleyiciler 

ABD'de futures endüstrisinin en önemli düzenleyicisi8 , .Emtia Borsa 

Yasası ( Commodity Exchange Act) doğrultusunda 1975 yılında kurulan ve bir 

federal büro olan Emtia Futures'ı İşlemleri Komisyonu ( Commod~ Futures 

Trading Commission )'dur. CEA, CFTC'ye, emtia futures'ı endüstrisinin her 
yönüne ilişkin özel bir vazife vermiştir. Genel olarak ifade edersek, CFTC, 
endüstrinin finansal bütünlüğünü sağlamaktan ve sahtekarlıkları önlemekten , 

sorumludur. 

CFTC endüstrinin yegane düzenleyicisi olmasına rağmen, büro, 

gücünün büyük kısmını borsalara ve futures endüstrisinin kendi kendine 
. . düzenleme organizasyonu olan ve 1982 yılında kurulan Ulusal Futures Birliği 

( National Futures Association )'ne delege etmiştir. Büyük oranda, borsalar ve 

NFA, piyasa profesyonelleriyle ve işlemci firmalarla ilgili konularda direkt 
olarak hareket etmektedirler. Burada CTFC, bir nezaretçi gibi davranmaktadır. 

Daha spesifik olarak açıklanırsa, NFA; FCM'ler, CTA'lar ve CPO'lar gibi 
satış veya danışmanlık rollerini yerine getiren bireyler ve firmalar için, işlem 
yapma ve itimatlanma standartlarını oluşturmak için CFTC tarafından 

yetkilendirilmiştir. NFA, endüstri katılımcılarının gereken minimum finansal ve 
sermaye gereklerini saptar ve satış uygulamalarının yürütülmesinde 

uygulanacak kuralları ve cezaları oluşturur. Bunun ötesinde,. NFA'nın, bütün 

standartların yerine getirilmesini temin etmek amacıyla, firmaların veya 
bireylerin kayıtlarını denetleme yetkisi vardır. 

B. AL TIN FUTURES'I BORSASININ İŞLEYİŞİ 

Bir emtia futures'ı borsasının oldukça karmaşık gözüken aslında çok 

ahenkli ve hızlı yürüyen bir işleyiş sistemi vardır. Bir pazar emrinin yerine 

getirilmesi prosesi genellikle üç dakikadan daha kısa sürede yerine 

getirlımektedir9. Bu bölümde bir emtia futures'ı borsasında gerçekleşen emir 

akışı, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 yardımıyla anlatılmaktadır. 

8DOzenleme; tanzim etme, kaide ve prensipleri talimat, tozOk, mevzuat, yönetmelik gibi araçlarla ortaya koyma anlamında 
~llanılmaktadır. 

Chicago Mercantile Exchange, A World Marketplace, Chlcago: 1990, s. 15. 
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Bir müşterinin satın alma veya satış yapma emri, direkt olarak işlem 

alanında üye firmaya, telefonla veya kompüterize edilmiş emir giriş sistemi 
vasıtasıyla veri iletim hatlarıyla borsa seans salonuna ulaşır (1). 

Emirin alınmasını takiben, ·emrin zamanı üye takas firmasının iletişim 

masasında kaydedilir (2). 

Daha sonra emir, yerine getirilmek üzere, işlem alanındaki salon 

brokerına, sinyalleşmeyle veya emir kartının gönderilmesiyle katipler veya 
ulaklar aracılığıyla iletilir (3). 

Yatırımcılar salon brokerlanna çeşitli talimatlar verebilirler. Örneğin 
pazar emr110 (market order), sınırlı emir11 (limit order), doldur veya öldür 

emri12 ( fill-or-kill order), açık emir1s ( open order), GTC14 ( good ti// 

cancelled order) gibi çok sayıda emir türü vardır. 

Değişik kontratlar genellikle farklı işlem alanlarında işleme tabi 

tutulurlar ve her işlem alanı da, kontrat aylarına göre bölümlenecek şekilde 
işaretlenmiştir. 

Bütün emtia işlemleri, nereden kaynaklandığına bakılmaksızın, işlem 
salonunda, açık bağırtı ( open outcry) denen proses vasıtasıyla yerine 
getirilirler. Bir işlemci bir müşteriden bir emir aldığı zaman veya kendi hesabı 

için işlem yapmaya karar verdiği zaman, almak veya satmak istediği fiyatı ve 
miktarı işlem alanına iletir. Bu ileti, bağırarak ve el işaretleri ile yerine 

getirilmektedir. Eğer başka ·bir işlemci teklif edilen bu şartları kabul ederse, 
kabulunu aynı metodlarla yanıtlar. Açık bağırtı sistemi karmakarışık 

görünse de, bu yanıltıcıdır. Gerçekte, açık bağırtı, efektif piyasayı beslemekte, 
gelişmesine yardım etmektedir. Tam ve engelsiz rekabet kolaylığı ile, açık 

bağırtı sistemi, pazar operasyonlarının devam ettiği tüm zamanlarda 

katılımcıların mümkün olan en iyi fiyata erişmelerini sağlar. 

1 Opazar Emri; satın almanın veya satışın, o anda pazarda bulunabilen en iyi fiyattan derhal gerçekleştirilmesi talimatıdır. 11 Sınırlı Emir; piyasa fiyatının, müşterinin belirlediği bir fiyata eriştiği veya daha iyi olduğu zaman alımın veya satışın 
q$trçel<leşeb!leceğl emir türOdQr. 
~oldur veya ÔldOr Emri; işlem belirli bir fiyattan derhal gerçekleşmelidir d~ilse iptal olur. 
13Açık Emir; iptal edilinceye veya gerçekleşinceye kadar muteber olan emirtOrOdOr. 14GTC; sabit bir fiyattan satın allJ!a veya satış yapma emridir. MOşteri iPtal edene kadar veya gerçekleşinceye kadar tutulur. 
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İşlem alanında el işaretleri dört temel amaçla kullanılır: 

• Bir kontrat satm almak: Elin avuç içini vücuda yönelmiş şekilde 

tutulması ile ifade edilir. Avuç içi işlemcinin kendisine doğru yöneldiği zaman, 

bu sinyal, işlemcinin satın alma isteğini göstermektedir. 

• Bir kontrat satmak: Elin avuç içinin, vücudun karşı tarafına bakacak 

şekilde tutulması ile tfade edilir. Avuç içi_ işlemcinin karşısına bakacak şekilde 

yöneltildiği zaman, bu sinyal, işlemcinin satış yapma isteğini göstermektedir. 

• Bir fiyatı belirtmek: Alış veya satış fiyatının karşı tarafa aktanlması, 

vücudun önünde direk olarak yapı lan Şekil 1 'de örnekleri gösterilen bir seri el 

işaretleriyle belirtilir. 

® ~ ~ ~ w f!J 
sıfır bir iki üç dört beş 

(jy ~ ~ ~ ~ 
altı yedi sekiz dokuz on 

Şekil ·1: Futures Borsalarda Kullanılan El İşaretlerinin Sayısal Anlamları 

• Bir miktan belirtmek: Alınacak veya satılacak kontrat sayısını karşı 

tarafa aktarma işareti, sinyalleşme elinin konumu dışında fiyat belirtme ile 

aynıdır. Kontrat miktarının belirtilmesi sırasında, sinyalleşme eli başın yanında 

tutulur. 

Müşterinin emri gerçekleştiği zaman, broker karta, işlemi kaydeder. Bu 

yazılı kayıtta; iş lem gören kontrat cinsi, işlem zamanı, teslimat ayı, fiyat ve 

kontrat sayısı yeralır (4). 

işiem gerçekleştiği anda, işlem alanında bulunan ve borsa tarafından 

istihdam edilen işlem alanı gözlemcisi, borsanın kompüterize raporlama 
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sistemine veri girişini hemen sağlamak için, mobil telefon aracılığıyla bilgileri 

aktarır (5). Daha sonra bu bilgi, salonda bulunan fiyat panosuna ve tüm 

Dünya'daki piyasa katılımcılanna iletilir (6) ve daha sonraki kullanımlar için 

kayıtlarda saklanır. 

işlem gerçekleştikten sonra emir, ulak vasıtasıyla üye firmanın iletişim 
I 

masasına geri döner ve tekrar zamanı kaydedilir (l). Daha sonra emri veren 

müşteriye, emrin gerçekleştiği teyid edilir (8). 

Broker, işlem kaydını bir üye takas firmasına sunar (9). 

Üye takas firması , emri takas dairesine raporlar (1 O). 

Takas dairesi, işlemi inceler, teyid eder ve garantiler; günlük taahhuk 

değ işikliklerini üye takas firmasından tahsil eder veya üye takas firmasına 

öder (11). Bir futures borsanın kritik özelliği , takas sisteminin gerçekleşen tüm 

işlemlerin hesaplarının günlük olarak kapatılmasını gerektirmesidir. Bu proses, 

her kontrat için hesaplanan günlük mutabakat fıyat11s ( settlement price ) ile 

başlar. 

Üye takas firması, FCM ile tahakkuk değişikl iklerini ayarlar (13). Aynı 

ayarlamaları FCM de müşteris i ile yapar (14). 

Bütün emirler; 

• Borsanın bireysel bir üyesi tarafından gerçekleştirilmelidir, 

• Borsanın bir takas üyesinin adı altında yapılmalıdır, 

• Takas üyesince tutulan bir hesapta taşınmalıdır ve 

• Borsanın takas dairesinde takas üye firma tarafından takasa tabi 

tutulmalıdır. 

15Mutabakat Fiyatı ; kapanış fiyatı aralığı kullanılarak saptanan ve fUtures piyasa hesaplannda kazançlan ve kayıpları 
hesaplamada kullanılan bir hesabi değerdir. Mutabakat fiyatları, kazançları , kayıpları , marjlnlert ve teslimatlardaki fatura 
fiyatlarını bellrtemede kullanılır. 
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Şekil 2: Bir Emtia Futures'ı Borsas.ı Seans Salonunun Şematik Yapısı 
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Şekil 4: Müşteriden Takas Dairesine Bir Futures Alım/Satım Emri Prosesi 
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il. Bölüm 

Al TIN FUTURES'I KONTRATLARININ ÖGELERİ 

Bir futures kontrat, alıcılara ve satıcılara sa~it miktarda bir emtiayı 

gelecekteki belirli bir tarihte mübadele etmeyi sağlayan standartlaştırılmış bir 

araçtır. Futures kontratlar, Dünya'da 1600'1erden beri işlem gönnektedir16. 

Amerika'da, futures kontratlar ilk defa 1860'1arda başlamış ancak yıllarca 

tarımsal ve endüstriyel emtialarla sınırlı kalmıştırı7• Geçmiş iki onyılda ise 
futures kontratlar, değerli metallere ve finansal enstrümanlara yaygınlaşmıştır. 

Futures kontratlar gelecekteki teslimatlarla ilgilidirler. Bir futures 
kontratın alıcısı , sabit miktarda bir emtiayı belirli bir günde ve belirli bir fiyata 
satın almayı kabul eder. Benzer şekilde, satıcı, sabit miktarda bir emtiayı belirli 

bir günde ve belirli bir fiyata satmayı kabul etmektedir. Bir işlemci ( işlem yapan 

kişi ) bir kontrat satın aldığı zaman, uzun pozisyona ginniştir. Bir işlemci bir 
kontrat sattığı zaman, kısa pozisyona girmiştir. 

Kontratlar, gelecekteki teslimatlarla ilgili oldukları için, bir işlemci, ilgili 

emtiaya satıip olmadan da bir futures kontratını satabilir ya da bir emtia 
futures'ı kontratını, teslim almaya niyeti olmadan da satın alabilir. 

Futureslar, ilgili emtianın teslim edilmesi veya teslim alınması dikkate 

alınmadan alınıp satılabilirler çünkü pozisyonlar ·kolaylıkla likitide edilebilirler. 
Aralık altın kontratı satıcısı bir kişi , örneğin Aralık altın kontratı alabilir ve 
böylece futures pazar pozisyonunu elimine etmiş olur. Benzer şekilde, bir 

kontrat satın almış olan bir işlemci, vade sonuna kadar bir kontrat satarak 

pozisyonunu likitide edebilir. Tabii ki, eğer bir işlemci başlangıç pozisyonunu 
' 

tutarsa, kontratın vade sonunda ilgili emtiayı teslim etmeye veya teslim almaya 

zorunlu olacaktır. Gerçek durumlarda, ancak göreceli olarak kontratların pek 

azı vade sonuna kadar tutulurlar. Futures piyasalarda, tüm işlemierin 

karşılaştığı yer takas dairesidir. Gerçekte, takas dairesi tüm işlemleri garanti 
etmektedir. 

16commins, s. 2 
17 Chlcago Mercantile Exchange, A World Marketplace, s. 24. 
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Commodity Exchange ine. 

Gold Contract 

NewYork, N.Y ..... . . ... 1 9 .. 

A.B. has this day (sol d/bought) and agreed to (deliver to/receive from) 
. . ....... . .•. . .... . . . . . ... . C.D . 100 troy ounces (5% more or less) of bar 
gold, assaying not less than 995 fineness, at the price of • . . . . . . . per 
ounce in accordance with provisions, By-Laws and Rul es of Comınodity 
Exchange, I nc., d eliverable from licen ced depository in the Bor ough of 
Manhat tan, City of New York, between the first and last delivery days of 
... . .. .. .• , inclusive, the del ivery wit hin such time to be at 
seller ' soption, upon notice to buyer as provided by the By-Laws and Rules of 
Commodi t y Exchange, Inc . 

Either party may call for a margin, as the variati ons o f the mar ket for l ike 
deliverie s may warrant, which margin shall be kept good . 

This contract is made in v iew of, and in a l l respects subj ect to t he 
By-Laws and Rules of Comınodity Exchange, Inc. 

For and in consideration of one dollar to the undersigned, in hand paid, 
receipt whereof is hereby aclaıowledged, the undersigned accepts thi s 
contract with all its obligations and condit ions . 

Verbal contracts (which shall always be presumed t o have been made in 
the approved form) shall have the same standing, force and effect as writ t en 
ones, if notice in writ ing of such contracts shall have b een giv en by on e of 
t he parties thereto to the other part y during the day on whi ch such 
contract is made. 

Şekil 5: COMEX Altın Futures'ı Kontratı Yapısı 

Kaynak: Commodity Exchange, ine., By-Laws and Rules, New Yari<: 1993, md. 13.07. 

Futures piyasaların tümünde ticari işlemlerin kolaylaştırı lması amacıyla, 

kontrat büyüklükleri, minimum fiyat adımları , teslimat ayları, iş lem saatleri, 
kontrat konusu malların özellikleri ( saflık dereceleri gibi ) gibi temel bazı 

ölçütler standart hale getirilmiştir. Bu standardizasyon, kontratların karşılıklı 

olarak iş lem yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Böylece bir altın kontratı 

alıcısı, örneğin, altının hassasiyetini veya işlemin miktarını düşünmeden aynı 

borsada aynı kontrattan bir adet satarak geriye dönüş yapabilir. Şekil S'de bir 

COMEX altın futures' ı kantatı örneğ i verilmektedir. 
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Aşağıda altın futures'ı kontratlarının çeşitli öğeleri açıklanmaktadır. 

A. KONTRATBÜYÜKLÜGÜ 

Kontrat büyüklüğü, bir kontrat içinde temsil edilen altın miktarını 

gösterir. Bir kontratın kaç ons veya gram geldiği, borsadan borsaya farklılıklar 
göstermektedir. MidAmerika Commodity Exchange ve Chicago Board of 

Trade'de daha küçük kontratlar bulunmasına rağmen altın futures'ı 

kontratlarının büyük çoğunluğu 100 ons altına karşılık gelmektedir. İşlemler 
yalnızca tam kontratlar üzerine yapılabilir, işlemlerin yarım kontrat veya çeyrek 

kontrat gibi parçalara bölünebilmesine imkan yoktur. 

Altın futures'ı borsalarındaki ' kontrat büyüklükleri Tablo 1'de gösterildiği 
gibidir. 

Tablo 1 
Altm Futures'ı Borsalarındaki Kontrat Büyüklükleri 

Borsa Kontrat 

New York Commodity Exchange(j 100 ons 

Chicago Board of Trade (100-0unce 100 ons 

Chicago Board of Trade (Kilo Gold 1 kilo 

MidAmerika Commodity Exchange 33,2 ons 

Chicago Mercantlle Exchange 100 ons 

Singapore lntemational Monetary 100 ons 

Sydney Futures Exchange 100 ons 

Hong Kong Futures Exchange 100 ons 

Tokyo Commodity Exchange 1 kilo 

Bolsa Mercantil & de Futuros 250 gram 
Kaynaklar: Kavin Commins, Gold Futures. 1. b., Londra: McGraw-HJJI, 1900, ss. 186-255. 

(") Commodlty Exchange, ine., By-Laws and Rules, New York 1993, md. 13.01. 

Borsalarda, altın futures'ı fiyatları ons veya gram başına ifade edilirler. 

Dolayısıyla bir kontratın fiyatını bulabilmek için kontratın büyüklüğünün 

bilinmesi gerekir. Kontrat hacminin 100 ons olduğu bir futures alışveriş 

işleminde, bir kontratın parasal değerini bulmak için, kontrat fiyatı ( altının 

1 ons futures fiyatı ) ile kontrat büyüklüğünü ( 100 ons ) çarpmak gerekir. Eğer . 

bir işlemci, bir kontratı 380 dolardan almışsa ve fiyat 385 dolara çıkmışsa, 
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kontratında 500 dolarlık bir kara sahip olabilecektir. Eğer bu işlemCi, 

380 dolardan beş kontrat satın alsaydı kan 2500 dolar olacaktı . 

B. MİNİMUM FİYAT BASAMAGI 

Birkaç istisna dışında, tüm altın futures'ı kontratlarında minimum fiyat 

adımı 10 centlons'tur. Bunun anlamı fiyatın 10 cent'lik aralıklarla, örneğin 

$380,00. $380, 10, $380,20, $380,30 gibi hareket etmesidir. Tüm futures 

piyasalarda, minimum fiyat adımı tik ( tick) olarak isimlendirilir. Fiyat 

hareketliliğin hızlı olduğu pazarlarda, fiyat sıkça 1 tikten fazla atlayabilmektedir, 

ancak bu değişim 1 O cent'in katları şeklinde olmalıdır. Fiyat adımları hiçbir 
zaman .1 tik'ten az, yani 1 O cent'ten küçük olamaz. Altın futures'ı piyasalarında 
uygulanan minimum fiyat basamakları Tablo 2'de gösterilmektedir: 

Tablo2 
Altın Futures'ı Borsalanndaki Minimum Fiyat Basamaklan 

Borsa Minimum Fiyat Basamağı 

New York Commodity Exchange(j 10 cent/ons ($10/kontrat) 

Chicago Board of Trade (100-0unce Gold 1 O cent/ons ($3,22Jkontrat) 

Chicago Board of Trade {Kllo Gold Futures) 1 O cent/ons ($3,32/kontrat) 

MidAmerika Commodity Exchange 1 O cent/ons ($1 O/kontrat) 

Chicago Mercantile Exchange 10 cent/ons ($10/kontrat) 

Singapore lntemational Monetary Exchange 1 O cent/ons ($1 O/kontrat) 

Sydney Futures Exchange 10 cent/ons ($10/kontrat) 

Hong Kong Futures Exchange 1 O cent/ons ($1 O/kontrat) 

Tokyo Commoditv Exchanae 1 ven/aram 
Kaynaklar: Kevln Commins, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-Hfll, 1900, ss. 186-255. 

(") Commodıty Exc~ange, ine., By-Laws and Rules, New York: 1se:3, md. 13.09. 

C. İŞLEM SAATLERİ 

Altın futures' ı işlemleri sadece borsaların açık olduğu saatler içinde 

yapılabilmekte, resmi alışveriş saatleri dışında işlem .yapılamamaktadır. Altın 

futures'ı işlemlerinin sona ermesinden sonra önemli bir olayıı:ı meydana 

gelmesi halinde, yatırımcılar ya başka bir piyasada işlem yapmak ya da bir 

sonraki seansı beklemek zorundadırlar. Diğer yanda global piyasalarda günün 

24 saati spot altın işlemleri yapılabilmektedir. Gelecekte ABD'de altın futures'ı 
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işlemlerinin de, piyasaların kompüterize olması ile spot piyasalarda olduğu gibi 

günün her saatinde hizmet vermesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

CME ( Chicago Mercantile Exchange) ve CBOT ( Chicago BOard of 

Trade ) tarafından seans içi işlemlerin resmi işlem saatleri içinde normal 

şekilde sürdürülmesi, seansın sona ermesinden sonra ise alışv~riş işlemlerinin 

bir network ağı ile kesintisiz devam ettirilmesi fikri savunulmaktadır. Ancak 

geçmişte yaşanan başarısız tecrübeler, savunulan bu düşüncelerdeki 

kuşkuları da beraberinde taşımaktadır. 

ABD borsaları önceleri ( iki kez ) günün değişik saatlerinde işlem yapan 

borsalarla bağlantı kurmuş, böylelikle kendi alışveriş saatlerini geceye ve 
sabahın erken saatlerine kadar uzatmışlardı. ABD borsalarıyla bağlantılı olarak 

altın futures'ı kontratlarının alım satımına olanak tanıyan ilk antlaşma, CME ile 

SIMEX ( Singapore lnternational Monetary EXchange ) arasında imzalanmış ve 
bu iki borsa kendi aralarında uluslararası bir borsa bağlantısı kurmuşlardır. 

Yapılan antlaşma uyarınca, bu iki borsanın herhangi birisinden seçilen altın 

kontratlarının karşılıklı olarak alınıp satılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Örneğin, Chicago borsasından alınan kontratlar, ABD borsaları kapandıktan 

sonra Singapur borsasında tasfiye edebilmektedir. Benzer türde bir antlaşma 
da COMEX ( New York COMmodity EXchange) ile Sydney Futures Exchange 
arasında yapılmıştır. Ancak günümüze kadar yapılan bu bağlantılardan 

beklenen verim bugüne kadar elde edilememiş ve işlem hacmi ABD 

standartlarının oldukça altında kalmıştır. Borsalar, tam kompüterizasyonla 
birlikte, borsalar arasındaki bu tür ikili antlaşmalara ve fiziki bağlantılara gerek 
kalmadan 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verme olanağına sahip 
olacaklardır. 

Altın futures'ı yapan borsaların işlem saatleri Tablo 3'de 
gösterilmektedir: 
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Tablo3 
Altın Futures'ı Borsalarındaki işlem Saatleri 

Borsa 

New York Commodity Exchange{j 

Chicago Board of Trade {100-0unce Gold 

Chicago Board of Trade (Kilo Gold Futures) 

MidAmerika Commodity Exchange 

Chicago Mercantile Exchange 

Singapore lntemational Monetary Exchange 

Sydney Futures Exchange 

Hong Kong Futures Exchange 

Tokyo Commodity Exchange 

Bolsa Mercantil & de Futuros 

İslem Saatleri (yerel saatlerle) 

8:20 -14:30 

7:20- 14:30/17:00-20:30 

7:20 - 13:40 

7:20- 13:40 

7:20 - 15:00 

9:30- 17:15 

19:30 - 3: 15(Chicago saati) 

8:30- 18:00 

17:30 - 1 :00 (New York saati) 

9:00 - 12:00/14:00 -17:30 

9:10 - 11 :30/13:10 -15:45 

10:00 - 14:30 
Kaynaklar: Ksvln Commlns, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-HRI, 1900, ss. 186-255. 

(*) Commodlty Exchange, lnc., By-Laws and Rules. NewYork: 1~. md. 4.02. 

loo:oo loo:oo 110:00 24:001 

Londra 

ZOrlh 

Slngapur 

Tokyo 

Sldney 

NewYorl< 

loo:oo 100:00 112:00 110:00 24:001 

Şekil 6: Standart lstanbul Saatiyle Dünya Ana Altın Pazarlarının işlem Saatleri 
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13:00 

Londra Zürih Singapur Tokyo Sidney NewYork 

11:00 12:00 19:00 20:00 21:00 06:00 

Şekll 7: Standart istanbul Saati 13:00 iken Dünya Ana Altın Pazarlarında 
Standart Yerel Saatler 

D. GEREKEN MİNİMUM MAL SINIFI 

Herhangi bir futures kontratın başarısı açısından kontrata konu malın 

kalitesinin garantilenmesi kritik öneme sahiptir. Altında, çoğu futures kontratı 

teslimatta külçe halinde ve en az 995 ayar sınıfında ( %o 995 saflıkta külçe 
altın ) ma·ı talep etmektedirler. Külçeler, ilgili borsa tarafından onaylanan 

(kabul edilen) rafineriler tarafından damgalanmış olmalıdır. Tablo 4'de bazı 
borsaların talep ettikleri altın kalite sınıfları verilmektedir: 

Tablo4 
Altın Futures'ı Borsalarındaki Altın Kalite Sınıfları 

Borsa istenen saflık derecesi 

New York Commodity %o 995'den az olmamalı 

Chicago B.oard of Trade %o 995'den az olmamalı 

MidAmerika Commodity Exchange %o 995'den az olmamalı 

Hong Kong Futures Exchange %o 995'den az olmamalı 

Tokyo Commodity Exchange %o 999.9'dan az olmamalı 
Kaynaklar: Kavin Commlns, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-Hill, 1900, ss. 186-255. 

(*) Commodity Exchange, ine., By-Laws and Rules, New York: 1993, md. 13.03. 

E. TESLİMAT AYI 

Teslimat ayı, alınan veya satılan bir altın futures'ı kontratında vadenin 

dolduğu aydır. Her teslimat ayı için farklı bir altın kontratı düzenlenmektedir. 

Teslimat ayına ·en yakın kontrata yakın kontrat ( nearby contract ), yakın 
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kontratın vadesinden sonraki vadeli kontratlara ise uzak kontrat ( deferred 

contract) denir. Örneğin, Nisan ayı içinde Nisan ayı için düzenlenen altın 

futures'ı kontratı yakın kontrat, Mayıs, Haziran, Ağustos, Ekitn ve Aralık ayları 

için düzenlenen altın futures'ı kontratları da uzak kontrat olarak isimlendirilirler. 

Teslimat ayları borsadan borsaya farklılıklar göstermektedir. Farklı 

borsalar için kontrat ayları Tablo S'de verilmiştir: 

Tablo 5 
Altın Futures'ı Borsalarındaki Kontrat Ayları 

Borsa Kontrat ayları 

New York Commodity Exchange(*) .. herhangi bir şubat,nlsan,haziran, 
. 

ağustos,ekim,aralık ayı 

Chicago Board of Trade Cari ay ve sonraki iki ay ve şubat.nisan, 

haziran,ağustos,ekim,aralık aylan 

MidAmerika Commodity Exchange Bütün aylar 

Chicago Mercantlle Exchange Bütün aylar 

Singapore lntemational Monetary Şubat,mart,nisan,haziran,ağustos,eylül , 

ekim.aralık aylan 

Sydney Futures Exchange Cari ay.sonraki iki ay, herhangi bir 

şubat,nisan,haziran,ağustos,ekim,aralık ayı 

Hong Kong Futures Exchange Çift numaralı aylar, cari ve takip eden iki ay 

Tokyo Commodity Exchange Cari veya sonraki tek numaralı ay ve bütün 

çift numaralı aylar 

Bolsa Mercantil & de Futuros Çift numaralı aylar 
Kaynaklar: Kevfn Commins, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-Hlll, 1990, ss. 186-255. 

r> Commodity Exchange, ine., By~Laws and Rules, New York: 1003, md. 13.08. 

Teslimat işlemi, bir altın futures'ı kontratının en önemli bölümlerinden 

birisidir. Daha önce de belirtild iği -gibi, fUtures piyasalarda işlem yapan 

katılımcıların büyük bölümü, pozisyonlarını vade sonuna kadar 
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korumamaktadırlar. Ancak piyasa katılımcılarının küçük bir kısmı ( % 1-3 )18 

yatırım stratejileri doğrultusunda, alışverişe konu olan altınları arz ya da talep 

edebilmektedirler. Bu nedenle teslimat işlemine ilişkin tam bilgilenme, 

stratejileri doğrultusunda taahhüde girenler için hayati önem taşımaktadır. 

Düzgün ve hatasız işleyen bir teslimat işlemi, herhangi bir futures kontratın 

başarlsı için ön koşul niteliğindedir. 

Genel hatlarıyla teslimat işlemi, şu şekilde yürümektedir: Kontrat 

şartlarını yerine getirmek için fiziksel altını teslim almaya veya teslim etmeye 
gereksinim duyan kişiler, borsa yönetimlerince belirlenen tarihlerde (ilk dikkat 

·çekme günü ile son ·dikkat çekme günü arasında ) borsa takas dairesine 

( exchange clearing house) gerekli duyuruyu yapmak zorundadırlar. Tarafların 
gerekli duyuruları yapmasından sonra, alıcı ve satıcılar takas dairesi tarafından 

eşleştirilmekte ve taraflar bu durumdan haberdar edilmektedirler. Daha 

önceden belirlenmiş belirli bir günde, futures piyasada altın satanlar ellerinde 
bulunan altın mülkiyet sertifikalarını alıcıya aktarırken, alıcılar da satıcılara 

gerekli ödemeyi yaparlar. 

Teslimat işleminin nasıl çalışacağına ilişkin detaylar borsalara göre 
farklılıklar göstermektedir. Borsaların çoğunluğu fiziksel altın teslimatının 

sağlanmasında, yetkilendirdikleri ( tastikledikleri ) bankalarla ve emanetçilerle 

çalışmaktadırlar. Örneğin COMEX'de lisanslı olarak faaliyette bulunan v.e altın 

emanetçiliği görevini üstlenen 6 adet kurum vardır. Bunlar; Bankers Trust 
Company, Chase Manhattan Bank, lron Mountain Depository Corporation, 

Morgan Guaranty Trust, Republic National Bank of New York, Swiss Bank 

Corporation'dır19. COMEX futures altın kontratlarına konu olan fiziki altın 

teslimleri, yalnızca yukarıda belirtilen lisanslı emanetçiler aracılığıyla yerine 
getirilmektedir. 

Fiziksel altın teslimatı yapmak isteyen bir altın futures'ı kontratı 

satıcısının, lisanslı emanetçilerden birisinde daha önceden emanete alınmış 

altının bulunması gereklidir. Emanette altını bulunan ve futures piyasada satış 

yapan kişi, fiziksel altın teslimatını yapacağını takas dairesine önceden 

bildirmek zorundadır. Genellikle, borsalarca, teslimatın bildirilmesi için bir tarih, 

fiziksel teslimat için de daha sonraki bir tarih saptanmaktadır. 

18Mehmet Kaytaz. "lstanbul Borsası'nda otomasyon ve Futures, Opsiyon Piyasaları•, l:;tanbul Altın Borsası: Kuruluş Amacı, 
l~eyiş Biçimi ve DOnya Altın Piyasalanna Entegrasyonu paneline sunulan blldiri, lstanbul 3Şubat1994, s. 35. 
1 Commodity Exchange, ine., By-Laws and Rules, Gold Supplement- No. 2 
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Cl e a r ing member name 
Issuances date 
Del ivery Date 

Commodity Exchange ine. 

Notice of lntention to ·oeliver 

Clearing Member # 
Hous e/Customer (H/C ) 

GOLD Total Number of Notices 

To COMEX Clearing A.ssociation Inc.: 

Take notice that on the above delivery date, for each delivery notice 
record presented, we shall make de l i very asindicated to the clearing 
member ( s) to which you allocate the above stated Notices of Intent i on to 
Deliver at the delivery notice price established by the Clear i ng 
A.ssociation. Each deliv ery of a futures contract hereunder shall be in 
accordance with the spesifications f o r such cont.ract as set forth in the 
rules of Conımodity Exchange, Inc. 

Print Name of Prep arer Signature 

Tel ephone Number 

Şekil 8: COMEX Altın Teslimat Bildirisi Yapısı 

Kaynak: Commodity Exchange, ine., By-Laws and Rules, md. 13.11. 

COMEX'de teslimat bildiriminin; fiziksel altının rafineri ismini, altın için 

ambar kabul makbuz numarasını, altının ağırlığını ve ayarını ve emanetçi 

kurumun adını kapsaması gereklidfr. COMEX kurallarına göre, teslimat uyarısı 

Şekil 8'de gösterilen formda olmalıdır. 

Aynı şekilde, uzun pozisyonda olan bir kişi, kontrata konu altınları 

fiZiken teslim almak istiyorsa, son bildirim gününe kadar benzer bir uyarıyı 
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takas dairesine sunmak zorundadır. Satıcıdan ( veya satıcılardan ) alınan altın 

ambar kabul makbuzları alıcıya verildiği anda, alıcı , COMEX kurallarına göre 

New York'taki bir bankaya ait onaylı bir çekle ödemeyi hemen yapmak 
zorundadı ı-20. 

Her ne kadar relatif olarak çok az sayıda futures işlemcisi teslimat 
procesini talep etse dahi, bir efektif teslimat mekanizması kontrata güveni 

kurmada çok önemli bir yere sahiptir. Eğer kontratların ticari kullanıcıları, 

emtianın teslim edilmesindeki veya teslim alınmasındaki çabalarında hüsrana 

uğrarlarsa, nakit ve futures pazarlar arasındaki fiyat ilişkisi bozulabilir. Bu 

olduğu taktirde, futures kontrat ekonomik faydasını kaybeder. 

20commodıty Exchange, ine., By-Laws and Rules, md. 13.12(a}. 
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Hl.Bölüm 

FUTURES PİYASALARIN KULLANIM AMAÇLARI 

A. RİSKTEN KORUNMA 

Altın futures'ı kontratları;. altının üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve 

kullanılması konularında çalışan çeşitli ticari firmalara önemli bir risk yönetim 

aleti sunmaktadır. Riskten korunma işlemi boyunca, işadamı gelecekteki 
maliyetler projeksiyonunda tahminlerin dışındaki gelişmelere karşı bir futures 

kontratı ile bir fiyat sigortası formu elde edebilir. Böylece finansal objeler, emtia 
fiyatlarındaki dalgalanmaların sonucu olarak meydana gelebilecek kayıpların 

ağırlığını taşıma korkusu olmadan meydana getirilebilir. 

Saf yapıda riskten korunma, futures pazarda gerçek emtiadaki 
pozisyona ilişkin eşit ve ters bir pozisyon kurmaktır. Örneğin bir altın üreticisi, 

uzun 100 ons fiziksel altını bir kısa altın futures' ı kontratı ile riskten koruyabilir. 

Nakit ve futures pazarlarda eşit ve ters pozisyonları kurmanın 

J arkasındaki prensip, bir pazardaki kaybın diğer pazardaki kazançla yerine 

koyulabilmesidir. Kişi bu yolla, kendi emtiasının gelecekteki fiyatını bugünün 
pazarında sabitleyebilmektedir. 

Riskten korunmalar, sonuna ulaşan her teslimat ayı için cari fiyatlarla 
gelecekteki fiyatların ahenkli hareketi olarak çalışırlar. Altının nakit ve futures 

fiyatları arasındaki farklılık, bağımsız olarak dalgalanan nakit ve futures fiyatları 

kadar genişleyebilse veya daralabilse bile, bu ilişkideki zıt değişimin riski 

genellikle riskten korunmamanın riskinden çok daha azdır. 

· Her ne kadar, genellikle bir riskten korunma fiziksel metalin uygun 

pozisyonuna karşı uygulansa da, sonraki nakit pazar işlemleri için zorunlu bir 

yerine koyma gerekli değildir. Spekülatif pozisyonlar gibi, riskten korunanlar da 

genellikle kontratın vade sonuna kadar önceki pozisyonlarını kapatırlar. 
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Aşağıda çeşitli riskten korunma örnekleri verilmektedir. Futures borsa 
olarak COMEX kabul edilmiştir. işlemler komisyonları ve diğer muamele 

masraflarını kapsamamaktadır. 

Ômek: SatJcı Riskten Korunması 

Aralık ayında, bir üretim şirketi yöneticisi sonraki yılın altın üretim ve 
satış projeksiyonlarını geliştirmektedir. Buna göre şirketinin gelecek· Mayıs'ta 

1000 ons altın rafine edeceğini ve satabileceğini tahmin etmektedir. üretim 

maliyetlerini karşılayabilmek için ons başına 400 dolar elde etmesi 
gerekmektedir. COMEX'de Haziran teslimli altının onsu 415 dolardan işlem 

görmektedir. Yönetici aşağıdaki işlemi gerçekleştirerek kannı 

sabitleyebileceğini ve fiyat duşüşlerine karşı riskten korunabileceğini 

görmüştür. 

Nakit Pazar 
Aralık: 

Nakit fiyat ons başına 405 dolar. 
Yönetici üretim maliyetlerini ons başına 
400 dolar olarak tespit etmiştir. 

ômek: Üretici Riskten Korunması 

Futures Pazar 

1 O adet Haziran altın kontratını 
onsu 415 dolardan satar. 

Şubat ayında, yeni bir madencilik ortaklığının görevlisi, şirketin yeni 
üretim planlarını açıklar. Satış ve üretim projeksiyonları, gelecek Temmuz'da 

satış için mümkün olabilecek 3000 ons altını madenden çıkarmayı ve rafine 
etmeyi öngörmektedir. Firmanın faiz ve amortismanlar dahil toplam üretim 

maliyeti or:ıs başına 350 dolardır. Ağustos ayı altın futures'ı kontratı ise ons 

başına 407,70 dolardır. Sonuç olarak, maden şirketi yetkilisi önceden tahmini 

yapılan üretimin karını riskten koruyarak kitlemeye karar vermiştir. 
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Nakit Pazar 
Şubat 

COMEX'de spot altın fiyatı $393, 70'dir. 
Maden şirketi 350 dolarlık üretim 
maliyetleri seviyesinin üzerindeki 
satış fiyatını kilitleyerek riskten 
korunmaya karar verir. 
Temmuz: 

Geçen beş ayda altının fiyatı $378,40'a 
düşer. Maden şirketi bu fiyattan 3000 ons 
altın satar. Daha önce öngörülen altın 
fiyatları hala geçerlidir. 
Nakit Kayıp:Ons başına 15,30 dolardır. 

Futures Pazar 

Onsu 407,70 dolardan 30 adet 
Ağustos kontratı satılır. 

Onsu 381, 1 O dolardan 30 adet 
Ağustos kontratı satın alınır. 

Futures Kazanç:Ons başına 
26,60 dolardır. 

Tüm Kazanç:Ons başına 11,30 dolardır. 

işlemin nakit tarafındaki ons başına 15,30 dolarlık kayıp 

gerçekleşmemiştir, ancak basitçe beş ay içinde spot altın fiyatlanndaki düşüşü 
göstermektedir. Üretici riskten korunmasaydı , 3000 ons altını 378,40 dolardan 

satacaktı. işlemin riskten korunma tarafından 26,60 dolar kar elde edilmiştir. 

Üretici yeni rafine edilmiş külçeleri 378,40 dolardan satınca, efektif satış fiyatı 
( riskten korunma kannı da kapsayan ) 405 dolar olmaktadır. Bu 405 dolar 
efektif satış fiyatı , 11 ,30 dolar olan tüm riskten korunma kazancı ile 

393, 70 dolar olan Şubat spot altın fiyatının toplamıdır. 

Dikkat edilirse, ons başına 405 dolarlık efektif satış fiyatının Şubat 
ayındaki 407,70 dolar değerindeki Ağustos kontratının 2,70 dolar altında 

olduğu görülebilir. Yukanda da gözüktüğü gibi, riskten korunma işlemi, Ağustos 

kontratının muamelenin başındaki değerinin tamamına göre fiyat kitlemesini 

başaramamaktadır. örnekteki bu temel risk, beş aydan fazla süren riskten 

korunma işlemindeki kontango21 ilişkisindeki farkın karşılığıdır. Elbette ki 

üretici, yeni rafine edilmiş 3000 ons altını futures borsada teslim ederek bütün 

kazancı elde edebilirdi. Fakat bu alternatif sadece borsalar tarafından 

belirlenen hacim, şeki l ve saflık standartlarına uygun külçeler için açıktır. 

Pratikte borsaların teslimat standartlannı gören birçok üretici yeni rafine edilmiş 

metallerini spot piyasalarda satmaya karar vermektedirler. Bu temel risk, 

21 Yakın tarlhli ve uzak tarlhli tutures kontratlarının arasındaki ayıncı - ileri tarihli kontratların, yakın tarihli kontratlara ve spot 
fiyata göre primli olına durumudur. 
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yukandaki spesifik örnekte ons başına 2, 70 dolarlık tutar, riskten korunma 

maliyetinin bir parçası haline gelmektedir. 

Ôrnek: Fabrikatör Riskten Korunması 

Ocak ayının başlannda, bir mücevher üreticisi bir satış mağazasından 

bir sipariş alır. Siparişe göre, özel mücevher parçaları imal edilecektir. Sipariş 

için üretici 1000 ons altına ihtiyaç duymaktadır. Mücevher mağazası parçalann 

teslimatını Haziran ortasına kadar istememektedir. Bu yüzden üretici imalat 

işlemini Mayıs başına kadar başlatmayacaktır. Fabrikatör, siparişi kabul eder 

ve cari altın fiyatlanna ve üretim maliyetlerine dayanan bir fiyat dikte eder. 

Fiyat mağaza tarafından kabul edilir ve sözleşme imzalanır. 

Mücevher üreticisi açısından zorluk, sözleşmenin imzalanması ile 

üretimin başlayacağı Mayıs başına kadar olan dört aylık süredir çünkü fiyat 

Ocak başındaki altın fiyatına göre belirlenmiştir ve fabrikatörün dört ay içinde 

altın fiyatlarının ne olacağını bilmesinin herhangi bir yolu yoktur. 

Nakit Pazar 
Ocak baş ı : 

Mücevher üreticisi, 410,80 dolarlık cari 
altın fiyatına bağlı olarak fiyatlandırılan 
mücevher satışına ilişkin sözleşmeyi 
imzalar. 
Mayıs başı: 

Mücevher üreticisi, imalata 1000 ons altını 
fiziksel piyasadan onsu 454, 1 O dolardan satın 
alarak başlar. 

Nakit Kayıp:Ons başına 43,30 dolardır. 

Futures Pazar 

Onsu 424 dolardan 1 O adet 
Haziran altın kontratı satın alır. 

Onsu 456,60'dan 1 O adet 
Haziran altın kontratı satar. 

Futures Kazanç:Ons başına 
32,60 dolardır. 

Tüm Kayıp: Ons başına 1O,70 dolardır. 

Yukarıdaki işlemle, mücevher üreticisi spot pazardaki ons başına 

43,30 dolarlık düşüşün yüzde 75'ini karşılamaya muktedir olmaktadır. Uzun 

riskten korunma 1O,70 dolarlık fiyat yükselmesine karşı etkisiz kalmasına 
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rağmen, sonuçta Ocak ayının başlarında satın alınıp dört ay boyunca satın 
alınan altının elde bulundurma maliyetine alternatif oluşturabilir. 

B. KAR AMAÇLI İŞLEMLER 

Spekülatörsüz bir pazar, basit olarak sadece riskten korunanlar için. de 

· var olamaz. Spekülatörler riski yaratmazlar, bunun yerine emtianın üreticileri ve 
kullanıcıları için her zaman varolan riski üstlenirler. Spekülatörler, pazarın 

volatilitesinin azalmasına dolayısıyla stabilitesinin sağlanmasına yardımcı 

olurlar. Spekülatörler riski üstlenmenin yanında büyük likitide havuzunu 

oluşturan sermayenin büyük kısmını da sağlarlar. Böylece spe~ülatörler, fiyat 

riskini absorve ederek ve pazar için gerekli likitideyi sağlayarak çok önemli bir 
ekonomik fonksiyon görürler. Spekülatörlerin diğer bir işlevi de, fiyat 

esnekliğinin sağlanmasıdır. Spekülatörlerin varlığı, spot ve futures fiyatlar 
arasındaki farklılığı minimum seviyede tutmaktadır. 

Riskten kaçınmaya çalışanların tersine, spekülatörler, fiyat hareketlerini 

önceden görmeye çalışarak istekli olarak riski üstlenirler ve bu cihetle doğal 
olarak oluşan pazar volatilesinden kar elde etmeye çalışırlar. Spekülatörler 

emtianın arz/talep görünümlerindeki ve emtianın gelecekteki talebini 
etkileyebilecek tüm meydana gelen olaylara ait bilgileri değerleyerek alım veya 

satım kararı verirler. Hatta spekülatörler sık olarak belirsizce birleşmiş altın 

fiyatlarındaki dalgalanmalardan adeta belirli ekonomik sonuçlar çıkarmaya 
çalışırlar. $onuç olarak, bir kontratın ·. fiyatı, herhangi bir zamanda pazara 
spekülatörlerin verdikleri tüm bilgileri temsil etmektedir. 

Spekülatörleri kar potansiyeli motive eder. Yüksek kaldıraç etkisi, altın 

futures'ı kontratına büyük kar potansiyeli imkanı veren en önemli faktördür. 
Kaldıraç etkisi, belirli miktarda varlığı kontrol etmek iÇin gerekli sermaye 

miktarına bağlıdır. Kaldıraç etkisi emtia futures'ı borsalarda yüksektir çünkü 

başlangıç niarjinleri kontratların toplam değerlerine göre relatif olarak 

karşılanabilir düzeylerdedir. Emtia futures'ı piyasalarda marjinler, genellikle 

futures kontratların toplam değerinin genellikle yüzde beşi ile yüzde onu 

arasındadır. Bu uygun marjin yapısı nedeniyle, bir yatırımcı bir futures 

kontratını, kontrata göre relatif olarak küçük bir miktar sermaye ile kontrol 

etmeye muktedir olabilmektedir. Bu yüzden futures. kontratının değerindeki cuzi 
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bir değişim yatınmcının özsermayesinde daha büyük oranlarda değişime neden 

olur. 

Örnek olarak, 30000 dolar değerindeki futures kontratındaki yüzde 

. birlik değişme, spekülatörün özsermayesindeki 300 dolarlık bir oynama ortaya 

çıkaracaktır. Ancak, spekülatör futures kontratını kontrol etmek için 1500 dolar 

marjin yatırmalıdır. Böylece futures kontratının değerindeki yüzde birlik 

yükselme, özsermeyenin değerinde yüzde 20'1ik artmayı gösterir. Bu yüksek 

derecedeki kaldıraç etkisinin nadiren diğer yatırımlarda bulunması futures 

iş lemlerinin hacimle~inin büyümesinde önemli bir faktördür. 

Örnek: Tipik bir Spekülasyon işlemi 

1 Ekim tarihinde, altın fiyatlarının artacağına inanan birisi 405 dolardan 

bir adet Aralık altın futures'ı kontratı satın alır, 1500 dolar tutarındaki marjini 

brokerına gönderir. 15 Ekim tarihinde Aralık altın futures'ı kontratı 435 dolara 

yükselir. Kişi ons başına 30 dolarlık veya kontrat başına 3000 dolarlık kar elde 

ettiği uzun pozisyonunu likitide etmeye karar verir. İşlem aşağıdaki gibidir. 

Futures Pazar 
1 Ekim: 

Onsu 405 dolardan Aralık kontratı 
satın alır. 

15 Ekim: 

Aralık kontratını onsu 435 dolardan 
satar. 

Net Kazanç:Ons başına 30 dolar 

Marj in 

1500 dolar marjini yatırır. 

1500 dolar marjin depozitosunu 
geri alır ve 3000 dolar kar elde 
eder. 
(kontrat başına 3000 dolar) 

Yüksek kaldıraç etkili enstrümanı alarak, altın fiyatındaki değişimi 

doğru tahmin eden spekülatör, sadece 1500 dolarlık orijinal marjin depozitosu 

karşılığında 3000 dolar kar elde etmeye muktedir olmuştur. Böylece spekülatör 

sadece iki hafta içinde yüzde 200'1ük getiri elde edebilmiştir. A.ncak bu tip 

işlemlerdeki yüksek kaldıraç etkisi, kazançlar yanında kayıp risklerini de 
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beraberinde taşımaktadır. Yukarıdaki örnekte, fiyatın 375 dolara düşmesi 

halinde, spekülatör 3000 dolarlık kaybı yaşayabilecekti. 

1. Fon Yönetimi 

Riskin bilincinde olup performans arayan kurumsal ya da kişisel 

yatırımcılar için, öncelikle verimli gelire nasıl ulaşılacağını yanıtlamak 

gerekmektedir. Yanıt, çeşitlendirilmiş bir portföye türevsel işlemleri de katmak 

veya sadece türevsel enstrümanlardan oluşan portföy oluşturmaktır. 

Gerek büyük bir portföyün bir b.ölümü gerekse tek başına bir yatırım 

aracı olarak kullanılan türev piyasa portföyleri, CTA (Commodity Trading 

Advisor) adı verilen lisansli kişiler tarafından yönetilmektedirler. 

Bugün, futures'lar riskten korunmak için temel bir finansal enstrüman 

olmanın yanında, yeni ve önemli bir aktif sınıfı olarak da hizmet etmektedirler. 

Günümüz vadeli işlemler dünyasında portföy yönetimine aktarılan fon son 
birkaç yılda dramatik olarak büyümüş, 1992 yılında 20 milyar, 1993 yılında 35 

milyar ve 1994 yılında ise 60 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştır22. Portföy 
yöneticileri, finansal kurumlar ve özel yatırımcılar, riski yayma ve alternatif 

yatırım araçlarını arama uğraşlarına devam etmektedirler. Portföyleri yöneten 
profesyonel uzmanların 50'nin üzerinde piyasaya erişmeleri her türlü ekonomik 

ortamda daha fazla kazancı mümkün kılmaktadır23. 

a) Türev Piyasalar. Kapsayan Portföy Yönetimi 

Türev piyasaları da kapsayan portföy yönetimi, kurumsal yatırımcıların 

risk yönetimine önem vermeleri ve vadeli piyasaları daha iyi tanımaya 

başlamalarından sonra daha fazla tercih edilir olmuştur. Ayrıca, bi~ yatırım 

felsefesi olan yayma ( diversification) kavramının yayınlaşması da, döviz, 

tahvil, hisse senedi/hisse senedi indeksleri ile altın, petrol, pamuk, hububat gibi 

ürünler üzerine yazılan türev piyasalar artık portföy yöneticilerin çok kullandığı 

enstrümanlar ·haline gelmişlerdir. 

22Ateşan Aybars, "Türev Piyasalarda PortfôyYOnetımlne ligi Artıyor", Yeni Yüzyıl Gazetesi; 11 Ağustos1995. 
23Futures Securities Ud. lstanbul Uasfon Office, Vadeli Piyasalar, s. 6. 
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Yapılarından dolayı klasik ve türevsel enstrümanlar bir portföyde 

birlikte kullanıldıklarında gerçek bir yayma özelliği gösterirler. CTA'lann 
yönettikleri fonlarda genellikle 50 ya da daha fazla pozisyon almaları 

mümkündür. Bununla yetinmeyen büyük fonların birçoğu birden fazla CTA 'yı 

bünyelerine alarak hem yatırım programlarında hem de ürün çeşitliliğinde riski 

kontrol etmek üzere yayma sağlayabilirler. Türevsel enstrümanlarla akHlıca 
dengelenmiş bir portföy ile; tüm portföyün volatilite riski azaltılabilir, tüm 

portföyün getirisi arttırılabilir ve ekonomik koşullar ve piyasalar ne olursa olsun 

kazanç elde edilebilme olanağı sağlanır. 

Türev piyasaların klasik portföylerde yer almasının ana nedeni hisse 
senetleri ve sabit getirili enstrümanlara göre negatif korelasyon göstermesidir. 

Bir başka ifade ile, faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, hisse senetleri ve 

sabit getirili enstrümanların değerleri azalırken, enflasyonist baskılardan dolayı 
emtia fiyatları yükselme eğilimi gösterir. Enflasyonun dizginlendiği dönemlerde 

ise beklentiler tersine döner ve emtia fiyatları düşme eğilimi gösterir. Fakat 
CT A için yükselen fiyatlarda olduğu kadar düşen fiyatlarda da açığa satış 

yapılarak kazanç sağlama imkanı mevcuttur. 

Sonuç olarak; türevsel enstrümanların da olduğu bir portföyün temel 
felsefesi, ekonomik koşullara bağlı olarak aynı yönde değişmeyen varlıklardan 
oluşturulması ve riskin yayılmasıdır24. 

b) Futures İşlemler Fonları 

Futures· işlemler fonu, ortaklar arasında bir yatırım sendikasyonu ya da 

toplanan fonların futures piyasalarda yönetilmesini amaçlayan açık uçlu bir 
ticari kuruluş olarak görülebilir. ABD'de kurulan bu çeşit futures işlemler fonları 

Umited Partnership olarak organize edilirler. Bu organizasyonlarda 

yatırımcıların zararları sınırlı olup vergi avantajları sağlanmıştır. CPO 

( Commodity Pool Operator) denilen lisanslı yöneticiler fonun kurucusu olarak 
pazarlama ve fonun genel yönetiminden sorumludurlar. Bazı fonlarda CT A'lar 

birden fazla olabilir, bu tür fonlara çok danışmanlı fonlar denir. Çok danışmanlı 

fonların yönetimi, CT A'lann limitlerinin belirlenmesi v~ performanslarının 

ölçülmesi gibi görevleri CPO'nun görevlendirdiği bir MoM ( Trading Manager) 

üstlenir. Toplanan fonların marjin olarak kullanılacak bölümü bir aracı kuruma 
i 

24Aybars, "Türev Piyasalarda Portföy Yönetimine ligi Artıyor". 
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yatırılarak CTA'nın yönetiminde işletilir. Genellikle bir banka olan Custodian 
(fonlara nezaret eden kuruluş ) ise yatırımcı fonlarının toplandığı ve fon 
ödemelerinin yapıldığı kuruluştur. Her türlü para transferine tek yetkili olan 

MoM bu işlemleri Custodian üzerinden yapmak zorundadır. MoM marjin olarak 

kullanılmayan fonları krsa dönem para piyasalarında değerlendirir25. 

c) Garantili Fon tar 

Garantili fonlar genellikle en az beş yıl gibi bir vade ile oluşturulup, 

bileşimlerindeki araçların etkileşimleri ile riski ortadan kaldırmaktadırlar. Bu tür 

fonlar genellikle kapalı uçlu olduğu için uzun vadeli yatırımcılara açıktır. 

Garantili fon bileşimindeki enstrümanlar; hazine bonoları ve k_ısa vadeli diğer 

sabit getirili araçlar, çeşitlendirilmiş futures kontratlar ve ilgili opsiyon 

kontratları, para birimleri, hisse senetleri/hisse senedi indeksleridir. 

Garantili fonların özünde, belirli bir tarihte ödenmek üzere peşinen 

bilinen minimum tutarı ( ki bu tutar genellikle anaparadır ) vermeyi taahhüt 
edilmesi vardır. Bu taahhüdü garantili fonları pazarlayan finansal kuruluşlar 
verir. 

Garantili işlemler fonunda genellikle, örneğin zero kupon tahviller satın 
alınarak, belirli süre içinde anaparanın garantisi sağlanır ve elde edilen iskonto 

değeri ile vadeli işlemler fonuna yatırım yapılır. Böylece yatırımcılar, 

anaparanın altına düşmemek koşuluyla sadece faiz getirisinin riskini alarak 

portföyün yayma olanağına sahip olabildikleri gibi, para yönetimi ve sistematik 

riskin yönetilmesini profesyonel CTA'lara bırakarak büyük getiriler elde 
edebilirler. 

2. Spread İşlemleri 

Spread işlemi; iki kontrat arasındaki fiyat farklılığının artışından veya 
azalışından kazanç sağlamayı amaç edinen ticari bir işlem türüdür. Bir 

yatırımcı , iki ilişkili futures kontratını satın alarak ve satarak, bu iki kontrat 

arasındaki fiyat farklılığının daralacağını veya genişleyeceğine inanmaktadır. 

Eğer yatırımcı fiyat farkının daralacağını düşünüyorsa, düşük fiyatlı kontrat 

25Ateşan Aybars, "Vadeli işlemler Fonu Türklye'de de Bulunuyor", Yeni Yüzyıl Gazetesi, 13A~ustos 1995. 
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satın alıp yüksek fiyatlı kontrat satacaktır. Diğer yanda eğer yatırımcı fiyat 

farkının genişleyeceğini düşünüyorsa, yüksek fiyatlı kontrat satın alıp düşük 
fiyatlı kontrat satacaktır. 

Emtia piyasalannın hemen hemen tümünde· yoğun olarak kullanılan 
spread işlemleri şunlardır: 

a) Takvim Spreadi 

Takvim spreadleri, emtia pazarlarda en yaygın kullanılan spread çeşidi 

olmasına rağmen, altın piyasasındaki en popüler spread değildir26• 

' 
Bir takvim spreadi, yakın ve uzak tarihli futures kontratları arasındaki 

fiyat farklılığının daralacağı veya genişleyeceği beklentisiyle, uzun yakın tarihli 

futures kontratı I kısa uzak tarihli futures altın kontratı veya kısa yakın tarihli 
futures kontratı I uzun uzak tarihli futures altın kontratt konumunda pozisyon 

tutma esasına dayanmaktadır. Örneğin, bir kişinin Şubat ayı kontratıyla sattığı 
100 kontrat altını, Mayıs ayı kontratıyla tekrar satın alması tipik bir takvim 
spreadidir. 

Altın piyasalarında, altın fiyatları yükseldiği zaman, ileri tarihli 

kontratların fiyatları spreadin genişlemesine öncülük yaparak genellikle yakın 
tarihli kontratın fiyatına göre daha fazla yükselirler. Aksi durumda ise, altın 

fiyatları düştüğü zaman ileri tari.hli kontratların fiyatları, spreadin daralmasına 
neden olarak yakın tarihli kontrat fiyatına göre daha fazla düşerler. Altın 

spradlerinin bu davranışı, faiz oranlarının ileri tarihli kontratların fiyatlandırının 
oluşmasına etkisini göstermektedir27. Bu faiz oranı faktörü Spread Kazancı 

olarak bilinmektedir. Spread Kazancı formülü28 aşağıda gösterilmiştir. 

D-N 360 
Spread Kazancı= --x- - -

N Td-Tn 

Burada; D : ileri tarihli kontratın fiyatı, 
N : Yakın tarihli kontratın fiyatı, 

26commlns, s.1Z3. 
27 Commins, s. 124. 
28commins, s. 128. 

Td : ileri tarihli kontratın en yakın teslimat zamanı, 
Tn : Yakın tarihli kontratın en yakın teslimat zamanıdır. 
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Bu formül, spot altın ile bir bir yıllık futures veya forward kontratı 

arasındaki finansal oranın ne olduğunu tespit etmektedir. 

Spread kazancı sabit getirili enstrüman oranından anlamlı olarak 

ayrıştığı zaman, altın spreadleri, sabit getirili enstrümanlara karşı alternatif 

olarak kullanılabilir. Teorik olarak, bir uzun altın spreadi ( spreadin 
genişleyeceği beklentisinde yakın tarihli kontrat satıp uzak tarihli kontrat satın 

almak ) yerinde bir kısa eurodolar veya hazine bonosu futures pozisyonu ile 

birlikte kullanılabilir. Eğer faiz oranları yükselirse, altın spreadi genişleyebilir 

ve eurodolar futures'ı kontratı düşebilir, böylece işlemler karlı sonuçlanabilir. 
Benzer şekilde kısa altın spreadi ( spreadin daralacağı beklentisiyle yakın 

tarihli kontrat satın alıp uzak tarihli kontrat satmak) ile hazine bonosu veya 

eurodolar satın almak benzer şekilde sonuçlanabilir. Bu durumda düşen faiz 
oranları operasyonu karlı yapabil ir. 

Örneğin Aralık/Haziran altı-aylık altın spreadini dikkate alalım. Aralık 

spreadinin 500 dolar, Haziran kontratının ise 525 dolar olduğunu düşünelim. 

Formül uygulandığında Spread Kazancının yüzde 10 olduğu görülebilir. 

D~N 360 525-500 360 
Spread Kazancı =--x = x = %10 olur. 

N Td - Tn 500 30 Kasım-31 Mayıs 

Haziran eurodolar oranının sadece yüzde sekiz olduğunu düşünelim29. Bu 

fiyatlar ile bir çeşit arbitraj fırsatı var olabilir. Ancak, yüksek altın spread 

kazancı, arbitraja göre farklı olarak bir faiz oranı enstrümanı olarak 
isimlendirilen başka amaçlar için kullanılabilir. örneğin, bir spekülatörün faiz 

oranlarının düşeceğine inandığını farzedelim. Doğal olarak, spekülatör 

eurodolarda veya bazı diğer faiz oram enstrümanlarında uzun pozisyona 
girebilir. Ancak altın futures' ı için yüksek spread kazancı durumunda, 

spekülatör spread kazancının eorodolardan daha fazla düşeceği sonucuna 

varabilecektir. Bu yüzden, fiyat farklılığının daralacağı ve spread kazancının 

düşeceği beklentisiyle, yakın tarihli kontrat satın alarak ve uzak tarihli kontrat 

satarak altın spreadinde kısa pozisyona girebilir. Tüm spreadlerde olduğu gibi, 

bu özel spead stratejisi de, tek yönlü eurodolar pozisyonu almaya göre daha 

29ômeöe göre haziran eurodolar kontratının geçerli fiyatı 92'dir. Oran, fiyatı 100'den çıkararak hesaplanmaktadır. 
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küçük marjin gerektirmekte ve daha az riske yol açmaktadır. Bununla birlikte, 

spekülatör eurodolar pozisyonunun yerine muhtelif spreadleri devreye 

almadıkça, onun kar potansiyeli eurodolarla olabileceğinden daha düşük 

olacaktır30. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, spread işlemini çekict'kılan özelliklerden 

birisi de, daha düşük marjin ve komisyon maliyetleridir. COMEX'de tek yönlü 

pozisyonlar için kontrat başına 1500 dolar31 teminat alındığı halde, spread 
işleminde 100 dolar32 civarında teminat yeterli olmaktadır. 

b) Emtialar Arası Spread 

. Altın piyasasında en fa~la kullanılan yöntemlerden birisidir33. işlemci, 
bu stratejide altın ve gümüş gibi birbirleriyle yakın ilişkili iki emtiadan avantaj 

elde eder. Spekülatör, fiyat farklılığının genişleyeceği veya daralacağı 

beklentisiyle iki kontratta ters pozisyon alır. 

Altın/gümüş spreadi en yaygın bilinen metal spreadidir. Altın ve 

gümüşün fiyat oranı tarih boyunca değişkenlik göstermiştir. En düşük oran 
M.Ö. 1800'1erde Babil'de 6:1 iken, en yüksek oran 1930'1arda Amerika'da 100:1 

olmuştur34• Oran üst seviyelere yaklaştığı zaman, spekülatörler altını gümüşe 
göre relatif olarak daha fazla değerleneceği sonucuna varıp, oranın daralacağı 

inancıyla altın satıp gümüş alırlar. Diğer yanda, eğer oran düşük seviyelere 
düşerse, işlemciler oranın genişleyeceği beklentisiyle altın alıp gümüş satarlar. 

Spreadler nakit piyasayı kullanarak yapılabilmesine rağmen, futures'ları 
kullanmak çok daha kolaydır. Özellikle altın ve gümüş futeres'ları COMEX'de 

beraber işlem gördüğünden beri, altın/gümüş spread işlemleri daha rahat 

yapılabilmektedir. İki emtia üzerine .yapılan spread işlemleri için, daha düşük 
marj inler ·talep edilmekte ve sık olarak daha düşük komisyon maliyetlerine 

katlanmak gerekmektedir. 

Altın/platin spreadi ise en fazla tercih edilen ikinci kıymetli metal 

spreadidir. Son yıllarda platin fiyatları, altın fiyatlarının 100 dolar altı ile 

30comm!ns, s. 1~. 
~1 Eklnci!er Yatırım ve Menkul D~rler A.Ş., Futures Bülteni, lstanbul: Nisan 1994, s. 5. 

3
iMehmet Hakan Sa~!am, Altın, lstanbu!: Sca!a Yayıncılık, 1003, s. 204. 
Commins, s. 1 Z3. 

34commins, s. 141. 
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250 dolar üzerindeki seviyelere kadar değişkenlik göstermiştir. Çünkü platin bir 

endüstriyel metaldir, talebi ve fiyat hareketleri güçlü olarak ekonomik 

büyümeye bağlıdır. 

COMEX'de gümüş kontratları 5000 ons, Nymex'de platin kontratları ise 

50 ons büyüklüğündeçUr. Bu durumda 1, adet COMEX altın kontratı ile işlem 

yapan bir kişinin, 50 adet COMEX gümüş kontratı veya 2 adet Nymex platin 
kontratı ile emtialar arası spread işlemine girmesi gerekmektedir. 

c) Piyasalararası Spread 

Piyasalararası Spread, altın piyasasında popüler olan bir işlem türüdür. 

Piyasalararası Spread, fiyatların belli bir hizada, bir dengede kalmasını 

sağlayarak Dünya piyasalarını birbirine bağlayan bir yapışkan fonksiyonunu 
görmektedir. Piyasalararası Spread yapan kişinin amacı, bir piyasadan satın 
alma ve aynı anda başka bir piyasada daha yüksek fiyattan satmadır. Bu 

strateji, iki farklı borsada işlem gören tek bir emtianın fiyat farklılığından 

yararlanmayı ifade etmektedir. Böylece bu işlemi takiben her iki pozisyonun da 
kaldırılmasıyla hapsedilen fiyat aralığı , yeterli kazancı sağlamaya olanak 

verecektir. Bir Piyasalararası Sprea~ başarısı için, farklılığın, pozisyonun 

vade sonuna kadar karlı biçimde değişmesi gereklidir. 

Bir klasik Piyasalararası Spread, iki farklı piyasada, eşit ağırlıkta ve 

aynı kalite özelliklerinde uzun ve kısa pozisyonlarla başlamayı 

gerektirmektedir. Ayrıca, farklı vadelere sahip kontratlar. işlemciye, metali 
teslim almayı ve teslim aldığı bu metali işlemcinin kısa pozisyonuna karşı tekrar 

teslim etmeyi olanaklı kılar. işlemci, fiziksel metalin teslim edilmesinin ortaya 
çıkardığı tüm maliyetleri hesap etmiş ve başlangıçta, onun ilerideki satışının, 

katlanılması gereken tüm maliyetleri telafi edebileceği bir durumda olması gibi, 

bu tip bir işlemin garantilenmiş karı olmalıdır. 

Örneğin, COMEX altın fiyatı MidAm altın fiyatına göre relatif olarak 

yükselirse, bir spekülatör bir COMEX kontratı satarak ve üç MidAm kontratı 

satın alarak kazanç elde edebilir. 
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Küçük bir grup işlemci, sürekli olarak değişik altın işlemi yapılan 

borsalardaki fiyatları izlerler. Fiyatlar yeterince ayrıldığı zaman, bu borsa 

işlemcileri farklılığı değerlendirmek üzere hazırdırlar. 

COMEX'de gerçekleşen fiyatlar, altın futures'ı piyasasında benchmark 
özelliğindedir. New York piyasası, Dünya'daki herhangi bir başka altın futures'ı 

kontratından daha fazla likitideye ve daha büyük sayıda ticari altın kullanıcısı 

katılımcılara sahiptir3s. Sonuç olarak, piyasalararası spreadin çoğu diğer altın 

futures'ı kontratlarla COMEX'deki fiyat değişikliklerinin mutabık olma gayretini 
yansıtmaktadır. 

Piyasalararası spreadin esas oyuncuları , altın/para piyasaları 

konusunda faal,, yaygın haberleşme ağına ve güçlü sermaye yapısına sahip 
büyük bankalar ve aracı kurumlardır. Piyasalararası Spread işlemlerinde, 

emtialar çoğunlukla birkaç tiklik çok küçük fiyat aralıklarıyla alım satıma konu 
olmaktadırlar. Dolayısıyla anlamlı karların elde edilebilmesi için büyük 

pozisyonlar almak gerekmektedir. Bu da büyük miktarda sermaye 
gerektirmektedir. 

3. Taşıma Arbitrajı ve Ters Taşıma Arbitrajı 

Taşıma Arbitrajı ( Cash and Carry) deyimi ile, genellikle fiziki altının 

satın alındığı ve futures'ı kontratlar satılmışken, fiziki altının satışının avantajlı 
olduğu zamana kadar stoklandığı ( taşındığı ) sofistike bir strateji 

kastedilmektedir. Üretim ve stoklama maliyetlerini kısa vadeli borçlanma 

vasıtasıyla finanslayan bir üretici için Taşıma Arbitrajı stratejisi, envanterini 
finanslama maliyetinden kurtulmayı ifade etmektedir . 

Ancak, Taşıma Arbitrajı, büyük profesyonel külçe dealerları, finansal 

kurumlar ve tecrübeli özel yatırımcılar tarafından da kullanılmaktadır. Bu grup, 

- altını nakit almakta, kısa futures pozisyonuna girmekte ve vade bitiminde ·nakit 

aldıkları altınlarını teslim ederek kısa pozisyonlarını likitide etmektedirler. Kar, 

işlemcinin fonlarının maliyeti ile futures piyasalardaki kontango arasındaki 

farklılıktan türemektedir. 

35commins, s. 140. 
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Örneğin, spot altın fiyatının ons başına 400 dolar olduğunu ve bir yıllık 

dolar faiz oranının % 12,5 olduğunu kabul edelim. Bu durumda, tam bir yıl 
sonraki vadeyi taşıyan altın futures'ı kontratının teorik fiyatı (finanslama 

dışındaki tüm taşıma maliyetlerini sıfır farzedersek) ons başına 450 dolar 

olacaktır. Bir an için, bir yıl vadeli futures kontratının piyasa fiyatının ons başına 

460 dolar olduğunu düşünelim, bu değer kontratın teorik değerinin 1 O dolar 

üstündedir. Bu durum işlemciye, onsu 400 dolardan spot altın satın alma ve bir 
yıllık altın futures'ı kontratını 460 dolardan satma imkanını vermektedir. 

işlemcinin futun:~s kontratı bir yıl süre ile fiziksel teslimata kadar elinde 

tuttuğunu farzettiğimizde, kişi hüküm süren faiz oranının % 2,5 üstünde, yıl1ık 

% 1 S'lik getiriye sahip olabilecektir. Esas olarak, altın işlemcisi fazla 
değerlenmiş altın futures'ı kontratı mekanizmasını kullanarak bir sabit getirili 

enstrüman geliştirmiştir. Eğer işlemcinin spot altını satın alacak nakdi yoksa, 
% 12,S'dan borçlanıp, bu fonla altın satın alabilir. Bu durumda işlemci, % 2,S'luk 
arbitraj kazancına sahip olabilecektir. 

Diğer taraftan, ileriye dönük bir yı llık altın fiyatı teorik fiyat olan ons 

başına 450 dolann altına, örneğin ons başına 440 dolara düştüğü zaman, 

düşük maliyetli fonlama fırsatı ortaya çıkacaktır. Bu durumda, işlemci spot altını 
onsu 400 dolardan satabilecek ve bir yıl sonra teslim vadeli altın futures'ı 

kontratını onsu 440 dolardan satın alabilecektir. Futures kontratın vadesi 
dolduğunda, işlemcin in fiziksel altını teslim almayı tercih ettiğini farzedersek, o 

yıl için, işlemCi, % 10'dan borçlanabilmiştir ve bu oran piyasa faiz oranının 
% 2,5 altındadır. Bu işleme "Ters Taşıma Arbitrajı" ( Reverse Cash and Carry) 

denir. 

Özetlenirse, Taşıma Arbitrajı durumunda; futures fiyatı spot fiyata göre 
daha yüksektir ( basis36 negatiftir), borçlanma faizi futures kontratı primi 

oranından daha düşüktür ve spotta uzun, futures'da kısa pozisyonunda arbitraj 

karı ortaya çıkar. Ters Taşıma Arbitrajı durumunda ise, futures fiyat spot fiyata 

göre daha düşüktür ( bas is pozitiftir ), spot fiyatın prim oranı mevduat faizinden 

daha yüksektir ve spotta kısa, futures'da long pozisyonunda arbitraj ,karı ortaya 
çıkar. 

36ı>asls=car1 spot nyatı - futures fiyatı 
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C. TESLİMAT MEKANİZMASI OLARAK FUTURES 

Altın futures'ı piyasaları, gelecekteki bir tarihte altın teslim etmeyi veya 

teslim almayı isteyen kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Bu yolla teslimat 

yapmak daha az masraflı olabilmektedir. Spot piyasadan alınan ve elde tutulan 

fiziksel altının faiz gelirinin olmaması, fi~iki altın elde tutmanın en olumsuz 
tarafıdır. Reel faiz oranlarının yükselmesiyle altın fiyatlarının düşmesi bu temel 

nedene dayanmaktadır. Ayrıca fiziksel altını herhangi bir bankada tutmak 

isteyen yatırımcı, sigorta ve depolama ücreti gibi ekstra masrafıa·rıa da karşı 

karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan kontrat başına 1500 dolar başlangıç marjı 
yatırıp futures piyasadan ihtiyacı kadar kontrat alan bir yatırımcı, hem altının 

fiyat hareketlerine karşı kendisini korumuş hem de fiziki altın satın almadığı için 
elinde istediği gibi yatırım yapabileceği önemli tutarda paraya da sahip 

olabilmektedir ( spot altın fiyatı-futures teminatı kadar). 

Altın futures'ı işlemlerinde, işlemcilerin en sevmedikleri olay, günlük 
fiyat dalgalanmaları neticesinde borsaya ek olarak yatırılması gereken 

tamamlama marjıdır. Ancak teminatların nakit para yerine, faiz geliri sağlayan 
hazine bonosu gibi menkul kıymetlerle de yatırı labilmesi olanağı, yatırı lan 

teminattan gelir elde edilebilmesi olanağı sağlamaktadır. 

Ayrıca, futures işlemlerde satışa konu olan altınların teslimat işlemleri 

sırasında uygulanan indirimli komisyon ve ücretler, iş lem yapan kimselere, 

tasarruf olanağı sağlamaktadır. 

Altın futures piyasalarda da işlem yapan kimselerin katlanması gereken 
bazı maliyetler vardır. Altın futures'ı işlemlerine aracılık eden brokarlar, 

müşterilerinden toplam alışveriş tutarının %o5'i-o/oo8'i arasında bir komisyon 

ücretinin y~nısıra sigorta, nakliye ve depolama giderlerini de talep 

etmektedirler37. Fiziki altın sahibi kimseler, sahibi oldukları altınları satmak 
istediklerinde borsa tarafından kabul edilen bir ayar evinden altın ayar belgesi 

almaları gerekmektedir. Bu işl~m de ücrete tabidir. Futures piyasalardan alınan 

altı_nların fiziksel olarak teslim alınması durumunda, müşteriler sigorta ve 

depolama maliyeti hariç yalnızca 30-75 dolar arasında bir komisyon 

ödemektedirler38• Ayrıca futures piyasadan aldıkları altınları , onaylı 

37commlns, s. 44. 
38commins, s. 44. 
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emanetçilerin birinde tutmaya devam eden kişiler, sahibi oldukları bu altınları 

saflık derecelerini tecil ettirmeye ~erek kalmadan satabilmektedirler. 
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iV. Bölüm 

AL TIN ve TÜRKİYE 

A. Al TIN AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN DÜNYA'DAKİ YERİ 

1. Dünya'da Altın Varlığı ve Başlıca Altm Piyasaları 

Altın, d~ğal halde bulunduğu ve dövülgen olduğu için insanın kullandığı 

ilk madendir. Bulunabilen ilk kuyumculuk örnekleri Neolitik Çağ'a (Taş Devri'nin 

. sonu) aittirOO. Altın, daha sonraki dönemlerde önemini arttırmış ve günümüze 

· kadar korumayı başarmışt1r. Elde edilme amaçları ne olursa olsun, bundan 

7000 yıl önceki insanların altın için hissettikleri ile günümüz insanının altın için 

hissettikleri arasında çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır«>. Altını bu derece 

önemli kılan özelliklerinden birisi, son derece sınırlı miktarda bulunmasıdır. Son 

tahminler, zamanın başlangıcından bugüne kadar yeryüzüne çıkartılan tüm 

altının 125 000 ton civarında olduğu yönündedir. Bugüne kadar çıkarılmış tüm 

bu altının hacmi, 22 m3'1ük bir hacimden daha küçüktür. 1993 yılı sonu itibariyle 

rezervlere baktığımız zaman, varolan altının yaklaşık % 41, 1'i mücevher o.larak, 

% 29,0'ı resmi rezerv olarak,% 18,7'si külçe şeklinde özel yatırımlarda ve kalan 

yaklaşık % 1 O'u ise endüstriyel amaçlarla tutulmaktadır. Burada dikkat edilmesi 

gereken konu altının yaklaşık% 47,?'sinin parasal amaçlarla elde tutulduğudur 

(Şekil 9). 

Ancak 1968 - 1993 döneminde Dünya altın rezervlerindeki değişimi 

(Tablo 6) incelediğimiz zaman parasal amaçlarla elde tutulan altının 1968 . 

yılındaki yaklaşık % 61 'lik orandan 1993 yılında yaklaşık % 48'e gerilediğini 

~Onya Altın Tarihi ve Osmanlılar'da Kuyumculuk, Gold News Dergisi, • Sayı:13 (A~ustos 1992), ss. ~. 
Saölam, s. 3. 
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YEROSTO STOKLAR 
(1993 SONU lı1BARIYLE) 

12ti 600 ton 

MÜCEVHER 
51 &Xlton 
(% 41 ,1) 

RESMi REZERVLER 
363'.:XHon 
(% 29,0) 

ôza YATI RIMLAR 
Z3 400 ton 
(% 18,7) 

Ol~ER ENOÜSTRIYB.. KULLANIMLAR 
12 700 ton 

(%10,1) 

HESAPLANAMAYAN 
1 3'.X>ton 
(% 1,0) 

(") BÜYÜK BiR KISMI MÜCEVHER HURDASlDIR. 

RESMISEKrôR 
657ton 

(% 18,9) 

MADEN ÜRETiMi 
2281 ton 
(% a5,7) 

DÖN O ŞEN/ 
TRANSFER OLAN 

3473ton 

MÜCEVHER 
2 501 ton 
(% 72.0) 

KÜLÇE ve PARA 
f!1J7 ton 

(% 17,5) 

DIÔER ENOÜSTRIYa KULLANIMLAR 
:365 ton 
(%10,5) 

Şekll 9: 1993 Yılı Sonunda Dünya Yerüstü Altın Varlığı ve 
1993 Yılında Net Altın Transferleri 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Servfces Ltd., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, s. 32. 

Tablo 6 
1968 -1993 Yılları Arasıı:ıda Dünya Yerüstü Altın Varlığındaki Değişim 

Kullanun Alanı Pay Pay Miktar Miktar Değişim Değişimdeki 
Mlktan Payı 

c·h> {%) (ton) (ton) (ton) (%) 

(1968) (1993) (1968) f1993l (1993-1968) {1993-1968) 

Mücevher 32 41 26100 51500 +25 400 +61 ,1 

Resmi Rezervler 45 29 38 500 36300 -2200 -5,3 

Özel Yatınmlar 16 19 13400 23400 +10 000 +24,0 

Diğer Endüstriyel 6 10 4 700 12 700 +8 000 +19,2 
Kullanımlar 

Kayıp Olan/Bilinmeyen 1 1 900 1 300 +400 +1,0 

Toplam 83600 125 200 +41 600 +100,0 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b. , Londra: 1004, s. 31 . 
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görebiliriz. ilgili dönemde madencilik vasıtasıyla 41 600 ton yerüstü altın 

varlığının yaklaşık % 61, 1 'i olan 25 400 ton mücevher yapımında kullanılmıştır. 

Yine 1993 yılında pazara arz edilen tüm altının yaklaşık % 72'si mücevher 

yapımı amacıyla talep edilmiştir. Görüldüğü gibi, altının yatınm ve rezerv olma 

fonksiyonu, -hala devam etmesine rağmen- zamanla azalmaktadır ve bu 

süreçte hızlanma yaşanmaktadır. 

Dünya'da altın piyasası herbiri belirli bir fonksiyonu icra eden başlıca 

üç merkezden yönlendirilmektedir. Spot altın fiyatlarının oluşmasında Londra, 

futures piyasada New York ve fiziksel altının teslimatı konusunda ise Zürih 

büyük ölçüde etkilidirler. Bu üç piyasa da son derece esnek, rekabetçi ve 

arbitraj vasıtasıyla birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu üç piyasa, aynı 

zamanda Hong Kong, Singapur, Lüksemburg, Tokyo gibi liberalize olmuş 

bölgesel piyasalara da bağlıdırlar41 . Londra piyasasında günde 100-200 ton 

altın el değiştirmektedir, oysa İngiltere'de fiziksel akış gerçekleştiren altının 

yıllık miktarının 500 ton civarında olduğu görülmektedir42. Diğer taraftan Zürih, 

1990 yılında yıllık uluslararası net satışların % 28'ini (912 ton) 

gerçekleştirmiştir. Aynca ikincil piyasalara altın akışının % 65'i isviçre 

tarafından sağlanmaktadır43. 

Tablo 7 
1984-1993 Yılları Arasında Dünya'da Altın Futures'ı işlemleri 

Comex Tocom Comex Tocom Dl~erlerl Toplam 

Kontrat Kontrat işlem Pazar işlem Pazar işlem Pazar işlem 
Sayısı Sayısı Hacmi Payı Hacmi Payı Hacmi Payı Hacmi 

(100 ons) (1 kg) (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) (ton), 

1984 9115504 275621 28352 97,7 276 0,9 39:3 1,4 29021 

1985 7773834 541m 24179 97,0 548 2,2 2)1 0,8 24928 

1986 8400175 1030438 26127 'J5,7 1 0'30 3,8 146 0,5 27304 

1987 102398Cl5 2158 745 31849 00,8 2159 6,2 1 001 3,1 35009 

1968 9496402 2038380 29537 92,4 2038 6,4 391 1,2 31966 

1989 90065n 2686684 31009 91,3 2687 7,9 270 0,8 34(5 

1000 9-r.JJ041 6873294 ~263 81,2 6873 18,4 1~ 0,3 37'267 
1@1 6799917 4567Eal 21150 82,1 4568 17,7 44 0,2 25761 

1992 6002~ 4193 775 18668 81,6 4194 18,3 2.3 0,1 22885 

1993 8 9161'J5 8 764441 Z1732 75,9 8764 24,0 .ı9 0,1 36545 

Toplam 86472469 33136785 268955 88,2 33137 10,9 2728 0,9 304820 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., Gotd 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 00. 

41 Jeffrey A. Frankel, Advantages Of Llberallzlng A Natlon's Gold Market, New York: World Gold Councıı, 1994. 
42Roger O. Murphy, •oanya'dakl Altın Akışları ve lstanbul Altın Borsası'nın Bu Sisteme Entegrasyonu ve akiterl", lstanbul 
Altın Borsası: Kuruluş Amacı, işleyiş Biçimi ve DOnya Altın Piyasalarına Entegrasyonu paneline sunulan bfldlri, lstanbul 3 
Şııbat 1994, s. 13. 
~urphy, s 13. 
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Futures piyasaları incelediğimizde ise, tüm Dünya'daki altin futures 

işlemlerinin 1993'te % 75,4'ünün, 1984-1993 dönemi dikkate alındığında ise 

% 88,2'sinin New York'da (Comex) gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 7). 

Tocom (Tokyo) ise yıldan yıla artan performansı ile 1993 yılında yaklaşık 

% 24'1ük bir işlem payına ulaşmıştır. Ancak Tocom, Yen üzerinden işlem 

yapılabilmesi ve : kontrat bü~üklüğü (1 kg) gibi kendine has özellikleri ile bir 

bölgesel piyasa niteliğindedir. Dolayısıyla altın futures'ı konusunda Dünya'da, 

işlem hacmi ve global niteliği itibariyle en önemli piyasa Comex'dir. 

2. Altm Açısmdan Türkiye'nln Dünya'dakl Konumu 

Türkiye altın varlığı olarak Dünya'nın önemli ülkelerinden birisidir. 

Türkiye'deki altın varlığına ilişkin 800 ton ile 8000 ton arasında değişik 

tahminler yapılmaktadır. Ancak itibari kaynaklar44 dikkate alındığında, bu 

varlığın yaklaşık 4000 ton ile 5000 ton arasında olduğu kabul edilebilir. Bu 

miktardaki altının parasal değeri ise yaklaşık olarak 50-60 milyar dolardır. 

Türkiye'de varolduğu tahmin edilen altın, Dünya yer üstü altın rezervlerinin 

yaklaşık olarak % 4'üdür ve 2-yıllık toplam Dünya altın madeni üretimine eşittir. 

Türkiye mevcut altın varlığı yanında sonraki bölümlerde daha ayrıntılı 

olarak görülebileceği gibi, oluşturduğu özellikle mücevherat amaçlı altın talebi 

ile de Dünya'nın önemli ülkelerinden birisidir. 

Türkiye 1993 yılında satın aldığı yaklaşık 163 ton altın ile tüm Dünya'da 

yaklaşık % 4, 7'1ik paya sahip olmuştur. 1993 yı!ında ödenen yakla,ık 

1 888 milyar ABD doları ile altın, Türkiye'nin en büyük ikinci ithalat kalemini 

oluşturmaktadır {Tablo 8). 

Ayrıca Maden Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra ülkemizde önemli 

altın madeni rezervleri tespit edilmiştir. Dünya altın üretimi ve ülkemizdeki altın 

arama çalışmaları sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

~urat Akman, "TOrk!ye'dekl Altın Arz ve Talebinin Oeğerlendlrilmesl ve lstanbul Altın Borsası'nın Bu Sisteme Katkıları•, 
lstanbul Altın Borsası : Kuruluş Amacı, işleyiş Biçimi ve Danya Altın Piyasalarına Entegrasyonu paneline sunulan bildiri, 
lstanbul 3Şubat1994, s. 15. 
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Tablo 8 
1990 - 1993 Yıllan Arasmda Türkiye'de Altın ArzJ ve Talebi 

Miktar Miktar 
(ton) (ton) 

1990 1991 

Merkez Bankası ithalatı 144,0 112,0 

Merkez Bankası ithalatının Parasal Tutan {Milyon $) 1532 1 161 
Diğer ithalat - -
Hurda Altın Arzl 31 ,0 25,0 

Arz Toplamı 176,0 137,0 

Mücevher 130,9 102,6 

Resmi. Para 1,0 0,3 

Madalyon ve imitasyon Para 1,1 1,4 

Net Külçe Biriktirme 4,0 2,8 

Diğer Endüstriyel Kullanımlar 0,4 0,3 

Resmi Dışsatım 37,0 29,6 

Resmi Olmayan Dışsatım ,Kayıplar,Hesaplanamayan 0,6 0,0 

Talep Toplamı 175,0 137,0 

Kaynaklar: Gold Flelds Mineral Services Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994. 

Wor1d Gold Councll, Gold Demand Trends. Cenevre: ·~ustos 1994. 

T.C. Merkez Bankası, 1994 Yıllık Bültenl, Ankara, 1995. 

Miktar 
(ton) 

1992 

130,1 

1430 

-
30,0 

160,1 

116,3 

0,4 

1,7 

1,5 

0,3 

32,0 

7,9 

160,1 

Miktar 
{ton) 

1993 

162,9 

1 888 

-
33,0 

196,9 

130,5 

3,0 

3,8 

4,0 

0,2 

40,0 

14,4 

196,9 

a) Dünya Altm Madenciliği ve Türkiye'dekl Altm Madenciliği 

Potansiyeli 

Dünya'ya her yıl arz edilen tüm altının yaklaşık % 65'i yeraltından 

çıkartılarak piyasaya şunulmaktadır. Dünya'da yeryüzüne çıkartılan altın miktarı 

yılda 2200-2300 tondur (Tablo 9) ve bu miktar 09nya yer üstü altın varlığını her 

yı l yaklaşık olarak % 2 oranında arttırmaktadır. 

Dünya a!tın üretimi konusundaki en önemli dört üretici; Güney Afrika, 

AB.O., Avustralya ve eski SovyetJer Birliği Cumhuriyetleridir. Bu dört büyük 

üretici, toplam Dünya altın madeni üretiminin % 64'ünü gerçekleştirmektedirler 

(Grafik 1). 

1985 yılında 3213 sayılı Maden Yasası'nda yapılan değişiklikle, 

uluslararası şirketlerin ülkemizde altın aramalan ve işletmeleri mümkün 

kılınmıştır. Bu gelişmeden sonra, uluslararası altın madenciliği konusunda 

önemli firmalar yoğun olarak Türkiye'de altın arama faaliyetlerine girmişlerdir. 
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Tablo9 
1993 Yılında Dünya'nın En Büyük 10 Altın ÜretJcisi Ülkesi 

Sıralama Sıralama Olke Oretkn 
Mlktan 

1993 1992 (ton.1993\ 

1 1 Güney Afrika 619,5 

2 2 A.B.D. 336,0 

3 3 Avustralya 247,2 

4 4 Eski Sovyetler Bir1iği Ülkeleri 244,0 

5 5 Kanada 150,9 

6 6 Çin(*) 127,0 

7 7 Brezilya 75,7 

8 8 Papua Yeni Gine 61 ,8 

9 9 Endonezya 46,3 

10 11 Gana 41 ,4 

Dünya Toplamı . 2281.1 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Services Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 1a 

(j De!jer1er kabul edllebrıJr sınırlann dışında hatalı olabilir. 

Eski Sovyetler 
11% 

Di~er 
36% 

A.B.D. 
15% 

GOney Afrika 
27% 

Oretlm 
Mlktan 

1ton: 1992\ 

614,1 

329,1 

243,5 

237.0 

160,4 

118,0 

76,5 

71 ,2 

40,4 

33,3 

2237.3 

Grafik 1: Dünya Altın Madenciliği Alanında Önemli Ülkelerin 
1993 Yılındaki Üretim Paylan 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces l.td., Gold 1994, 1. b. , Londra: 1994, s. 16. 
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Pazar 
Payı 

1%, 1993\ 

27,2 

14,7 

10,8 

10,7 

6,6 

5,6 

3,3 

2,7 

2,0 

1,8 



Günümüzde altın arama çalışmaları özel bilgi ve birikim, yüksek 

teknoloji ve büyük boyutlarda finansal yatırımı (örneğin Artvin-Cerrattepe 
madeni için bütçelenen yatırım tutarı yaklaşık 55 milyon dolardır45} 

gerektirmektedir. Altın madenciliğinin günümüzdeki bu özellikleri nedeniyle, 

uluslararası tecrübeye sahip büyük firmalar tarafından yapılan çalışmalar kısa 

zamanda olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

Güney Afika kökenli Anglo-Tur ve Tüprag, Kanada kökenli Cominco ve 

Dardanel, Britanya kökenli Riotur, bir Avustralya-Kanada ortaklığı olan 
Eurogold Türkiye'de kurulmuş olan altın madenciliği amaçlı şirketlerin 

başlıcalarıdır. Bu şirketlerin bugüne kadar buldukları fizibilitesi tamamlanmış 
rezerv miktarı 45,8 tonu, yıllık üretim potansiyeli ise 6, 1 tonu bulmaktadır 

(Tablo 10). 

Tablo 10 
Türkiye'de Altın Arayan Yabancı Firmalarm Buldukları Rezervler 

Şirket Mevk1 Toplam Yıllık 
Rezerv Oretım 

ftonl fton/vll\ 

Cominco Artvin/Cerattepe 8,3 1,2 

Eurogold lzmir/Ovacık 24,0 3,0 

Tüprag Balıkesir/Küçükdere 7,5 1,2 

Tüprag Eskişehir/Kaymaz 6,0 0,7 

Toolam 45.8 6.1 
Kaynak: Nedim Şener, "TQrklye'de Açıklanandan Çok Daha Fazla Altın Var", Dünya Gazetesi, 10Kasım1 994 

Türkiye'de yastık altında ol.duğu düşünülen 4000-5000 ton altın yanında 

yaklaşık 45 tonluk altın büyük bir rakamsal değer gibi göze çarpmamaktadır. 
Ancak Dünya'nın büyük altın üreticisi ülkelerindeki altın üretiminin gelişimi 

incelendiğinde başlangıçtaki bu miktarın önemli bir gelecek vaadettiği 

görülecektir. 

A.8.0 .'nin Nevada eyaletinde 1970'1erde modem teknolojilerin 

kullanılmasına başlanarak yoğunlaştırılan altın arama çalışmaları ~onucunda 

son 10 yıllık dönemde 200 kat altın üretimi artışı sağlanmış ve yıHık üretim 

45Şenol Konukçu, "Artvln1n Yeşiline Deijer Biçildi: 5 Trilyon Ura•, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 14Temmuz1995. 
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değ~ri 9 milyon AB.O. dolarından 2 milyar AB.O. dolarına u laşmıştır. Ulaşılan 

üretim, toplam AB.O. üretiminin % 60' ı ve toplam Dünya üretiminin % S'idir46. 

Yine 1970'lerde üretime başlayan Papua Yeni Gine'de bilinen altın 

madeni rezervleri bugün yaklaşık 300 tonu bulmaktadır. Papua Yeni Gine'nin 

1984 yılındaki altın üretimi yaklaşık olarak 18 tondur47 ve 2000'1i yıllarda Papua 

Yeni Gine'nin, Oünya'nin en büyük altın üreticisi olacağı tahmin edilmektedir<ta. 

1993 yılındaki yaklaşık 247 tonluk üretimi ile Dünya'nın üçüncü büyük 

altın üreticisi olan Avustralya'nın 1980 yılındaki altın üretimi yalnızca 17 ton idi 

(Grafik 2). 

250.0 

200.0 

i 81so.o 
aııC:. 
~ E 
c~ 
~ •:::> 100.0 

50.0 

Grafik 2: Avustralya'nın 1980 - 1993 Yıllan Arasmda 
AJtın Madenciliöi Alanında Saöladıöı Gelişme 

Kaynaklar: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 19. 
Kevln Commlns, Gold Futures, 1. b., Londra: McGraw-Hill, 1900, s. 66. 

Son zamanlarda yapı lan araştırmalara göre, kıta yaklaşım zonlannda 

ortaya çıkan ve güçlükle parçalanan, bu yüzden ileri derecede volkanik 

olaylara sahne olan temel kütlelerin bulunduğu alanlarda, bu volkanizmaya 

bağlı olarak önemli altın yatakları oluşmaktadır. Türkiye'nin gövdesini teşkil 

eden yaşlı ana kütle güneyden ve kuzeyden kıta yaklaşım hatlarıyla sıkıştırılmış 

olduğundan, bu sıkıştınlmış alanlardaki volkanikli karmaşalıklar altın 

potansiyelini taşımaktadırlar. Buna göre, özellikle Ege Bölgesi, Giresun'dan 

46Ahmet GOrer, "TQı1dye'de Altın Madencll@nln Altın Arzına ve Piyasasına Etkileri", lstanbul Altın Borsası : Kuruluş Amacı, 
!fteyiş Biçimi ve DOnya Altın Piyasalarına Entegrasyonu paneline sunulan blldlrt, lstanbul 3 Şubat 1994, s. 2:>. 

46
Gold Flelds Mineral Services Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 19. 
GOrer, s. 21. 
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Rusya sınırına kadar olan Karadeniz sahil kuşağı ve Kuzey Batı Anadolu 

bölgesinin ciddi altın rezervleri taşıdığı belirlenmiştir49. 

Dünya'daki altın madenciliği çoğunlukla yüzeydeki cevherlerin 

kull~nılmış olmasından dolayı yüksek maliyetlerle 2-3 bin metre derinliklerden 
ve 1 ton kayanın yeryüzüne çıkarılmasıyla 1 O gramın altında miktarlarda afün 

üretebilen verimliliği düşmüş işletmelerden oluşmaktadır. 1993 yılında 

Dünya.'daki ortalama toplam altın üretim maliyeti ons başına 285 dolar, eski 
madenlere sahip Güney Afrika'da ise ons başına 297 dolardır (Tablo 11). 

Ortalama satış fiyatları ile karşılaştınldığında, bu maliyetlerle altın üretimi 
yapmanın yaygın kanıların aksine aslında çok da karlı olmadığı görülmektedir. 

Türkiye'de altın madenciliği yapılması halinde ise, açık ocaklarla yere çok yakın 

cevherlerden üretim yapılabilecektir. Tespit edilen rezervlerde ilk aşamalarda, 

Türkiye'deki toplam üretim maliyetinin ons başına 130 dolar seviyelerinde 
olacağı tahmin edilmektedir&>. 

Tablo 11 
1993 Yılında Dünya'daki Önemli Altm Üreticisi Ülkelerdeki 

Ortalama Üretim Maliyetleri 

Ulke Uretbn Mallyetl 

($/ona. 1993\ 

Güney Afrika 297 

AB.O. 283 

Avustralya 2n 
Kanada 282 

Brezilya 263 

Papua Yeni Gine 251 

Diğer Ülkeler 266 

Dünya 285 . 

1 Ortalama Fiyat (Londra, külçe, $/ons} 1 360 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., ~old 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 26. 

Sonuç olarak; Türkiye gelecekte verimlilik ve üretim miktarı açılarından 

Dünya'nın belli başlı altın üreticisi ülkelerinden birisi olmaya adaydır. 

~lzamettln Kazancı, TOrklye'de Altın Madenciliği adlı rapor, Anl<ara: 1995, s. 2 
- HOrriyet Uymaz. "Tür1<1ye'de Altın Avı•, Cl.D'l'lhwiyet Gazetesi, Zl Haziran 1995. 
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b) Dünya'da Fabrikasyon Amaçh Altın Talebi ve Türkiye 

Dünya'da altın, her yıl artan oranlarda fabrikasyon amaçlı kullanımlara 

dönük olarak talep edilmektedir. Fabrikasyon amaçlı kullanımlar toplam olarak 

dikkate alındığında, % 1S,1 'lik pazar payı ile İtalya başta gelmektedir. ltalya'yı 
Hindistan, AB.O., Japonya takip etmektedirler (Tablo 12). 

Sıra 

Tablo 12 
1990 - 1993 Yılları Arasında Dünya'daki Başlıca 

Fabrikasyon Amaçlı Altın Tüketicisi Ülkeler 

Ulke Miktar Miktar Miktar Miktar Pazar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) Payı (0..4) 

1993 1990 1991 1992 1993 

1 ltalya 395,9 430,2 473,3 452,3 

2 Hindistan 240,6 2,33,7 307,0 284,0 

3 AB.O. 215,9 202,1 219,4 233,4 

4 Japonya 204,8 267,9 190,3 218,8 

5 Çin('") 45,2 135,9 199,9 183,5 

6 Suudi Arabistan, Yemen 70,0 112,5 158,6 148,5 

7 Türkiye 133,4 104,6 118,7 137,5 

8 Tayvan 97,6 119,4 164,1 133,1 

Dünva 2639.4 2816,2 3143,2 2986,6 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Services L.td., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, ss. 40-41 . 

(•) Değerler kabul edilebilir sınırlann dışında hatalı olabilir. 

Tablo 13 
1984 -1993 Yıllan Arasında 

1993 

15,1 

9,5 

7,8 

7,3 

6,1 

5,0 

4,6 

4.5 

Türkiye'nln Fabrikasyon Amaçlı Altın Talebi Açısından Dünya'daki Yeri 

Türkiye 

1984 19S5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Miktar (ton) 36,6 76,2 96,7 96,0 82,8 108,1 133,4 104,6 118,7 137,5 

Sıra No 11 6 5 5 9 6 5 8 8 7 

Pazar Payı(%) 2,2 4,6 5,1 5,4 4,0 4,4 5,1 . 3,7 3,8 4,6 

Kaynak: Gold Fields Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, ss. 40-41. 

Türkiye ise fabrikasyon amaçlı altın talebi açısından, yılda 100-135 

tonluk üretimi ve % 4'1erde olan pazar payı ile Dünya'nın en önemli on 

ülkesinden birisidir (Tablo 13). 

Fabrikasyon amaçlı kullanımların en önemli kalemi, yaklaşık % 84 pay 

ile altına dayalı mücevherat üretimidir. 
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(1) Altma Dayah Mücevherat Üretimi 

Dünya'da piyasaya arz edilen tüm altının yaklaşık % 72'si mücevherat 

üretiminde kullanılmak üzere .talep edilmektedir. 1984-1993 yıllan arasındaki · 

on yıllık dönem incelendiğinde, 1993 yılındaki altın mücevherat üretimi 1984 

yılına göre yaklaşık 2,2 katına çıkmıştır (Grafik 3). 
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Grafik 3: 1984-1993 Yıllarında Dünya Altına Dayalı Mücevherat Üretimi 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Secvlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 45. 

Dünya'da altın mücevherat üretiminin en büyüğü 1993 yılında yaklaşık 

441 tonluk üretimi ve % 17,6'1ık pazar payı ile ltalya'dır (Tablo 14). İta lya 1992 

yılındaki 461 tonluk üretiminin yaklaşık % 73'ü olan yaklaşık 337 ton işlenmiş 

altını ihraç etmişfüö1. ltalya'yı % 10,4'1ük pazar payı ile Hindistan takip 

etmektedir. Hindistan, iç pazar ihtiyacına yönelik Dünya'nın en çok altın talep 

eden ülkesidir. Çin ve Suudi Arabistan&Yemen son yıllarda çarpıcı ilerleme 

kaydetmişlerdir. Çin 1990 yılındaki 35, 1 tonluk üretimini 1993 yılında 

173, 1 tona, Suudi Arabistan&Yemen ise 1990 yılındaki 66,0 tonluk üretimlerini 

1993 yılında 147,5 tona çıkarmışlardır. 

51world Gold Council, 1992 Global Conswner Study, Cenevre: 1993. 
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Sra 
No 

1993 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tablo 14 
1990 -1993 Yıllan Arasında Oünya'daki Başlıca Altına Dayalı 

Mücevherat Üreticisi Ülkeler 

Ulke Mlkt.ar Miktar Miktar Miktar 
(ton) (ton) (ton) (ton) 

1990 1991 1992 1993 

ltatya 381 ,0 415,0 461 ,0 441 ,0 

Hindistan 238,6 227,0 293,8 259,0 

Çin{") 35,1 125,2 189,5 173,1 

Suudi Arabistan, Yemen 66,0 109,5 152,6 147,5 

AB.O. 126,6 121,2 132,1 140,0 

Türkiye 130,9 102,6 116,3 130,5 

Tayvan 95,0 111,0 159,8. 127,8 

Dünya 2145,3 2305,8 2693,3 2501,0 
Kaynak:. Gold Fields Mineral SerVtces Ltd., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, ss. 44-45. 

C-) DeOerfer kabul edilebilir sınırfann dışında hatalı olabOlr. ' 

Pazar 
Payı(%) 

1993 

17,6 

10,4 

6,9 

5,9 

5,6 

5,2 

5,1 

Türkiye ise yıllık 100-130 tonluk üretimi ile Dünya'nın en önemli altın 
mücevherat üreticilerinden birisidir. 1984-1993 arasındaki on yıllık döneme 

bakıldığında pünya sıralamasındaki yerinin 4.'lük ile 8.'lik arasında değiştiği 
görülmektedir (Tablo 15). Türkiye'nin Dünya altın mücevherat üretiminde 1993 
yılındaki pazar payı % 5,2'dir. 

TOrklye 

1984 

Miktar (ton) 36,5 

SıraNo 7 

Pazar Payı('6) 3,2 

Tablo 15 
1984 -1993 Yılları Arasında Türkiye'nln 

Dünya Altına Dayalı Mücevherat Üretimindeki Yeri 

1996 1988 1987 1988 1989 1990 1991 

75,4 84,4 78,4 ' 70,9 · 105,8 130,9 102,6 
' 

4 4 5 7 6 3 8 

6,1 6,9 6,2 4,5 5,3 6, 1 4,4 

Kaynak: Gold Ffelds Mineral Servlces Ltd., Gold 199-4, 1. b., Londra: 1994, ss. 44-45. 

1992 1993 

116,3 130,5 

7 6 

4,3 5.2 

Bugün ülkemizde altın mücevherat sektöründe 35 OOO'i altın satış 

mağazası ve küçüklü büyüklü 6 OOO'i mücevherat atölyesi olmak üzere yaklaşık 
41 000 firma faaliyet göstermektedir: Bu işletmelerde istihdam edilenlerin 

sayısının ise yaklaşık 150 bin kişi olduğu . tahmin edilmektedir, bu rakam 
Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık % 1 'dir62. 

52Raşlt HoşgOr, "TQrklye'de Altın Macevher SektOrO ve Altın ~disl Uygulamasının Tarldye Ekonomisine Yapacağı 
Katkılar", Kuyumculuğumuzun Tark Ef<onomfslndekl Yeri ve Sorunlan paneline _sunulan rapor, lstanbul 1 El<lm 1994, s.1. 
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Ülkemizde üretilen altın mücevherat eşyalarının yaklaşık % 40'sinin 

'direk ve dolaylı olarak yurtdışına ihraç edildiği tahmin edilmektedirö3. Ancak bu 

ihracat işleminin sadece % S'lik kısmı resmi kanallarla gerçekleşmektedir. 

(Tablo 16 incelendiğinde resmi ihracatta altın ayannın düştüğü, dolayısıyla 

katma değerin gittikçe büyüdüğü görülebilir). Kalan miktar ise, Türkiye'ye gelen 

yabancı turistler ve yurtdışında çalışan Türk işçilerince yolcu beraberinde 
götürülmektedir. Türkiye'nin net altın ihracatının54 700 milyon dolaraffi ulaştığı 

tahmin edilmektedir. 

Tablo 16 
1986 -1993 Yılları Arasında Türkiye'nin Resmi Altın Mücevher ihracatı 

Net Mücevher Ağırlığı Net Altın Ağırlığı 

Attın Döviz Toplam Attın Döviz Toplam N.M.AJ 
Kartılığı , Karşılığı Karşılığı Karşılığı N.A.A. 

ıtonl ftonl ttonl Ctonl (ton) Ctonı 

1986 - 2,618 2,618 - 2,193 2,193 1,194 

1987 - 2,102 2, 102 - 1,587 1,587 1,324 

1988 - 3,012 3,012 - 2,425 2,425 1,242 

1989 - 6,675 6,675 - 4,215 4,215 1,584 

1990 - 5,220 5,220 - 3,931 3,931 1,328 

1991 4,938 0,938 5,876 3,529 0,626 4,154 1,414 

1992 6,655 1,415 8,070 4,881 0,903 5,784 1,395 

1993 5,601 2,446 8,046 3,722 1,257 4,979 1,616 

Kaynak: ô zer Ertuna, Türklye'de Llberalleşme ve Altın Sektörü Refonnu, lstanbul: World Gold Councll, 1004, 

s. 70. 

Türk altın mücevherat sektörü; Dünya pazarlarına açılmış, 

kaliteli ürünler imal edebilen ve geniş bir müşteri yelpazesinin model, zevk ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir66. Sektörde nitelikli, yetişmiş bir işgücü 

vardır ve işçil ik ücretleri başta İtalya olmak üzere gelişmiş batı ekonomileri ile 
karşılaştırıldığında daha düşüktür67. Ülkemize her yıl artan miktarda turist 
gelmektedir ve turizmde kişi başına yapılan harcama yıldan yıla artış 

göstermektedir (Tablo 17). 

53Sa~lam, s. 242. 
~et Altın ihracatı = Toplam Altın ihracatı - Toplam Altın ithalatı 
~oşg~r. s . 2. 
~zer Ertuna, Türklya'de Liberalleşme ve Attın Sektörü Refonnu, (stanbul: Wor1d Gold Councll, 1004, s. 42. 
HoşgOr, s. 2 
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Tablo 17 
1970 -1994 Yıllan Arasındaki Seçilmiş Yıllarda 

Türkiye'yi Ziyaret Eden Turist Sayısı ve Turist Başına Harcama 

1970 1976 1980 1986 1990 1991 1992 1993 

Turtat Sayı• 725 1149 1057 
(mllvon klei) 

2190 5389 5518 7051 6501 

Kiti Ba .. na 71 175 309 
Harcama($) 

sn 598 481 516 609 

1994 

6671 

648 

Kaynaklar: ôzer Ertuna, Türklye'de Uberalleşme ve Altın Sektörü Refonnu, lstanbul: World Gold Council, 
1994, s. 64. 

Şule TQrker, "Turizmde Yeni Heder, Yeni Yüz.yıl Gazetesi, 9Temmuz1995. 

Bu temel nedenlerden dolayı, altına dayalı mücevher üretiminde ve 
ihracatında Türkiye'nin rekabet gücü yüksektir. Sektör kendi doğal dinamizmi 
ile hızlı bir gelişme içindedir. 

Ancak sektörün bu gelişimi engelleyebilecek bazı sorunlar da vardır. 

Altın mücevherat sektörünün en önemli problemi finansman alanındadır. 

Sektör, finansman ihtiyaçlarının altına dayalı veya altın fiyatlarına endeksli 
finansal araçlarla karşılamak zorundadır. Sektördeki varlıkların çoğunun altın 

üzerinden olması, borçların da altın üzerinden olmasını gerektirmektedir. Ayrıca 
ihracat işlemlerinin basit olmaması da ihracata dönük çalışan firmaların 

problemlerinden birisidir. Ayrıca, sektörün ihtiyaç duyduğu modem makina, 
ekipman ve hammadde ithalatında (mıhlanmamış pırlanta gibi) gümrük 

kolaylıkları getirilmelidir. Bu önlemler alındığı taktirde, sektör orta vadede, 
yaklaşık 600 000 kişiyi istihdam eden, net döviz girdisi 3-4 milyar dolar olan 
boyutlara ulaşabiliröB. 

(2) Madalyonlar ve İmitasyon Paralar 

Dünya'da yılda 20-30 ton madalyon ve imitasyon para talebi 

bulunmaktadır. Dünya birincisi yıllık 4-5 tonluk tüketimi ve % 20'1erdeki pazar 

payı ile Hindistan'dır. Ardından 1993 yılındaki 3,8 tonluk tüketimi ve % 16,S'luk 

pazar payı ile Türkiye gelmektedir. Türkiye'yi Körfez Ülkeleri ve İtalya takip 
etmektedir (Tablo 18). 

58 HoşgOr, s. 3. 
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Tablo 18 
1990 -1993 Ydlan Arasında Dünya'da Başlıca Altın Madalyon ve imitasyon Para Basımı 

Amacıyla Altın Talep Eden Ülkeler ve TOrkiye'nln Durumu 

Sıra Ulke Miktar Miktar Miktar Miktar Pazar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) Payı(%) 

1993 1990 1991 1992 1993 1993 

1 Hindistan 0,0 4,0 4,0 5,0 21,7 

2 Türkiye 1,1 1,4 1,7 3,8 16,~ 

3 Körfez Ülkeleri 2,5 3,0 4,0 3,0 13,0 

4 ltalya 6,0 6,0 3,0 2,1 9,1 

5 Irak, Suriye 0,5 1,2 1,8 1,7 7,4 

.. Dünva 21,5 26.7 28,8 23,0 
Kaynak: Gold Flelds Mlneral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 'S'l. 

(3) Resmi Altm Para Endüstrisi 

Dünya'da resmi altın para basımı amacıyla yılda yaklaşık 90-150 ton 

altın talep edilmektedir. 1993 yılında Dünya'da Japonya, AB.O., Kanada, 
Avustralya ve Avusturya ilk beşi paylaşan ülkelerdir (Tablo 19). Türkiye ise 

yaklaşık 3 tonluk tüketimi ve % 2,S'luk pazar payı ile onuncu sırada 

bulunmaktadır. 

Tablo 19 
1990 -1993 Yıllan Arasında Dünya'da Başlıca Resmi Altın Para Basımı Amacıyla Altın 

Talep Eden Ülkeler ve Türklye'nln Durumu 

Sıra Olke Miktar Miktar Miktar Miktar Pazar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) Payı(%) 

1993 1990 1991 1992 1993 1993 

1 Japonya 0,0 60,0 o.o 36,0 29,6 

2 AB.O. 16,6 11,9 16,0 20,0 16,4 

3 Kanada 29,6 13,4 16,7 13,9 11 ,0 

4 Avustralya 12,0 15,9 15,2 10,7 8,8 

5 Avusturya 20,3 11 ,5 23,7 10,4 8,5 

10 1 Türkiye 1,0 1 0,3 1 0,4 I 3,01 2,s I 
1 Dünya 122,8 1 150,9 1 91,2 1 121,8 1 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 58. 

(4) Diğer Endüstriyel Amaçh Kullammlar 

Yukarıda bahsedilen alanların dışında, altın, elektronik sanayiinde, diş 

hekimliğinde, diğer endüstrilerde ve dekoratif amaçlar için de kullanılmaktadır. 
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1993 yılında altının elektronik sanayii amaçlı en büyük kullanıcıları; 

Japonya, A.B.D. ve eski Sovyetler Birliği ülkeleridir. Japonya ve A.B.D. 

elektronik endüstrisinin en büyükleri olduğu için ilk iki sırayı doğal olarak 
almaktadırlar. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ise (özellikle Rusya) uzay 

çalışmalarında ve kısmen savunma sanayiinde altını kullanmaktadırlar 

(Tablo 20). 

1 
Diş hekimliği amaçlı altın kullanımında, 1993 yılında, Japonya, 

Almanya ve A.B.D. ilk üç sırayı almaktadırlar (Tablo 21). 

Tablo 20 
1990 - 1993 Yılları Arasında Dünya'da 

Başlıca Elektronik Endüstrisinde Altın Kullanan Ülkeler 

Sıra Otke Miktar Miktar Miktar Miktar Pazar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) Payı(%) 

1993 1990 1991 1992 1993 1993 

1 Japonya 66,0 71,4 58,2 67,0. 36,5 

2 A.B.D. 40,1 38,9 40,3 43,5 23.7 

3 Eskl Sovyetler Birliği Ülkeler! 64,0 48,4 28,0 22,0 12,0 

Dünya 216,5 206,0 176,2 183,4 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Services Ltd., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 54. 

Tablo 21 
1990 -1993 Yılları Arasında Dünya'da 

Başlıca Diş 'Hekimliöi Endüstrisinde ·Aıtın Kullanan Ülkeler 

Sıra Utke Miktar Miktar Miktar Miktar Pazar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) Payı(%) 

1993 1990 1991 1992 1993 1993 

1 Japonya 15,0 15,5 16,0 16,5 26,0 

2 Almanya 9,5 11 ,6 14,2 13,9 21,9 

3 A.B.D. 10,8 10,3 10,6 10,9 17,2 

Dünya 61,5 62,8 65,2 63,4 
Kaynak: Gotd Fields Mineral Services Ltd., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, s. 56. 

Dünya'da altın , diğer endüstrilere ve dekoratif amaçlı kullanımlara 

dönük olarak, 1993 yılında en çok A.B.D., Hindistan ve Japonya'da 

kullanılmıştı r (Tablo 22). A.B.D. ve Japonya'nın talebi endüstriyel, Hindistan'ın 

talebi ise dekoratif karakterlidir. 
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Türkiye ise, ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ve Türk 

piyasasında altın dekoratif ürünlere büyük talebin olmaması nedeniyle 

endüstriyel, dişçilik ve dekoratif amaçlı kullanımlarda, Dünya'da kayda değer 

bir yere sahip değildir. 

Sıra 
No 

Tablo 22 
1990 - 1993 Yılları Arasında Dünya'da Başlıca Diğer Endüstrilerde ve Dekoratif 

Kullanımlar Amacıyla Altın Talep Eden Ülkeler 

Dike Miktar Miktar Miktar Miktar paz.ar 
(ton) (ton} (ton) (ton) Payı(%) 

1993 1990 1991 1992 1993 1993 

1 AB.O. 20,6 19,8 20,4 19,0 19,7 

2 Hindistan 1,8 2,5 8,7 19,0 19,7 

3 Japonya 13,7 13,5 11,6 11,8 12,2 

Dünva 72,2 71.7 86.6 96.6 
Kaynak: Gold Flelds Mineral Servk:es Ltd., Gold 1994, 1. b., Londra: 1994, s. 56. 

B. TÜRK HALKININ ALTIN TASARRUF EGİLİMİ 

Altının finansal bir araç olarak piyasaya girebilmesi için, ekonomide 
altını arz ve talep eden birimlerin bulunması gereklidir. Türk mücevherat 

sektörü özellikle bir borçlanma aracı olarak kuwetle altını talep eden taraf 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer tarafta ise, altın tasarrufu yapmaya ve belli 
bir kazanç karşılığında bu tasarruflarını kullanıma açmaya istekli tasarrufçuların 

olması gereklidir. 

Yapılan kamuoyu araştırmaları, Türkiye'de altının tasarruf aracı olarak 

Türk finans piyasasında önemli bir yere gelebileceğini , bunun için büyük bir 

potansiyel olduğunu göstermektedir. 

Bundan on yıl öncesine kadar Türkiye'de herhangi bir formda altın alan 

herkesi altın yatırımcısı olarak tanımlamak mümkündü. Çünkü altın, Türk 

halkının parasının kıymetini koruyabileceği alternatifi olmayan bir yatınm aracı 

idi. Alternatif yatırım araçlarının doğması ve gelişmesiyle, altının, mücevherat 

ve yatırım aracı olma özellikleri birbirinden ayrılmaya başlamıştır. 
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Bugün Türkiye'de 100 kişiden 80 kişinin maddi varlıklarında herhangi 

bir formda veya miktarda altın bulunmaktadır. Her 100 kişiden 25'inde pa~ 

veya külçe, 42'sinde ise bilezik bulunmaktadır (Grafik 4). 
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Grafik 4: Türk Halkının AJtlna Sahip Olma Oranlan 

Kaynak: Research lntemııtlonal, Gold Acqulsltlon study: Turl<ey, lstanbul: Wortd Gold Council, 1993. 

Türkiye'de ellerinde altın bulunduran veya altın satın alan kişiler üç 
gruba ayrılabilir. Bu gruplardan birincisi külçe gibi formlarda, yani direk olarak 

yatırım amacıyla servetlerinde altın bulunduran veya satın alan kişilerdir. İkinci 
grup ise, Türkiye'de yaşayan yatırım karakterli ayarlarda ve formlarda altın 

bulunduran veya satın alanlardır, bu kişileri dolaylı altın yatırımcıları olarak 

kabul edebiliriz. Son grup ise, tamamen tüketim amaçlı , kullanıma dönük altın 
talep edenlerdir, bu grup yatırım karakterli kabul edilmemektedir. 

lstanbul'da yapılan bir araştırma, kişilerin % 71'nin servetlerir.ıde altın 

olduğunu ve servetlerinde altın olanların % 8'inin servetinin yansından 

fazlasının altından oluştuğu sonucuna ulaşmıştır, aynı araştırmada deneklerin 

%39'u birikimlerini altın hesaplarına yatırabileceklerini veya altına dayalı 

araçlara yatırım yapabileceklerini bildirmişlerdir69. World Gold Council'ın 

düzenlediği bir ankette ise halkın yaklaşık % 50'sinin Altın Biriktirme Planlarına 

katılabileceği saptanmıştır©. 

1993 yılı içinde Türkiye'de tüketici bazında yaklaşık toplam 6,3 milyar 

dolarlık altın satılmıştır, bunun yaklaşık % 11, 7'si altın para, % 82'si taşsız · 

~Ertuna, s. 46. 
Akman, s. 1 B. 
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mücevherdir (Grafik 5). 1993 yı lında kişi başına altın harcaması ise yaklaşık 

135 dolar olarak gerçekJeşmiştir61 . 
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Grafik 5: Türkiye'de 1993 Yılında Satın Alınan Altının Piyasa Değeri 

Kaynak: Research lntematlonal, Gold Acqulsttıon Study: Turt<ey, lstanbul: World Gold Councll, 1993. 

Altın satın alma oranlarına baktığımızda bilezik % 54 ile ilk sırada yer 

almaktadır (Grafik 6). Diğer yanda 1993 yılında Türkiye'de satın alınan 

bileziklerin % 75'i 22 ayardı r (Grafik 7). Dolayısıyla 1993 yılında satın alınan 

taşsız mücevherin önemli bölümünün aslında paranın değerini koruma amacını 

taşıyan (yatırım karakterli) 22 ayar tel bilezik olduğu gözükmektedir62. 

1993 yılında yapılan aynı araştırmanın ana kalemlerde harcama niyeti 

oranlarına baktığımızda, altın % 29 ile birinci sırada yer almaktadır, ancak diğer 

yanda, altın, ana kalemlerde. yapılacak harcama için ayrılan bütçede altın 

% 6'1ık bir pay almaktadır63. 

Sonuç olarak, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan altın, özellikle 

kırsalda ve kırsal kaynakJı kesimlerde süs eşyası ve statü sembolü olarak iş lev 

görürken, diğer yanda büyük oranda tasanuf aracı olma özelliğini devam 
ettirmektedir. 

~Research lntematıonal, Gold Acqulsltlon study: Turkey, lstanbul: Wortd Gold Councll, 1003. 
Akman, s.15. 

63Research lntematlonal, Gold Acqulsltlon study : Turt<ey. 
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Grafik 6: Türkiye'de 1993 Yılında Altın Ürünleri Satın Alma Oranları 

Kaynak: Research lntematlonal, Gold Acqulsltlon study: Turkey, lstanbul: Wortd Gold Councll, 1993. 
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Grafik 7: Türkiye'de 1993 Yılında Satln Alman Altın Mücevherin 
Tiplerine Göre Ayar Dağılımı 

Kaynak: Research lntemational, Gold Acqulsttlon study: Turkey, lstanbul: World Gold Councn, 1993. 

C. AL TIN RAFİNERİSİ ve TÜRKİYE 

Sağlıklı ve bütün organlanyla bütünsel çalışan bir altın piyasasının çok 

önemli parçalarından birisi; ham (cevher) ve hurda altınları saflaştıracak ve 

uluslararası standartlarda külçe formuna sokacak bir altın rafinerisidir. 

Altın talep eden her ülkede, altın mücevherat eşyası alan veya altına 

yatırım yapan kişilerin; moda, kişisel tatmin gibi insan doğasında bulunan 
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psikolojik ve bazı siyasi ve ekonomik faktörlerin etkisiyle, satın aldıkları altınları 

paraya çevirdikleri veya yenisiyle değiştirdikleri bilinmektedir. Her yıl ülkemizde 

hurda haline gelen attın miktarı Tablo 23'de de görüldüğü gibi 25-40 tondur. 

Tablo 23 
1984-1993 Yıllan Arasında Türklye'de Hurda Altın Arzı 

TOrttlye 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

ı Miktar (ton) 33,0 40,0 40,0 17,0 26,4 21,7, 31,0 25,0 30,0 33,0 

Kaynak: Gold Flelds Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, s. 38. 

Ayrıca Ortadoğu ülkelerinin yıllık hur~a altın arzı Tablo 24'de de 

görüldüğü gibi 135-180 ton arasındadır. Ortadoğu'da bu hurda altınları standart 

külçe haline getirecek bir rafjneri bulunmamaktadır: Görüldüğü gibi bir rafineri 

kurulması halinde, Türkiye altın piyasasında sadece hurda altın işlenmesinden 

dolayı yılda 160-220 ton altın işlem görebilecektir. 

içlerinde Türki Cumhuriyetlerin de bulunduğu eski Sovyetler Birliği 

ülkeleri Dünya'nın önemli altın üreticileri arasında bulunmaktadırlar (Tablo 25). 

Bu ülkelerin madencilik vasıtasıyla yıllık altın üretimleri yılda 235-270 tonu 

bulmaktadır. Ülkemizde uluslararası kabul gönnüş bir altın rafinerisinin 

bulunması halinde, belirtilen bu ham altınların önemli kısmının külçe haline 

getirilmek üzere ülkemize gelmesi mümkün olabilecektir. 

Ülkemizin yıllık külçe altın ithalatı yıllık 100-165 ton civarındadır. Bu 

altının külçe altın yerine cevher olarak ithal edili,P. daha sonra Ülkemizde 

kurulacak bir rafineri vasıtasıyla standart külçe haline dönüştürülmesi halinde 

önemli ölçüde döviz tasarrufu sağlanabilecektir. 
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Tablo 24 
1990 -1993 Yıllan Arasında Türkiye Dışındaki 

Orta.doğu Ülkelerinin İşlenmiş Altın Hurdası Arzı 

Ulke Miktar Miktar Miktar 
(ton) (ton) {ton) 

1990 1991 1992 

Suudi Arabistan ve Yemen 57,0 48,0 73,0 

Mısır 72,9 53,9 57,2 

Irak, Suriye 19,0 22,0 21,5 

lran 5,0 5,0 5,0 

Kuveyt 6,0 2,3 2,0 

Diğer Ortadoğu Ülkeleri 7,5 3,0. 5,0 

Ortadoüu Toplamı 167,4 134.2 161,9 
Kaynale Gold Fields Mineral Servlces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, s. 36. 

Tablo 25 

Miktar 
{ton) 

1993 

91,0 

46,0 

23,3 

7,5 

6,0 

4,2 

178,0 

1990 -1993 Yıllan Arasında Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinin Altın Madeni üretimi 

Sıra Ulke Miktar Miktar Miktar Miktar 
No (ton) (ton) (ton) (ton) 

1990 1991 1992 1993 

1 Rusya 180 165 152 161 

2 Özbekistan 68 66 66 65 

3 Kazakistan 13 13 15 13 . 
Diğerleri 9 ~ 4 5 

Eski Sovvetler Toplamı 270 252 237 244 
Kaynak: Gold Fields Mineral Serv!ces Ud., Gold 1994, 1. b., Londra: 1004, s. 22. 

Rafineri, külçe altın yanında, yarı mamul altın alaşımları da üretebilir. 
Yarı mamul altın alaşımları saf altına katkı maddeleri konularak 

hazırlanmaktadır. Her ayar ve farklı renklerde olan standart altın ~!aşımlarının 
değişik boyut ve inceliklerde tel ve astar halinde piyasaya sunulması 

durumunda, ulusal altın mücevherat üreticileri, daha az fireli ve Dünya 

standartlarında ve toleranslarda imalat yapabilecekleri için uluslararası 

işlenmiş altın piyasalarındaki rekabet gücümüz artacaktır. 

Uluslararası kabul görmüş bir altın rafinerisi, standart altın külçeleri ve 

standart yarı mamul altın alaşımları olan ürünlerini, ülke içinde satmanın 

yanında, yurtdışına da pazarlayabilme imkanına sahiptir. 
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D. AL TINA DAYALI MALİ ARAÇLAR ve AL TIN 
BANKACILIGININ SİSTEME KATKILARI 

Altına dayalı finansal araçların gelişmesi, altın birikimlerini harekete 
geçirmede ve böylelikle altın sektörünün gelişimi için gerekli olan finansmanın 

1 

sağlanmasında etkili olacaktır. Başlıca altına dayalı finansal ar!içlar şunlardır: 

Altm mevduat hesaplan, bankaların işlenmemiş altın veya karşılığı para 

cinsinden mevduat hesabı açmalarıdır. Mevduat sahibi, vade bitiminde opsiyon 
hakkını kullanarak altın veya karşılığı parayı alabilecektir. Altın mevduat 

hesabı, altının fiyatındaki değişmeye ek olarak belli bir oranda faiz getirisi de 
sağlayacaktır. Sözkonusu faiz altın cinsinden belirlenecek olup, ödemede para 

opsiyonu da taşıyacaktır. Altın .mevduat hesapları , munzam karşılığa ve 

disponibiliteye tabidir. 

Altm Sertifikası, bankalara teslim aldıkları altın üzerinde tasarruf hakkı 

veren, yatırımcıya da teslim ettiği altın miktarını veya önceden belirlenmiş bir 
miktar altının vadeli ve vadesiz şekilde altın veya parasal tutar olarak geri 

almasını sağlayan fon aktarım mekanizmasıdır. 

Altm Biriktirme Plamnda, belirli miktarda para düzenli olarak altın 

alımına tahsis edilerek tasarrufçu reel altına sahip olabilmektedir: Hergün 

borsada değişen altın fiyatlarına göre bankaca otomatik olarak yürütülen 

alımlar veya opsiyonlar sayesinde tasarrufçunun günlük dalgalanmalardan 
doğacak muhtemel kayıpları minimize edilmektedir. Altın Biriktirme Planları 

özellikle Japonya'da büyük boyutlara ulaşmıştır, 1995 yılında 350 000 planın 

yılda yaklaşık toplam 50 ton altın biriktirebilecekleri tahmin edilmektedir64. 

Altma Dayalı Menkul Kıymet, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 

niteliğindedir. Bankaların veya leasing şirketlerinin, açtıkları altın kredilerine 

veya yaptıkları altın kiralama işlemlerinin karşılığında, bunların geri 

ödemelerine dayalı bir mali araçtır. 

Altın Yatırım Fon/an, altın veya altına dayalı finansal varlıklara yatırım 

yapan fonlardır. 

64Akman, s.18. 
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Altma Endeksli Tahviller, nakit girişleri altın fiyatları ile ilişkili olan, 

maden ve rafineri gibi şirketlerce kullanılan ve altın fiyatlarına endeksli 
tahvillerdir. 

Aitm Kredileri, bankaların altın veya karşılığı para cinsinden kredi 

açmalarıdır. Kredinin geri ödeme vadesinde, borçlu, fiziki altını veya karşılığı 
parayı geri ödemek durumundadır. 

Türevsel Mali Araçlar, altınla ve altına dayalı mali araçlarla ilgili futures, 

opsiyon ve forward sözleşmeleri ve swap anlaşmalarıdır. 

Görüldüğü gibi Altın BankacılığıtE altına dayalı mali araçların 

geliştirilmesinde anahtar role sahiptir. Altın bankacılığının sisteme yapacağı 
katkılar şunlardır: 

Potansiyel altın alıcıları ve altın sahipleri, altın bankacılığı sistemini 

benimseyebilirler. Bu kişiler fiziki altın alıp şahsen bunları saklama yerine 
yerine altın mevduatı hesabına sahip olmaları durumunda, hem belli bir faiz 

geliri kazanacaklar hem de fiziki altın almaları halinde ellerindeki altını paraya 
çevirmek gerektiğinde yüklenmeleri gereken işçilik kaybından ve muhtemel 

yanılmalardan kurtulmuş olacaklardır. Sistem ülkemizdeki yastık altı altının 

(yaklaşık 50-60 milyar dolar olarak tahmin edilen) ekonomik sisteme girmesini 
sağlayabilir. 

Bankalar altın mücevherat üreticilerine kredi verebilirler. Bugün 
Dünya'daki işlenmiş altın pazarındaki en önemli rekabet unsuru vadedir. Bu 

konudaki Dünya lideri ltalya, piyasadaki etkinliğini belli bir ölçüde müşterilerine 

uyguladığı vadeli satış imkanlarından sağlamaktadır66. Bu ülkelerdeki altın 

mücevherat üreticisi firmalann da, vadeli satış olanaklarını altın üzerinden 

aldıklan kredilerle elde ettikleri görülmektedir. 

Bankalar, aynı zamanda altın üreticisi maden ve altın rafineri 
şirketlerini finanse edebilirler. Böylece şirketler iki temel fayda elde etmiş 

olurlar. Birinci sözü edilen şirketler, sermaye piyasalanndan sağlayabilecekleri 

kredilere göre daha düşük maliyetlerle67 (yıllık %0,5-6 ile)68 borçlanabilirler. 

65Altın Bankacılı~ı deyimi ile; Altın Bankası'nın kurulması veya ticari bankaların altın azertndım işlem yapabUmelerinİn 
~!anması kastedilmektedir. . 

Sa~lam, s. 241. 
67ıon Cox, The Gold Borrowlng Market -A Decade of Growth, Cenevre: World Gold Council, 1994, s.26. 
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İkincisi ise, altın fiyatlarında meydana gelebilecek ani fiyat değişikliklerine karşı 

şirketlerinin karlarını garanti altına alabilirler. 

Altın bankacılığı, altın üzerinden mevduat kabul ederek ve kredi 

vererek, altın piyasasının daha dinamik bir yapıya kavuşmasını, spot ve futures 
borsaların derinliklerinin artmasını sağlayabilir. 

Altın Bankası veya altın üzerine işlem yapabilen ticari bankalar, altın 

borsasında market maker'lık yaparak, piyasanın daha dengeli çalışmasını 

sağlayabilirler. 

Altın üzerine işlem yapan bankalar; altın borsası ve futures piyasalar 

için çok önemli bir kurum olan, borsadaki işlemlere konu olan altınların 

emanetçiliği görevini üstlenebilirler. 

68cox, s.26. 
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SONUÇ 

Türkiye'de ideal altın piyasasını oluşturacak elemanlar; Türk altın 

yatırımcısı, Türk mücevher alıcısı, turist mücevher alıcısı, kuyumculuk sektörü, 

altın madenciliği, altın rafinerisi ve altın bankacılığıdır (Şekil 1 O). ideal altın 

piyasasının oluşumu için, bu elemanların, birbirlerini bütünlemeleri ve birbi.rleri 
ile tam uyum içinde hareket edebilecek yapıya ve dinamiğe sahip olmaları 
gereklidir. 

TÜRK MÜCEVHER ALICISI 

TURiST MÜCEVHER ALICISI 

1 TÜRK ALTIN YATIRMCISI 1 

FiZiKi ALTIN PIYASASI {IAB) 

VADELi ALTIN PIYASASI 

KUYUMCULUK 
SEKTÖRÜ 

ALTIN RAFiNERiSi 

ALTIN MADENCILl~I 

AL TIN BANKACILIGI 

Şekil 10: İdeal Türk Altın Piyasası Yapısı 

İdeal Türk altın piyasasını oluşturan elemanlardan birisi de, vadeli altın 

piyasasıdır. Vadeli altın işlemlerinin, ilk aşamada gerçekleşebilecek parçası 
altın futures'ı işlemleridir. Türkiye'de altın futures'ı işlemleri için gereken 

katılımcılar (kuyumculuk sektörü, Türki Cumhuriyetleri altın üreticileri, 

potansiyel Türk altın madeni üreticileri, altın rafinerisi ve spekülatörler) Türk 

altın piyasasında yerlerini almaktadırlar. Katılımcıların piyasada yerlerini 

almalarından ve İAB'da işlemlerin oturmasından sonra kurulacak bir altın 

futures'ı borsasının veya İstanbul Altın Borsası'nda spot altın işlemler yanında 

70 



futures işlemlerinin de yapılmasına imkan sağlanması halinde birçok yararlar 
elde edilebilecektir. Şöyle ki; 

• Altın borsasının ve altın işlemlerinin dar kapsam~ı olarak ele 
alınması ve sadece fiziksel altın alışverişine imkan tanınması, yalnızca 

Kapalıçarşı borsasının legalleşmesini ~ağlayacak ve işlem hacminin de ithal 

edilen altınla sınırlı kalmasına neden olacaktır. Halbuki, futures işlemlerinin 

yapılabilmesi halinde işlem hacminin 10-15 kat artması mümkündür ve türevsel 
araçların varlığı yabancı yatırımcı ların ve spekülatörlerin borsaya daha sıcak 
bakmalarını sağlayacaktır. 

• Altına bağlı türevsel araçlar; altın üreticilerine, altın kullanıcılarına 
veya altın . pozisyonuna sahip kişi ve kuruluşlara, fiyat riskine karşı riskten 
korunma (hedging) imkanı sağlayacaktır. 

• Türevsel araçlardaki kaldıraç etkisi, spekülatif amaçlı futures 

piyasaya yönelmeleri sağ layacaktır. Böylece spekülatörlerin sağladığı likitide, 
piyasa belirsizliğinin azalmasına, dolayısıyla altın sektörünün gelişmesine 

katkıda bulunacaktır. 

• Türevlere yatırım, elde fiziki altın tutmanın fiyat riskini azaltacağı 
için altın talebini olumsuz etkileyecektir. Böylece toplam ithalatımızın yaklaşık 

% 5-6'sı gibi önemli bir bölümünü oluşturan altın ithalatımız azalabilecektir. Bu 

durum ve altın borsasına yapılacak yabancı sermaye yatırımları , dış ödemeler 
dengemizi olumlu etkileyecektir. 

• Türevsel araçların gelişmesi, altın piyasasının her aşamada daha 
etkin çalışmasını sağlayacaktır. 

Altın futures'ı işlemlerinin Altın Borsası içinde oluşumu ve gelişmesi için 

en önemli unsur, Altın Futures'ı Borsasının bazı niteliklere sahip olarak 
kurulmasıdır. Bunlar şöyle özetlenebilir: 

• - En başta, borsanın sağlıklı bir gelişmeye taban teşkil edecek 

sağlam temeller üzerine oturtulması gereklidir. Borsa; büyümeye, genişlemeye, 

değişen koşullara adapte olmaya ve muhtemel dış sistem bağlantılarına açık 

olmalıdır. Canlı bir organizmaya benzetebileceğimiz borsanın, gerek idari 

yapısı ve kadroları ve gerekse bu piyasada aracılık faaliyetinde bulunan 
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yardımcı kurumlarıyla tam bir bütünlük içinde bulunması gereklidir. Sistemdeki 
en küçük aksaklık, bu piyasanın işleyişini ve gelişimini olumsuz etkileyecektir. 

İlgililerin piyasa işlerliğini sağlayacak her koşulu en ince detaylarına kadar 

oluşturmalan gereklidir. Beklenen başarıyı sağlayabilmesi için sistemin 

mükemmel çalışması gereklidir. Geçmişt~ Dünya borsalarında yaşanan bazı 

tecrübeler, piyasaların hatayı affetmediğini çok açık göstermektedir. Bu 
piyasaların aksaması halinde ikinci bir şans olmamaktadır. Örneğin takas 

dairesinin sadece bir kez problemli gözükmesi piyasayı çalışamaz duruma 

sokmaktadır. Her türlü mükemmel altyapısına rağmen Londra Çinko Borsası 
1985 yılında marjin toplama stratejisindeki bir hata yüzünden işlerliğini 

yitirmiştir<B. Yine Küçük tasarruf sahiplerinin alışveriş yapabilmesine imkan 

sağlamak amacıyla futures kontrat hacminin 1981 yılında 100 ons yerine 
20 ons olarak belirlenmesi, "altın futures'ı piyasasının ilki" Kanada'nın 

Winnipeg Altın Borsası'na olan ilgiyi azaltmış ve sonuçta bu borsa tarafından 
yürütütülen vadeli altın işlemlerinin tümüne Nisan 1988'de son verilmek 

zorunda kalınmıştır10. Benzer bir durum Londra Altın Borsası'nda yaşanmış ve 
fiyat kotasyonlarının dolar yerine sterlin üzerinden verilmesi, Londra'da altın 

futures'ı işlem hacminin beklenenin altında kalmasına ve sonuçta altın futures'ı 

işlemlerinin durdurulmasına yol açmıştır11 . 

• Gelişmiş piyasalardaki uygulamalara baktığımızda, SPK türü 
kurumların borsalar üzerinde bunaltıcı bir baskısının olmadığı görülmektedir. Bu 

tür kurumların denetim ve düzenleme yetkilerini, borsalara ve endüstrinin kendi 
kendini denetim mekanizmalarına devrettikleri görülmektedir. Altın futures'ı 

iŞlemlerinin sistem dışından sıkı denetime tabi tutulması borsanın gelişimini v~ 
esnekliğini engelleyecektir, ayrıca kurulacak yapının bürokratik olmayan ve 

özerk olması gereklidir. 

• Türkiye'de kurulacak altın futures'ı piyasasının uluslararası 

piyasalara alternatif olmak yerine onlan bütünleme fonksiyonunu üstlenmesi 

gereklidir. Borsada uygulanacak kurallar saptanırken uluslararası standartlar~ 
uygun olmasına önem verilmelidir. Kural ve yönetmelikler tespit edilirken, New 

York Commodity Exchange (COMEX)'in örnek alınması ve gerekli küçük 

değişikliklerle Türkiye'ye adapte edilmesi gerekmektedir. 

~Ateşan Aybars, "Avrupa Blrfl~l'ne Girerken Tılrkiye'de Vadeli Piyasalar", Yeni YQzyıl Gazeteaı , 2 Nisan 1005. 

71 
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• Kontrat özellikleriyle (kontrat büyüklüğü , altın kalitesi, 
kontratlarda kullanılan para · birimi gibi) uluslararası standartlara, özellikle 

COMEX'e uygun olunmalıdır. 

• Kurulacak borsada işlem saatlerinin belirlenmesi sırasında, kendi 
ülkemizin içinde bulunduğu zaman kuşağının esas alınması gereklidir. Bu 

durumda, lstanbul Altın Futures'ı Piyasası "gölge piyasa" olma tehlikesinden 

kurtulacak, ayrıca saat avantajını da kullanarak diğer borsalarla bütünleşme 
şansını da yakalayacaktır. 

• Tam otomasyona giderek işlem salonu elimine edilmelidir. Bu 
durum, daha başlangıçta borsaya Dünya standartları üstünde bir konum 
kazandırabilir. 

• Üyelerin diğer piyasalardan bilgi akışı gereksinmelerini 
karşılamak için, tüm global iletişim olanakları sağlanmalıdır. 
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