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ÖNSÖZ

Finansal piyasalarda üzerinde temel olarak durulan konular, piyasalardaki 
fiyatların gelişimi ve finansal araçların fiyatlamasının hangi yöntem ve tekniklerle 
hesaplanabileceğidir. Genel olarak vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon türü 
araçların işlem gördüğü piyasalarda yukarıda bahsi geçen konular ile birlikte 
ele alınan temel bir konu da teminatlandırmadır. Teminatlandırmanın nasıl ve 
hangi esaslara göre yapılabileceği, vadeli işlem ve opsiyon türü sözleşmelerin 
alım satımının yapıldığı borsaların çalışma kuralları içinde verilebilecek en 
kritik karardır.

Teminatlar, piyasanın katılımcıları açısından maliyet ve güven, işleme taraf 
olan kurumlar olan borsalar için ise, iktisadi olarak piyasanın likiditesi üzerinde 
etkili olan en önemli araçtır. Bu çalışmada, türev piyasalarda teminatlandırma 
konusu özel olarak ele alınmış ve teorik boyutu ile birlikte temel borsalardaki 
uygulamalara dayanarak açıklanmıştır. Böylece türev araçların işlev gördüğü 
borsaların çalışma esasları içinde yer alan, ancak Türkçe kaynaklarda özel 
olarak ele alınmayan teminat konusunda bir başlangıç yapılmıştır. Bu açıdan 
bu çalışmanın amacı, araştırmacıların ve finansal piyasalarda uzman ve 
profesyonellerin bu konuda yeni gelişmeleri tanıtan eserler vermelerini teşvik 
etmektir.

İlgililerin eleştiri ve değerlendirmelerine şimdiden teşekkür ederiz.
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GİRİŞ

Türev araçlarda teminatlandırmanın önemi ve yöntemlerinin ele alındığı 
bu çalışmada amaç, teminatlandırma yöntemlerini Türkiye finansal sistemi 
içinde yeni bir kurum ve piyasa olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 
açısından incelemektir. Bu kapsamda, çalışmanın birinci bölümünde, türev 
araç piyasalarının dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi incelenmiş, türev 
araç çeşitleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Türev araçların gerekliliği ve hangi ihtiyaçlardan doğduğu vurgulanarak, 
gerek ekonomik gerekse finansal sisteme etkileri açıklanmıştır. Türev araçlarda 
teminatlandırmanın daha açık bir şekilde kavranması açısından; söz konusu 
araçların, finansal piyasalardaki değişimi hızlandıran gelişimi ve piyasalardaki 
yeni çeşitlerinin, türev piyasaların işleyişi açısından önemli işleve sahip olan takas 
kurumları ile ilişkisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan teminatlandırmadaki 
yeni yaklaşımlara yer verilmiştir.

İkinci bölümde, türev araçlarda teminatlandırma yöntemleri üzerinde 
durulmuştur. Öncelikle, türev piyasalardaki işleyişi anlamak ve teminatlandırma 
kavramı ve gelişiminin açık bir şekilde ortaya konması açısından, türev ürünlerin 
işlem gördüğü borsaların temel organizasyon yapısı açıklanmıştır. Türev 
piyasaların ekonomik birimleri ve kurumları hakkında bilgilere yer verilmiştir. 
Türev araçların organize borsalar aracılığıyla yapılan alım-satım işlemlerinin 
gerçekleşme şekli sunulurken, aynı zamanda türev piyasalarda fiyatlar, emirler 
ve teminatlandırma konusundaki tanım ve kavramlar açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde ise, türev piyasaların işleyiş şekli ve dünyada çeşitli 
borsalar tarafından teminatlandırmada kullanılan yöntemlerin neler olduğu 
örneklerle anlatılmıştır. Bazı borsa ve takas kurumlarının kendilerine özgü 
teminat hesaplama yöntemi olmasına karşın, bilimsel açıdan dünyada yaygın 
olarak kullanılan ve tercih edilen yöntemler olan SPAN, TIMS, OMS II ve 
çok yeni bir yöntem olan STANS detaylı olarak incelenmiştir. Bu teminat 
hesaplama yöntemleri ile VOB teminatlandırma yöntemi karşılaştırılarak, 
VOB’un teminatlandırma yapısının özellikleri analiz edilmiştir. Son olarak da, 
teorik açıklamalarımızı güçlendirmek ve temellendirmek amacıyla, literatürde 
türev piyasalarda teminatlandırma konusunu ele alan çalışmalar incelenmiştir. 
Literatürdeki bu çalışmalar, uygulanan ampirik yöntem ve bulguları çerçevesinde 
literatür taraması olarak tablo halinde verilmiştir. VOB teminatlandırma 
yapısı ile dünyadaki uygulamaları karşılaştırılarak, teminatlandırmada yeni 
yaklaşımlar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
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1.1.	 Tarihsel	Süreç	İçinde	Türev	Araç	
Piyasalarının	Gelişimi

İnsanlık tarihinde türev araçların ilk kullanımı, tarımsal ürünlerle başlamış-
tır. Türev işlemlerin yakın geçmişe ait bir yatırım aracı olduğunu düşünebilir. 
Ancak, bu tür işlemleri ilk gerçekleştiren ve insanlık tarihine kazandıran kişi, 
M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Anadolulu bilge Thales* olarak bilinir1. Bu açıdan, 
türev piyasa işlemlerinin tarihi ile Anadolu tarihi arasında yakın bir ilişki vardır.

Günümüzdeki modern türev piyasalarının yukarıda da vurgulandığı gibi ta-
rihi binlerce yıl geriye gitmekle birlikte, ilk türev işlemlerin başlangıcı 1800’lü 
yıllar olarak kabul edilmektedir2. Tarımsal ürünlerin arz ve talebindeki dalga-
lanmaların sonucu olarak fiyatlar yılın belli dönemlerinde düşerken diğer dö-
nemlerde aşırı yükseliyordu.

Arzın, talebin çok üzerinde olduğu dönemlerde üreticiler zarar ediyorlar, 
aksi durumda ise aranan mal piyasada bulunamıyordu. O yıllarda yeterli de-
poların olmaması ve ulaşım zorlukları piyasalarda karışıklığın artmasında etkili 
oldu. Bu durum karşısında üretici ve tüccarlar çözüm olarak aralarında geleceğe 
yönelik ticari sözleşmeler yapmaya başladılar. İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleş-
me, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kilo mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi 
olarak yapılmıştır3.

İki taraf arasında karşılıklı güvene dayalı olarak yapılan geleceğe yönelik söz-
leşmeler, tam olarak ihtiyaca cevap veremedi. Çünkü, fiyat dalgalanmalarının 
aleyhine olan taraf, yükümlülüğünü yerine getirmeyebiliyordu. Bunun üzerine 
arayışlarına devam eden 82 tüccar bir araya gelerek 1848 yılında tarımsal ürün-
lerin alıcı ve satıcılarının merkezi bir yerde işlem yapmaları ve aynı zamanda şe-
hirde ticaretin gelişmesi amacıyla, Chicago Board of Trade’i (CBOT) kurdular4.
* Miletli Thales, astroloji ve matematik bilgisini birleştirerek bir sonraki zeytin rekoltesinin çok iyi 

olacağını öngörür. Milet ve civarındaki tüm zeytin sıkma atölyeleriyle depozito karşılığı bir anlaşma 
imzalar. Sonraki sezonda tüm atölyeler kendisi için çalışacaktır. Hasat zamanı gelir. Thales 
yanılmamıştır ve mahsul çok iyidir. Zeytin atölyelerine olan talep hızla artar. Thales de önceden 
kapattığı atölyeleri çok yüksek fiyatla kiraya vererek bir hayli kazançlı çıkar. Thales’in yaptığı aslında 
zeytin hasatının opsiyonlu satışını gerçekleştirmekten ibarettir.

1  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, VOBJektif Dergisi, sayı: 5, VOB, İzmir, 2005, s. 34,
2 Ayrıntılı bilgi için, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Türev Araçlar Lisanlama Rehberi’ne 

(Mart 2006) bakınız.
3 Laplante J. Duncan, “Growth and Organization of Commodity Markets”, The Concise Handbook 

of Futures Markets, USA, 1986, pp. 9-10
4 http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,942,00.html, 09.06.2006
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Geleceğe yönelik sözleşmelerde (forward) taraflar kalite, miktar, fiyat, teslim 
yeri ve vadeyi aralarında serbestçe belirlerken, vadeli işlem sözleşmesi ile alım 
satıma konu ürünün kalitesi, miktarı, vadesi, teslim yeri standart hale getirildi. 
Vadeli işlem sözleşmesinde tek değişken, sözleşmenin fiyatı olup o da borsada 
alım-satım sırasında belirlenmektedir. Sözleşmelerin standart hale getirilmesi ve 
teminat sistemi, piyasaya spekülatörlerin (yatırımcıların) de girmesine yol açtı5.

1970’li yıllara kadar Amerika’da sadece tarımsal ürünler üzerine vadeli işlem 
sözleşmeleri işlem gördü. 1972 yılında Bretton Woods sisteminin terk edilmesi 
ile birlikte döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim piyasa katılımcıları açı-
sından risk oluşturmaya başladı. Bu gelişme üzerine yıllardır tarımsal ürünlerde 
uygulanan vadeli işlem sözleşmeleri finansal araçlara da uygulanmaya başladı. 
Döviz kurları üzerine ilk vadeli işlem sözleşmeleri 1973 yılında yapıldı6. Bunu 
faiz vadeli işlem sözleşmeleri izledi. 1970’li yıllardan başlayarak dünya piyasala-
rında ortaya çıkan fiyat dalgalanmaları (price fluctuation) ve oynaklıkları (price 
volatility) nedeniyle, bireysel ve kurumsal yatırımcılar “finansal risk” sorunu ile 
karşı karşıya kaldılar.

Bu yeni riskler karşısında yeni finansal teknikler geliştirilerek, riskin, belirli 
bir bedel karşılığında bu riski üstlenmeyi kabul etmeye hazır kişilere devredil-
mesine imkân veren araçlar geliştirildi. Bu kapsamda, döviz kuru riskine karşı, 
döviz vadeli işlemleri (1972), döviz swapları (1981), döviz opsiyonları (1982); 
faiz oranı riskine karşı, faiz vadeli işlemleri (1973), faiz swapları (1982), faiz 
opsiyonları (1982) ve forward faiz oranı sözleşmeleri (FRA’lar) (1983); mal fi-
yatları değişkenliğine karşı ise, petrol vadeli işlemleri (1978) ve diğer metaller 
vadeli işlem (1983), mal swapları (1986) ve mal opsiyonları (1986) uygulan-
maya başlanmıştır7. Bütün bu araçların gelişmesi finansal piyasalarda gelişimi 
ve derinleşmeyi hızlandırmıştır. Böylece türev piyasalar gelişmiş ve kurumsal-
laşmıştır.

Türev piyasalar, spot piyasaların bir uzantısı olup esas itibariyle bu piyasala-
rın daha iyi çalışmasını sağlamak için kurulmuştur. Vadeli işlem sözleşmeleri-
nin risk yönetimini kolaylaştırmak, gelecekteki fiyatları öngörülebilir hale ge-
tirmek, firmaların işletme sermayesi temin ve muhafaza etmelerini sağlamak ve 
geleceğe yönelik karar alınmasına yardımcı olmak gibi önemi işlevleri vardır8.

Vadeli işlem sözleşmelerinin riske karşı etkin bir koruma sağlaması ve finan-
sal piyasalarda devrim niteliğinde yeni bir uygulama olmasına rağmen piyasa 
katılımcılarının arayışları devam etmiş, 1980’li yılların başında teknolojik ge-
lişmelerin de katkısı ile standart opsiyon sözleşmeleri geliştirilmiştir9. Bunun 
5 Don M. Chance, “An Introduction to Derivatives & Risk Management”, Thomson South-

Western, 2004, pp.270-297
6 Don M. Chance, “An Introduction to Derivatives & Risk Management”, Thomson South-

Western, 2004, p.272
7 Miray Müminoğlu, Yeni Mali Ürünler ve Türkiye’de Uygulanması için Gerekli Düzenlemeler, 

Ankara, 1994, s. 56
8 Robert E. Fink & Robert B. Feduniak “Futures Trading Concepts and Strategies”, New York 

Institute of Finance, 1988, p. 3
9 Scott Barrie, “The Complete Idiot’s Guide to Options and Futures”, Alpha Pearson Education 

Company, 2002, pp.103-105 51 Juereg Trueb, The Weather Forecast, Derivatives, An Official 
Publication of Futures and Options Association (FOA), 2006, p. 110
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sonucu olarak, günümüzde üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi düzenle-
nen dayanak varlıklar çok çeşitlenmiştir. Hava durumu10, enerji, sigorta riskleri, 
canlı hayvan vb dayanak varlık ve göstergeler üzerine düzenlenmiş sözleşmeleri 
bunlara örnek olarak gösterilebiliriz. Bu kapsamda, borsalar iktisadi sistemde 
karşılaşılan her türlü risk için sözleşme üretmeye devam etmektedir.

Vadeli işlem ve opsiyon borsaları serbest pazar ekonomisinin vazgeçilmez 
kurumlarıdır. Gelişmiş ekonomik sistemlere baktığımızda hemen hepsinde va-
deli işlem ve opsiyon borsalarının yer aldığı görülmektedir11. Özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki organize türev piyasaların ve kurumlarının varlığı reel ve finansal 
piyasalara sağladığı faydaları, finansal risk yönetimindeki önemli etkileri, çok 
çeşitli bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Peck (1985), türev piyasaların, emtianın fiyatlandırılmasına doğrudan olan 
etkisini hem teorik hem de ampirik ortaya koymuştur. Peck, çalışmasında, va-
deli işlem piyasasına sahip olan bir ekonomide çeşitli ürünlerin fiyatlarında 
hem mevsimsel, hem de yıllık olarak bir dengenin oluştuğunu ampirik olarak 
ispatlamıştır. Böylece, yazar fiyatlardaki dalgalanmalara karşı türev piyasaların 
ekonomik katkısını ve işlevini ortaya koymuştur12.

Silber (1985) ise, çalışmasında finansal vadeli işlem sözleşmelerinin ekono-
mik katkılarını açıklamış ve portföy yöneticilerine risk azaltıcı yöntemler ko-
nusunda önerilerde bulunmuştur. Ayrıca, türev ürünlerin finansal piyasalarda 
likiditeyi artırarak işletmelerin sermaye maliyetlerini düşürdüğünü ve bu yolla 
ekonomide daha düzenli bir işletme sermaye yapısının oluştuğunu belirtmiş-
tir13.

Tamiso ve Freedman tarafından yapılan çalışmada ise, işletmelerin akıllı risk 
yönetim stratejileri uygulayabilmeleri vadeli işlem sözleşmeleri kullanmalarına 
bağlı olduğu ampirik bulgularla desteklenerek ortaya konmuştur14. Bu sonuç, 
aynı zamanda işletmelerin uzun ve orta vadeli yatırım stratejilerinin ve kararla-
rının bu piyasalara bağlı olduğu sonucunu desteklemektedir.

Vadeli işlem piyasalarının temel fonksiyonu, Peck tarafından açıklandığı 
gibi, risk transferi (korunma amaçlı ekonomik birimlerle spekülatörler arasın-
da) ve geleceğe yönelik fiyat oluşumunu sağlamaktır. Bir dayanak varlık için, 
risk transferi, yeteri kadar talep ve geleceğe yönelik fiyat düzeyinin oluşumu-
na bağlıdır; uygun bir şekilde tasarlanmış vadeli işlem sözleşmesi yüksek işlem 
hacmini ortaya çıkararak, komisyon ve işlemlerden alınan ücretlerden gelir sağ-
layan borsa üyeleri için yüksek gelir kaynağı oluşturmaktadır. Borsalar ve piya-

10 Juereg Trueb, The Weather Forecast, Derivatives, An Official Publication of Futures and Options 
Association (FOA), 2006, p. 110

11 World Federation of Exchange, Market Information Reports, www.world-exchanges.org
12 A.E. Peck, “The Economic Role of Traditional Commodity Futures Markets”, in Anne Peck ed., 

Futures Markets: Their Economic Role, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 
1985.

13  W. L. Silber, “The Economic Role of Financial Futures”, in Anne Peck ed., Futures Markets: Their 
Economic Role, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1985.

14  Robert M. Tamiso & Roy S. Freedman, 1995, “Confronting Uncertainity: Intelligent Risk 
Management with Futures”, Artificial Intelligence in the Capital Markets: State of Art Applications 
for Institutional Investors, Bankers and Traders, Probus Publishing, Chicago, p. 209-222
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salar açısından derinlik işlem hacmi ile ölçülürken, ekonomik olarak başarılı 
sözleşmeler riskten korunmayı ve geleceğe yönelik fiyat oluşumunu en uygun 
şekilde sağlayanlardır15. Böylece geleceğe yönelik göstergeler de ortaya çıkmış 
olmaktadır.

Levhari-Rothscild, Friedman-Harrison-Salmon gibi iktisatçılar vadeli işlem 
piyasalarının, finansal piyasalar içindeki en önemli işlevinin; finansal piyasa-
ların tam rekabet (complete markets) şartlarını ortaya çıkarmaları olduğunu 
belirtmişlerdir16. Bunun anlamı, vadeli işlem piyasalarının bulunduğu finansal 
piyasalarda oluşan gelecek fiyatların bütün iktisadi birimler için aynı olmasıdır 
(şeffaflık ve atomize koşulları).

Risk yönetiminde sağladığı avantajlarla birlikte, türev araç sözleşmeleri yük-
sek riskli yatırım araçlarıdır. Özellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde 
az bir bedel ile yüksek miktarlı yükümlülükler altına girilmesi mümkündür 
(finansal kaldıraç etkisi). Türev araç sözleşmeleri bir kazananın karşısında mut-
laka bir de kaybedenin olduğu sözleşmelerdir (sıfır toplamlı oyun). Bir tarafta 
oluşan kazanç mutlaka karşı taraftaki kayıptan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tü-
rev piyasalarda oluşan fiyatlar çok hızlı değiştiğinden ve bunların genellikle ge-
lecekte oluşacak fiyat eğilimlerini yansıtmasından, anlık kararlar büyük önem 
taşımaktadır.

1.2 Türev	Araç	Piyasalarının	Türkiye’deki	
Tarihsel	Gelişimi

1.2.1.	 Türkiye’de	Türev	Piyasalar	Üzerine	Çalışmalar

Türkiye’de bankaların ve özel finans kurumlarının kendi aralarında gerçek-
leştirdikleri forward ve swap işlemleri son yıllarda giderek artan bir şekilde kul-
lanılmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Döviz 
ve Efektif Piyasaları bünyesinde işlemekte olan forward ve swap piyasalarındaki 
aracılık işlevi, 2002 yılında kamuoyuna açıklanan para ve kur politikaları çer-
çevesinde sona ermiştir17. Bu düzenlemeler ile TCMB’nin Türkiye’de türev pi-
yasaların oluşumu sürecinde üzerine düşen aracılık işlevini tamamlamış olması 
nedeniyle, kademeli olarak son verilmesi sağlanmıştır.

Türkiye’de forward ve swap işlem hacimleri kadar olmasa da vadeli işlem 
(futures) ve opsiyon sözleşmelerinin de kullanıldığı görülmektedir. Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası’nın açılışından önceki dönemde; türev piyasaların sunduğu 
riskten korunma imkanları reel sektör tarafından anlaşılmasına rağmen, bazı 
yasal ve operasyonel altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, tü-
15  Ahmet Karagözoğlu, “Gelişmekte Olan Piyasalarda Türev Sözleşmeleri”, VOBJektif Dergisi, 

Kasım 2005, s. 15-22
16 Sevdil Çolakoğlu Yıldırım, Establishment and Design of a Financial Futures-Options Market in 

Turkey, No:89, CMB Publications, Ankara, 1997, p.5
17  Pınar Özalp, “Türev Araç Piyasalarının Finansal Sistemin İşleyişi İçindeki Rolü: Türkiye’de Bu 

Piyasalara İşlerlik Kazandırma Çalışmaları”, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Basılmamış 
Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, TCMB, 2003, ss.98-100
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rev piyasa araçlarını kullanmada yeteri kadar istekli davranmadıkları gözlen-
miştir. Bu nedenleri özetlemek gerekirse; türev piyasalarla ilgili hukuki çerçeve 
eksikliği, muhasebeleştirmede yaşanan sorunlar, vergi mevzuatında açık dü-
zenlemelerin bulunmaması, türev ürünler hakkında bilgi eksikliği, makroeko-
nomik belirsizlikler ve şirket yöneticilerinin finansal fiyat risklerinin dışsal bir 
faktör olarak kabul etmesi sayılabilir.

Türev piyasaların açılışı ve Türkiye’de yaygın kullanımının sağlanması ama-
cıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesin-
de yürütülen önemli çalışmalar olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu ekonomik koşulların yüksek enflasyon, siyasi istikrarsızlık gibi ne-
denlerden dolayı elverişli olmaması nedeniyle, türev piyasaların kurulmasında 
gecikmeler yaşanmış ve hükümet programlarındaki önceliklendirmede hep ge-
rilerde kalmıştır.

Özellikle finansal türevlerin babası olarak bilinen Leo Melamend’in de 
vurguladığı gibi, başarılı bir türev borsa kuruluşu için ulusal düzeyde finansal 
piyasalar için uygun ekonomik yapının olması zorunludur18. Türkiye’deki eko-
nomik koşullar altında, vadeli işlemlere ilişkin ilk düzenleme girişimleri sadece 
mal piyasaları ile sınırlı kalmıştır. 1990’lı yıllarda İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
bünyesinde pamuk ürünü için vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik ça-
lışmalar bulunmaktadır.

Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluşu ile ilgili ilk adım, 1989 yılında 
dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın İzmir Ticaret Borsası’nı ziyareti sıra-
sında ortaya atılmıştır. Bu kapsamda somut çalışmalara başlamak için Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) yetkililerinin yapmış ol-
dukları görüşmeler sonucunda, SPK tarafından bir mütevelli heyeti oluşturul-
muştur. Bu mütevelli heyeti içerisinde İTB’den (2) üye, Milli Aydın Bankası 
A.Ş. (Tarişbank)’tan (1) üye ve SPK’dan (3) üye olmak üzere, toplam (6) kişilik 
çalışma grubu oluşturulmuştur. SPK Başkanı Ali İhsan Karacan koordinasyo-
nunda yürütülen çalışmalar, 1995 yılında hız kazanmıştır.

SPK tarafından ilk düzenleme 23.07.1995 tarih ve 22352 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalış-
ma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik”tir. Bu yönetmeliği aynı yıl yayımla-
nan “ İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği”, 1996 yılında Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “İzmir Ticaret Borsası Vadeli İşlem-
ler Piyasası Genel Yönetmeliği” ile 1997 yılında yayımlanan “Ticaret Borsaları 
Vadeli İşlemler Piyasası Genel Yönetmeliği” izlemiştir.

Bu konudaki diğer düzenlemeleri içeren yönetmelikler ise; 1996 yılında “İs-
tanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği”, 1997 yı-
lında yayımlanan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası 
İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik” ile “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
Takas Merkezi Üyeliğine İlişkin Yönetmelik”tir.

Bu yasal düzenlemeler detaylı incelendiğinde; SPK ile Sanayi Bakanlığı ta-
rafından yapılan çalışmaların birbirini destekler nitelikte olmadığı, tam tersine 
18  Leo Melamed, “Derivatives Markets: Yesterday, Today, Tomorrow”, Presented at the 17th Annual 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Conference, Mexico City, Mexico, 
October, 1993, (www.leomelamed.com/speeches/93-iosco.htm, 09.06.2006) 


