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Sermaye piyasas› yepyeni bir ürüne haz›rlan›yor: Arac› kuruluﬂ varantlar›. Çok yak›nda ‹MKB üzerinden bireysel ya da
kurumsal tüm yat›r›mc›lar›n eriﬂebilece¤i bu yeni yat›r›m
arac› sayesinde hissedarlar, Türkiye’de ilk kez düﬂen piyasada ‹MKB-30 hisse senetlerine yat›r›m yapabilecekler.
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BAﬁKANIN MESAJI

Halka Arz Seferberli¤i ile
sermaye piyasalar› derinleﬂiyor
Dördüncü sayısını yayınladığımız Hissedar dergimizin baskı adedini sizlerden aldığımız olumlu geribildirimler sonucu ilk iki sayıdan sonra iki katına çıkarmıș bulunuyoruz. Her sayıda sermaye piyasaları için önem kaydeden konu ve bașlıkları sizlere daha iyi tanıtmaya, beklentileri uzman görüșleriyle aktarmaya ve piyasalara yön
veren yöneticilerin bilgi birikimlerini sizlerle paylașmaya özen gösteriyoruz.
İçinde bulunduğumuz yıl gerek halka arz seferberliği gerekse yeni yasal düzenlemeler sonucu sermaye piyasalarının derinleșmesi adına çok önemli adımların atıldığı
bir yıl oldu. SPK ve İMKB’nin etkin katılımıyla devam eden bu süreçte bizler de TÜYİD çatısı altında tüm desteğimizle yer almaya çalıșıyoruz. 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleșen Halka Arz Seferberliği kapsamında, üyelerimiz derneğimizi temsilen
çalıștaylarda konușmacı olarak yer aldı, TÜYİD sponsorluğunda ikinci baskısı gerçekleșen ‘Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A’dan Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlișkileri’ isimli kitabımızı dağıttık ve açtığımız standda katılımcıların sorularını yanıtladık. Halka açılmak niyetinde olan ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak
isteyen șirketler için 30 Haziran tarihinde mevzuattan yatırımcı ilișkileri uygulamalarına; iletișim tekniklerinden hedef kitle beklentilerine kadar önemli ana bașlıkları
irdelediğimiz bir eğitim programı düzenledik.
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Halka Arz Seferberliği bir yandan arz tarafını güçlendirmeyi hedeflerken, bir yandan
da yasal altyapının kurgulanması ve ürün çeșitlemesiyle ilgili önemli çalıșmalar devam ediyor. Biz de dergimizin bu sayısında kapak konusu olarak sermaye piyasalarına yeni bir soluk getireceğine inandığımız varantlara yer verdik. İMKB, SPK, Takasbank, Merkezi Kayıt Kurulușu ve potansiyel ihraççıların koordineli çalıșmaları
sonucu çok yakında tüm yatırımcılar varantlara İMKB üzerinden erișebilecekler.
‘Analiz’ bölümünde, Vadeli İșlemler Borsası’ndaki son gelișmelerin yanı sıra 2011 yılında Türk yatırımcısıyla bulușması beklenen opsiyon sözleșmeleri, altın sözleșmeleri, parite sözleșmeleri ve lisanlı depoculuk konuları yer alıyor. Son olarak hem șirketlerimize hem de yatırımcılara katma değerinin yüksek olacağına inandığımız
Merkezi Kayıt Kurulușu bünyesindeki portal ve altyapı çalıșmalarına yer verdik. Sermaye piyasalarındaki tüm bu yeni açılımların İstanbul’un bölgesel finans liderliği yolunda hızla yol almasında önemli katkılarının olacağına inanıyoruz.
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Dergimizin ‘Dosya’ konusunda detaylı olarak analiz ettiğimiz gibi küresel piyasalar
belirsizlikten çıkıș yolu ararken ve olası bir ikinci dipten bahsedilirken; Türkiye yatırımcılar tarafından tercih edilen ülkeler listesinde yer almaya devam ediyor. Bu fırsatın en iyi șekilde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kılınması açısından düzenleyici kurumların gayretleri kadar șirketlerimize de önemli görevler düșüyor. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilișkileri uygulamaları büyük önem arz ediyor. TÜYİD olarak halka arz, finansal analiz ve șirket değerlemeleri, yatırımcı ilișkileri ve iletișim araçları konularındaki eğitim programlarımız ve yayınlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu platformdan en etkin șekilde yararlanmaları için tüm halka açık ve halka açılmayı planlayan șirketlerimizi derneğimizin çalıșmalarına katılmaları için davet ediyoruz.

Tamer HAﬁ‹MO⁄LU
TÜY‹D Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

GÜNDEM
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Yat›r›mc›
‹liﬂkileri için
Mali Analiz
Modülü E¤itimi
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TÜY‹D, finansal tablolar› etkileyen ulusal ve uluslararas› düzenlemeleri aç›klamak, yat›r›mc›lar aç›s›ndan önemli olan yönleri ön plana ç›kararak finansal
tablo analiz teknikleri üzerinde
durmak amac›yla ‘Yat›r›mc› ‹liﬂkileri için Mali AnalizModülü
E¤itimi’ düzenledi. Deloitte Academy çözüm ortakl›¤›yla gerçekleﬂen ve iki gün süren e¤itimin birinci gününde Prof. Dr.
Göksel Yücel söz konusu analiz
tekniklerini teorik ve uygulamal› olarak anlatt›. E¤itimin ikinci
günündeyse Credit Agricole
Cheuvreux Menkul K›ymetler
Araﬂt›rma Müdürü Can Yurtcan
s›nai ﬂirketlerde; EFG ‹stanbul
Menkul K›ymetler Araﬂt›rma Direktörü Mete Yüksel ise bankalarda mali tablo analizinde öne
ç›kan konular› ele ald›.

“Web siteleri, en önemli bilgi kayna¤›”
TÜY‹D ve Sermaye Piyasas› Meslek
Personeli Derne¤i (SPMPD), kurumsal web sitelerinin kamuyu ayd›nlatmadaki önemine dikkat çekmek
amac›yla 3 Haziran 2010 günü Türk
Telekom Genel Müdürlü¤ü’nde ‘ﬁirket Web Sitelerinin Kamuyu Ayd›nlatmadaki Rolü’ konulu çal›ﬂtay gerçekleﬂtirdi. TÜY‹D ve SPMPD üyelerine yönelik düzenlenen çal›ﬂtaya
SPK Ortakl›klar Finansman Dairesi
Uzman› Neslihan Boden Ivaz konuk
konuﬂmac› olarak kat›ld›. Çal›ﬂtayda, ﬂirket web sitelerinin Sermaye
Piyasas› Mevzuat› aç›s›ndan öneminin yan› s›ra, Türk Ticaret Kanu-

nu tasar›s›ndaki konuyla ilgili yenilikler ve ABD ile Avrupa Birli¤i’ndeki geliﬂmeler de¤erlendirildi.

Sermaye Piyasas› Kanunu
ve yat›r›mc› iliﬂkileri
TÜY‹D Mevzuat Çal›ﬂma Grubu’nun düzenledi¤i bir di¤er etkinli¤in konusu da Sermaye Piyasas›
Kanunu kapsam›ndaki yat›r›mc›
iliﬂkileri yükümlülükleri oldu. SPK
Ortaklar Finansman Dairesi Uzman› Ayça Sand›kç›o¤lu, yapt›¤› sunumla SPK’n›n ‘pay sahipleriyle
iliﬂkiler’ konusunu ele alan tebli¤i
hakk›nda bilgi verdi.

TÜY‹D’den halka arza
haz›rlanan ﬂirketlere e¤itim
E¤itimlerine tüm h›z›yla devam eden TÜY‹D, son olarak ‹MKB’de
düzenledi¤i konferansla halka aç›lma sürecindeki ﬂirketleri bilgilendirdi
‹MKB’nin halka arz seferberli¤iyle çok say›da ﬂirketin halka arz haz›rl›¤›nda ya da
sürecinde oldu¤u bu önemli dönemde
TÜY‹D, düzenledi¤i e¤itimle halka arz
sürecini ayr›nt›lar›yla ele al›rken ak›llardaki sorular› yan›tlad›. Tüm gün süren
‘Halka Arz Yapacak ﬁirketler için Yat›r›mc› ‹liﬂkileri E¤itimi’nde Total Finans

Halka arz
yolunda
seferberlik
baﬂlad›
6-7 May›s tarihlerinde
‹stanbul’da düzenlenen
‘Halka Arz Seferberli¤i
‹stanbul Zirvesi’, 2 bin
222 sektör temsilcisini
bir araya getirdi. Halka
arz potansiyeli taﬂ›yan
514 ﬂirketin kat›ld›¤›
zirvede konuﬂmac›lar,
halka aç›lma konusunda önemli de¤erlendirmelerde bulundular.
‹MKB Baﬂkan› Hüseyin
Erkan zirvede yapt›¤›
aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
halka arz yoluyla ﬂirketlerin elde edece¤i
yararlardan bahsetti.
TSPAKB (Türkiye Sermaye Piyasas› Arac›
Kuruluﬂlar› Birli¤i)
Baﬂkan› Nevzat Öztangut ise yerli yat›r›mc›n›n hisse senedi talebinin düﬂük oldu¤una
dikkat çekti.

Kurumsal Finans Dan›ﬂman› Neﬂe Ülkütan ‘Ana Baﬂl›klar›yla Halka Arza Haz›rl›k’ ve ‘Hisse Senetleri ‹MKB’de ‹ﬂlem
Gören ﬁirketlerin Yükümlülükleri’ konular›nda, Koç Holding Stratejik Planlama ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Koordinatörü
Funda Güngör ise ‘Yat›r›mc› Haklar› ve
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri’ konusunda bilgi ver-

di. E¤itimin ikinci bölümünde Deutsche
Securities ‹stanbul Sat›ﬂ Direktörü Sinan
Velio¤lu ‘Hedef Kitlelerin Halka Aç›k
ﬁirketlerden Beklentileri’ hakk›nda sunum yapt›. Son olarak Bersay ‹letiﬂim
Dan›ﬂmanl›¤› Yönetim Kurulu Üyesi Ayﬂegül Meriç, ‘Halka Arz ‹letiﬂimi’ konusunda tecrübelerini paylaﬂt›.

“Borsa en az iki kat büyümeli”
Nisan ay›nda düzenlenen ‘Sermaye Piyasas› Zirvesi’nde ekonomi dünyas›n›n önemli isimleri piyasay› de¤erlendirdi. Active
Academy taraf›ndan organize edilen toplant›da aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Ekonomi Bakan› Ali Babacan, “Yat›r›m deyince halk›n akl›na hisse senedi gelmedikçe sermaye piyasalar›n›n geliﬂti¤i söylenemez” derken, ‹MKB Baﬂkan› Kore ve Polonya’dan
örnekler vererek devlet teﬂviklerinin önemini vurgulad›. SPK
Baﬂkan› Vedat Akgiray ise dünya ortalamas›n› yakalanmas› için
‹MKB’nin en az iki buçuk kat büyümesi gerekti¤ini söyledi.
Akgiray ayr›ca, bunu sa¤lamak için at›lmas› gereken üç ad›ma
dikkat çekti: Yeni bir sermaye piyasas› kanunu oluﬂturmak,
uluslararas› teﬂkilatlarla yak›n iliﬂki kurmak ve ‹stanbul’u bölgenin finans merkezi konumuna getirmek. Zirvede kürsüye ç›kan Ernst&Young Türkiye ﬁirket Orta¤› Metin Cano¤ullar› ise
ilginç rakamlar paylaﬂt›. Halka aç›k ﬂirketlerden çeﬂitli temsilcilerin de kat›ld›¤› zirvede TÜY‹D de kurdu¤u standla ziyaretçilerine derne¤in faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi.

2010 y›l› ödülleri sahiplerini buldu
Bu y›l ikincisi düzenlenen Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Ödülleri’nde
dereceler aç›kland›. Acclaro ve Thomson Reuters iﬂbirli¤inde gerçekleﬂen organizasyonda 13 dalda ödül da¤›t›ld›. Yar›ﬂmada, en iyi yat›r›mc› yetkilisi kategorisinde TAV Havalimanlar› Holding Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Koordinatörü Nursel
‹lgen birinci olurken, en iyi yat›r›mc› iliﬂkileri birimi Garanti Bankas› seçildi. En iyi CEO ve CFO kategorilerindeyse
ödülleri yine TAV Holding toplad›. Yar›ﬂmada Anadolu Efes
alt›, Koç Holding üç, Türk Telekom iki ve Turkcell tek kategoride ödül alarak dikkat çeken ﬂirketler oldu.
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Yakup
Ergincan
kimdir?
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1991-2002 y›llar›
aras›nda Sermaye
Piyasas› Kurulu
Denetleme
Dairesinde Uzman ve
Baﬂuzman olarak
görev yapan
Ergincan, 2002-2008
döneminde Kaydi
Sistem Müdürü ve
Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak
görev ald› › Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu’nda
2008 y›l›ndan bu
yana Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu üyesi
olarak olarak çal›ﬂ›yor.
Ergincan’›n eserleri
aras›nda ‘Managing
Private Capital Flows
in Asia: Lessons and
New Challenges’,
Doç. Dr. A. Osman
Gürbüz ile birlikte
haz›rlad› › ‘Kurumsal
Yönetim: Türkiye’deki
Durumu ve Geliﬂtirilmesine Yönelik
Öneriler’ ve ‘ﬁirket
De erlemesi: Klasik
ve Modern
Yaklaﬂ›mlar’ kitaplar›
bulunuyor.
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MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yakup Ergincan

“MKK Portal›’nda buluﬂacak

Yat›r›mc› ve ﬂirket

“

Merkezi Kay›t Kuruluﬂu,

bugünlerde
yepyeni bir hizmetin; yat›r›mc›yla halka aç›k
bir ﬂirketi bir araya getirecek elektronik portal›n altyap›s›n› oluﬂturmakla meﬂgul. Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yakup Ergincan, MKK
Portal› ad› verilen bu platformla, yat›r›mc›ya ve
halka aç›k ﬂirkete pek çok müjde veriyor: “Söz
konusu bilgi, belge ve duyurular›n ortaklara ve
yat›r›mc›lara internet ve elektronik iletiﬂim uygulamalar›yla ﬂirket-yat›r›mc› iletiﬂim süreci
uçtan uca sa¤lanacak.” Ergincan’a göre portal
sayesinde ﬂirketlerle ilgili finansal ve finansal
olmayan bilgilerin, hem mevcut hem de potansiyel ortaklara zaman›nda, do¤ru, eksiksiz,
anlaﬂ›labilir, yorumlanabilir, düﬂük maliyetle
ve kolay eriﬂilebilir bir ﬂekilde duyurulmas›
hedefine daha çabuk ulaﬂ›labilecek. ‹hraçç› ﬂirketler ayr›ca MKK Portal› ile ortaklar› hakk›nda do¤ru, güvenilir ve kapsaml› istatistikler elde edebilecekler.

Merkezi Kay›t Kuruluﬂu’nun bir numaral›
gündemi yat›r›mc›yla ﬂirketi elektronik
platformda bir araya getirecek olan MKK
Portal›... Portal sayesinde yat›r›mc›,
ﬂirket bilgilerine tek noktadan ulaﬂma
imkân› bulurken, ihraçç› ﬂirket de
hissedar›n› daha yak›ndan tan›yabilecek.

Türkiye’de sermaye piyasalar›n›n kaydileﬂtirilmesi alan›nda geride b›rakt›¤›m›z sürecin
de¤erlendirmesini yapabilir misiniz? Kaydileﬂtirme kavram›n›n sermaye piyasas› için
önemi nedir?
Geliﬂen teknoloji sermaye piyasalar›nda h›z,
güven, ﬂeffafl›k gibi birtak›m kavramlar› ön plana ç›kard›. Bugün art›k al›m-sat›m iﬂlemleriyle
birlikte, al›m-sat›m sonras› iﬂlemler alan›nda da
elektronik yöntemler benimsenmeye ve kullan›lmaya baﬂland›. Kaydileﬂtirme, bu geliﬂmenin

en somut örneklerinden biri. Biz pek çok geliﬂmiﬂ ülkenin henüz uygulayamad›¤› bir sistemi 2005 y›l›nda devreye ald›k ve borsada iﬂlem gören
ﬂirketlerin hisse senetlerini tamamen kaydileﬂtirdik.
Bu tarihten sonra al›m-sat›m iﬂlemlerinin takas›, devir, rehin, genel kurula kat›lma, bedelli-bedelsiz hak kullan›m›, temettü tahsilat› ve benzeri pek
çok iﬂlem, herhangi bir fiziksel iﬂlem olmaks›z›n tamamen kaydi olarak
elektronik sistemler üzerinde gerçekleﬂmeye baﬂlad›. Dikkat çekmek gerekir ki, bu sistem hak sahibi, di¤er bir deyiﬂle yat›r›mc› baz›nda iﬂliyor.
Gerek kaydi olmas› gerekse yat›r›mc› baz›nda olmas› nedeniyle, sistemimiz mevcut alternatif sistemler içinde en h›zl›, güvenilir ve ﬂeffaf olan sistemlerden biri.
9
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“‹hraçç› ﬂirket, hedef
kitleyi tan›yabilecek”
I ‹hraçç› ﬂirketlerin önemli ihtiyaçlar›ndan biri, ortaklar› hakk›nda

do ru, güvenilir ve kapsaml› istatistikler elde etmeleri. Ortaklara iliﬂkin
do ru ve güncel bilginin tutuldu u MKK Portal› sayesinde ﬂirketlerin
ihtiyaç duyabilece i her türlü istatistiki rapor haz›rlanabilecek. Örne in,
ortaklar›n hisse senetlerini elde tutma sürelerine, ortaklar›n demografik
ve finansal özelliklerine, ortaklar›n sektörel tercihlerine iliﬂkin istatistiki
raporlar›n MKK’n›n sahip oldu u veriler üzerinden haz›rlanarak
ﬂirketlere sunulmas› mümkün.
I Di er taraftan belirli bir konu hakk›nda mevcut ve potansiyel ortaklar›n görüﬂünü almak isteyen ﬂirketler, portal üzerinden anketler
düzenleyerek MKK Portal› üzerinden ilgili kiﬂilere ulaﬂabilecek, bu
kiﬂiler de görüﬂlerini yine ayn› kanaldan ﬂirketlere iletebilecek. Yaln›zca
ortaklar›n›n görüﬂünü almay› amaçlayan ﬂirketler günümüzde gerçek
ortaklar›n› bilemeyebilecekleri için bunu etkin bir ﬂekilde yapam›yorlar.
Oysa, anl›k olarak ortaklara iliﬂkin bu bilgilerin bulundu u yer olan
MKK söz konusu anketleri ortaklar›na ulaﬂt›rabiliyor.
I Ayr›ca, mevcut ve potansiyel ortaklar›na ulaﬂma imkân› sayesinde
ﬂirketler belirli hedef kitlelere gönderecekleri sorularla yat›r›mc› iliﬂkilerini daha da geliﬂtirebilecekler. MKK sorular›n do ru adrese
ulaﬂt›r›lmas›nda ve derlenip raporlanmas›nda etkin görev alabilecek.
I Yat›r›mc› iliﬂkileri bölümlerinin yürüttü ü, soru-cevap, yat›r›mc›
toplant›lar› gibi pek çok faaliyet elektronik ortamda bu portal üzerinden
yürütülebilir hale gelecek.

“
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Gündemimizdeki MKK Portal› ile
kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k
kavramlar› do¤rultusunda ﬂirketlerle
ilgili bilgilerin kamuoyuna duyurulmas›
hedefine daha çabuk ulaﬂ›labilecek.
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Geldi¤iniz noktada önümüzdeki birkaç y›l
içinde MKK’n›n nas›l bir geliﬂim göstermesini planl›yorsunuz?
Ülkemizin özellikle yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan rakip konumundaki geliﬂmekte olan ülkelere karﬂ› rekabet gücünü art›r›c› projeler, bizim en büyük idealimiz. Burada kritik gördü¤ümüz nokta, ortakl›klarla mevcut ve potansiyel ortaklar aras›nda iletiﬂim kanallar›n›n ço¤almas›na, bu kanallar›n standart hale getirilmesine ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na MKK olarak nas›l
katk› yapabilece¤imiz.
Peki sizce halka aç›k ﬂirketle hissedar aras›ndaki bilgi ak›ﬂ› sa¤l›kl› m›?
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ﬂirketlerle ortaklar› aras›nda do¤rudan iletiﬂim imkânlar› k›s›tl›. Bilgi kayna¤› birden fazla ve ﬂirketler ayn› bilgiyi birden fazla tarafa farkl› formatlarda gönderirken hedefledikleri yat›r›mc›lara ulaﬂam›yorlar. Dünyada hemen her ülkede
‘birincil bilgi kayna¤›’ oluﬂturma ve tek kaynaktan bilgi da¤›l›m› sa¤lama çabalar› sonuçsuz
kald›. ﬁirketler ve yat›r›mc›lar ihtiyaç duyduklar› tüm bilgilere ulaﬂam›yorlar. ﬁirketler tüm
yat›r›mc›lar›na; yat›r›mc›lar tüm ihraçç›lara eriﬂemiyor. ﬁirket-yat›r›mc› iliﬂkisinde standart
bir yöntem kullan›lm›yor. ﬁirketler herhangi
bir bilgiyi, yat›r›mc›lar›na eﬂzamanl› da¤›tam›yor. Paylaﬂ›lan bilgiler ve bilgi paylaﬂ›m formatlar› standart de¤il. Uluslararas› standartlara uygun formatlar kullan›lm›yor.

MKK bu olumsuzluklar› gidermek ad›na ne
yapmal›? MKK’n›n buradaki fonksiyonu
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Kaydi sistem yap›m›z, MKK’n›n ça¤daﬂ bir kurumsal yönetim ve yat›r›mc› iliﬂkileri platformu
oluﬂturmas› için oldukça geniﬂ olanaklar sunuyor. Türk sermaye piyasas›n›n en önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda gelen kurumsal yönetimin
yetersizli¤ini en aza indirmenin ve yurtd›ﬂ›nda
kabul görmüﬂ ﬂekilde etkin bir kurumsal yönetim ortam› yaratman›n, MKK’ya Sermaye Piyasas› Kanunu ve mevzuat çerçevesinde fonksiyonlar›n entegre bir ﬂekilde de¤erlendirilmesiyle mümkün olabilece¤ini düﬂünüyoruz. Merkezi bir saklama kuruluﬂu olman›n ötesinde,
MKK’n›n bir kurumsal yönetim ve yat›r›mc›
iliﬂkileri platformu olarak yap›land›r›lmas›n›n
çok önemli sonuçlar do¤uraca¤›ndan eminiz.
Önümüzdeki dönemde MKK’n›n ne gibi icraatlar› olacak?
MKK taraf›ndan kurulacak Kurumsal Yönetim
ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Portal› (MKK Portal›) sayesinde, tüm üyeler ve yat›r›mc›lar›n birbirleriyle h›zl› iletiﬂim kurmalar›n›n sa¤lanabilece¤ini düﬂünüyoruz. Portal ile ﬂirket-yat›r›mc› aras›ndaki iliﬂkilerin tek bir noktadan etkin biçimde sa¤lanmas› söz konusu olacak. Yat›r›mc›lar,
ortak olduklar› veya herhangi bir sermaye piyasas› arac› ihraç etti¤i için fon kulland›rd›klar›
ﬂirketler ve kendilerine arac›l›k hizmeti veren
arac› kuruluﬂlarla ilgili olarak do¤ru, h›zl› ve
güvenilir bilgi edinebilecekleri gibi, ﬂirket ortaklar› portal üzerinden yapacaklar› elektronik
kurullarla kurumsal yönetimin geliﬂmesine katk›da bulunabilecekler. Bir yat›r›m karar›yla ilgili olarak herhangi bir yat›r›mc›n›n kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgiler de dahil olmak üzere ﬂirket
hakk›nda elde edebilece¤i her türlü bilginin sunulabilece¤i portal yap›s› sayesinde ﬂirketlerle
yat›r›mc›lar aras›ndaki bilgi al›ﬂveriﬂi en üst düzeyde olaca¤›ndan, ülkemiz sermaye piyasas›n›n etkinlik ve geliﬂmiﬂlik düzeyinin yükselece¤ini düﬂünüyorum. Bu çerçevede, MKK Portal›
tüm sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydileﬂtirilmesiyle birlikte milyonlarca yerli ve yabanc› yat›r›mc›ya hizmet veren ve ﬂirket-arac› kuruluﬂyat›r›mc› aras›nda bilgi paylaﬂ›m›n›n en etkin
ﬂekilde yap›laca¤› bir platform olacak. Kurumsal yönetim ve yat›r›mc› iliﬂkilerinin yepyeni bir
boyutta ele al›naca¤› MKK Portal›’nda bilgi ak›ﬂ› mevzuat ve MKK hizmetleri çerçevesinde ﬂirketlerin do¤rudan MKK’ya iletti¤i bilgiler ve
KAP ile sa¤lanacak entegrasyonla dolayl› olarak
iletece¤i bilgilerden sa¤lanacak. Dolay›s›yla,
kurumsal yönetim ilkelerinden kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k kavramlar› do¤rultusunda,
ﬂirketlerle ilgili bilgilerin kamuoyuna duyurulmas› hedefine daha çabuk ulaﬂ›labilecek.

“ﬁirket bilgileri tek
adreste toplanacak”
I Gündemimizdeki MKK Portal› arac›l› ›yla Kamuyu Ayd›nlatma Platformu’nda (KAP) yap›lan özel durum aç›klamalar› SMS ve e-postayla
yat›r›mc›lara do rudan gönderilebilecek. Böylece, herhangi bir ﬂirkete iliﬂkin olarak yap›lan özel durum aç›klamalar› KAP portal›nda yay›nland› › anda nerede olursa olsun yat›r›mc›lar›n bundan an›nda haberdar olmas› sa lanacak.
I KAP ile entegre iﬂleyecek bir sistemin devreye al›nmas›yla ﬂirketlerin ayn› kapsamdaki bilgileri tek bir noktaya iletmeleri sa lanacak,
bilgi bu noktadan tüm piyasaya da ›lacak. Dolay›s›yla KAP bir anlamda birincil bilgi kayna › olurken, KAP-MKK entegrasyonu sonucu
MKK birincil bilgi kayna ›n› elektronik iletiﬂim uygulamalar›yla
yat›r›mc›lara ulaﬂt›ran Yat›r›mc› Bilgilendirme Merkezi konumunda
olacak. Bu sayede ﬂirketlere iliﬂkin bilgi, tek nokta olan MKK
Portal›’nda toplanarak iﬂlenecek ve da ›t›lacak.
I Portal›n sunabilece i bir di er hizmet ise, ortaklar›n portal üzerinde
elektronik kurul yapabilecekleri elektronik salonlar kurulmas›. Her
ﬂirket için ayr› ayr› oluﬂturulacak elektronik salonlarda, ilgili ﬂirketin
ortaklar› birbirleriyle haberleﬂip ba lant› kurabilecekler, ﬂirketler bu
salonlara girip bilgilendirici aç›klamalarda bulunabilecekler.
I Genel kurullar›n internetten canl› olarak yay›nlanmas› hizmetinin
bir devam› olan bu hizmet sayesinde ﬂirket ortaklar› MKK
Portal›’nda internetten canl› olarak izleyebildikleri genel kurullar›n
gündemindeki maddelerin oylamas›n›, yine portal üzerinden yapabilecek. En önemli ortakl›k haklar›ndan oy hakk›n› zaman ve mekân
problemleri nedeniyle kullanamayan ortaklara elektronik iletiﬂim
uygulamalar›yla oy kullanma olana ›n›n verilmesi sayesinde bu
olanak sa lanm›ﬂ olacak.
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Küresel piyasalar

belirsizlikten
ç›k›ﬂ yolu ar›yor

TEMMUZ-EYLÜL 2010

Krizin etkileri küresel
finans piyasalar›n›n
baﬂ›n› a¤r›tmaya devam
ederken, dünya çözüm
yolunu ar›yor.
Uzmanlar, tedbir
konusunda tüm
dünyan›n ortak bir dil
oluﬂturmas› gerekti¤ini
ve bunun da ancak
uzun vadede çare
olabilece¤ini belirtiyor.

12

Tüm dünyay› kas›p kavuran küresel kriz, piyasalar›n
gidiﬂat›na yön vermeye devam ederken, piyasan›n aktörleri aras›nda hâlâ ortak bir dilin oluﬂturulamam›ﬂ olmas›,
belirsizlik ortam›n›n devam etmesine yol aç›yor. Çözüm
yolu için sesler gün geçtikçe daha da yükseliyor. Krizin
bir uzant›s› olarak risk iﬂtah›nda meydana gelen erozyonla yaﬂanan daralma, dozu artan iﬂsizlik ve dönem dönem
ayyuka ç›kan ﬂirket iflas beklentileri, dünya ekonomilerinin önündeki sorunlar olarak varl›¤›n› sürdürüyor. Avrupa’n›n borç sorunu ya da küresel çaptaki bankalar›n sermaye yap›lar›n› güçlendirme gereklili¤i gibi konular, piyasalar›n ajandas›nda yerini korurken s›k›laﬂt›r›lmas› beklenen regülasyonlarla bankalar üzerindeki denetimlerin
art›r›lmas› halinde piyasalar yeni bir düzene gebe gibi görünüyor. Bu geliﬂmelerle birlikte dünya, krizin etkilerini
tamamen bertaraf edecek ve kriz öncesi dönemdeki performans› sa¤layacak yöntemi ar›yor. ﬁimdi herkes, çok
bilinmeyenli denklemde önümüzdeki dönemde hangi
aktörlerin saz› eline alaca¤›n› ve uluslararas› piyasalar›n
nas›l bir yol tutturmas› gerekti¤ini sorguluyor.
Bu sorular›n cevaplar›n› bulmaya, belki de 2007 y›l›n›n
sonlar›nda Lehman Brothers’›n iflas›yla boyutlar› yavaﬂ
yavaﬂ fark edilmeye baﬂlanan ve etkisini bugün bile hissettirerek yat›r›mc›ya yüksek borçlulu¤un risklerini hat›rlatan küresel krizin b›rakt›¤› izlerle baﬂlamak gerekiyor. Amerikan ev kredileriyle ortaya ç›kan yüksek ve
sürdürülemez borçlanman›n, ABD’deki finansal kurumlar› etkisi alt›na almas›yla daha da alevlenen kriz,
BGC Partners’dan Ali ‹ncekara’n›n da söyledi¤i gibi
Lehman Brothers’›n batmas›na ve zorda olan kuruluﬂlar›n birleﬂmesine neden oldu. Daha sonraki süreçte ise
yüksek borçlu kurum ve devletlerin zor duruma düﬂmesine karﬂ›l›k temkinli olanlar›n krizi görece daha hasars›z atlatt›¤›na ﬂahit olduk.

Borç, volatiliteyi körükledi
Bankac›l›k sektörünün öncülü¤ünde yaﬂanan kriz, zaman içinde reel
sektörü de içine alan bir hacme
ulaﬂt›. UBS’ten Serhan Gök, süreç
boyunca kredi ak›ﬂ mekanizmalar›nda meydana gelen hasar sonucu
reel sektörün a¤›r bir borç sarmal›
içine girdi¤ini ve tüm dünya ekonomilerinde daralma, artan iﬂsizlik
ve ﬂirket iflaslar› beklentileriyle finansal piyasalarda sert fiyat ayarlamalar› ve volatilite art›ﬂ› yaﬂand›¤›n› belirtiyor.
Bankac›l›k sektörü, her ne kadar
ABD’de krizin en a¤›r yönüyle yüzleﬂmiﬂ olsa da Türkiye’de küresel
piyasalar›n tersine yönde bir projeksiyon sergileyerek dikkatleri
üzerine çekti. HSBC Bank Baﬂekonomisti Murat Ülgen, Türkiye’deki
bu olumlu havaya ra¤men, krizin
risk iﬂtah›nda bozulmaya yol açt›¤›n› ve göreceli olarak daha riskli kabul edilen hisse senedi, geliﬂmekte
olan ülkelerin para birimleri veya
kredi notu düﬂük kurumlar›n borçlanma senetleri gibi finansal varl›klar›n de¤erlerinde düﬂüﬂe neden oldu¤unu belirtiyor. Ülgen, 2007 y›l›nda geliﬂmiﬂ ülkelerin para piyasalar›nda ve finansal kurumlar›nda
gözlenen bask›n›n 2010’dan itibaren özellikle Euro Bölgesi’nde baz›
ülkelerin hem hazine borçlanma
maliyetlerinde olumsuz bir seyre
neden oldu¤unu hem de küresel
risk iﬂtah›na olumsuz yönde etkide
bulundu¤unu söylüyor.

Yap›lanma sorgulan›yor
2007 y›l›n›n yaratt›¤› ﬂoklar›n ard›ndan 2008 ve 2009 y›llar›nda de¤iﬂken geliﬂmeler gözlendi. Emerging Markets Managment L.L.C.
Portföy Yöneticisi Dobrinka Cidrof,
yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte yat›r›mc›n›n pozisyonunun da de¤iﬂti¤ini söylüyor. Dalga dalga yay›lan
ve tüm dünya ekonomilerini etkisi
alt›na alan kriz, kaç›n›lmaz olarak
yat›r›mc›n›n da piyasalara karﬂ› mesafeli bir duruﬂ sergilemesine yol
açt›. Grayling Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Anne
McBride, bu duruma ﬂu sözlerle
dikkat çekiyor: “Son kriz, tüm dünyada yat›r›mc› güvenini sekteye u¤ratt›. Pek çok gösterge, yat›r›mc›n›n
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kötü haberlere hisse satarak karﬂ›l›k verdi¤ine
iﬂaret ediyor. Tüm dünyada ekonomik yeniden yap›lanman›n gidiﬂat› ciddi biçimde
sorgulan›yor. Hükümetlerin destek çabalar›
yüksek bütçe aç›klar› yüzünden zor durumda
kal›yor ve politika seçenekleri azal›yor. Bu noktada Çin, düﬂük büyüme riskine karﬂ› tüm dikkatini enflasyon bask›s›n› k›s›tlamaya vererek çok
önemli bir joker olarak öne ç›k›yor. Di¤er taraftan, faiz oranlar› düﬂük seviyelerini koruyor ve
ﬂirket de¤erleri makul seviyelerini sürdürüyor.” Krizin etkilerinin en a¤›r hissedildi¤i
2007-2009 döneminin ard›ndan geçen y›l›n
mart ay›ndan itibaren finansal piyasalar kendini görece toparlamaya baﬂlad›. Erste Group’tan
ﬁahin Erkinöz, bu toparlanmaya dikkat çekerek
2010 Nisan ay› ortas›na kadar kuvvetli bir düzelmenin gözlendi¤ini söylüyor. Erkinöz’e göre, nisan ay›ndan itibaren piyasalarda yaﬂanmaya baﬂlanan sert bozulmalar, sab›kal› ülkelerin kamu borçlar›n› çevirmekte zorlanacaklar›na yönelik kayg›lardan ve
y›l›n ikinci yar›s›nda ekonomik aktivitede beklenenin ötesinde bir yavaﬂlama olabilece¤ine yönelik korkulardan kaynaklan›yor. Standard Ünlü direktörlerinden Esen Raifo¤lu ise
krizde ayakta kalan yat›r›m bankalar›n›n fonlama ihtiyaçlar› için
mevduat toplamaya yönelmelerinin Wall
Street’in sonu oldu¤unu düﬂünüyor: “Risk iﬂtah› azald›¤› gibi, yeni kurallarla
riskli yat›r›mlara ayr›labilecek fonlar azalt›ld›, hatta bankalar daha riskli enstrümanlara yat›r›m yapan bölümlerini/fonlar›n› temelli kapatma karar› ald›.”

Geliﬂmekte olan ülkeler görece risksiz
Dünya ekonomisinin genel gidiﬂat›nda bu geliﬂmeler yaﬂan›rken, ülkeler baz›nda arac› kuruluﬂlar, yat›r›mc›s›na belirsizliklerin daha yo¤un görüldü¤ü
Euro Bölgesi’nden ve Çin’den uzak durmay›; ABD ve Japonya gibi geliﬂmiﬂ
ülkelerin yan› s›ra Brezilya, Türkiye, Hindistan ve Rusya gibi geliﬂmekte olan
ülke piyasalar›n› tavsiye ediyor. Murat Ülgen, bu y›l›n baﬂ›ndan itibaren dikkatlerin borçluluk konusuna çevrilmesiyle, bütçe dengesi daha olumlu duran, kamu borcuyla d›ﬂ borcu, milli gelirine oranla daha düﬂük olan ülkelerin nispeten daha iyi durumda olduklar›n› söylüyor. Ülgen bu noktada
Türkiye’nin de olumlu kategoride de¤erlendirilebilece¤ini belirtiyor.

Esen Raifo¤lu ise kriz döneminde piyasaya enjekte edilen yüklü miktarda likiditenin ekonomik
daralmay› engelleyemedi¤ini ancak bunun, krizde daha güvenli olarak görülen geliﬂmekte olan
piyasalara yüklü miktarda sermaye giriﬂine yol
açt›¤›n› savunuyor. Bu nedenle de Asya ve Latin
Amerika’n›n görece daha güvenli olarak alg›land›klar›n› ekliyor. Raifo¤lu, Yunanistan ve bu ülke
gibi benzer sorunlar yaﬂayan ‹spanya, Portekiz,
‹talya ve Macaristan’›n, borç sorunlar› nedeniyle

Ali ‹ncekara / BGC Partners Genel Müdürü

“Önümüzdeki 10 y›l regülasyon dönemi olacak” Kriz, küreselleﬂmenin etkisiyle di

er ülkelerdeki finans kurumlar›n›n
ard›ndan, bu kurumlar›n borçlar›n› üstlenen devletlere s›çrayarak yüksek borçlu tüm kurum ve devletleri tehdit eder hale geldi. 2007 y›l›nda
patlak veren bu krizin tekrar yaﬂanmamas› için denetleyici kurumlar, regülasyon ve sermaye yeterlili ini tüm finansal kurumlarda art›rarak
karﬂ›l›k verme aﬂamas›na geldiler. Dolay›s›yla 1990’larda baﬂlayan finansal liberalizasyon sona erdi. Önümüzdeki 10 y›l için ise bunun tam
tersinin yaﬂand› › ve kontrolün giderek artt› › bir döneme girilece i öngörülüyor.
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ﬁant Manukyan / ‹ﬂ Yat›r›m Uluslararas› Piyasalar Müdürlü
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“Düzenlemeler yetersiz ama olumlu”

ü Müdür Yard›mc›s›

Krizin piyasalar üzerinde iki etkisi oldu. ‹lk etki krizin en ﬂiddetli oldu u
dönemlerde görüldü ve bankalar türev pozisyonlar›n› kapatmak, SPV’lerini bilançolar›na almak, yeni de erlendirme modelleriyle sermaye yap›lar›n› geliﬂtirmek zorunda kald›. Bu süreçte kamu otoritelerinin piyasalara daha s›k müdahale etti ine
ﬂahit olduk. ‹kinci aﬂamada ise hasar tespiti yap›ld› ve regülasyonlar gündeme geldi. Haziranda kesinleﬂen haliyle ABD,
finansal sistemi ve bankalar› zapturapt alt›na almak için cari kurallar› ve gözetleyici otoritelerin sorumluluklar›n› de iﬂtirdi.

Ekonomik aktivitede beklenenden daha sert bir yavaﬂlamayla piyasalar›n
2010 y›l› içinde bir türbülans daha yaﬂamas›n› bekliyoruz. 2011’de de
benzer türbülans, geliﬂmiﬂ ülke merkez bankalar›n›n ilk faiz art›r›m›
sinyallerini kuvvetli bir ﬂekilde vermeye baﬂlamalar›yla yaﬂanabilecek.

Anne McBride / Grayling Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“‹letiﬂim, krizle mücadelenin dümeninde”

Son olarak BP ve Toyota örneklerinde gördü ümüz kötü
yönetilen iletiﬂim vakalar›, güveni sekteye u ratt›. Bu ﬂirketler, piyasa de erlerinin ciddi oranda düﬂtü ünü izlerken ayn›
zamanda da kriz yönetim çabalar›n›n halihaz›rdaki kötü sonuçlar›n hafifletilmesinde baﬂar›s›z oldu unu gördüler. Haziran
ay› itibar›yla BP’nin yaﬂad› › kriz devam ederek, ﬂirketin, hisse de erinin yüzde 55 oran›nda düﬂmesine sebep oldu. Bu
tür örnekler, sa lam bir kriz yönetim plan ve becerisinin gereklili ini görmek aç›s›ndan çok önemli.

Dobrinka Cidrof / Emerging Markets Managment L.L.C. Portföy Yöneticisi

“Çin ve Güney Avrupa en riskli bölgeler”

Çin’de gayrimenkul piyasas›nda oluﬂmaya baﬂlayan balonu
önlemek için may›s ay›nda baz› önlemler uygulamaya kondu. ﬁimdilik bu önlemlerin yeterli olaca › düﬂünülüyor. Aksi
takdirde al›nacak yeni bir dizi önlemle Çin’in büyümesi sert bir ﬂekilde aﬂa › çekilebilir, böylece korkulan ‘ikinci dip’
senaryosu hayata geçebilir. Bu da emtia fiyatlar›n›n ve akabinde di er finansal piyasalar›n tepetaklak aﬂa › gitmesine
sebep olabilir. Di er taraftan Güney Avrupa ülkelerindeki borçluluk da bir baﬂka s›k›nt›l› konu.

15

DOSYA
Esen Raifo¤lu / Standard Ünlü CFO

“Düﬂük enflasyon, büyüme için f›rsat”

Önümüzdeki dönemde
küresel piyasalar›n yak›ndan takip edece i en önemli risk unsurlar›; Avrupa
ülkelerinin borç sorunu, bu sorunun Avrupa bankalar›n› nas›l etkileyece i, bu
bankalar›n geçece i stres testinin sonuçlar›, küresel çapta bankalar›n sermaye
yap›lar›n› güçlendirme gereklili i, hükümetlerin alaca › bütçe tedbirleri ve tüm
bu faktörlerin bölge ve dünya ekonomisinin büyümesini nas›l etkileyece i
olarak öne ç›k›yor. Türkiye’nin de bu unsurlardan ne derece etkilenece i
yak›ndan takip edilecek. Öte yandan Türkiye’ye özel en önemli risk faktörü olas›
bir erken seçim. Son dönemde art›ﬂ gösteren terör de risk taﬂ›yor. Ancak
enflasyon beklentilerinin ve faizlerin düﬂük seyretmesi bir f›rsat teﬂkil ediyor.
Il›ml› büyüme ve enflasyon dengesi Merkez Bankas›’n›n faiz art›rmas› beklentisini ileriye erteledi, daha da önemlisi agresif bir art›ﬂ ihtimalini oldukça azaltt›.

risk unsuru taﬂ›d›klar›n› söylüyor. Brezilya, Türkiye ve Hindistan gibi
geliﬂmekte olan ülke piyasalar›n›n, risk unsurunun en az gözlendi¤i ülkeler oldu¤unu anlatan Raifo¤lu, Çin emlak piyasas›nda da bir balon
oluﬂtu¤u yönünde endiﬂelerin meydana geldi¤ini belirtiyor. ‹ﬂ Yat›r›m
Uluslararas› Piyasalar Müdürlü¤ü Müdür Yard›mc›s› ﬁant Manukyan da
benzer bir ﬂekilde, ABD’nin krizden ald›¤› derslerin, Latin Amerika, Asya ve Türkiye gibi yak›n zamanda krizle mücadele etmiﬂ ülkelerde yaﬂananlar› an›msatt›¤›n› belirtiyor: “Yak›n geçmiﬂte krizle yüzleﬂen ülkelere
bakt›¤›n›zda, herkesin evine bir çekidüzen verdi¤i ve bir sonraki krizin
bu bölgelere ç›kmad›¤›n› veya daha zay›f u¤rad›¤›n› görürsünüz. Bu nedenle ABD’nin önümüzdeki y›llarda daha risksiz bir bölge haline gelece¤ini söylemek mümkün.”
Ali ‹ncekara ise borçluluk oranlar›na dikkat çekiyor ve bu oran›n yan›
s›ra bütçe aç›¤› düﬂük olan, bunun yan›nda faiz d›ﬂ› fazla veren Orta ve
Kuzey Avrupa ülkelerinin ön plana ç›kt›¤›n› söylüyor. ‹ncekara’ya göre,
borçlulu¤un azalt›lmas›ndaki en önemli etken, büyümeyle birlikte faiz
d›ﬂ› fazlan›n verilebilmesi. Ancak Güney Avrupa ülkelerinde bunun tam
tersinin gözlendi¤ini söyleyen ‹ncekara, bu ülkelerin geçmiﬂ dönemde

Serhan Gök / UBS

“Fiyatlama cazibesini koruyor”

K›sa vadede büyüme için öncü
göstergeler doyma noktas›na gelmiﬂ görünse de genel olarak hisse senedi
piyasalar› fiyatlamas›n›n cazibesini korudu unu düﬂünüyoruz. Bu çerçevede
önerdi imiz ülkeler ABD, Japonya ve genel olarak Türkiye ve Rusya gibi
geliﬂmekte olan piyasa ekonomileri. Hazine bonolar› ve nakit pozisyonlarda
ise a ›rl›klar›n azalt›lmas›n› tavsiye ediyoruz.

Murat Ülgen / HSBC Baﬂekonomisti
TEMMUZ-EYLÜL 2010

“Güçlü ad›mlardan f›rsat do¤abilir” Bu y›l›n ikinci yar›s›yla ilgili belirsizlikler finansal piyasalar› önemli ölçüde meﬂgul edecek gibi
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gözüküyor. Belirsizlikler aras›nda ﬂunlar s›ralanabilir: Euro Bölgesi’ndeki baz› ülkelerin borç problemleri, bunlar›n finansal sisteme etkileri ve büyümeyi aﬂa › çekme riski, küresel finansal regülasyonlarla ilgili belirsizlik, Çin’deki ekonomiyi so utma önlemlerinin Asya ekonomilerine olas› olumsuz etkisi gibi hususlar. Küresel piyasalar için en önemli risk, ekonomik faaliyetlerin tekrar
zay›flamas› ve bunun istihdam piyasas›n› daha da kötüleﬂtirmesi riski. En önemli f›rsat ise küresel ekonomik dengesizliklerin
aﬂ›lmas› için at›lacak güçlü ad›mlar. Türkiye özelindeyse en önemli risk h›zla artan cari aç›k ve seçim dönemiyle ilgili olas› siyasi
belirsizlikler. Türkiye’nin kredi notunun yat›r›m yap›labilir seviyesine yükseltilmesi potansiyeli de f›rsat olarak öne ç›k›yor.

Erkin ﬁahinöz / Erste Group Araﬂt›rma ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›

“Geliﬂmiﬂlik ayr›m› sürüyor” Klasik geliﬂmiﬂ-geliﬂmekte olan ülke ayr›m›, kriz öncesinde oldu

u gibi kriz sonras› dönemde de
devam ediyor. Geliﬂmekte olan ülke ekonomilerinin geliﬂmiﬂ ülkelere nazaran çok daha h›zl› büyüme performans› göstermeye devam
edeceklerini göz önüne al›rsak son y›llardaki geliﬂmekte olan ülkelerin lehine olan e ilimin devam etmesi beklenmeli. Yüksek borç stoku
ve bütçe aç›klar›yla bo uﬂan ekonomiler piyasa profesyonellerince cezaland›r›l›rken, vergi gelirlerindeki azalmaya ra men mali disipline
sad›k kalan ekonomiler piyasalar›n gözdesi haline geliyor.

‹dil Da¤delen / Deutsche Securities Direktörü

“Yat›r›m, büyüme potansiyeline ba¤l›” 2009 y›l› sonunda ve 2010 baﬂ›nda Türkiye, di

er piyasalara nazaran
göreceli bir direnç sergiledi. Bunun en önemli sebebi Türk bankac›l›k sektörünün temiz, ﬂeffaf ve güçlü olmas›yd›. Türk
bankalar› bu kriz döneminde bilançolar›nda sakl› ‘iskeletler’ taﬂ›maman›n rahatl› ›n› yaﬂad›lar. Türk bankalar› ve dolay›s›yla
‹MKB, ‘emniyetli liman’ olarak görüldü. Bu görüﬂ ‹MKB’de kote olan ﬂirketlerin fiyatlar›na ve piyasa çarpanlar›na da yans›d›.
Ancak önümüzdeki dönemde ‹MKB'yi daha üst seviyelere itecek katalizör, ﬂirket kàrlar›n›n art›ﬂ› ve büyüme potansiyeli olacak.

Piyasalarda dalga dalga yay›lan ve
tüm dünya ekonomilerini etkisi
alt›na alan kriz, kaç›n›lmaz olarak
yat›r›mc›n›n da finans piyasalar›na
karﬂ› mesafeli bir duruﬂ
sergilemesine yol açt›.
mali aç›klar›n› borçla finanse ettiklerini ve borçluluk oranlar›n›n art›k sürdürülemez hale geldi¤ini
belirtiyor: “Daha da vahim olan nokta; bu ülkelerin
geçmiﬂ dönemde küresel rekabette sanayilerinin
çok ciddi darbe almas› sonucu d›ﬂ dünyaya satabilecekleri bir ürününün kalmam›ﬂ olmas› ve uygulanan k›s›tlay›c› mali politikalar sonucu büyüme potansiyellerinin de son derece düﬂük olmas›.”
Dobrinka Cidrof da Türkiye baﬂta olmak üzere kamu ve özel sektör borcu GSMH’ye göre düﬂük seyreden ve bankac›l›k sektörü krizden yara almam›ﬂ
ülkelerin görece daha iyi durumda olduklar›n› söylüyor. Deutsche Bank direktörlerinden ‹dil Da¤delen ise 2010’a baﬂlarken en çok tart›ﬂ›lan konulardan birinin büyüme oldu¤unu belirtiyor.

Enflasyon ve faiz stratejileri kritik önemde
Ekonomiyi yak›ndan takip eden uzmanlar geçti¤imiz dönemde yaﬂanan bu geliﬂmelerin, 2010’un sonu itibar›yla keskin dönüﬂümlere u¤ramayaca¤›n›,
ancak baz› k›p›rdanmalar›n yaﬂanabilece¤ini belirtiyor. Piyasalar›n son bir y›l içinde güçlü bir büyümeyi sat›n ald›¤›n› söyleyen Manukyan, son zamanlarda gelen verilerin güçlü bir büyümeyi desteklemedi¤ini belirtiyor. Bu nedenle y›l›n ikinci yar›s›n›n yavaﬂ
yavaﬂ büyümenin de fiyatlanmaya baﬂlayaca¤› bir
dönem olabilece¤ini vurguluyor. Avrupa ise y›l›n geri kalan›nda da borçlar›n› eritme çabalar›na devam

edecek gibi görünüyor. BGC Partners’dan Ali ‹ncekara, bunun bir sonucu
olarak büyümenin sekteye u¤rayabilece¤ini vurguluyor. ‹ncekara ayr›ca önümüzdeki alt› ay içinde devlerin; özellikle de Avrupa’n›n, borç düﬂürmeye ve
finansal aç›klar› kapatmaya yönelik önlem paketlerine devam etti¤i ve dolay›s›yla büyümenin yavaﬂlad›¤› bir dönem öngördüklerini söylüyor. ‹dil Da¤delen, Türkiye’nin bölgedeki en avantajl› ülke oldu¤unu anlat›yor. 2009’da
Balt›k ülkelerinden sonra en ciddi küçülmelerden birini yaﬂam›ﬂ ekonomilerden biri olan Türkiye’de, büyüme dinamiklerinin devreye girdi¤ini söyleyen
Da¤delen, Deutsche Securities’in Türkiye ad›na büyüme tahmininin yüzde
5.7 oldu¤unu belirtiyor. Grayling’den Anne McBride ise küresel ekonomik
gidiﬂat›n birdenbire de¤iﬂemeyece¤ini savunanlardan. McBride, buna ra¤men
güçlü ekonomilerin, kötü gidiﬂattan daha az etkilenece¤ini öngörüyor. “Sa¤lam yerli ekonomi ve dengeli bütçe aç›¤›yla birlikte de¤erli ve kârl› büyüme
oranlar›na sahip ﬂirketlerin oldu¤u ülkeler, seçici yat›r›mc›lar›n gözdesi olacak” diyen McBride, yat›r›mc›lar›n geliﬂmekte olan ülkelerde güçlü GSMH
oran› arad›¤›na dikkat çekiyor. UBS’den Serhan Gök de dünyada para ve mali politikalar›n ekonomik toparlanmay› yavaﬂlatmas› olas›l›¤›n›n en önemli
risk oldu¤unu söylüyor. Gök’e göre bir di¤er risk ise enflasyon.

‹ki farkl› senaryo
‹ﬂ Yat›r›m’dan ﬁant Manukyan, küresel piyasalardaki risklere iki farkl› bak›ﬂ
aç›s› getirilebilece¤ini söylüyor. “E¤er ‘Siyah Ku¤u’ bak›ﬂ aç›s›n› dikkate al›rsak, sistem, Avrupa’dan veya Amerika’dan ve hatta Çin’den gelecek bir ﬂokla
ikinci bir krize girebilir ve bu kez al›nacak bir önlem kalmad›¤›ndan iﬂler çok
daha kötü bir noktaya gelebilir. Veya merkez bankalar› harekete geçmekte
geç kalabilir. Bu durumda alt›n çok daha yüksek seviyelere gelecektir. Avrupa’n›n bütçeyi dengeleme ›srar› ABD tüketicisinin tasarruf iste¤iyle birleﬂerek
deflasyona yol açabilir” diyen Manukyan, ikinci bak›ﬂ aç›s›n› ﬂöyle özetliyor:
“Pollyanna bak›ﬂ aç›s›na göre ise ‘Sorunlar art›k çözüldü ve risk alma zaman›
geldi’ diyebiliriz. Bu durumda, teknoloji, alternatif enerji gibi h›zl› hareket
eden sektörler ve Brezilya, Avustralya gibi emtia zengini veya Çin ile yak›n
iliﬂkili ülkelerin yan› s›ra Türkiye de ön plana ç›kacakt›r. Realist bakt›¤›m›zda ise fiyat baz›nda çok ucuz bir piyasayla karﬂ› karﬂ›ya de¤iliz. Bu nedenle
temettü getirisi yüksek ﬂirketler ve ﬂirket bonolar› çekici alternatifler olabilir.”
“Piyasalarda ikinci bir dip görülür mü?” sorusu da yine endiﬂeler aras›nda. ﬁahin Erkinöz de buna dikkat çekiyor ve finans piyasalar›ndaki riskleri üç baﬂl›kta s›ral›yor: Ekonomik aktivitede ilki kadar keskin olmasa da ‘ikinci dip’
riski, Avrupa ülkelerinde ‘borcu geri ödeyememe’ noktas›na gelinmesi ve
merkez bankalar›n›n para politikas› hatalar›. Erkinöz, Türkiye’nin siyasi belirsizlik ya da borç problemleri gibi riskleri olsa da yat›r›m yap›labilir bir ülke statüsüne eriﬂmesi, büyüme performans›, mali kurallar›n baﬂar›yla uygulanmas›yla ‘yükselen y›ld›z’ özelli¤ini korudu¤unu söylüyor.
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Fortune Genel Yay›n Yönetmeni Ali A¤ao¤lu

“Krizi aﬂmak için

bat›n›n
uzlaﬂmas›
gerek”

TEMMUZ-EYLÜL 2010

Ali A¤ao¤lu, Avrupa’n›n gündemindeki
regülasyonlara arka ç›k›yor. Bu
görüﬂünü; “Türkiye’nin 2001 y›l›nda
yaﬂad›¤› krizin ard›ndan uygulad›¤›
regülasyonlar›n son bunal›m›
engellemede ne kadar etkili oldu¤unu
gördük” sözleriyle destekliyor.
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1990’l› y›llar finansal liberalizasyon dönemiydi, ﬂimdiyse devir tersine döndü; önümüzdeki dönemde piyasalar› s›k› regülasyonlar bekliyor görünüyor. Siz bu düﬂünceye kat›l›yor musunuz? Sizin bak›ﬂ aç›n›za göre uluslararas› finans piyasalar› krizden ne gibi dersler ç›kard›
ve bu kriz, bak›ﬂ aç›lar›n› nas›l de¤iﬂtirdi?
Bu konuda ABD ile Avrupa henüz anlaﬂamad›lar. IMF de taraflardan biri
olarak geliﬂmeleri uzaktan izliyor. IMF’ye verilen yeni misyon, finansal koordinasyonu sa¤lamas› yönünde. Ama bu görev tan›m› hâlâ net olarak belirlenemedi. G-20’nin alt›nda bir yerde, ama tam olarak nerede oldu¤u belli de¤il. Di¤er taraftan G-20 do¤ru düzgün çal›ﬂm›yor. Krizin patlak verdi¤i dönemde herkes görüﬂ ve güçbirli¤i yapt› ama ﬂimdi iﬂin içine ç›karlar
girdi. Bu nedenle arada belirli konularda anlaﬂma güçlü¤ü yaﬂan›yor. Ve bu

anlaﬂmazl›k devam edecek gibi görünüyor. ABD
hiçbir ﬂekilde regülasyon taraftar› de¤il, çünkü
Wall Street yönetim üzerinde çok etkin. Avrupa
ise tam tersine reel üretim üzerine kurulu bir
ekonomiye sahip oldu¤u için bankac›l›k sistemine odaklan›yor ve bu sistem paralelinde eskiye
göre daha fazla risk almak istemiyor. Bu nedenle arada bir anlaﬂmazl›k söz konusu.
Sizce bunlardan hangisi finansal piyasalar›n
gelece¤i aç›s›ndan daha sa¤l›kl›?
Türkiye bankac›l›k konusunda yaﬂad›¤› dene-

“

Regülasyonlar konusunda bir karara
var›lmas› çok önemli. Böyle bir karar ç›kmazsa
o zaman s›k›nt›l› süreç devam edebilir. Birinci
dalgan›n ard›ndan ikinci dalga en büyük korku.
Ancak problemler ertelendikçe s›k›nt› da sürecek.

Ali
A¤ao¤lu
kimdir?
1986-1998 aras›nda
önce ‹ngiliz The
Standard Chartered
ve Alman
Westdeutsche
Landesbank’ta 13 y›l
fon yöneticili i yapan
Ali A ao lu, daha
sonra üç y›l
Egebank’ta, bir y›l da
TMSF’de çal›ﬂt›.
Fortune Genel Yay›n
Yönetmeni Ali
A ao lu Vatan
gazetesindeki ekonomi yazarl› ›n›n yan›
s›ra, CNBC-e’de
ekonomi program›
yap›yor.

yimlerle önemli say›daki regülasyonu çok önceden hayata geçirmiﬂ olman›n avantaj›n› yaﬂad›.
Bu nedenle ben Avrupa’n›n görüﬂünü destekliyorum. Ancak regülasyonlar yap›l›rken bankalara
yeni vergi yükleri getirilmemeli. Bunun yerine
bankalar›n yeterlilik rasyolar›yla ve risklerin do¤ru ölçülmesiyle kontroller s›k›laﬂt›r›lmal›.
Peki anlaﬂmazl›k devam ederken yeni bir Yunanistan vakas› yaﬂan›r m›?
Bu anlamda borç rasyosunun GSMH’ye oran›
yüzde 75-80’in üzerinde olan tüm ülkeler

potada. Bence Avrupa’da Hollanda d›ﬂ›nda hiçbir ülke risksiz de¤il.
Ama bu, bir sorun ç›kt›¤›nda hepsinin bataca¤› anlam›na gelmiyor.
Yine de bir-iki ülkede gönüllü ya da zorunlu konsolidasyonlar yap›lmal›. Yoksa ‹ngiltere ve ABD’yi de içine alacak k›s›r bir döngünün içine girilmesi muhtemel.
Y›l sonunda oluﬂacak tablo hakk›nda öngörüleriniz neler?
Regülasyonlar konusunda bir karara var›lmas› çok önemli. Ama böyle bir
karar ç›kmazsa, o zaman s›k›nt›l› süreç devam edebilir. Birinci dalgan›n ard›ndan ikinci dalga en büyük korku. Bence ﬂu ana kadar krizi çözmeye, bir
daha bu sorunla karﬂ›laﬂmamak için önlemler almaya yönelik olarak kimse bir ﬂey yapmad›. Problemler ertelendikçe s›k›nt› da sürecek.
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Peki ihraçç› taraf›nda görüntü nas›l? Halka aç›k ﬂirketler yat›r›mc›y›
çekme ve bilgilendirme konusunda üzerine düﬂeni yap›yor mu?
Bu konuya kendi deneyimlerimden yola ç›karak cevap verebilirim. Biz
‘Fortune 500’ s›ralamas›n› haz›rlarken çok zorlan›yoruz. Baz› ﬂirketlerin
finansal bilgilerine zaten ulaﬂam›yoruz. Çok ﬂeffaf sand›¤›m›z ﬂirketler bile iﬂ finansallara gelince kapal› kutuya dönüﬂüyor. Galiba bu bir kültür
meselesi. Bu konuda kanuni oldu¤u kadar baz› sosyal sorumluluklar›n da
olmas› gerekiyor. ‹ﬂte yat›r›mc› iliﬂkileri, bu sorumluluk bilincinin oluﬂturulmas› için çok önemli.

borsa baﬂkanl›¤› döneminde bireysel yat›r›mc›
piyasaya küstürüldü. Eskiden s›radan vatandaﬂ, hazine bonosu al›rd›, ama art›k o da kalmad›. Bu yat›r›mc›lar kurumsal yat›r›mc›ya da
gitmiyor... Böyle olunca onlar›n da yönettikleri portföy baﬂ›na düﬂen yükleri iyiden iyiye art›yor. Bu yüzden en az›ndan kurumsal yat›r›mc›lar›n operasyonel maliyetlerini düﬂürürek iﬂe baﬂlamak gerekiyor.

SPK Baﬂkan› Vedat Akgiray’›n bir aç›klamas› var: “Yat›r›m deyince halk›n akl›na sermaye piyasas› gelmedikçe piyasan›n olgunlaﬂt›¤›n› söyleyemeyiz”. Siz bu konuda ne düﬂünüyorsunuz? Halk neden bu kadar mesafe ald›? Geliﬂmenin yolu halk› da iﬂin içine çekmekten mi, yoksa uluslararas› piyasalarda daha etkin bir rol oynamaktan m› geçiyor?
Bugün hâlâ dövizin yat›r›m arac› oldu¤u yönünde bir alg› var. Türkiye’deki yat›r›mc›, b›rak›n hisse senetlerini ve yat›r›m fonlar›n›, hazine
bonosunu bile tan›m›yor. Bunun çeﬂitli nedenleri var. Mesela önceki

Ernst&Young’dan Metin Cano¤ullar›, geçti¤imiz günlerde bir toplant›da baz› rakamlar dile getirdi: 2009 y›l›nda dünyada 577 (112
Çin, 25 ABD, alt› Japonya, bir Türkiye), 2010
y›l›n›n ilk üç ay›nda ise Türkiye’de iki, Çin’de
81, Hindistan’da 19, ABD’de 16 halka arz gerçekleﬂti¤i bilgisinin yan› s›ra ‹MKB’de iﬂlem
gören ﬂirket say›s› 315’ken, Malezya’da bin,

Çok ﬂeffaf sand›¤›m›z ﬂirketler bile iﬂ finansallara gelince kapal› kutuya dönüﬂüyorlar. Galiba bu
bir kültür meselesi. Bu konuda kanuni oldu¤u kadar baz› sosyal sorumluluklar›n da olmas›
gerekiyor. ‹ﬂte yat›r›mc› iliﬂkileri, bu sorumluluk bilincinin oluﬂturulmas› için çok önemli.

“Bireysel yat›r›mc›
yük gibi görülüyor”

TEMMUZ-EYLÜL 2010

Yat›r›mc› iliﬂkileri halka aç›k ﬂirketin olmazsa
olmaz›. Ama Türkiye’de maalesef hâlâ bu iﬂ,
kurumsal yat›r›mc› odakl› yap›l›yor. Bireysel yat›r›mc›, pek çok ﬂirket için yük gibi görünüyor.
Bence ﬂirketler, bireysel yat›r›mc›ya da en az
kurumsal yat›r›mc› kadar önem ve de er
vermeli. Çünkü onlar da sonuçta ﬂirketin orta›. ‹ﬂte halka aç›lmak istemeyen ﬂirketlerin de
en büyük derdi bu. Yat›r›mc› iliﬂkileri derdiyle
u raﬂmak istemiyorlar. Bir de toplum olarak
iletiﬂimden kaç›nan bir yap›m›z var.
Bilgilendirme bizim için bir yük gibi geliyor.
Yine de ülkemizde bu konuda katedilen mesafe umut veriyor. Ama daha gidecek çok fazla
yol var önümüzde.
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Hindistan’da bin 500 oldu¤unu belirtti. Bu
tabloyu de¤erlendirebilir misiniz? Bununla
birlikte ‹MKB Halka Arz Seferberli¤i baﬂlatt›.
Tüm bunlar›n ›ﬂ›¤›nda gelecek nas›l görünüyor?
Bizde 70 milyona 750 milyarl›k ekonomi göz
önüne al›nd›¤›nda bu konuda çok da büyük bir
sorun yaﬂad›¤›m›z› düﬂünmüyorum. Bir de Çin
ve Hindistan gibi ülkelerle nüfusu baz ald›¤›m›zda karﬂ›laﬂt›rman›n çok da sa¤l›kl› olamayaca¤›n› görürüz. Mesela bir Malezya, bizden çok
ileride. Gerçekten de 1998 krizini çok iyi kulland›lar. Biz 2001 krizini onlar kadar iyi kullanamad›k. Tabii bunda onlar›n petrol ihraç eden
bir ülke olmalar›n›n da bir etkisi var. Çin de keza, bölgeye yap›lan yat›r›mlar göz önüne al›nd›¤›nda bambaﬂka bir dünya.
Peki bölgeyi göz önüne al›rsak ‹stanbul’un
Moskova ve Dubai’yi alt etme ﬂans› var m›?
Çok önemli bir f›rsat var önümüzde. Ama bir
bina inﬂa ederek finans merkezi olamazs›n›z.
Bu konuyla ilgili olarak emlakç›lar, Ataﬂehir’de
kendilerine güzel bir pazarlama alan› oluﬂturdular. Yine de Türkiye’nin önemli avantajlar›
var. Mesela bugüne kadar Avrupa’n›n finans
merkezi olan Londra, son al›nan vergi kararlar›yla bu özelli¤ini kaybedecek. Hatta ﬂimdiden
bunun örneklerini görüyoruz. Örne¤in HSBC
iki y›l önce genel müdürlü¤ünü Singapur’a taﬂ›d›. ﬁimdi soru, Londra’n›n bu unvan›n› kimin
alaca¤› yönünde. Moskova’da üç y›l görev yapm›ﬂ biri olarak bu ﬂehrin finans merkezi olamayaca¤›n› düﬂünüyorum. Ancak sadece eski Sovyetler Birli¤i ülkelerinin merkezi olabilirler.
Dubai güzel binalar yapt›. Bunu vergi teﬂvikleriyle destekleyebilirlerse belki iddial› hale gelebilirler. Türkiye de e¤er gerekli düzenlemeleri
yaparsa Avrupa ve ABD’deki yat›r›mc›y› çekecektir. Ama ülkemiz maalesef yat›r›mc›lar›n istedikleri düzenlemeleri karﬂ›layamayacak kadar kat› bir yap›ya sahip. Bu nedenle finans
merkezi haline gelmek hiç de kolay de¤il.
SPK’n›n son dönemde düzenlemeler konusunda daha proaktif davrand›¤›n› söyleyebilir miyiz?
Evet, ama SPK belli bir yere kadar düzenleme
yetkisine sahip. ‹MKB gibi SPK da iﬂlem hacmini ve bireysel iﬂlemleri etkileyebilecek
durumda Rusya, Bulgaristan, Orta Asya’n›n
bat›s›, Kuzey Afrika gibi bölgelerin finans merkezi olmak bambaﬂka bir iddia. Bu SPK’y› aﬂan
bir konu. Bence bunun çözümü finansal serbest bölge oluﬂturmaktan geçiyor. Bunun için
de devlet tüm organlar›yla koordine bir ﬂekilde hareket etmeli.

KAPAK KONUSU
Bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara
stratejilerini çeﬂitlendirme imkân› veren
arac› kuruluﬂ varantlar›, gündemde yerini
al›yor. Piyasaya yeni bir soluk getirecek bu
yat›r›m arac›na çok yak›nda ‹MKB
üzerinden tüm yat›r›mc›lar eriﬂebilecek.

Albert Krespin
Deutsche Securities
Menkul De erler A.ﬁ.

Sermaye piyasas›nda
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varant
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devri baﬂl›yor

Bir bak›ﬂta varantlar
I

Tüm sermayeyi riske atmadan yat›r›m imkân› tan›rlar.
Hem yükselen hem de düﬂen piyasada yat›r›m yapma
imkân› sa larlar.
I ‹ki yönde de kald›raç sa layarak yat›r›mc›lara beklentileri yönünde kald›raçl› yat›r›m imkân› verirler.
I Yat›r›mc›lar›n kayb› ödedikleri primle (varant›n de eri)
s›n›rl›d›r.
I ‹MKB’de iﬂlem görürler, aynen hisse senedi gibi al›n›p
sat›l›rlar. Aç› a sat›ﬂ imkân› yoktur, bu yüzden teminat
gerekmez.
I Yat›r›m bankalar› ve finansal kuruluﬂlarca ihraç edilir.
I Yat›r›mc›lar varant ihraçç›s›n›n kredi riskini taﬂ›rlar.
I Ürün yelpazesi çok geniﬂtir.
I Piyasa yap›c›l› › sayesinden yat›r›mc›lar›n likidite riski
en alt düzeydedir.
I

Varant nedir?
Varantlar, hisse senedi piyasas›na ‘daha az maliyetli
ve s›n›rl› sermayeyi riske atarak’ yat›r›m imkân› sa¤layan menkul k›ymetlerdir. Teknik aç›dan ise menkul k›ymetleﬂtirilmiﬂ opsiyonlard›r. Varantlar ucuzdur, çünkü piyasada iﬂlem gören ‘de¤er’, bir alma ya
da satma hakk›n› temsil eder. Bu hakk›n de¤eri, varant›n dayand›¤› varl›¤›n küçük bir kesridir. Di¤er
taraftan risk kontrollüdür, çünkü yat›r›mc›lar tüm
sermayelerini de¤il, sadece ödedikleri primi riske
atarak hisse senetlerinde kendi beklentileri yönünde
yat›r›m yaparlar.

Baﬂar›l› bir piyasa için sac aya¤›
Uluslararas› baﬂar›l› örnekleri inceledi¤imizde varant
piyasas›yla ilgili üç özellik ön plana ç›k›yor: Ürün çeﬂitlili¤i, piyasa yap›c›l›k (likidite sa¤lama) ve e¤itim
faaliyetleri.
Ürün çeﬂitlili¤i: Varantlar›n bir opsiyon kâr-zarar profiline sahip oldu¤undan bahsetmiﬂtik. Bu yüzden varantlar, dayanak varl›ktaki geliﬂmelere oldukça du-

Yap›land›r›lm›ﬂ Araçlar
Yat›r›m
Ürünleri

Kald›raçl›
Ürünler
Kald›raçl› Ürünler
Dayanak varl›¤›n performans›na düﬂük maliyetli ve
kald›raç kullanarak yat›r›m yapabilmeyi sa¤layan
k›sa vadeli yat›r›m araçlar› - varantlar

Getiri

Türkiye

varant piyasalar›na haz›r... Sermaye
piyasas›nda yüksek derinli¤e ra¤men ürün gam›n›n
dar olmas›, yat›r›mc›lar›n görece k›sa vadeli bir ufka
sahip olmalar› ve kald›raçl› bir piyasa olan vadeli
iﬂlem kontratlar›n›n baﬂar›s›, Türkiye’de varantlar›n
baﬂar›l› olabilece¤inin göstergeleri... Varantlarla birlikte, tezgahüstü piyasada sadece küçük bir yat›r›mc›
kitlesinin eriﬂimine aç›k olan opsiyon ve
yap›land›r›lm›ﬂ araçlar tüm yat›r›mc›lar›na ulaﬂm›ﬂ
olacak ve Türkiye’de ilk kez yat›r›mc›lar, düﬂen
piyasada ‹MKB-30 hisse senetlerine yat›r›m yapabilecekler.
‹MKB üzerinden tüm yat›r›mc›lar›n eﬂit ﬂekilde ve kolayl›kla eriﬂebilece¤i bu yeni yat›r›m arac›, yat›r›mc›lara hisse senetleri, endeksler ve özelleﬂtirilmiﬂ sepetler
üzerine hem yükselen hem de düﬂen piyasada beklentilerine dönük yat›r›m yapma imkân› verecek.
Varantlar asl›nda çok daha geniﬂ ‘yap›land›r›lm›ﬂ
araçlar piyasas›’n›n büyük bir alt kümesini oluﬂturuyor. Baﬂta Almanya olmak üzere, ‹sviçre, ‹talya,
Avusturya, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve
Güney Afrika gibi ülkelerde bu piyasa baﬂar›l› ﬂekilde iﬂliyor ve büyüyor. Varantlar, yap›land›r›lm›ﬂ
araçlar evreninde risk getiri profili aç›s›ndan daha k›sa vadeli riskli araçlar kategorisinde de¤erlendiriliyor. Küresel piyasalardaki ürün say›lar› incelendi¤inde en çok ilgi gören ve ihraç edilen ürünlerin, varantlar oldu¤u gözleniyor.

Kald›raçl›
Ürünler

Yat›r›m Ürünleri
Göreceli olarak daha uzun vadeli yat›r›m araçlar›
Dayanak varl›kla birebir getiri sa¤layan,
korumal› veya getiri artt›r›c› ürünler sermaye garantili sertifikalar

Yat›r›m
Ürünleri

Risk

yarl› yat›r›m araçlar›d›r. Piyasa koﬂullar› de¤iﬂtikçe ve vade sonu yaklaﬂt›kça, farkl› vade sonlar› ve farkl› kullan›m fiyatlar› üzerine dayanan
farkl› varantlar›n piyasaya ihraç edilmesi gerekecek. Böylece farkl› risk
profillerine ve ihtiyaçlara hitap eden ürünler ayn› anda piyasada bulunacak. Örne¤in; bir Arçelik hissesi üzerine iki farkl› vadede üç farkl›
kullan›m fiyatl› toplam alt› adet ‘ALIM’ ve bir o kadar da ‘SATIM’ varant› ayn› anda iﬂlem görebilir.
Dayanak varl›klardaki çeﬂitli¤i ve farkl› ihraçç›lar› da göz önüne al›n›rsa
yüzlerce hatta binlerce ürünün ayn› anda piyasada iﬂlem görebilece¤i
gerçe¤i ortaya ç›kar.
Ürünlerdeki bu çeﬂitlili¤i bir süpermarket benzetmesiyle anlatabiliriz.
Baﬂar›l› bir piyasada ihraçç›lar raflar›n› dolu tutmal› ve daha yat›r›mc› talebi oluﬂmadan ürünleri raflar›nda sergileyebilmelidir. Yat›r›mc› market
kap›s›ndan içeri girdi¤inde farkl› ürünleri raflarda görebilmesi gerekir.
Piyasa yap›c›l›¤›: Süpermarket benzetmesinden devam edersek, raflardaki her ürünün bir fiyat etiketi de olmal›d›r. Fiyat etiketi olmayan bir
ürünü sat›n alabilmek mümkün olmaz. Bu fiyat etiketinin, piyasa koﬂul23
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Varantlar k›sa ve orta vadeli kald›raçl›
yat›r›m özelli¤iyle Türkiye’deki yat›r›mc› profiline
hitap ediyor. Daha muhafazakar
yat›r›mc›lar içinse, risk kontrollü yat›r›m
imkân› sa¤lamalar›ndan dolay› varantlar›n
tercih edilebilece¤ini düﬂünüyoruz.

lar›na uygun olarak sürekli güncellenmesi beklenir. Zira yat›r›mc›lar›n
bu ürünleri güncel fiyatlardan al›p satma rahatl›¤›na sahip olmalar› gerekir. Piyasa yap›c›l›¤›n›n önemi de burada ortaya ç›kar. Piyasa yap›c›l›¤›, hem ürünlerin gerçekçi fiyatlar› konusunda piyasay› yönlendirir hem
de bu fiyatlar civar›ndan mümkün oldu¤unca dar makasla al›m-sat›m
imkân› sa¤layarak likidite riskini en aza indirir.
E¤itim faaliyetleri: ‹hraçç›lar ve ‹MKB ya da arac› kurumlar gibi di¤er piyasa kat›l›mc›lar›, gönüllü olarak yat›r›mc›lar›n e¤itimine destek vereceklerdir. Bu amaçla, yaz›l› ve görsel bas›n, internet, yard›m hatt› gibi ortamlar üzerinden yat›r›mc›lar›n e¤itimi için kampanyalar düzenlenmesi gerekir. Seminerler, paneller, broﬂürler ve e¤itim dokümanlar› arac›l›¤›yla sürekli yat›r›mc›lara dönük e¤itim çal›ﬂmalar›yla yat›r›mc›lar›n genel bilgi
düzeyi zaman içinde art›r›lmal›d›r.

Odakta kurumsal yat›r›mc›lar da var

TEMMUZ-EYLÜL 2010

Varantlar, temel olarak bireysel yat›r›mc›lara dönük ürünler olmas›na
ra¤men Türk piyasas›nda ürün çeﬂitlili¤indeki eksiklikten dolay›, kurumsal yat›r›mc›lar›n da ilgi gösterece¤i ürünler olmaya aday.
Türkiye’deki yat›r›mc› profili, varant piyasas›n›n geliﬂmesine uygun bir
yap›da. Yerli yat›r›mc›lar daha çok k›sa vadeli bir ufka sahip. Ortalama
hisse tutma süresi bir aydan k›sa, hatta iki haftan›n alt›na indi¤i dönemler bile yaﬂand›. Varantlar k›sa ve orta vadeli kald›raçl› yat›r›m özelli¤iyle bu yat›r›mc› profiline hitap ediyor. Daha muhafazakâr yat›r›mc›lar
içinse, risk kontrollü yat›r›m imkân› sa¤lamalar›ndan dolay› varantlar›n tercih edilebilece¤ini düﬂünüyoruz.
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‹lk aﬂamada ‹MKB-30
hisseleri iﬂlem görecek
SPK tebli¤i kapsam› ilk aﬂamada ‹MKB-30 hisseleri,
bu hisselerden oluﬂturulabilecek özelleﬂtirilmiﬂ sepetler ve ‹MKB endeksleri üzerine varant ihraç edilmesine izin veriyor. Deutsche Bank olarak ilk aﬂamada ‹MKB-30 içerisindeki en büyük ve en likit iki ya
da üç hisse senedi üzerine ve ‹MKB-30 endeksi üzerine yaz›lm›ﬂ de¤iﬂik kullan›m fiyatlar›na ve vadelere
sahip ‘ALIM’ ve ‘SATIM’ varantlar›yla piyasaya ç›kmay› düﬂünüyoruz. Dayanak varl›klar›n seçilmesinde likidite ve piyasa de¤erinin yan› s›ra sektörel çeﬂitlili¤e de dikkat ediyoruz.
Bu haliyle, ilk günden piyasada 10-15 adet Deutsche
Bank taraf›ndan ihraç edilmiﬂ varant görmek mümkün olabilir. Piyasa aç›ld›ktan sonra dayanak varl›k
say›s›n› art›rarak orta vadede likiditesi risk yönetimine imkân veren tüm dayanak varl›klara ürün gam›m›z› geniﬂletmek arzusunday›z. Piyasadaki geliﬂmelere ba¤l› olarak ilk birkaç ay›n sonunda 30-40 aras›
taraf›m›zca ihraç edilmiﬂ varant› piyasada görebiliriz.
Piyasa aç›ld›ktan sonra 12 ayl›k perspektifte Deutsche Bank’›n ürün say›s› 200’ün üzerine ç›kabilir. Di¤er ihraçç›larla bu say› daha da artabilir.

Varantlar›n fiyatlamas›
Gerek vade içindeki gerekse de vade sonundaki davran›ﬂlar› aç›s›ndan varantlar›n opsiyonlardan bir fark› yok. Dayanak varl›k spot fiyat›, içsel oynakl›k
(implied volatility), kullan›m fiyat›, vadeye kalan
gün, faiz oran›, temettü beklentisi de¤iﬂkenleri varantlar için de kullan›l›yor. Varant piyasas›nda ‹MKB
kurallar› gere¤i, iﬂlemler ancak piyasa yap›c›s› kotasyon aral›¤›nda gerçekleﬂiyor. Bu yüzden varantlar›n
fiyatlamas›nda ihraçç›n›n ileriye dönük beklentileri
(oynakl›k, temettü ve faiz) önem kazan›yor. Bunlar›n en önemlisi olan içsel oynakl›k beklentisi, varant
fiyatlar›n›n ﬂekillenmesinde önemli rol oynuyor.

K›sa vadede varant fiyat›na
etki eden faktörler
Vadesine yeterince uzun zaman olan varantlar için
(üç aydan daha uzun), k›sa vadede oynakl›¤›n çok
de¤iﬂmedi¤i durumlarda (özellikle ayn› gün içerisinde) varant fiyat›n›n en önemli belirteci, dayanak varl›k spot fiyat› olarak öne ç›k›yor. ‹hraçç›lar, dayanak
varl›ktaki anl›k hareketleri varant fiyatlar›na yans›tarak piyasa yap›c›l›, çoklu fiyatl›, sürekli müzayede
sistemiyle piyasaya kotasyonlar›n› yans›t›yorlar.
Günlük ya da birkaç günlük yat›r›m perspektifinden
bak›ld›¤›nda varantlar bir kald›raçl› hisse senedi piyasas› gibi davran›rlar. Di¤er bir deyiﬂle varant fiyatlar› neredeyse sadece dayanak varl›k spot fiyat›ndaki
yüzdesel de¤iﬂimlere bir kald›raç oran›yla tepki veren bir yat›r›m arac› niteli¤ine bürünüyor. Yat›r›m
ufku uzad›kça di¤er faktörler de iﬂin içine giriyor;
özellikle oynakl›k ve vadeye kalan gün varant fiyat›nda önemli etkilere sebep oluyor.

Varantlar nas›l çal›ﬂ›r?
Varantlar›n hisse senetlerine yat›r›m›n ucuz ve kontrollü alternatifi oldu¤undan bahsetmiﬂtik. ﬁimdi,
varantlarla yat›r›m›, do¤rudan dayanak varl›¤a yat›r›m›yla k›yaslayal›m.
Yat›r›mc›, 22 ﬁubat tarihinde 6 TL ödeyerek do¤rudan ABC hissesine yat›r›m yapabilece¤i gibi, 75 kuruﬂ ödeyerek alt› ay vadeli, 6 TL kullan›m fiyatl› ABC
hissesi üzerine yaz›lm›ﬂ ‘ALIM’ varant› alabilir.
Vade içinde (örne¤in 8 Mart tarihinde) hisse senedinin 50 kuruﬂ de¤er kaybetti¤i ve kazand›¤› durumlarda al›m varant› 27 kuruﬂ zarar veya 32 kuruﬂ kâr
eder. Vade sonundaki durumu inceledi¤imizde ABC
hissesinin vade sonunda 2 TL zarar veya 2 TL kâr etmesi durumunda varant s›f›r de¤erde son bulur ya
da 2 TL de¤erinde itfa olur.
Yat›r›mc› 75 kuruﬂa bir varant almakla yetinmeyerek
en uç durumda örne¤in 6 TL ile sekiz adet ‘ALIM’

Hüseyin Erkan / ‹MKB Baﬂkan›

“Piyasada kal›c›
olmas› çok önemli”
‹MKB olarak SPK, Takasbank, Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu ve potansiyel ihraçç›larla
koordineli bir çal›ﬂma yürüttük. Gerek yasal düzenlemelerin yap›lmas› gerekse
al›m-sat›m sisteminin yap›land›r›lmas›
aﬂamalar›nda özellikle piyasadan çok
önemli katk›lar elde edildi. Ad› geçen
tüm kurumlar›n kat›l›m›yla çeﬂitli konferans, toplant› ve e itim programlar› düzenlendi. ‹MKB’nin internet sayfas›nda varantlara iliﬂkin yeni bir bölüm oluﬂturduk.
Varantlar›n iﬂlem görmesine iliﬂkin olarak ilk ﬂart, ihraçç›n›n tebli ile
belirlenen yeterli kredi derecelendirme notuna sahip olmas›. Varantlar,
‹MKB’nin hesaplad› › tüm endeksler ve ‹MKB-30 Endeksi’nde yer
alan hisse senetlerine dayal› olarak ç›kart›labilece i gibi, kurulca uygun görülmesi durumunda, konvertibl döviz, k›ymetli maden, emtia,
geçerlili i uluslararas› alanda genel kabul görmüﬂ endeksler de varanta dayanak teﬂkil edebilirler. Bu yeni ürün, tüm piyasa kat›l›mc›lar› gibi
bizleri de heyecanland›r›yor. Ancak bu ürünün piyasaya kazand›r›lmas›n›n yan›nda kal›c› olmas› da büyük önem arz ediyor.

varant› sat›n alabilir. Bu durumda asl›nda kald›raç imkân›n› sonuna kadar kullanm›ﬂ olur. Kald›raç kullan›ld›¤› durumda kay›p kazanç miktar›n›n her durumda sekiz kat›na ç›kt›¤›n›n alt›n› çizmek gerekiyor. Yat›r›mc› ciddi kay›plara u¤rayabilece¤i hatta sermayesinin tamam›n› kaybedebilece¤i gibi, bu yat›r›mdan ciddi kâr elde ederek ç›kabilir. Varant
yat›r›mc›lar› varantlara yat›rd›klar› sermayenin tamam›n› kaybetmeyi
göze alabilmelidir. Varantlar, de¤eri s›f›ra inebilen menkul k›ymetlerdir.
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Varantlarla yat›r›m
Uluslararas› piyasalara bakt› ›m›zda, varantlar daha çok k›sa ve orta vadeli bir al›m-sat›m (trading) enstrüman› olarak
kullan›l›r. Yat›r›mc›lar, varantlar› vade sonuna kadar tutmak
yerine (veya Amerikan tipi varantlarda vade içinde kullanmak yerine) k›sa ve orta vadeli beklentilerine dönük olarak
al›p satarlar.
Dayanak varl› ›n yükselece i yönünde beklentisi olan yat›r›mc›lar ‘ALIM’ varantlar›n› alarak, dayanak varl› ›n düﬂece i
yönünde beklentisi olanlar ise ‘SATIM’ varantlar› alarak bu
beklentilerine yat›r›m yaparlar.
Varantlar t›pk› hisse senetleri gibi al›n›p sat›l›r. Aﬂa ›daki örnek, dayanak varl›ktaki de iﬂime ba l› olarak varantlarla nas›l yat›r›m yap›labilece ini aç›kl›yor. Burada ekranda varant
tahtalar›n›n veri yay›nc›lar›n ekranlar›nda gözükmesini bekledi imiz halini kullan›yoruz. Griyle boyal› fiyat ad›mlar›, piyasa
yap›c›s› kotasyonunun durdu u seviyeleri gösteriyor.
Bu örnekte 22 ﬁubat ve 15 Mart tarihleri aras›nda kurgusal
bir Garanti Bankas› ‘ALIM’ varant›n›n ve Garanti Bankas›’n›n
hissesinin yine kurgusal tahtas› görülüyor. Kurgusal olmakla beraber kullan›lan de erler gerçek hayatta karﬂ›laﬂ›labilece imiz durumlara yak›n.
Yat›r›mc› ‘GARAN’ hissesinin yükselece ini bekliyorsa, hisse senedini 6 TL ödeyerek do rudan alabilece i gibi, çok
daha küçük bir sermayeyi riske atarak, sadece 75 kuruﬂ
ödeyerek bir ‘GARAN ALIM’ varant›n› alarak yat›r›m yapabilir. Birkaç hafta sonra, e er yat›r›mc›n›n bekledi i gibi dayanak hisse de er kazan›rsa varant da de er kazan›r. Bu örnekte görülece i üzere 75 kuruﬂa al›nabilecek bir varant
89 kuruﬂa sat›labiliyor.

Riskli mi, de¤il mi?
Dikkatli okuyucular, varantlara yat›r›m›n riskini de¤erlendirirken bir çeliﬂkinin varoldu¤unu düﬂünebilirler.
Çünkü bir yandan varantlar›n ‘risk kontrollü yat›r›m imkân› sa¤lad›¤›’ belirtilirken, di¤er yandan ‘yat›r›lan tüm
sermayenin kaybolabilece¤inden’ bahsediliyor.
Varantlarla oluﬂturulan pozisyonun büyüklü¤ünün
de¤erlendirilmesi bu sözde çeliﬂkinin çözümü olabilir. Yat›r›mc›n›n kald›raç kullanmadan sermayesinin küçük bir k›sm›yla hisse pozisyonunu varantlarla al›rsa, hisse senedine do¤rudan yat›r›m yapmaya
göre daha az riskli bir pozisyona sahip olur. Yat›r›mc›, sermayesinin tümünü kald›raç kullanarak varant-

I

22 Șubat 2010
GARAN ALIM VARANTI
GADAC, 31 AĞUSTOS 2010, 6 TL

GARAN HİSSE SENEDİ

Lot

Alıș

Satıș

Lot

Lot

Alıș

Satıș

Lot

25.450

0,74

0,75

15.689

1.250.000

5,90

5,95

1.500.000

40.000

0,73

0,76

14.685

750.000

5,85

6,00

1.000.000

14.000

0,72

0,77

13.000

100.000

5,80

6,05

500.000

13.500

0,71

0,78

11.586

30.000

5,75

6,10

120.000

25.000

5,70

6,15

50.000

11.200
0,70
0,79
12.000
0,75 TL’den 15.000 adet GADAC AL
15 Mart 2010
GARAN ALIM VARANTI
GADAC, 31 AĞUSTOS 2010, 6 TL
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Lot
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Alıș

Satıș

GARAN ALIM VARANTI

Lot

Lot

Alıș

Satıș

Lot

17.500

0,89

0,90

18.000

2.000.000

6,25

6,30

2.100.000

17.200

0,88

0,91

22.000

1.000.000

6,20

6,35

1.100.000

13.500

0,87

0,95

13.500

500.000

6,15

6,40

500.000

12.000

0,99

1,00

12.000

35.000

6,10

6,45

200.000

75.000

6,05

6,50

50.000

11.200
0,95
1,10
11.200
0,89 TL’den 15.000 adet GADAC SAT

0.89-0.75=0.14 (Varant baﬂı
kâr yüzde 19 getiriye karﬂılık geliyor. Yatırımcı 15,000 x 0.14=2,100
TL kâr edebilir.)
I Dayanak varlık aynı dönemde
yaklaﬂık yüzde 5 getiri sa lıyor.
I Yüzde19’a karﬂı yüzde 5
kaldıracın 4 oldu u anlamına
geliyor.
I Yatırımcı varantlarını kullanmıﬂ
olsaydı 0.89 TL yerine varant
baﬂına 0.25 TL alabilecekti.

ABC 5.50TL
ZARAR TRYO.5
(% 8)

6 TL’den
ABC AL

H‹SSEYE
YATIRIM

KEND‹ SERMAYE KORUMALI FONUNU YARAT

0.75TL’den 1 ADET
6 TL KULLANIM
F‹YATLI ABC
ALIM VARANTI AL

ALIM VARANTI
ALARAK
YATIRIM

5.25 TL’yi FA‹ZE YATIR
KALDIRAÇLI YATIRIM YAP
ALIM VARANTI
ALARAK
YATIRIM

0.75 TL’den 8 ADET
6 TL KULLANIM
F‹YATLI ABC
ALIM VARANTI AL

ABC 6.50TL
KÂR TRYO.5
(% 8)

ABC 4.00TL
ZARAR TRYO 2.00
(% 33)
ABC 8TL
KÂR TRY 2.00
(% 33)

ABC 5.50TL
VARANT 0.48TL
ZARAR 0.27TL (% 36)
0.48-0.75

ABC 4.00TL
VARANT 0.TL
ZARAR 0.75TL
(% 100)

ABC 6.50TL
VARANT 1.07TL
KÂR 0.32TL (% 43)
1.07-0.75

ABC 8.00TL
VARANT 2.TL
KÂR 1.25TL
(% 166)

ABC 5.50TL
VARANT 0.48TL
ZARAR 2.16TL (% 36)
(0.48-0.75) X 8

ABC 4.00TL
VARANT 0.TL
ZARAR 6TL (% 100)

ABC 6.50 TL
VARANT 1.07 TL
KÂR 0.32T L (% 43)
(1.07-0.75) X 8

ABC 8.00TL
VARANT 2.00TL
KÂR 10.000 (% 166)

Varantlar›n kâr-zarar profili
lara yat›r›rsa, asl›nda çok daha büyük bir hisse pozisyonu alm›ﬂ olur. Bu durumda yat›r›mc› do¤rudan
hisseye yat›r›ma göre daha fazla risk al›r.
Özetlemek gerekirse, k›sa ve orta vadeli perspektifte,
varantlarla yat›r›m, kald›raç kullan›lmad›¤› durumda
do¤rudan hisse senetlerine yat›r›mdan daha az riskli bir yat›r›m alternatifidir.

Varantlar ve opsiyonlar
Yukar›da belirtili¤i üzere varantlar›n kâr-zarar profili opsiyonlarla ayn›. Bu ikisi aras›ndaki en önemli
fark, varantlar menkul k›ymet niteli¤indeyken opsiyonlar›n kontrat format›nda olmas›. Bu yüzden opsiyonlar VOB’da iﬂlem görürken varantlar ‹MKB’de
iﬂlem görecek. Varantlarda sadece ihraçç› piyasaya
karﬂ› k›sa pozisyon tutabiliyor. Opsiyonlarda ise her
uzun pozisyona karﬂ›l›k bir k›sa pozisyon bulunuyor. Bu yüzden varantlarda teminat gereksinimi bulunmuyor. Opsiyonlarda k›sa taraf›n teminat getirmesi gerekiyor. Genel olarak varantlarda ürün çeﬂitlili¤i opsiyonlara göre daha fazla. Ayr›ca bireysel yat›r›mc›lar için daha uygun bir yat›r›m arac›. Varantlardaki piyasa yap›c›l›¤›, özellikle bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan ciddi avantajlar getiriyor.

Yat›r›mc›lar›n ald›¤› riskler
Varant yat›r›mc›lar› piyasa riski, ola¤anüstü durumlarda likidite riski, karﬂ› taraf riski, vade riski ve baz
riski gibi riskler al›yorlar. Varant özelinde yat›r›mc›lar, ihraçç›n›n yükümlülüklerini yerine getirememe
durumuyla karﬂ› karﬂ›yalar.
Karﬂ› taraf riski vade içinde piyasa yap›c›l›¤› kalitesinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Daha
önemlisi, yat›r›mc›lar vade sonunda ihraçç›n›n yükümlülüklerini yerine getirememe riskiyle karﬂ› karﬂ›ya kalabilirler. Vade riski, yat›r›mc›n›n vadesiyle
varant›n vadesinin uyuﬂmad›¤› durumlar› kapsar.
Varant piyasa beklentisi gerçekleﬂmeden son bulabi-

Yat›r›mc›y› bekleyen riskler
I

Varantlar›n bir vade sonu vard›r, beklentiler fiyatlara
yans›madan vade sonu gelebilir.
I Kald›raç iki yönde de çal›ﬂ›r, yat›r›mc›lar k›sa sürede
önemli kazançlar sa layabilecekleri gibi, ciddi kay›plara
da u rayabilirler hatta varant yat›r›mlar›n›n tamam›n›
kaybedebilirler; varantlar›n de eri s›f›ra inebilir.
I Yine de vade içinde dayanak varl› ›n beklenen yönde
hareket etmesi durumda kay›plar›n k›smen hatta tamamen telafisi mümkündür.

lir veya yat›r›mc› varant›n vadesi dolmadan pozisyonundan ç›kmak isteyebilir. Bu durumda varant›n fiyat› henüz beklentiler gerçekleﬂmedi¤i
için istenilen seviyede olmayabilir.
Baz riski, özellikle varant›n risk yönetimi amac›yla kullan›ld›¤› durumlarda, yat›r›mc›n›n portföyüyle varant›n dayanak varl›¤› aras›ndaki
uyumsuzluktan kaynaklanabilir. Örne¤in bir endüstri portföyünü
‹MKB-30 al›m varant›yla koruma alt›na alan bir yat›r›mc›, banka a¤›rl›kl› ‹MKB-30 endeksinin elindeki endüstri sepetiyle uyumsuz ﬂekilde hareket etmesinden dolay› zarar görebilir.

Varantlar ve sonras›
Dayanak varl›k aç›s›ndan ileride Türk hisse senetleri d›ﬂ›nda, yabanc›
hisse senetleri ve di¤er menkul k›ymetleri, döviz (EUR/TL, USD/TL),
emtia (pamuk, bu¤day), k›ymetli maden (alt›n, bak›r) gibi dayanak
varl›klar üzerine varant ç›kar›lmas› söz konusu olabilecek.
Kâr zarar profili aç›s›ndan varantlar›, daha k›sa vadede knockout/knock-in özelli¤i olan turbo varantlar, sertifikalar (sermaye korumal›, kupon ödeyen ve iskontolu) takip edebilir. Uluslararas› piyasalardaki
geliﬂmeler bu konuda önümüze ›ﬂ›k tutuyor.
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UniCredit’te haz›rl›klar tamam

UniCredit Menkut De¤erler Hisse Senetleri ve
Türev Ürünler Yöneticisi Adil Giyici, Türev Ürünler Trader’› Mert Akduman

UniCredit Menkul De erler A.ﬁ., varant›n en yayg›n oldu u Almanya, ‹talya ve Fransa’da önemli bir pazar pay›na sahip. Türkiye’de
baﬂlang›ç olarak ‹MKB-30 Endeksi üzerine de iﬂik vadelerde al›m
ve sat›m varantlar› ç›karmay› amaçlayan UniCredit, daha sonra borsada aktif iﬂlem gören hisse senetlerinin varantlar› ve hisse senetleri sepet veya sektörel varantlar ç›kararak geniﬂ bir ürün yelpazesi sunmay› hedefliyor. ﬁirketin Hisse Senetleri ve Türev Yöneticisi
Adil Giyici varantlarda oluﬂan riskin, varant›n dayand› › varl› ›n fiyat› yerine ödenen bedel, komisyon gibi masraflarla ortaya ç›kt› ›n›
söylüyor ve varantlar›n dayanak varl› ›n›n hisse senetlerinin aksine
vadeli oldu una dikkat çekiyor. Türev Ürünler Trader’› Mert Akduman da türev ürünlerinin riskli görünmesine karﬂ›n asl›nda koruma
amaçl› yat›r›mc›lara önemli avantajlar sundu unu; varant›n da buna güzel bir örnek oldu unu ﬂu sözlerle anlat›yor: “Varantlar dayanak varl› ›n›n yukar› veya aﬂa › yönlü hareketlerine karﬂ› riski yönetmek için geniﬂ bir ürün yelpazesi sunuyor. Bunun yan›nda risk
yönetimi için kullan›lacak ürünün likit bir piyasada sürekli iﬂlem gören menkul k›ymet olmas› gibi muhasebe avantajlar› sa l›yor. Bu
avantajlar› yine kald›raç etkisiyle, mevcut nominal riski göreceli olarak çok daha makul bir yat›r›m miktar›yla koruma imkân› veriyor.”

“Yepyeni bir dönem baﬂl›yor”

Son söz
Varantlar›n Türk sermaye piyasas›nda bir dönüm noktas› oluﬂturaca¤›na inan›yoruz. Oldukça derin bir
hisse ve bono piyasas›na sahip ülkemizde varantlarla ve sonras›nda piyasa sunulabilecek ürünlerle beraber
ürün çeﬂitlili¤i h›zl› bir ﬂekilde artacakt›r.

Deutsche Securities
Genel Müdürü
Ahmet Ünüvar

Küresel sermaye piyasalar›nda önde gelen varant ihraçç›lar›ndan biri olan Deutsche Bank baﬂta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ve Asya piyasas›nda oldukça etkin. Banka, 30 ihraçç›n›n bulundu u Almanya’da yap›land›r›lm›ﬂ araçlar piyasas›nda pazar lideri konumunda. Deutsche Bank’›n halihaz›rda
45 bin civar›nda varant ürününün çeﬂitli borsalarda iﬂlem gördü ünü söyleyen Genel Müdür Ahmet Ünüvar, bu birikimi Türkiye’ye taﬂ›may› amaçlad›klar›n› belirtiyor. “Banka, üç y›ldan
uzun bir süredir gerçekleﬂtirdi i yat›r›mlarla, Türkiye’de sa l›kl›
iﬂleyen bir varant piyasas›n›n oluﬂmas› için katk›da bulunuyor”
diyen Ünüvar, varantlar›n Türkiye piyasas›nda oldukça ilgi görece ine ve bölgesel finans liderli ine aday olan ‹stanbul için
yeni bir dönemin baﬂlang›c›n› iﬂaret etti ine inan›yor.
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TSKB, baﬂvurusunu yapt›
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TSKB Hazine, Yat›r›m Bankac›l›¤›
ve D›ﬂ ‹liﬂkilerden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› ﬁeniz Yarcan

Varant ihrac› için SPK’ya baﬂvuruda bulunan arac› kuruluﬂlardan biri de Türkiye S›nai ve
Kalk›nma Bankas› (TSKB). Bir yat›r›m ve kalk›nma bankas› olarak sermaye piyasalar›n›n geliﬂmine katk›da bulunmak üzere piyasaya girdiklerini söyleyen TSKB Hazine, Yat›r›m Bankac›l› › ve D›ﬂ ‹liﬂkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› ﬁeniz Yarcan, potansiyeli oldukça yüksek olan varant pazar›nda USD/TL paritesi dayanak varl›k olacak ﬂekilde al›m
ve sat›m varant› ihraç edeceklerini vurguluyor. “TSKB, ABD dolar›/TL paritesindeki aﬂa ›
ve yukar› yönlü fiyat hareketlerine karﬂ› yat›r›mc›lar›n beklentilerini yönetebilecekleri al›m ve
sat›m varantlar›n›n ihraçlar›n› SPK kurul kayd›n›n sonras›nda gerçekleﬂtiriyor olacak” diyen
Yarcan, varant piyasan›n sermaye piyasalar›n› derinleﬂtirece ine inand›klar›n› belirtiyor.

Arac› kuruluﬂ
varantlar›n›n
hukuki çerçevesi
Av. Murat Eryürekli
Eryürekli Hukuk Bürosu (ELO)
TÜY‹D Yönetim Kurulu Üyesi

2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nda varanta iliﬂkin özel hüküm
bulunmasa da, SPK’n›n Seri: III, No: 37 say›l› Tebli¤i, varant› ihraç
koﬂullar› ve nitelikleri belirlenmiﬂ bir menkul k›ymet haline getirdi.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) varant piyasas› oluﬂturulmas›
konusuna en baﬂ›ndan beri gösterdi¤i yak›n ilgi ve sonras›nda piyasa kat›l›mc›lar›yla iﬂbirli¤i içinde yürütülen profesyonel çal›ﬂmalar, art›k bizi
gong sesini bekledi¤imiz noktaya taﬂ›d›. Yaklaﬂ›k dört y›l kadar önce,
SPK’y› ziyaret ederek, “Bizler varant ihraç etmek istiyoruz, ne dersiniz?”
diyen ve bu anlamda SPK’dan yasal düzenleme talep eden belki de ilk
ekipte yer alm›ﬂ birisi olarak, bugün gelinen noktan›n apayr› bir anlam›
ve mutlulu¤u oldu¤unu belirtmeliyim.

‹lgili mevzuat
2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nda varanta iliﬂkin özel bir hüküm
bulunmuyor. Ancak kanunun 22’nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde
SPK’ya verilmiﬂ olan ‘sermaye piyasas› araçlar›n›n ihrac›n› ve sat›ﬂ koﬂullar›n› düzenleme yetkisi’nden hareketle varant, SPK taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan Seri:III, No: 37 say›l› Tebli¤ ile ihraç koﬂullar› ve nitelikleri belirlenmiﬂ bir menkul k›ymet niteli¤i kazand›.
Tebli¤, varant› tan›mlayarak ihraçç›larla ihraç koﬂullar›n›, kayda alma ve
sat›ﬂ esaslar›n› belirledi. Bu düzenlemenin yan› s›ra, ‹MKB taraf›ndan
tebli¤in verdi¤i yetkiye dayan›larak 5 Ocak 2010 tarihinde ilan edilen
318 say›l› Genelge ile de, varant›n ‹MKB nezdinde kotasyonu ve iﬂlem
görmesine iliﬂkin usul ve esaslar detayl› ﬂekilde belirlendi.
Temel yasal çerçeveyi çizen tebli¤ ve genelgenin yan› s›ra, SPK taraf›ndan
web sitesi arac›l›¤›yla duyurulan örnek ihraç metinleriyle (örn: ‹zahname
format›), bu metinlere iliﬂkin aç›klay›c› k›lavuzlar da, varanta iliﬂkin ikincil nitelikteki düzenleyici mevzuat kapsam›nda göz önüne al›nmal›.

Varant›n tan›m› ve unsurlar›
Tebli¤ varant›; ‘yat›r›mc›s›na dayanak varl›¤› ya da göstergeyi önceden
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma

veya satma hakk› veren bu hakk›n kaydi teslimat ya
da nakit uzlaﬂ› ile kullan›ld›¤› menkul k›ymet niteli¤indeki sermaye piyasas› arac›’ olarak tan›ml›yor.
‹lk bak›ﬂta biraz karmaﬂ›k gibi gelse de, bu tan›m asl›nda varant›n temel unsurlar›n› net bir ﬂekilde ortaya koyuyor.
I Varant, bir varl›¤a veya göstergeye dayan›r: Hisse senedi, onu elinde bulunduran kiﬂinin, ilgili ortakl›¤›n
sermayesinde belirli bir oranda pay sahipli¤ini ifade
eder. Oysa varant, hisse senedi gibi kendi baﬂ›na bir
de¤er ifadesi olmaktan ziyade, hisse senetlerine ya
da hisse senedi endekslerine dayal› ve dolay›s›yla dayanak varl›k veya dayanak göstergeyle birlikte de¤er
ifade eden bir varl›k niteli¤inde.
Tebli¤ uyar›nca varant, ‹MKB-30 Endeksi’nde yer
alan herhangi bir hisse senedini, yine ‹MKB-30 Endeksi içinde yer alan hisse senetleri aras›ndan seçilerek oluﬂturulacak bir sepeti ya da ‹MKB taraf›ndan
oluﬂturulmuﬂ olan bir hisse senedi endeksini (‹MKB30, ‹MKB-100 gibi) kendine dayanak varl›k/dayanak
gösterge seçmek suretiyle ihraç edilebilecek. Piyasan›n geliﬂimine ve talebe ba¤l› olarak, SPK’n›n bu dayanak varl›klar›, döviz, k›ymetli madenler hatta emtia gibi varl›klar› da kapsayacak ﬂekilde geniﬂletmesi
beklenebilir.
I Varant, dayanak varl›¤›/göstergeyi alma veya satma
‘hakk›’ verir: Yukar›da bahsedildi¤i ﬂekilde bir baﬂka
varl›¤a dayal› olarak ihraç edilen varant, dayand›¤›
varl›¤›n mülkiyetini de¤il, dayand›¤› varl›¤›n mülki-
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yetinin el de¤iﬂtirmesini, yani dayand›¤› varl›¤› alma
veya satmay› talep etme hakk›n› verir. Bu yönden varant; ihraç, yap›land›r›lma ve fiyatlamas› anlam›nda
dayanak varl›k veya göstergeye s›k› s›k›ya ba¤l›yken,
hukuki yönden dayanak varl›k veya göstergenin
mülkiyetine etki eden herhangi bir niteli¤e sahip
de¤il. Bu nedenledir ki, ayn› dayanak varl›k veya
gösterge üzerinde teorik olarak sonsuz say›da varant
ihraç etmek mümkün.
Varantlar, yat›r›mc›s›na verdi¤i hakka ba¤l› olarak,
‘al›m varantlar›’ ve ‘sat›m varantlar›’ olarak ikiye ayr›l›rlar. Tebli¤ uyar›nca ülkemizde varantlar, hem al›m
hem de sat›m varantlar› olarak ihraç edilebilecek.
I Varant’›n dayana¤› varl›¤›n/göstergenin de¤eri, önceden belirlenmiﬂ olup, sabittir: Varant yat›r›mc›s›, varant›n kendisine sa¤lad›¤›, dayanak varl›k veya göstergeyi alma veya satma hakk›n›, varant›n üzerinde
yaz›l› olan, önceden belirlenmiﬂ bir fiyattan iﬂleme
koyabilecek. Bu fiyat, varant›n iﬂleme koyma fiyat›
oldu¤undan, vadesine kadarki süreçte borsada oluﬂan al›m-sat›m fiyat›yla kar›ﬂt›r›lmamal›.
I Varant’›n verdi¤i hak, ‘belirli bir tarihte’ veya ‘belirli bir
tarihe kadar’ kullan›l›r: Varant›n yat›r›mc›s›na verdi¤i

Opsiyon, sözleﬂme taraflar› aras›nda karﬂ›l›kl› hak
ve yükümlülükler do¤uran bir sözleﬂme niteli¤ini
haizken, varant, elinde bulunduran yat›r›mc›ya, ihraç edene karﬂ› ileri sürebilece¤i bir hakk› gösteren bir menkul k›ymet niteli¤ini haizdir.

alma veya satma hakk›, türüne ba¤l› olarak s›n›rl› bir zaman diliminde
kullan›labilir. Bu çerçevede, yat›r›mc›s›n›n vade tarihine kadar alma veya satma hakk›n› iﬂleme koyabilece¤i varantlar, ‘Amerikan tipi varant’
olarak adland›r›l›rken, yat›r›mc›s›n›n alma veya satma hakk›n› ancak vade sonunda iﬂleme koyabilece¤i varantlar ise, ‘Avrupa tipi varant’ olarak
s›n›fland›r›l›r.
Tebli¤, vadesi iki aydan az ve beﬂ y›ldan fazla olmamak kayd›yla, ihraçç›s› taraf›ndan serbestçe belirlenmek üzere, ülkemizde her iki tür varant›n da ihrac›na imkân veriyor.
(5) Varant’›n verdi¤i hak, ‘kaydi teslimat’ veya ‘nakit uzlaﬂ›’ yöntemiyle iﬂleme konulabilir: Vade tarihi itibar›yla varant›n, di¤er bir deyiﬂle varanta
ba¤l› alma veya satma hakk›n›n iﬂleme konulmas› (dönüﬂümü), göster-

Vedat Akgiray / SPK Baﬂkan›

“Yat›r›mc› risk-getiri
iliﬂkisini iyi anlamal›”
Yurtd›ﬂ› örneklerden de görülece i üzere varant piyasas› oldukça
yüksek iﬂlem hacimlerine ulaﬂan bir piyasa. Ülkemizde de ürün say›s›n›n ve iﬂlem hacminin h›zl› bir ﬂekilde yükselece ini ümit ediyoruz. Sermaye piyasam›za gelecek olan canlanman›n yan› s›ra varantlar›n ﬂirketler dahil olmak üzere tüm yat›r›mc› gruplar› için
önemli bir riskten korunma arac› olarak kullan›lmas›n› bekliyoruz.
Kald›raçl› bir ürün olmas›, küçük tutarlardaki yat›r›mlara nispeten
büyük pozisyonlar sa lamas›, bu piyasaya iliﬂkin en büyük avantajlar olarak say›labilir. Varantlara iliﬂkin riskler ise yat›r›mc›lar
taraf›ndan dikkatle incelenmeli. ‹zahnamelerde risk konusu oldukça kapsaml› olarak ele al›n›yor, her araçta oldu u üzere ihraçç›dan
ve arac›n niteli inden kaynaklanan riskler varantta da mevcut. Bu
nedenle yat›r›mc›lar dikkatli olmal›lar. Özellikle, kald›raçl› ve vadeli
bir ürün olmalar› nedeniyle hem fiyat art›ﬂ› yönünde yüksek getiri
hem de fiyat düﬂüﬂü yönünde yüksek zarar ihtimalini taﬂ›rlar. Yat›r›mc›lar›n bu risk-getiri iliﬂkisini iyi anlamlar› gerekir. SPK olarak,
özellikle ihraçç›lardan gelen öneri ve talepler do rultusunda özenli
bir düzenleme yapmaya çal›ﬂt›k. Yeni bir piyasa olmas› nedeniyle,
iﬂleyiﬂ s›ras›nda yeni ihtiyaçlar do abilir ve yeni de iﬂiklikler yap›labilir. Bu konuda esnek bir yaklaﬂ›m benimsiyoruz.

geye dayal› olanlar hariç, kaydi teslimat veya nakdi uzlaﬂma yöntemiyle
gerçekleﬂecek. Göstergeye dayal› varantlarda ise dönüﬂüm, sadece nakdi uzlaﬂma yöntemiyle yap›l›r. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanaca¤›, varant›n ihrac› tarihinde belirlenmiﬂ durumdad›r.
Kaydi teslimat yöntemi, dayanak varl›k olan hisse senedi veya hisse senetlerinin ilgili pazardan sat›n al›nmas› esas›na dayan›rken, nakit uzlaﬂma yöntemi, sadece kullan›m hakk›yla vade tarihindeki gerçek fiyat aras›ndaki fark›n tahsili veya ödenmesi suretiyle gerçekleﬂir.
(6) Varant, bir menkul k›ymettir: Varant, yukar›da tan›mlanm›ﬂ olan unsurlara sahip bir hakk›n (alma/satma), menkul k›ymetleﬂtirilmiﬂ suretidir. Varant›n menkul k›ymet olma niteli¤i, temelde varanta çok benzeyen Opsiyon sözleﬂmelerinden en önemli ay›rt edici özelli¤idir. Opsiyon
sözleﬂmeleri, sözleﬂme taraflar› (ilgili Borsa ve yat›r›mc›) aras›nda karﬂ›l›kl› hak ve yükümlülükler do¤uran bir sözleﬂme niteli¤ini haizken, varant, elinde bulunduran yat›r›mc›ya, ihraç edene karﬂ› ileri sürebilece¤i
bir hakk› gösteren bir menkul k›ymet niteli¤ini haizdir. Varant›n menkul k›ymet niteli¤i sayesindedir ki, varanta ba¤lanm›ﬂ olan söz konusu
hak, yat›r›mc›lar aras›nda kolayl›kla devre konu olabililiyor, borsada iﬂlem görebiliyor ve hamili taraf›ndan vadesinde iﬂleme konulabiliyor.

‹lgili taraflar
SPK ve ‹MKB gibi kayda alma ve kotasyon izinlerini veren düzenleyen
kurumlar›n yan› s›ra, varant›n ihrac›, sat›ﬂ› ve vade sonunda dönüﬂüm
sürecinde yer alan ilgili di¤er taraflar ﬂu ﬂekilde say›labilir:

Yat›r›mc›: Varant sat›n alarak, vadesi içerisinde herhangi bir zamanda veya vade sonunda uzlaﬂma yöntemiyle, varant›n dayana¤› olan varl›¤›n fiyat de¤iﬂimine ba¤l› olarak kazanç elde etmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel kiﬂidir.
‹hraçç›: Varant› ihraç eden ve vade sonunda varant›n
dönüﬂümünü sa¤lama konusunda yat›r›mc›ya karﬂ›
uzlaﬂ› yükümlülü¤ü bulunan arac› kuruluﬂ, yani
banka veya arac› kurumlard›r. ‹hraçc›, tebli¤de yer
alan belirli derecelendirme notlar›n› haiz olmak kayd›yla, Türkiye’de yerleﬂik olabilece¤i gibi, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik bir kurum da olabilecek.
Garantör: ‹hraçç› arac› kuruluﬂun, tebli¤de aran›lan
belirli derecelendirme notlar›n› haiz olmamas› halinde, ihraçç› kuruluﬂun varanta iliﬂkin uzlaﬂ› yükümlülü¤ünü garanti eden ve bu konuda ihraçç›yla birlikte müteselsilen sorumlu olan arac› kuruluﬂtur.
Garantörün bu pozisyondan beklentisi, verdi¤i garanti karﬂ›l›¤›nda ihraçç›n›n elde etmesini bekledi¤i
kazanca ortak olmak.
Piyasa yap›c›s›: Varanta iliﬂkin olarak piyasaya al›m
ve/veya sat›m kotasyonlar› vermek suretiyle, varant›n iﬂlem gördü¤ü piyasan›n sa¤l›kl› iﬂlemesi, likiditenin sa¤lanmas› ve etkin çal›ﬂmas›n› temin etmek
amac›yla görevlendilmiﬂ olan Türkiye’de yerleﬂik bir
arac› kurumdur.
Piyasa yap›c›s›, ihraçç›yla yapaca¤› sözleﬂme kapsam›nda, yürüttü¤ü faalliyetler üzerinden belirli bir
komisyon ya da ücret almaya hak kazan›r.
Arac› kurumlar: Varant›n borsada al›m-sat›m›na arac›l›k hizmetleri, al›m-sat›m arac›l›¤› yetki belgesine
sahip arac› kurumlarca gerçekleﬂtirilecek. Arac› kurumlar›n verecekleri bu al›m-sat›m arac›l›¤› hizmetleri, varanta iliﬂkin özel risk bildirimlerinin yan› s›ra,
genel hükümlere göre yap›l›r. Arac› kurumlar, verdikleri bu arac›l›k hizmetleri kapsam›nda, arac›l›k
hizmet komisyonlar› almaya hak kazan›rlar.

Sonuç ve beklentiler
Piyasam›z›n önümüzdeki dönemde üzerinde çok
konuﬂulacak, popüler bir yat›r›m arac› türü olmas›
beklenen varant, hiç kuﬂkusuz s›rf varl›¤›yla dahi piyasaya yeni bir renk getirmeye aday. Varant›n, beklendi¤i ﬂekilde ülkemiz piyasas›nda da geliﬂimi için
gerekli olan yasal ve teknik altyap›, geliﬂmiﬂ ülke örnekleri esas al›nmak suretiyle hemen hemen tamamlanm›ﬂ durumda. Ancak bugün itibar›yla bu konuda
yaﬂanan en önemli s›k›nt›, varant›n vergilendirilmesine iliﬂkin olarak piyasan›n henüz net bir ﬂekilde
bilgilendirilmemiﬂ olmas›; verilen bilgilerin de varant›n aleyhine bir vergilendirmenin tatbik edilece¤i
yönünde olmas›. Bu sorunun da aﬂ›lmas›n› ve varant›n ülkemiz semaye piyasas›na yeni bir canl›l›k ve geliﬂim ivmesi kazand›rmas›n› temenni ediyoruz.
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Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv

de¤il
“Krize
f›rsatlara odakland›k

“

Türkiye’nin New York Borsas›’na kote tek ﬂirketi Turkcell,
krizi bahane etmiyor ve yat›r›mlar›na devam ediyor.
ﬁirketin CEO’su Süreyya Ciliv, 2010 y›l›nda toplamda
2.4 milyar TL yat›r›m hedeflediklerini söylüyor.

10 y›ldan bu yana New York Borsas›’na Türkiye’den kote tek ﬂir-
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ket olma unvan›yla faaliyet gösteren Turkcell, bu borsan›n gereklilikleriyle birlikte yat›r›mc› iliﬂkileri ad›na Türkiye’ye de örnek teﬂkil
eden bir yap›ya büründü. Özellikle 2001 y›l›nda yaﬂanan krizin ard›ndan New York Borsas›’nda yürürlü¤e giren Sarbanes-Oxley kurallar›, bu borsada iﬂlem gören tüm ﬂirketler gibi Turkcell’i de kamuyu
bilgilendirme konusunda Türkiye’de eﬂi benzeri olmayan bir noktaya
getirdi. Genel Müdür Süreyya Ciliv, yat›r›mc› nezdinde güven inﬂa etmenin sadece bununla yeterli olmayaca¤›n› düﬂünüyor ve Hissedar’a
kurumsal yönetimin ilkelerine sad›k olman›n önemini anlat›yor.
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Tüm aktörlerin oldukça temkinli hareket etti¤i, att›¤› ad›mlar konusunda iyiden iyiye ince eleyip s›k dokudu¤u bir ekonomik
konjonktürün içindeyiz. Turkcell olarak bu süreçte neler yaﬂad›n›z?
Mevcut ekonomik durumla birlikte trendler çok önemli; ancak büyüyüp de¤er yaratmak için gelece¤e dönük baz› öngörülerde bulunmak
ve kararlar da almak gerekiyor. Biz planlar›m›z› yaparken önü aç›k,
iyi iﬂlere yat›r›m yaparak müﬂterilerimiz, çal›ﬂanlar›m›z, iﬂ ortaklar›m›z ve hissedarlar›m›z ad›na en büyük de¤eri yaratmak durumunday›z. Bu vizyonla, 2009 y›l› gibi zor bir y›lda 3G teknolojisini Türki-

ye’nin hizmetine sunduk. Ayr›ca Superonline
iﬂtirakimizle sabit geniﬂbant alan›nda çok
önemli bir yat›r›m yaparak Türkiye’nin yüksek kalite ve h›zda geniﬂbant hizmetinden
faydalanmas›n› sa¤lad›k. Yarat›lan de¤erin
hissedarlar›m›zla paylaﬂ›lmas› ad›na, alt› y›ld›r devam eden temettü politikam›z sayesinde 2009 gibi zor bir y›lda bile kesintiye u¤ratmadan 1.1 milyar TL temettü da¤›tt›k.
ﬁirketiniz ad›na önümüzdeki dönemde
nas›l bir beklenti içindesiniz? Beklentilerinize paralel olarak gündeminizde ne gibi
yat›r›mlar var?
‹letiﬂim ve teknoloji oldukça dinamik sektörler. Bu dinamizm düzenli ve verimli yat›r›m›
gerektiriyor. Son y›llarda özellikle Turkcell’in yo¤un altyap› yat›r›mlar›yla birlikte
ﬂunu rahatça söyleyebiliriz ki, Türkiye’ye en
yeni, en geliﬂmiﬂ teknolojileri getiriyor, altyap› ve teknolojiler anlam›nda da dünyadan

Süreyya
Ciliv
kimdir?
1977’de üniversite e itimi
almak üzere gitti i ABD’de
Michigan ve Harvard
üniversitesi y›llar›n›n
ard›ndan iﬂ hayat›na at›lan
Süreyya Ciliv, Türkiye’ye
1997 y›l›nda Microsoft
Ülke Müdürü olarak
döndü. 2000 y›l›nda
ﬂirketin Amerika'daki
merkezine atanan Ciliv,
2007 y›l›na kadar
Microsoft Global Sat›ﬂ,
Pazarlama ve Servisler
Grubu’nda üst düzey
yönetici olarak çeﬂitli
görevler üstlendi. Süreyya
Ciliv, Ocak 2007’den bu
yana Turkcell’in Genel
Müdürü olarak çal›ﬂ›yor.
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geri kalm›yoruz. Bunun bir örne¤i olarak ba¤›ms›z ölçüm ve de¤erlendirme firmas› IRIS Telekom, Paris, Berlin, Londra ile ‹stanbul, Diyarbak›r ve Trabzon’da yapt›¤› saha ölçümlerinde Turkcell müﬂterilerinin en h›zl› 3G hizmetinden faydaland›¤›n› tescilledi. Bilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim Kurumu’nun raporlar›na göre, 2004-2008 y›llar›
aras›nda Turkcell toplam 4.6 milyar liral›k yat›r›mla rakiplerinin iki
ila üç kat› daha fazla yat›r›m yapm›ﬂ durumda. Teknoloji yat›r›mlar›m›z› 2009’da daha da art›rarak 2.7 milyar liraya ç›kard›k ve yine rakiplerimizden çok daha fazla yat›r›m yapt›k. 2010 içinse 2.4 milyar
lira yat›r›m hedefliyoruz. Ayr›ca Türkiye d›ﬂ›ndaki yeni yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirmek de 2010 ajandam›z›n ön s›ralar›nda yer al›yor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ﬂimdiye
kadar çok önemli geliﬂmeler kaydeden
sermaye piyasalar›n›n daha da geliﬂmesinde önemli
rol oynayaca¤›na inan›yoruz. Bu kanunun yürürlü¤e
girmesini sab›rs›zl›kla bekliyoruz.
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Turkcell, New York Borsas›’nda iﬂlem gören ilk ve tek Türk ﬂirketiydi. Geride b›rakt›¤›m›z on y›lda bu borsaya kote olman›n Turkcell için kazan›mlar› neler oldu?
Bu durum kurumsal yönetim anlam›nda ciddi sorumluluklar› da beraberinde getiriyor.
ABD’de 2001 y›l›nda denetim alan›nda yaﬂanan zafiyetler sonucu baz› ﬂirketlerde ortaya
ç›kan kriz nedeniyle Türkiye’deki Sermaye
Piyasalar› Kurulu’nun muadili olan ABD sermaye piyasalar› düzenleyici kuruluﬂu Securities and Exchange Comisssion (SEC) taraf›ndan zorunlu k›l›nan Sarbanes-Oxley kurallar›n›n yükümlülüklerine ﬂirketimiz de tâbi.
Bu yükümlülüklerle birlikte kamuya eﬂanl›
ve adil bilgi paylaﬂ›m›n› esas alan politikam›z
sayesinde yat›r›mc›lar›n güvenini kazand›¤›m›z› düﬂünüyorum. Bu güven, kredi piyasas›nda da bize yads›namaz bir kolayl›k sa¤l›yor. NYSE’ye kote olmak ﬂirketimize ﬂüphesiz itibar kazand›r›yor. Ancak bu itibar›n sadece kote olmakla sa¤lanmad›¤›n›n da fark›nday›z. Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sa¤lanmas›, kurumsal bir ﬂirket olarak
yat›r›mc› dünyas›yla sürekli iletiﬂimde olmak, raporlama kalitesi, disiplinin ve standartlar›n korunmas› da itibar›m›z› yükselten

ve devaml›l›¤›m›z› sa¤layan di¤er etkenler.
Bu yaklaﬂ›m›n marka de¤erimize ve uluslararas› arenada yaratm›ﬂ oldu¤umuz güven duygusuna katk›s› yads›namaz.
Son dönemde halka arz baﬂvurular›n›n say›s›n›n artt›¤› gözlemleniyor. Size göre
bunun nedenleri neler? Bu, yaﬂanan krizin ard›ndan finans piyasalar›nda güvenin tekrar oluﬂtu¤unun bir göstergesi olabilir mi?
Türkiye’de 2001 y›l›nda yaﬂanan ekonomik
kriz sonras›, özellikle bankac›l›k sektöründe
al›nan s›k› tedbirler ve uygulanan maliye politikalar› sayesinde ülkemiz bugün dünyada
örnek gösterilen bir noktaya geldi. 2010 ve
sonras› için Türkiye’nin ortalama büyüme
oran› beklentisi, Avrupa ve geliﬂmekte olan
ülkeler ortalamas›n›n üzerinde. Dolay›s›yla
Türkiye büyüme ve güven aç›s›ndan büyük
bir potansiyel arz ediyor. Bu geliﬂmeleri
memnuniyetle karﬂ›l›yoruz ve bu trendin devam edece¤ini tahmin ediyoruz. Son dönemde halka arzlarda görülen ciddi hareketlili¤in
de makroekonomik verilerdeki düzelme ve
tüketici güvenindeki art›ﬂla birlikte ayn›
trendde devam edece¤ini düﬂünüyoruz.
Halka arz›n ard›ndan ﬂüphesiz ‘yat›r›mc›
iliﬂkileri’ kavram› gündeminizde yer tutan
konulardan biri haline geldi. Sizce Türkiye’de bu konuda geliﬂmiﬂ bir piyasan›n
oluﬂtu¤u söylenebilir mi?
Yüzde 34’ü halka aç›k olan ve Temmuz
2000’den bu yana ‹MKB ve New York Stock
Exchange’de (NYSE) iﬂlem gören Turkcell,
NYSE Euronext’e Türkiye’den kote olan tek
ﬂirket. Turkcell’in halka aç›k hisselerinin
yüzde 91’i yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan
tutuluyor. Halka aç›ld›¤›m›z 2000’den bu
yana yat›r›mc› iliﬂkileri bölümümüz etkin
bir ﬂekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de özellikle SPK’n›n son dönemlerde ald›¤› kararlarla yat›r›mc› iliﬂkileri uygulamalar›nda oldukça olumlu geliﬂmelerin oldu¤unu gözlemliyoruz. Örne¤in halka aç›k ﬂirketlerin tamam›nda yat›r›mc› iliﬂkileri bölümünün bulunmas› zorunlulu¤unun getirilmesi ve mevzuata uyumdan sorumlu lisansl› bir uzman›n istihdam edilmesi ﬂart›n›n yat›r›mc› iliﬂkilerini daha da önemli k›ld›¤›na
inan›yorum. Bu vesileyle de Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsam›nda elektronik genel
kurul uygulamas›, blokaj gün say›s›n›n daha
aza düﬂürülmesi, ‘share buy back’, hisse opsiyonu gibi geliﬂmiﬂ ülke sermaye piyasalar›
standartlar›n›n hayata geçirilmesini sab›rs›zl›kla bekliyoruz.

Turkcell’in ‘iyi yat›r›mc›
iliﬂkileri’ formülü


Turkcell’de ‘Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’, ﬂirket yönetimi için ana
çerçeveyi oluﬂturuyor. Çetin rekabet ortam›nda baﬂar›l› ve kal›c› olmak
isteyen tüm ﬂirketlerin bu anlay›ﬂ etraf›nda birleﬂmesi gerekiyor.
 Turkcell CEO’su olarak y›l içinde mümkün oldu u ölçüde analist ve
yat›r›mc›larla bir araya gelerek onlar›n beklentilerini anlamaya gayret
ediyorum.
 Yat›r›mc› iliﬂkilerine verdi imiz de erin önemli bir parças› olarak
yat›r›mc› iliﬂkilerinden sorumlu yoneticimiz yönetim kurulu toplant›lar›na
kat›larak ﬂirketin vizyon ve stratejisini do rudan takip edebiliyor, böylece
yat›r›mc›lar›m›za en do ru ve net mesaj› verebiliyoruz. Di er taraftan
yat›r›mc›lar›m›z›n beklentilerini bu platformda sunarak ﬂirketin stratejilerinin belirlenmesine katk› sa l›yor. Bu tür uygulamalar›m›z›n di er
ﬂirketler için de örnek teﬂkil edebilece ini düﬂünüyorum.

“

Kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum,
yat›r›mc› dünyas›yla sürekli iletiﬂimde olmak,
raporlama kalitesi, disiplinin ve standartlar›n
korunmas› itibar ad›na çok önemli. Bu yaklaﬂ›m›n
marka de¤erimize ve uluslararas› arenada yaratm›ﬂ
oldu¤umuz güven duygusuna katk›s› yads›namaz.

Yat›r›mc›lar, Türkiye’deki halka aç›k ﬂirketleri yeterince iyi anlay›p tan›yabilme imkân›na sahipler mi? Siz Turkcell olarak
roadshow’larda veya di¤er kanallar arac›l›¤›yla bu tan›t›m› sa¤layabilmek için nas›l bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
Strateji ve faaliyetlerimize iliﬂkin geliﬂmeleri, faaliyet gösterdi¤imiz
sektör ve pazarlar›, tâbi oldu¤umuz yasal düzenlemeleri; düzenli olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz toplant›lar, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda kat›ld›¤›m›z konferanslar, düzenledi¤imiz analist günleri ve telekonferanslarla yat›r›mc› ve analistlere düzenli olarak aktar›yoruz. Bu ba¤lamda
2009’da yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda toplam 17 konferansa kat›ld›k;
Amerika ve Avrupa’daki yat›r›mc›lar›m›z› yerinde ziyaret ettik ve
100’den fazla ofis toplant›s› yaparak toplamda y›l boyunca 500’ün
üzerinde yat›r›mc›yla görüﬂtük. Bunun yan› s›ra yat›r›mc› iliﬂkileri internet sitemiz, yat›r›mc› iliﬂkileri birimince hissedar, yat›r›mc›, analist
ve di¤er ilgili taraflarla olan iletiﬂimde etkin olarak kullan›l›yor.
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“Üst yönetim

her anlamda yan›m›zda”

2010 Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Ödülleri’nde ‘En ‹yi Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Birimi’ seçilen TAV Havalimanlar› Holding Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimi’nin
Koordinatörü Nursel ‹lgen, bu baﬂar›n›n üst yönetimin yat›r›mc›
iliﬂkilerine aktif olarak kat›l›m›n›n bir sonucu oldu¤unu söylüyor.
‹yi bir yat›r›mc› iliﬂkileri yetkilisi olmak için hangi özelliklerin bir araya gelmesi gerekiyor?
Finans ve sermaye piyasalar›yla yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi,
finans sektörü kat›l›mc›lar›n›n tüm sorular›na h›zla, do¤ru, eksiksiz cevaplar
verebilen; düzenli, tutarl› ve proaktif olarak ﬂirket ve sektörle ilgili bilgileri
eﬂit olarak paylaﬂabilen yat›r›mc› iliﬂkileri yetkililerinin bu görev için daha
uygun oldu¤u görüﬂündeyim.
Departman olarak üst yönetimle iliﬂkileriniz nas›l? Arada nas›l bir iletiﬂim köprüsü bulunuyor?
Yat›r›mc› iliﬂkileri yöneticisi olarak tüm yönetim kurulu toplant›lar›na kat›-

Tav Halimanlar› Holding A.ﬁ. CFO’su Murat Ulu¤, ﬂirketin CEO’su Sani ﬁener ve
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimi Koordinatörü Nursel ‹lgen (soldan sa¤a),
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Ödülleri’nde ‘en iyiler’ olarak seçildiler.
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TAV Havalimanlar› Holding Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimi’ni kurmak ve halka
arz çal›ﬂmalar›n› yönetmek üzere 2006 Eylül ay›nda TAV’a kat›lan
Nursel ‹lgen daha önce, arac› kurumlarda dokuz y›l çal›ﬂarak fon
yönetimi, araﬂt›rma, halka arz gibi finans konular›nda deneyim edindi.
Nursel ‹lgen, Thomson Reuters ile Acclaro taraf›ndan düzenlenen
Türkiye Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Ödülleri’nde 2009 ve 2010 y›llar›nda ‘En ‹yi
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Yetkilisi’ dal›nda ödül kazand›.

l›yorum ve düzenli olarak raporlama yap›yorum.
Birimimiz organizasyon ﬂemas›nda CEO’ya ba¤l›;
dolay›s›yla en üst seviyeden yönetimin tüm deste¤ini her anlamda al›yor. CEO’muz Sani ﬁener
ve CFO’muz Murat Ulu¤, mevcut ve potansiyel
yat›r›mc›larla ve analistlerle yapt›¤›m›z toplant›lar
için geniﬂ zaman ay›r›yorlar. TAV Havalimanlar›
Holding olarak, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Ödülleri’nde
‘En ‹yi CEO’, ‘En ‹yi CFO’ ve ‘En ‹yi Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimi’ dallar›nda birincilik ödüllerini almam›z da bunun bir sonucu oldu.
Yat›r›mc› iliﬂkileri stratejinizde odakland›¤›n›z konular neler?
Bir y›ll›k yat›r›mc› iliﬂkileri takvimimizi belirleyip yönetimin onay›n› ald›¤›m›z bu takvimden
ve k›sa-orta vadeli stratejiden sapmamaya gayret
ediyoruz. Uluslararas› standartlarda en iyi yat›r›mc› iliﬂkileri uygulamalar›n› takip ederek, yasal olarak yapmak zorunda olduklar›m›z d›ﬂ›nda, beklentilere en iyi ﬂekilde cevap verebilmek
için sürekli olarak kendimizi ve yat›r›mc› iliﬂkileri faaliyetlerimizi geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Hisselerinin yüzde 44’ü halka aç›k olan TAV Havalimanlar›’n›n yüzde 77 oran›ndaki hissesinin yabanc› yat›r›mc›larda bulunmas› da bunu gerektiriyor.
Y›lda kaç roadshow ya da konferansa kat›l›yorsunuz?
Halka aç›ld›¤›m›z 2007 y›l›ndan bu yana, mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lara ﬂirketimizi en iyi
ﬂekilde anlatabilmek için, üst yönetimle birlikte, y›lda ortalama 10 roadshow ve yat›r›mc›
konferans›na kat›l›yor; yüz yüze görüﬂmeler
yap›yoruz. Bunun d›ﬂ›nda, yat›r›mc›larla ofislerimizde görüﬂüyor ve talep halinde dünyan›n
dört bir yan›ndan fon yöneticileriyle telekonferanslar düzenliyoruz. TAV Havalimanlar›’n›
düzenli inceleyen, de¤erleme yapan ve rapor
yazan 22 analist bulunuyor.
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Do¤ru iletiﬂim için önce
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Coca-Cola ‹çecek (CC‹) Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Uzman› Eser Özer, yat›r›mc› iliﬂkilerinde kurumsal
yönetimin önemini, ﬂirkete ‘Kurumsal Yönetimin
En ‹yi ‹letiﬂimi’ ödülünü kazand›ran referans
niteli¤indeki CC‹ Bilgilendirme Politikas›’n› ve yönetim kurullar›n›n
nas›l kurgulanmas› gerekti¤ini Hissedar okurlar› için yazd›.

Kurumsal

yönetim ilkelerinin en önemli prensipleri olan eﬂitlik, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar›, günümüzde ﬂirketlerin en
önemli öncelikleri haline geldi. Bu kavramlar kamuyu
ayd›nlatmada büyük rolü olan yat›r›mc› iliﬂkileri biriminin de çal›ﬂma prensibini oluﬂturuyor. En önemli
sorumlulu¤u ﬂirketle, mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lar aras›nda iletiﬂim kurmak olan yat›r›mc› iliﬂkileri birimine; bilgilerin zaman›nda, do¤ru ve anlaﬂ›labilir,
analiz edilebilir, düﬂük maliyetle ve kolay eriﬂilebilir
bir ﬂekilde paylaﬂ›lmas›n› sa¤lamak ad›na büyük sorumluluk düﬂüyor.
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme, genel kurula
kat›l›m, oy kullanma, kâr pay› alma gibi haklar›n›n
kullan›m›nda yat›r›mc› iliﬂkileri departman›n›n haz›rlad›¤› faaliyet raporu, internet sitesi içeri¤i, genel kurul bilgilendirme doküman› gibi iletiﬂim araçlar›n›n önemi büyük. Coca-Cola ‹çecek (CC‹) olarak genel kurul bilgilendirme doküman›n›, yat›r›mc›lar›n istedi¤i tüm bilgileri bar›nd›racak
ﬂekilde haz›rlamaya özen gösteriyoruz. Yat›r›mc›lar›m›z›n ve di¤er paydaﬂlar›m›z›n karar
vermelerine yard›mc› olmak üzere faaliyet raporumuzu ve internet sitemizi kurumsal yönetim ilkelerinin gerektirdi¤i birçok bilgiye yer verecek ayr›nt›da haz›rl›yoruz.
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Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerinin katk›s›
çok büyük. CC‹ olarak genel kabul görmüﬂ standartlara göre
ba¤›ms›z olarak kabul edilen iki yönetim kurulu üyemizin
tarafs›zl›klar›n›n ve ba¤›ms›z yaklaﬂ›mlar›n›n ﬂirketin yönetiminin
geliﬂtirilmesine önemli katk›larda bulundu¤unu düﬂünüyoruz.

Haritam›z CC‹ Bilgilendirme Politikas›
Kamuyu ayd›nlatmada en büyük yol göstericimiz, CC‹ Bilgilendirme Politikas›. ‹nternet sitemizde de yay›nlanan bu politikam›z› haz›rlarken mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinin yan› s›ra uluslararas› düzeyde baz› en iyi uygulama örneklerini de referans ald›k. Örne¤in CC‹’de ﬂirket sözcüsü konumunda bulunan kiﬂiler,
her çeyrek döneme ait finansal sonuçlar›n aç›klanmas›ndan iki
hafta öncesinden sonuçlar›n aç›klanmas›na kadar olan zamanda
‘sessiz dönem’ uygulamas›na uymakla yükümlü. CC‹ Etik
Kodu’nun bir parças› olan ‘yasak dönem’ uygulamas›yla
da baz› önlemler al›yoruz. Bu uygulamayla belirledi¤imiz
dönem boyunca içsel bilgiye eriﬂimi olanlar listesinde
yer alan yönetim kurulu üyelerimiz, yasal denetçiler ve
çal›ﬂanlar›m›z ﬂirketimizin hisselerini al›p satam›yorlar.
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Kamuyu ayd›nlat›rken kurumsal yönetimin ﬂeffafl›k ve
eﬂitlik ilkelerini temel prensiplerimiz olarak gözetiyoruz.
Bu do¤rultuda, kat›ld›¤›m›z yat›r›mc› konferanslar›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz sunumlar› eﬂzamanl› olarak internet sitemize
yüklüyoruz. Yat›r›mc›lar›m›z› mali tablolar›m›zla ilgili olarak daha
iyi bilgilendirebilmek için finansallar›m›zla birlikte bilgilendirme
notlar› haz›rl›yoruz. Çeyrek dönemlerde finansallar›m›z› aç›klad›¤›m›z günden bir gün sonra ise webcast düzenliyoruz. Yat›r›mc›lardan gelen her türlü bilgi talebini CC‹ Bilgilendirme Politikas›’na uygun olarak de¤erlendiriyoruz.
CC‹ olarak menfaat sahiplerimizle olan iliﬂkilerimize de büyük önem
veriyoruz. Bu noktadan hareketle 2007 y›l›nda haz›rlad›¤›m›z Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporu, Global Reporting Initiative
(GRI) taraf›ndan onayland›. Coca-Cola ‹çecek olarak, Türkiye’de GRI
taraf›ndan onaylanan ilk rapor olan bu dokümanla, faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyada sektörümüze iliﬂkin öncelikli sorunlara çözümler
ararken, elde edilen sonuçlar› uluslararas› standartlar çerçevesinde
ﬂeffaf ve kapsaml› bir ﬂekilde paylaﬂmay› amaçlad›k.

Yönetim kurulu, performansta do¤rudan etkili
Etkin ve güçlü bir yönetim kurulu yap›s› kurumsal yönetimin temel taﬂlar›ndan biridir. Gerek SPK’n›n yay›mlad›¤› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne
gerekse di¤er ülkelerin hayata geçirdi¤i ilke ve prensiplere bakt›¤›m›zda,

yönetim kurulunun önem aç›s›ndan en büyük a¤›rl›¤a sahip oldu¤unu görüyoruz. Nitekim ülkemizde
uygulanan kurumsal yönetim derecelendirme sürecinde yüzde 25 a¤›rl›¤a sahip olan yönetim kurulu
baﬂl›¤› bu önemi yans›t›yor.
CC‹ Yönetim Kurulu, hissedarlar›m›za de¤er yaratmak ve tüm paydaﬂlar›m›z›n beklentilerini dengeli bir ﬂekilde tatmin etmek amac›yla ﬂirket faaliyetlerini yönlendiriyor ve gözetiyor. Yönetim kurulumuz, sektörümüz hakk›nda üst düzeyde de-

Tan Egeli / Türkiye Kurumsal Yönetim Derne

i Yönetim Kurulu Üyesi ve Egeli Finansal Yat›r›mlar A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“Kurumsal yap›, güvenin teminat›”
Yat›r›mc› iliﬂkilerinde kurumsal bir yap›n›n en önemli avantaj›; kurumsal yap›lar›n ﬂirketin iliﬂkide oldu u tüm kesimlere güven verici nitelikte olmas›n› sa lamas›d›r. Güven, sadece insan iliﬂkilerinde de il, kurumlararas› iliﬂkilerin de
sa l›kl› bir biçimde geliﬂmesinin temelidir. Son geliﬂmeler neticesinde ﬂirketlerin, hissedarlar›, iliﬂkili oldu u finansal
kuruluﬂlar›n da içinde oldu u paydaﬂlar bu konuya büyük önem vermeye baﬂlad›lar. Yap›lan yat›r›mlarda veya tahsis edilen kredilerde, kurumsal yönetim uygulamalar›n›n kalitesi ve sistemin kontrolü de ilk gözetilen de erlerden
oldu. Bu noktada halka aç›k olsun ya da olmas›n yönetim kurulu bir ﬂirketin en önemli organ›. Genel kuruldan
sonra en yetkili karar mercii olan yönetim kurullar›n›n kimlerden oluﬂtu u, ﬂirketi yönlendirme ve denetleme
ba lam›nda görevini iyi yapabilecek bir yap›ya sahip olup olmad› ›, yani üyelerinin ﬂirketin esas sözleﬂmesinde
hedefledi i amaçlara ulaﬂabilecek kalitede e itimli, mesleki tecrübeye sahip kiﬂilerden oluﬂmas› esas. Bu
ba lamda hissedarlar, ortaklar› olduklar› ﬂirketlerin adil ve ﬂeffaf yönetilmesini; kendilerine rahatl›kla hesap verilebilmesini bekliyorlar. Bu beklentiler kurumsal yönetimin de ana ilkelerini oluﬂturuyor.

CC‹ Yönetim Kurulu, kendi performans›n› de¤erlendirmek amac›yla
bir özde¤erlendirme çal›ﬂmas› da yürütüyor. CC‹’nin geliﬂen faaliyetleri do¤rultusunda ortaya ç›kan ihtiyaçlar kapsam›nda yönetim kurulunun kendi performans›, yeterlilikleri ve ihtiyaçlar›n› belirledi¤i bu süreç, y›ll›k bazda tekrarlan›yor. Bu çal›ﬂman›n orta ve uzun vadede
CC‹’ye büyük katma de¤er sa¤layaca¤›na inan›yoruz.
Di¤er taraftan ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerinin ﬂirketlere katk›lar›
kuﬂkusuz çok büyük. CC‹ olarak genel kabul görmüﬂ standartlara göre ba¤›ms›z olarak kabul edilen iki yönetim kurulu üyemizin tarafs›zl›klar›n›n ve ba¤›ms›z yaklaﬂ›mlar›n›n ﬂirketin yönetiminin geliﬂtirilmesine ve güçlenmesine önemli katk›larda bulundu¤unu düﬂünüyoruz.

Komiteler iyi uygulamalar›n baﬂrolünde

neyim sahibi olan ve hissedarlar› için de¤er yaratarak h›zla büyüyen operasyonlar›m›z› stratejik
olarak yönlendirebilecek ve geliﬂmesine katk› sa¤layacak bilgi birikimine sahip üyelerden oluﬂuyor.
Bu yap›, yönetim kurulumuzun, ﬂirket stratejilerinin geliﬂtirilmesi sürecine hissedar ve paydaﬂlar›m›z›n menfaatlerini dikkate alarak katk›da bulunmas›na ve bu stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan üst yönetimin performans›n›n etkin
bir ﬂekilde de¤erlendirilmesine olanak tan›yor.

Yönetim kurulunun bünyesinde oluﬂturulan komitelerin oluﬂumu, yap›s› ve çal›ﬂma ilkeleri, yönetim kurulunun ﬂirket yönetiminin gözetimi iﬂlevini sa¤l›kl› bir
ﬂekilde yerine getirmesinin ve bu sayede ﬂirketin en
iyi kurumsal yönetim uygulamalar›n› hayata geçirmesinin temelini oluﬂturur. CC‹ Yönetim Kurulu’nun alt›nda faaliyet gösteren iki komite bulunuyor. Bu komitelerden biri olan Denetim Komitesi, iç
denetim mekanizmalar›n›n etkin ve yeterli bir ﬂekilde
yürütülmesini gözetirken, ﬂirketin genel risk yönetim
çal›ﬂmalar›n› da gözden geçiriyor. Ayr›ca bu komite,
CC‹ iç denetim departman›n›n ba¤›ms›z bir denetim kuruluﬂu taraf›ndan da denetlenmesini sa¤layarak sorumlu bir rol
üstleniyor. Denetim Komitesi, ba¤›ms›z denetim kuruluﬂuyla olan
iliﬂkiyi ve muhasebe standartlar›na olan uyumu da gözetiyor. Yönetim kurulumuzun kurumsal yönetime olan ba¤l›l›¤›n›n bir göstergesi olarak 2008 y›l›nda oluﬂturdu¤umuz Kurumsal Yönetim Komitesi’nin misyonu ise; CC‹’nin paydaﬂlar›n›n gözünde en çok güvenilen
ﬂirketlerden biri olmas› ve kurumsal yönetim alan›nda en iyi uygulamalar› hayata geçirmesi için, CC‹’nin geliﬂme sa¤layabilece¤i alanlar›
tespit etmek ve yönetim kuruluna bu amaçla önerilerde bulunmak.
Komite bugüne kadar yönetim kurulu üyelerinin performans de¤erlendirmesinden kurumsal yönetim derecelendirmesine, oryantasyon
program›ndan ‘yat›r›mc› iliﬂkileri alg› çal›ﬂmas›na’ kadar birçok alanda gözetleyici ve yönlendirici çal›ﬂmalar yürüttü.
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ANAL‹Z

Dünya borsas›

VOB

E. Tolga Uysal
VOB E itim ve
Tan›t›m Müdürü

büyümeye devam ediyor
2005 y›l›ndan bugüne iﬂlem gören Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› (VOB),
maceras›na h›zl› ad›mlarla devam ediyor. ‹ﬂlem hacmi verileri VOB’un art›k sermaye
piyasalar›m›z›n önemli bir parças› oldu¤unu belirgin bir ﬂekilde gösteriyor.

Her y›l yüksek oranlarda artan türev araç iﬂlem hacimleri ilk kez 2009 y›l› sonunda yük-
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seliﬂ trendine ara vererek bir düﬂüﬂ yaﬂad›. Uluslararas› Ödemeler Bankas› (Bank for International Settlement-BIS) verilerine göre dünyadaki organize borsalarda 2009 y›l›nda iﬂlem
gören vadeli iﬂlem ve opsiyon sözleﬂmelerinin toplam iﬂlem hacmi, bir önceki y›la göre yüzde 25 civar› düﬂerek 1.66 katrilyon ABD Dolar› olarak gerçekleﬂti. ﬁüphesiz bu düﬂüﬂün en
büyük nedenleri son y›llarda yaﬂanan küresel kriz ve arkas›ndan özellikle faize dayal› türev
araçlardaki azalan iﬂlem hacimleri olarak gösterilebilir.
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Grafik 1: VOB iﬂlem hacmi - ‹MKB hisse
senetleri piyasas› karﬂ›laﬂt›rmas›
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Grafik 2: Y›ll›k bazda
VOB iﬂlem hacmi

118.035.442.771
3.029.588.946
2005

Di¤er taraftan ülkemize bakt›¤›m›zda Türkiye’nin tek vadeli iﬂlem borsas› olan
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›’n›n
(VOB) henüz çok genç bir borsa olmas›na
ra¤men geride b›rakt›¤› beﬂ y›l zarf›nda büyük
bir geliﬂim gösterdi¤ini görüyoruz. VOB küresel kriz s›ras›nda piyasalarda yaﬂanan iflaslar
ve likidite azalmalar›na karﬂ›n herhangi büyük bir sorunla karﬂ›laﬂmadan 2008 ve 2009
y›llar›n› yüksek iﬂlem hacimleriyle kapatt›.
2005 y›l›nda 3 milyar TL seviyesinde olan iﬂlem hacmi 2008 y›l›nda 208 milyar TL’ye
ulaﬂt›. 2009 y›l›nda da bir önceki y›la oranla
yüzde 61’lik bir art›ﬂla 334 milyar TL’lik bir
iﬂlem hacmi yakaland›. 2010’un ilk alt› ay›nda ise iﬂlem hacmi 215 milyar TL olarak gerçekleﬂti.

VOB, ‹MKB ile yar›ﬂ›yor
VOB’da günlük olarak gerçekleﬂen iﬂlem hacmi ve bunun ‹MKB ile k›yaslamas› borsan›n
geldi¤i nokta konusunda daha aç›k bir fikir

17.876.421.234
2006

2007

2008

2009

2010

sahibi olmam›z› sa¤layabilir.
Son aylarda 2 milyar TL seviyesine
ulaﬂan günlük iﬂlem hacmiyle VOB’un
baz› günlerde ‹MKB hisse senetleri piyasas› iﬂlem hacimlerini geride b›rakt›¤›n› görüyoruz.
VOB ayl›k bazda Haziran 2010’da 43 milyar TL’ye
ulaﬂan iﬂlem hacmiyle ilk kez ‹MKB hisse senetleri piyasas› toplam iﬂlem hacmini geçerek yeni bir ilke daha imza att›. ‹ﬂlem hacminde yaﬂanan bütün bu geliﬂmeler VOB’un art›k bir dünya borsas› haline geldi¤inin en büyük göstergesi.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde y›llard›r var olan ve ülkemizde eksikli¤i hissedilen vadeli iﬂlem piyasalar›ndaki boﬂluk VOB sayesinde dolduruldu. VOB’un
baﬂar›s›nda Türk yat›r›mc›s›n›n kurumu k›sa sürede benimseyip sahiplenmiﬂ olmas›n›n önemi büyük.
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ANAL‹Z
Opsiyon sözleﬂmeleri 2011’de
VOB’un yürüttü¤ü en önemli faaliyetlerden biri, yeni borsa iﬂlem sistemine geçiﬂ projesi. 2011 y›l›n›n ilk aylar›nda kullan›ma al›nmas› planlanan
sistemle birlikte opsiyon sözleﬂmeleri ve birçok farkl› ürün VOB’da iﬂlem
görmeye baﬂlayacak. 2005 y›l›nda VOB, vadeli iﬂlem sözleﬂmelerini piyasaya sundu¤unda ülkemiz finans piyasalar›nda çok önemli bir devrim yaﬂand›. Bu devrimin bir benzeri opsiyon sözleﬂmelerinin SPK’n›n onay›n›
takiben al›m/sat›ma aç›lmas›yla bir kere daha yaﬂanacak. Opsiyon sözleﬂmeleriyle birlikte dünya borsalar›nda y›llard›r iﬂlem gören bir finansal enstrüman art›k Türk yat›r›mc›s›yla buluﬂacak. ‹lk etapta hisse senedi endeksi ve döviz opsiyonlar›yla iﬂlemlere baﬂlanmas› planlan›yor. ‹leride daha
farkl› dayanak varl›klar üzerine düzenlenen opsiyon sözleﬂmeleri de listelenecek. Yeni sistemle birlikte ayr›ca yat›r›mc›lar, arac› kurumlar ve piyasa son derece geliﬂmiﬂ risk yönetim sistemlerini VOB vas›tas›yla tan›yacak
ve kullanmaya baﬂlayacak. Ürün çeﬂitlili¤inin art›r›lmas› VOB’un sa¤lad›¤› faydan›n maksimize edilmesi aç›s›ndan önem arz ediyor. Opsiyon sözleﬂmeleri d›ﬂ›nda önümüzdeki dönem yeni vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinin
piyasaya sunulmas› için de çal›ﬂmalar devam ediyor. ABD Dolar›/ons ﬂeklinde listelenmesi planlanan alt›n sözleﬂmesi ve euro/ABD Dolar› parite
sözleﬂmesi bunlara örnek olarak verilebilir. Ayr›ca enerji, metaller ve tar›m ürünleri üzerine tasarlanacak sözleﬂmeler üzerinde de ön çal›ﬂmalar
yap›l›yor. VOB, piyasadan gelen talepleri de¤erlendiriyor ve buna göre çal›ﬂmalar›na yön veriyor.

VOB, fiyat istikrar›na katk›da bulunuyor
VOB’un kuruluﬂundaki en önemli amaçlardan biri, borsan›n etkin fiyat
oluﬂumuna ve fiyat istikrar›na katk› sa¤lay›p ekonomiye reel bir fayda getirmesi. Zaten vadeli iﬂlemlerin esas ç›k›ﬂ noktas› da budur. ‹leride oluﬂacak fiyat belirsizliklerinin buna paralel olarak da risklerin önceden vadeli
iﬂlem borsalar›nda al›nacak pozisyonlarla ortadan kald›r›lmas› esas. Döviz
kuru, faiz, emtia fiyat riski gibi birçok farkl› risklere maruz kalan kiﬂi ve
kurumlar bu risklerden VOB’da alacaklar› pozisyonlarla korunabilirler.
Döviz kurlar›ndaki hareketlerden etkilenen ihracatç›lar ve ithalatç›lar›n
yan› s›ra bu türden di¤er bütün kurumlar, VOB döviz sözleﬂmelerini kullanarak risk yönetimi yapabilirler. Önümüzdeki dönemde VOB’a özellikle bu noktada çok daha fazla görev düﬂecek. Çünkü riskten korunma
amac›yla VOB sözleﬂmelerinin kullan›lmas›n›n teﬂvik edilmesi ve VOB’un
reel ekonomiye sa¤lad›¤› katk›n›n art›r›lmas› hedefleniyor.
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Lisansl› depoculukla tar›ma destek
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Di¤er taraftan VOB’da iﬂlem gören pamuk, bu¤day gibi mevcut tar›msal
ürünlerin iﬂler hale getirilmesi için lisansl› depolar ve ürün ihtisas borsalar›n›n kurulmas› hususundaki geliﬂmeler yak›ndan takip ediliyor ve bu
hususta gerekli her türlü destek veriliyor. Tar›m ürünleri piyasalar›n›n
daha etkin bir ﬂekilde oluﬂumunun ülkemiz ekonomisi aç›s›ndan son derece önemli oldu¤u bir gerçek. Lisansl› depoculuk sistemi üreticilerin
ürünlerini kalitesi bozulmadan saklamalar›n› ve sigortalamalar›n› kolaylaﬂt›racak. Ayr›ca VOB’da iﬂlem gören vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinde fiziki
teslimat›n yap›labilmesinin önünü açacak. Lisansl› depoya kabul edilen
ürün karﬂ›l›¤›nda sahibine bir ürün senedi teslim edilecek, ayn› zamanda
elektronik ortamda da kay›t yap›lacak. Ürün senedi sistemiyle üretici, depoda duran mal›n› teminat göstererek bankadan kredi alabilecek ve ayn›
zamanda ürün ihtisas borsalar›nda ürünü depodan ç›karmadan satmalar›na imkân tan›yacak. Kurulmas›n› öngördü¤ümüz lisansl› depoculuk
sisteminin en temel prensibi, ülkemiz sermaye piyasas›na ve dolay›s›yla
uluslararas› piyasalara entegrasyonun sa¤lanmas›. Lisansl› depoculuk sistemi, böylece üreticilere ve sanayicilere sa¤layaca¤› faydalar›n yan› s›ra,
tar›m ürünlerinde vadeli piyasalar›n geliﬂtirilmesinde, iﬂlem hacminin

Opsiyon sözleﬂmeleriyle
birlikte art›k dünya borsalar›nda
y›llard›r iﬂlem gören bir
finansal enstrüman Türk
yat›r›mc›s›yla buluﬂacak.

artmas›nda, yeni yat›r›mc› kitlelerinin VOB’a
yönelmesinde önemli bir rol oynayacak.

Vergi düzenlemeleri sekte vuruyor
Bütün bu projeleri yürütürken VOB’un piyasan›n daha etkin bir hale getirilmesi ve geliﬂtirilmesi amac›yla baz› beklentileri de var. Bunlardan en önemlisi vergisel sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›. BSMV ve vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinden al›nan stopaj, baz› sözleﬂmelerin geliﬂmesine engel teﬂkil ediyor ve borsan›n alternatif

Riski yöneten kârl› ç›kacak
Küresel piyasalarda yaﬂanan dalgalanmalar karﬂ›s›nda risklerini daha iyi yönetebilen ﬂirketler önümüzdeki y›llarda
daha ön plana ç›kacak ve yat›r›mc›lar için cazip hale gelecek. 2001 krizinden sonra bankalar›m›z›n risk yönetimi hususunda gelmiﬂ olduklar› nokta çok önemli. Bankalar›m›z bu sayede son y›llarda yaﬂanan küresel krizden çok az etkilenerek ç›kmay› baﬂard›. Reel sektör ﬂirketlerimiz de risk yönetiminin önemini her geçen y›l daha iyi anlamak ve
risklerden korunmak (hedging) için kendilerini geliﬂtirmek durumundalar. Sürdürülen projelerin tamamlanarak yeni
ürünlerin yat›r›mc›lara sunulmas› ve mevcut sözleﬂmelere derinlik kazand›r›lmas›yla VOB, sermaye piyasalar›ndaki yerini daha da sa lamlaﬂt›rarak h›zl› yürüyüﬂüne devam etmeyi planl›yor. VOB önümüzdeki y›llarda sermaye piyasalar›nda yer alan di er kurumlarla iﬂbirli ini art›rarak bir sinerji yaratmaya devam edecek. Yap›lacak iﬂbirlikleriyle çok daha etkin ve geliﬂmiﬂ bir sermaye piyasas›na ulaﬂaca ›m›z kesin. Rekabetçi bir ortamda yeni ürünlerin geliﬂtirilmesi
ve bunlar›n yat›r›mc›lara h›zl› bir ﬂekilde sunulmas› gerek üyelerimize gerekse tüm yat›r›mc›lara büyük fayda sa layacak. Ülkemizde vadeli iﬂlem devrimi daha yeni baﬂlad› ve devam› gelecek.

piyasalarla rekabetine olumsuz etki yap›yor.
Mevcut vergi düzenlemeleri de¤erlendirildi¤inde, tam mükellef gerçek ve tüzel kiﬂiler taraf›ndan spot piyasada gerçekleﬂtirilen döviz al›m-sat›m iﬂlemlerinden elde edilen gelirler stopaja tâbi
tutulmad›¤› halde, ayn› iﬂlem vadeli olarak VOB
bünyesinde yap›ld›¤›nda yüzde 10 oran›nda vergilemeye tâbi tutulmuﬂ oluyor. Ayr›ca spot ve
tezgâhüstü piyasada iﬂlem gören TL/döviz forward sözleﬂmeler döviz iﬂlemlerinde al›m sat›m
kazançlar›nda BSMV veya baﬂka bir vergi uygu-

lamas› mevcut de¤ilken VOB’daki vadeli döviz iﬂlemlerinde al›m sat›m
iﬂlemlerinden lehe kalan para üzerinden yüzde 5 oran›nda BSMV uygulan›yor. Dolay›s›yla BSMV konusunda da spot ve vadeli piyasalar
aras›nda, vadeli piyasalar aleyhine eﬂitsizlik bulunuyor. Bu hususta düzenleyici kurumlarla gerekli görüﬂmeler yap›l›yor ve önemli ad›mlar
at›l›yor. Örne¤in borsam›zda iﬂlem görmekte olan tüm vadeli iﬂlem
sözleﬂmelerindeki al›m-sat›m kazançlar› üzerinden hesaplanan
BSMV’nin kald›r›lmas›yla ilgili olarak önemli geliﬂmeler yaﬂand›. VOB
sözleﬂmelerine uygulanan BSMV’nin kald›r›laca¤› ve ayn› geliﬂmenin
mevcut sözleﬂmelerdeki likidite ve derinli¤in art›r›lmas› amac›yla stopaj hususunda da yaﬂanaca¤› ümit ediliyor.
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MEVZUAT

Ayça Sand›kç›o¤lu
SPK Ortaklar
Finansman
Dairesi Uzman›

Sermaye Piyasas› Kanunu’na
Tabi Olan Anonim Ortakl›klar›n
Uyacaklar› Esaslar Hakk›nda Tebli¤
2008 y›l›nda SPK’n›n Seri: IV NO:41 say›l› tebli¤i, halka aç›k
ﬂirketlere yat›r›mc› iliﬂkileri ve sermaye piyasas› mevzuat›na karﬂ› olan
yükümlülükleri ad›na önemli görevler veriyor.

19 Mart 2008 tarih ve 26821 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) Seri:IV
No:41 say›l› ‘Sermaye Piyasas› Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortakl›klar›n Uyacaklar› Esaslar Hakk›nda Tebli¤i’ (Seri:IV No:41 say›l›
tebli¤) ile bugüne kadar mevzuat›m›zda yer almayan iki konuda
önemli düzenlemeler uygulamaya konuldu. Bu düzenlemelerin biri,
pay senetleri ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketlerde pay sahipleriyle iliﬂkiler birimin oluﬂturulmas›na; di¤eriyse bu ﬂirketlerin sermaye piyasas› mevzuat› ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amac›yla lisansl› personel istihdam edilmesine iliﬂkin.
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Pay sahipleriyle iliﬂkiler birimi
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Paylar› borsalarda iﬂlem gören ﬂirketlerin ortaklar›yla iletiﬂimi, ortak say›s›n›n çoklu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ﬂirketler için baﬂl› baﬂ›na bir faaliyet alan› haline geliyor. ﬁirketlerle ortaklar› aras›nda etkin iletiﬂim kanallar›n›n olmas›, hisse senetlerinin sa¤l›kl› bir ikinci piyasas›n›n oluﬂmas›na ve hisse senetlerinin de¤erinin yüksek
olmas›na katk›da bulunur. Hiç ﬂüphesiz ki bu, gerek yat›r›mc›lar
gerekse ﬂirketler aç›s›ndan arzu edilen bir durum. Bu nedenle son

dönemlerde çok say›da çok ortakl› ﬂirketin organizasyon yap›s› içerisinde pay sahipleriyle iliﬂkilerden sorumlu bir birime yer verdi¤i görülüyor.
SPK’n›n 2003 y›l›nda yay›mlad›¤› ‘Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde, pay sahipleriyle iliﬂkiler biriminin oluﬂturulmas› da yer al›rken, ilkelerin ba¤lay›c› olmamas› nedeniyle paylar› ‹MKB’de iﬂlem
gören tüm ﬂirketlerde bu birimin yap›lanmas›
2008 y›l›nda yürürlü¤e giren Seri:IV No:41 Tebli¤i ile sa¤land›. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde
pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla oluﬂturulmas› öngörülen söz konusu birimin baﬂl›ca görevleri say›lm›ﬂ, ayr›ca organizasyon yap›s›ndaki yeri ve yap›lanmas› hakk›nda da baz› belirlemelerde bulunulmuﬂtu. Söz
konusu ilkeler de dikkate al›narak haz›rlanan Seri:IV No:41 Tebli¤i uyar›nca; paylar› borsada iﬂlem gören ortakl›klarda pay sahipli¤i haklar›n›n
kullan›lmas› konusunda faaliyet gösteren, yöne-

tim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kuruluyla pay sahipleri aras›ndaki iletiﬂimi sa¤layan
pay sahipleriyle iliﬂkiler biriminin oluﬂturulmas›
zorunlu tutuluyor. Bu düzenlemeyle pay sahiplerinin, özellikle de sermaye piyasas› ve ﬂirket analizi konusunda yeterli seviyede bilgi ve deneyimi
olmayan küçük yat›r›mc›lar›n ﬂirkette sorular›n›
yöneltebilecekleri bir muhatap bulabilmeleri
amaçlan›yor. Di¤er taraftan pay sahiplerinin genel kurul süreçleri, finansal tablolar veya özel
durum aç›klamalar› gibi, paylar›n›n de¤erini etkileyebilecek her türlü konuda sorular›n› ﬂirketlere yönlendirmeleri hedefleniyor.
Tebli¤ incelendi¤inde, pay sahipleriyle iliﬂkiler
biriminin organizasyon yap›s›ndaki yeri, birimde
çal›ﬂt›r›lacak kiﬂi say›s› ve bu kiﬂilerin yetkinlikleri konular›nda herhangi bir belirlemeye gidilmedi¤i görülüyor. Tebli¤ ile bu konularda belirleme yap›lmamas›n›n nedeni, gerek faaliyet alan›,
gerekse organizasyon yap›s› ve büyüklü¤ü aç›s›ndan farkl›l›klar gösteren ‹MKB ﬂirketleri aç›s›ndan tek bir ﬂablon belirlenmesi durumunda belirlenen ﬂablonun her ﬂirketin kendi yap›s›na uymayaca¤› yönündeki kayg›d›r.
Birimin asgari görev tan›m› incelendi¤inde, birim çal›ﬂanlar›n›n sermaye piyasas› mevzuat›,
ortakl›klar hukuku ve kamuyu ayd›nlatma konusunda asgari bilgi birikimine sahip olmas› gerekti¤i anlaﬂ›l›yor. Bu çerçevede birimde ﬂirketlerin hukuk, finansal raporlama gibi farkl› birimlerinden personelin çal›ﬂmas› muhtemel görünüyor. Ancak birim çal›ﬂanlar›n›n sadece bu
görevde istihdam edilmesi yönünde herhangi
bir zorunluluk getirilmezken, yukar›da say›lanlara benzer gerekçelerle tek tip bir yap› oluﬂturulmamaya çal›ﬂ›l›yor.

Mevzuata uyum kapasitesinin
güçlendirilmesi
Seri:IV No:41 Tebli¤i ile mevzuat›m›za eklenen
bir di¤er düzenleme, paylar› borsada iﬂlem gören
ortakl›klarda, ortakl›¤›n sermaye piyasas› mevzuat›ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalar›nda koordinasyonu sa¤layan bir personelin görevlendirilmesi zorunlulu¤u. Tebli¤ uyar›nca görevlendirilen personelin ‘Sermaye Piyasas› Faaliyetleri ‹leri Düzey Lisans›’na ve ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanl›¤› Lisans›’na sahip
olmas›, ortakl›kta tam zamanl› üst düzey yönetici olarak çal›ﬂmas› ve en üst düzey icrac› yöneticiye çal›ﬂmalar› hakk›nda raporlama yapmas› zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. Ancak belirli ﬂartlar› taﬂ›yan
ﬂirketler için, görevlendirilecek personelin sadece ‘Sermaye Piyasas› Faaliyetleri ‹leri Düzey Lisans›’na sahip olmas› yeterli görülüyor. Muafiyet
ﬂartlar›n› taﬂ›mayan ﬂirketlerin uygulama sonuç-

Tebli¤ uyar›nca pay
sahipleriyle iliﬂkiler
biriminin görevleri


Pay sahiplerine iliﬂkin kay›tlar›n sa l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa lamak.
 Kamuya aç›klanmam›ﬂ, gizli ve ticari s›r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ﬂirketle ilgili yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlamak.
 Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas
sözleﬂmeye ve di er ﬂirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›n› sa lamak.
 Genel kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar› haz›rlamak.
 Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla
ilgili raporlar›n pay sahiplerine yollanmas›n› sa lamak.
 Mevzuat ve ﬂirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek.

lar› incelendi¤inde, ‹MKB ﬂirketlerinin Seri:IV No:41 Tebli¤i ile
getirilen bu yükümlülü¤e uyum konusunda pay sahipleriyle iliﬂkiler birimi yükümlülü¤üne uyum konusundaki seviyeye ulaﬂamad›klar›, hâlâ önemli say›da ﬂirkette gereken lisanslara sahip personelin bulunmad›¤› görülüyor.
Tebli¤ ile getirilen lisansl› personel istihdam› yükümlülü¤üne
uyumla ilgili olarak çeﬂitli platformlarda ifade edilen s›k›nt›lar aras›nda yeterli say›da lisans sahibi kiﬂinin olmamas›, özellikle küçük
ölçekli ﬂirketlerin kalifiye eleman istihdam edecek kaynaklara sahip olmamas›, lisanslar›n içeri¤inin düzenlemenin amac›na uygun
olmamas› hususlar› yer al›yor. Ancak son durumda 5 binin üzerinde kiﬂi Sermaye Piyasas› Faaliyetleri ‹leri Düzey Lisans›’na, 500’e
yak›n kiﬂi de Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanl›¤› Lisans›’na sahip. Dolay›s›yla lisans sahibi kiﬂi say›s›na iliﬂkin bir s›k›nt›
bulunmad›¤› görülüyor. Di¤er taraftan tebli¤ ile yeni personel istihdam› yönünde bir zorunluluk da getirilmezken, ﬂirketlerin
mevcut çal›ﬂanlar›n›n s›nava girerek lisans almas› yönünde de bir
engel bulunmuyor.

 Not: Bu makalede yer alan hususlar yazar›n kiﬂisel görüﬂleridir.
Bu görüﬂler, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) görüﬂlerini yans›tmad› ›
gibi SPK’y› ba lay›c› da de ildir. Makalede yer alan bilgilerin do rulu u,
bütünlü ü ve güncelli i SPK taraf›ndan garanti edilmemektedir.
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SUMMARY
Broker warrants will soon be introduced through the ISE, opening a new
era in the financial markets and providing individual and institutional
investors an opportunity to diversify their investment strategies. Warrants
appeal to the investor profile in Turkey, providing short and mid-term
leverage. More conservative investors may prefer warrants as they
facilitate risk-controlled investment opportunities.

Warrants’
age is beginning
Warrants at a glance:


Provide investment opportunities without
risking the entire capital  Create an opportunity to invest in both bull and bear markets
 Provide leveraged investment opportunities depending on the expectations of the
investors  Investors’ loss is limited to the
premium (warrant’s value)  Traded at the
ISE similar to equities. There is no short
selling in warrants, therefore no collateral is
required  Issued by investment banks and
financial institutions  Investors carry the
credit risk of the warrant issuer  Provide a
wide product range  Market making
minimizes the liquidity risk for investors

“We focused on opportunities”
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We hosted Süreyya Ciliv, CEO of
Turkcell, in this issue of Hissedar. Below
are some highlights from his interview:
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 Turkcell is the only Turkish company
with a dual listing on the New York and
Istanbul Stock Exchanges.  We run
Turkcell on the framework set by
‘Corporate Governance Principles’. I see
this as a must for all companies who wish
to have a long and successful standing in
today’s highly competitive environment.
 As the company CEO, I endeavor to
meet as many analysts and investors during
the year to understand their expectations.
 Our IR manager attends the Board of
Directors meetings to directly follow the
company vision and strategy, allowing us
to provide clear and accurate messages.

CRA Portal will bring together

investors and companies
The Central Registry Agency (CRA) is busy establishing the infrastructure of the CRA
Portal, which will facilitate end-to-end communication between the companies and
investors by providing timely, accurate, comprehensive financial and non-financial
information to current and potential investors in a cost-effective manner.

Global markets
are in search of a
way out of the

uncertainty
As the global financial
markets are still dealing
with its repercussions, the
world is in pursuit of a way
out of the crisis. According
to the experts, the solution
is in establishing a common
language, which will only
deliver results in the long
term. Under the circumstances, investors are recommended to stay away
from regions that pose relatively higher uncertainty
such as the Euro Zone and
China; while opting for
major countries such as the
US and Japan in addition
to emerging markets such
as Brazil, Turkey, India
and Russia.

bie ilan

Tüyid üyeleri

bersay
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Managing Investor Relations
Yat›r›mc› iliﬂkilerinin kapsaml› bir tan›m›n› yapan ‘Yat›r›mc› ‹liﬂkilerini Yönetimek’ isimli kitap, ö¤rencilere ya da baﬂka meslek dallar›nda görev yapanlara yat›r›mc› iliﬂkileri mesle¤ini anlat›rken, halihaz›rda bu görevde
olanlara da iﬂlerini nas›l daha profesyonel yapabileceklerine dair ipuçlar› veriyor. Kitab›n ilk iki bölümü, yat›r›mc› iliﬂkileri kavram›n›n tarihsel süreci,
çal›ﬂanlar›n yükümlülükleri gibi konularla, okurun bilgi birikimini daha da
derinleﬂtiriyor. Son bölümdeyse çeﬂitli stratejilerle yat›r›mc› iliﬂkileri yetkilisinin büyük resmi görebilmesi için alt›n de¤erinde bilgiler paylaﬂ›l›yor.
Yazar: Alexander Laskin Yay›nc›: Business Expert Press (Haziran 2010)

Crisis Economics

13 Bankers

Krizin boyutlar›n› önceden
tahmin etmesi nedeniyle
‘kriz kâhini’ olarak an›lan
Roubini, ABD’yi emlak balonunun büyük bir krize neden olaca¤› yolunda çok öncesinden uyarm›ﬂt›. Bugün
dünya hâlâ bu krizin etkilerini bertaraf edecek çözüm
yolunu bulabilmiﬂ de¤il.
Nouriel Roubini, Stephen
Mihm ile birlikte kaleme ald›¤› yeni kitab›nda, bu kez
çözüme ›ﬂ›k tutuyor.
Roubine’ye göre bu son kriz,
kimileri taraf›ndan fazlaca abart›l›yor. Krizden bu kadar fazla ﬂikayet etmek, düzenlemelere harcanacak zaman› ziyan
etmekten baﬂka bir iﬂe yaram›yor.
Bu yüzden Roubini, ekonomi aktörlerini bir an önce dümeni ellerine almaya ça¤›r›yor.

‘13 Bankac›: Wall Street’in
Ele Geçirilmesi ve Bir Sonraki Finansal Çözülme’
isimli kitap, büyük bankalar›n da batabilece¤ini
ispatlayan finansal krizin
ard›ndan bat›k bankalara
yenilerinin de eklenebilece¤ini savunuyor. Finansal
yap›n›n bu noktaya gelmesinde Wall Street ve Washington’un ortak paylar› oldu¤unu vurgulayan kitap,
reform gereklili¤ini güçlü tespitlerle destekliyor. Kitapak, ABD’de gayrisafi yurtiçi has›lan›n yüzde 60’›ndan
fazlas›n› kontrol eden alt› büyük banka; Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’nin riskli aktifleriyle olas› yeni bir finansal krizi yaratacak tehditler olarak görüldü¤ünü anlat›yor.

Yazar: Nouriel Roubini ve Stephen Mihm
Yay›nc›: Allen Leane (May›s 2010)

Yazar: Simon Johnson, James Kwak
Yay›nc›: Pantheon (Mart 2010)

TEMMUZ-EYLÜL 2010

Yat›r›mc› Psikolojisi
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Özellikle belirsizli¤in hüküm sürdü¤ü dönemlerde yat›r›mc› psikolojisini iyi tahlil etmek,
adil piyasa de¤eri için kritik önem taﬂ›r. Çünkü yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar›n› ve karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyarg›lar, irrasyonel kararlara yans›r; bundan en
büyük zarar› da halka aç›k ﬂirketler görür. Bu nedenle yat›r›mc› iliﬂkilerinin en önemli
gündem maddelerinden biridir. Dr. Serpil Döm’ün kitab›; Yat›r›mc› Psikolojisi, iﬂte bunu baﬂarabilmek isteyen yat›r›mc› iliﬂkileri yetkilisine referans bilgiler sunuyor. Bilimsel
bir eser niteli¤i de taﬂ›yan bu kitap, bireysel yat›r›mc›y› tan›mada yol gösteriyor.
Yazar: Dr. Serpil Döm Yay›nc›: De iﬂim (2003)

Uluslararası bilgi birikimi
Türk yatırımcısının hizmetinde

80’li yılların başında Deutsche Bank organize
piyasadaki ilk opsiyonları – varantları- Almanya’da
ihraç etti. Sonrasında, Almanya ve diğer birçok
Avrupa piyasasında pazar lideri oldu. Deutsche Bank
bugün global ölçekte 45.000’in üzerinde varant
ürününün ihraççısı konumundadır.

X-markets, Deutsche Bank’ın uluslararası
yatırım uzmanlığına erişim yolunuz
Telefon: +90 212 319 03 50
E-Posta: varant.turkiye@db.com
Internet: www.varant.db.com

Şimdi Deutsche Bank, uluslararası bilgi birikimini
Türk yatırımcısının hizmetine sunarak önemli bir
adım daha atıyor ve Türkiye’deki ilk yabancı varant
ihraççısı olmaya hazırlanıyor.
X-markets: Varant alım satımında
uluslararası tecrübe
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