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BAﬁKANIN MESAJI

Yeni Yönetim Kurulumuz ile
birlikte çal›ﬂmalar›m›za h›z verdik
De¤erli Okurlar,
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i olarak iki y›l›m›z› geride b›rakm›ﬂ durumday›z. Kurucu Yönetim Kurulumuz ile çok k›sa sürede pek çok baﬂar›l› projeye imza att›k ve sermaye piyasalar› için de¤er kazand›raca¤›na inand›¤›m›z e¤itim, yay›n ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirdik. Mart ay› itibar›yla yeni Yönetim Kurulumuz ile birlikte çal›ﬂmalar›m›za
h›z kazand›rarak devam ediyoruz. Bugüne kadarki özverili çal›ﬂmalar› ve destekleri için
kurucu ve yeni Yönetim Kurulu üyelerimize, çal›ﬂma gruplar›m›za ve tüm kurumsal ve
bireysel üyelerimize bir kez daha teﬂekkür etmeyi borç biliyorum.

TÜY‹D olarak misyonumuz…
TÜY‹D’i kurarken, ülkemizde yat›r›mc› iliﬂkileriyle ilgili farkl› hedef kitleleri kurumsal
ve bireysel platformda biraraya getirerek, mesleki bilgi üretmeyi ve yat›r›mc› iliﬂkileri
uygulamalar›nda dünya standartlar›na ulaﬂmay› hedefledik. Misyonumuz, piyasalar›m›z›n ve ﬂirketlerimizin yat›r›mc›lara en iyi ﬂekilde tan›t›lmas›na ve ﬂirketlerimizin adil piyasa de¤erlerine ulaﬂmalar›na katk›da bulunmak ve Türkiye sermaye piyasalar›n›n derinlik kazanmas›na destek olmakt›. Son iki y›ld›r h›zla artan üye say›m›z, iﬂbirliklerimiz
ve sermaye piyasas› oyuncular›n›n, akademisyenlerin ve düzenleyici kurumlar›m›z›n
katk›lar›yla bu misyonu gerçekleﬂtirmek için çal›ﬂ›yor ve sürekli yeni projeler geliﬂtiriyoruz. Sizlerin de bu projelerde etkin ﬂekilde yer alabildi¤inizi umuyor ve bundan sonra düzenleyece¤imiz faaliyetlerimizde sizleri de aram›zda görebilmeyi ümit ediyoruz.

Funda Güngör Akp›nar
TÜY‹D Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yat›r›mc› ilgisi halen yüksek….
Yurtd›ﬂ›nda kat›ld›¤›m›z yat›r›mc› toplant›lar› Türkiye’ye olan ilginin halen yüksek oldu¤unu gösteriyor. ‹MKB’deki mevcut halka aç›k ﬂirketlere bakt›¤›m›zda halka aç›kl›k
oranlar›n›n geliﬂmiﬂ ülkelerdeki standartlara göre düﬂük kalabildi¤ini görüyoruz. Ancak
iﬂlem hacminin yüksek oluﬂu ve yat›r›mc›lar›n h›zl› ﬂekilde al›m ve sat›m esnekliklerinin olmas› ‹MKB’ye olan ilginin de her dönemde canl› kalmas›n› sa¤l›yor. Son dönemlerde özellikle Yunanistan ekonomisiyle ilgili endiﬂeler ve bunun tüm Avrupa ve dünya
ekonomilerine iliﬂkin muhtemel yans›malar› dolay›s›yla, ‹MKB’ye de yat›r›mc›lar daha
temkinli yaklaﬂ›yor. Ancak uzun vadeli beklentiler oldukça güçlü. Yat›r›mc›lar Türkiye’yi Avrupa’n›n Çin’i olarak görüyorlar. Genç ve kalabal›k nüfus, düﬂük penetrasyon
oranlar›, güçlü iﬂ dinamikleri ve merkezi konumuyla Türkiye, büyüme ve de¤er fonlar›
için pek çok önemli f›rsat sunuyor. Bu f›rsatlar›n yat›r›mc›lara do¤ru aktar›lmas›nda ve
sürekli iletiﬂimin sa¤lanmas›nda yat›r›mc› iliﬂkileri birimlerinin katk›lar›n›n çok önemli
oldu¤una inan›yoruz.

Halka arzda rekor baﬂvuru…
Bir yandan gerek hükümetimizin gerekse proaktif olarak güçlü yat›r›mc› iliﬂkileri politikalar› izleyen ﬂirketlerimizin Türkiye’nin tan›t›m›na katk›lar› sonucu ülkemiz sermaye
piyasalar›na olan ilgi ve talep artmaya devam ederken, bir yandan da düzenleyici kurumlar›m›z›n yo¤un çal›ﬂmalar› sonucu halka aç›lan ﬂirket say›s› art›yor ve arz taraf› desteklenerek sermaye piyasalar›m›z›n derinleﬂmesi sa¤lan›yor. 2010 y›l›nda 22 ﬂirket halka arz edilmiﬂ; 3 milyar TL üzerinde fon toplanm›ﬂt›. 2011 y›l›nda halka arz baﬂvurusunda bulunan ﬂirket say›s› 38’e ulaﬂt› ve Haziran ay› ortas› itibar›yla 16 yeni ﬂirket
‹MKB’de halka aç›ld›. Bu rakam›n y›lsonu itibar›yla 40’› geçebilece¤i bekleniyor. 2011
y›l› son çeyre¤i halka aç›lmalar dolay›s›yla oldukça yo¤un bir dönem olacak. Halka aç›lan ﬂirketlerimize sermaye piyasalar›na ve yat›r›mc›lara karﬂ› sorumluluklar›n›n halka
aç›lma ve fon yaratma süreciyle son bulmay›p, asl›nda bu sürecin sadece bir baﬂlang›ç
oldu¤unu ve daha geniﬂ bir yat›r›mc› kitlesiyle daha güçlü hisse performanslar›na ulaﬂmada etkin yat›r›mc› iliﬂkileri politikalar›n›n büyük önem arz etti¤ini bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.
Bu say›m›zda yine sermaye piyasalar›yla iliﬂkili olarak ülkemizdeki ve global piyasalardaki makro ve mikro geliﬂmeleri ve mevzuat gündemini izleyebilece¤iniz araﬂt›rma notlar›na ve makalelere yer verdik. Keyifli okumalar diliyorum.
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Yat›r›mc›lar
Türkiye’yi Avrupa’n›n
Çin’i olarak görüyorlar.
Ülkemiz, büyüme ve
de¤er fonlar› için pek
çok önemli f›rsat
sunuyor. Bu
f›rsatlar›n yat›r›mc›lara
do¤ru aktar›lmas›nda
ve sürekli iletiﬂimin
sa¤lanmas›nda
yat›r›mc› iliﬂkileri
birimlerinin
katk›lar›n›n çok önemli
oldu¤una inan›yoruz.

GÜNDEM

Dünyan›n en h›zl›
büyüyen ekonomisi:

Türkiye

Türkiye, dünyada bu y›l›n ilk çeyre¤inde ekonomisi en h›zl› büyüyen ülke oldu. Finans dünyas›n›n yüzünü güldüren aç›klama Türkiye
‹statistik Kurumu’ndan (TÜ‹K) geldi.
TU‹K, Türkiye ekonomisinin bu y›l›n
birinci çeyre¤inde geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 11 büyüdü¤ünü aç›klad›. Bu s›ralamada Türkiye'yi yüzde 9.9 büyü-

me oran›yla Arjantin ve yüzde 9.7 büyüme oran›yla Çin takip etti. Y›l›n ilk çeyre¤inde Singapur ekonomisi yüzde 8.3, Avrupa'dan Estonya yüzde 8,
Litvanya yüzde 6.8 ve ‹sveç yüzde 6.5 oran›nda
büyüme kaydetti.
Dünyan›n en büyük ekonomisi ABD ve Avrupa’n›n devleri büyümede yine geliﬂmekte olan ülkelerin gerisinde kald›. ABD ayn› çeyrekte yüzde
2.3, Avrupa'n›n en büyük ekonomisi Almanya ise
yüzde 4.8 büyüme sa¤lad›. Fransa ekonomisi ilk
çeyrekte yüzde 2.2, ‹ngiltere ekonomisi yüzde 1.8
ve ‹talya ise yüzde 1 büyüme oran›na imza att›.
Dünyan›n üçüncü büyük ekonomisi olan
Japonya ise tsunaminin ülke ekonomisinde açt›¤› yaralar› sarmaya çal›ﬂ›yor. Ülke ekonomisinin felaketin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 0.7 darald›¤› aç›kland›.

Türkiye, bu y›l›n ilk
çeyre¤inde yakalad›¤› yüzde 11’lik
büyüme oran›yla, dünyan›n en h›zl› büyüyen
ekonomisi unvan›n›n sahibi oldu.

IMF’ye kad›n baﬂkan
Uluslararas› Para Fonu (IMF) Baﬂkanl›¤›’na, Fransa
Maliye Bakan› Christine Lagarde seçildi. Lagarde
IMF’nin 1944 y›l›ndaki kuruluﬂundan bu yana baﬂ›na
geçen ilk kad›n oldu.
Eski IMF Baﬂkan›

Dominique Strauss-Kahn’›n, New York'taki bir otelde kat
görevlisine cinsel sald›r›da bulunmak suçuyla yarg›land›¤› için görevinden istifa etmesinin
ard›ndan, IMF baﬂkanl›¤› için çok say›da isim telaffuz edilmeye baﬂlanm›ﬂt›. Baﬂkanl›k
yar›ﬂ›nda Meksika Merkez Bankas› Baﬂkan› Agustin Carstens ile mücadele eden Fransa
Maliye Bakan› Christine Lagarde, bu yar›ﬂ›tan galip ç›kt›. IMF ‹cra Direktörleri Kurulu,
Fransa Maliye Bakan› Lagarde'› IMF'nin yeni baﬂkan› olarak seçti. 55 yaﬂ›ndaki Lagarde,
böylece IMF'nin ilk kad›n baﬂkan› olarak tarihe geçti. Lagarde, 5 y›l boyunca IMF’nin
baﬂ›nda kalacak.
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GÜNDEM

‹MKB’den
‘bölgesel’ hareketler
‹MKB, bölgesel güç olma yolunda önemli bir
ad›ma daha imza atarak K›rg›z ve Bakü
borsalar›ndan sonra Saraybosna Borsas›’na
(SASE) da ortak oldu.
SASE’nin yüzde

5’ine ortak olan ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
(‹MKB)’nin yan› s›ra Takasbank A.ﬁ. ile Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. de
yüzde 5’er oran›nda hisse alarak, SASE’de pay sahibi oldular. Aral›k
2010’da, Bosna Hersek Sermaye Piyasas› Kanunu’nda yap›lan düzenlemeyle yabanc› borsalara ve di¤er finansal kurumlara SASE’ye ortak olma
imkân›n›n sa¤land›¤›n› vurgulayan ‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan, ortakl›k
teklifinin SASE’den geldi¤ini belirtti.
SASE’nin, Güney Avrupa’da önemli bir aktör ve gelecek vaat eden, potansiyeli olan parlak bir pazar oldu¤unu söyleyen Erkan, bu iﬂbirli¤inin, SASE’nin yat›r›mc› profilini daha ileriye götürmesi aç›s›ndan art› bir de¤er yarataca¤›n› ifade etti. ‹MKB Baﬂkan›, bu iﬂbirli¤inin her iki borsa için olumlu
sonuçlar do¤urmas›n› beklediklerini sözlerine ekledi.

20 y›lda dünya sekizincisi
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB), Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n
20’nci kuruluﬂ y›l›n› kutlad›.
1991 y›l›nda faaliyete baﬂlayan ‹MKB Tahvil ve Bono
Piyasas› 20 yaﬂ›nda… Borsa d›ﬂ› a¤›rl›kl› olan sabit getirili menkul
k›ymet iﬂlemlerinin organize piyasaya çekilmesini sa¤lamak üzere
kurulan ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n 20’nci yaﬂ›, sermaye
piyasas› kurumlar›n›n yetkilileri, piyasa ilgilileri ve çal›ﬂanlar›n›n
biraraya geldi¤i bir etkinlikle kutland›. Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) Baﬂkan› Vedat Akgiray’›n da konuklar aras›nda yer ald›¤›
gecede, ‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan bir konuﬂma yapt›. Erkan,
‹MKB’nin 20 y›l önce organize piyasalar›n önemini öngörerek
faaliyete geçirdi¤i tahvil ve bono piyasas›n›n bugün ulaﬂt›¤› düzen
itibar›yla dünyada örnek olarak gösterilmesinin, ülkemiz için ayr›
bir gurur kayna¤› oluﬂturdu¤unu ifade etti.

Toplam iﬂlem hacmi 2.3 trilyon dolar
Tahvil ve Bono Piyasas›, ihtiyaçlara h›zl› cevap verebilen, esnek,
kolay eriﬂilebilir ve güvenilir elektronik iﬂlem platformu ve takas
sistemi ile etkin risk yönetim mekanizmas› sayesinde, 2010
y›l›nda Türkiye’nin en büyük, dünyan›n da sekizinci büyük
organize sabit getirili menkul k›ymetler piyasas› ve ayr›ca
8

dünyan›n en büyük organize repo pazarlar›ndan biri olmay›
baﬂard›. ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n faaliyete geçti¤i 1991
y›l›nda toplam iﬂlem hacmi 312 milyon dolarken, 2010 y›l›nda
bu rakam 2.3 trilyon dolara ulaﬂt›. Piyasa’n›n faaliyete geçti¤i ilk
y›llarda, sabit getirili menkul k›ymet iﬂlemlerinde tezgahüstü
piyasan›n pay› yüzde 90, ‹MKB’nin pay› yüzde 10’ken; y›llar
içinde iﬂlemlerin sürekli artan oranlarda piyasada
gerçekleﬂmesiyle bugün tezgahüstü iﬂlemlerin pay› yüzde 17’ye
gerileyerek ‹MKB’nin pay› yüzde 83’e ulaﬂt›.

SÖYLEﬁ‹
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Yaﬂar Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹dil Yi¤itbaﬂ›

“global
‹dealimiz
bir P›nar markas›
“

yaratmak

Türk g›da sektöründe olumlu geliﬂmeler yaﬂand›¤›n› söyleyen ‹dil
Yi¤itbaﬂ›, tar›m konusuna daha çok e¤ilinmesi gerekti¤i görüﬂünde.
Yi¤itbaﬂ› ile Yaﬂar Grubu’nun faaliyet gösterdi¤i sektörleri ve
hedeflerini konuﬂtuk.
Öncelikle g›da sektöründen baﬂlayal›m… Dünya genelinde g›da sektöründeki geliﬂmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Türkiye’de sektör, dünyayla paralel bir çizgide mi ilerliyor?
‹nsan yaﬂam›n›n temelini oluﬂturmas› dolay›s›yla di¤er sektörlere göre
daha az etkilenmiﬂ olsa da, dünya genelinde yaﬂanan ekonomik problemler g›da ve içecek sektörünü de olumsuz etkiledi. G›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ, nakliye maliyetlerinin petrol fiyat›ndaki art›ﬂ sonucu yükselmesi ve tüketici talebindeki düﬂüﬂ, dünya g›da sektörünü etkileyen en
önemli faktörler oldu. 2011 y›l›nda üç önemli konuya dikkat çekilmeli; tar›m, g›da ve enerji...
Durumu Türkiye aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde olumlu geliﬂmeleri
çok net olarak görebiliyoruz. Türkiye’de 2010 y›l›nda g›da ithalat› 3.4
milyar dolarken ihracat 6.7 milyar dolar olarak gerçekleﬂti. Bu, Türkiye için çok olumlu bir geliﬂme ve g›dan›n, üzerine daha fazla e¤ilinmesi gereken bir sektör oldu¤unu da gösteriyor.
P›nar ürünleri hangi ülkelere ihraç ediliyor? ‹hracat yelpazesini
geliﬂtirme yönünde ne gibi ad›mlar at›l›yor? Yeni bir hedef pazar
belirlediniz mi?
Yaﬂar G›da ve ‹çecek Grubu olarak KKTC, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Avustralya, Irak ve K›rg›zistan’a ürün
gruplar›m›zdan ihracatlar gerçekleﬂtiriyoruz. P›nar Süt, Türkiye süt ve
süt ürünleri ihracat›n›n yüzde 21’ini tek baﬂ›na gerçekleﬂtiriyor. Yeni
pazar aray›ﬂ›m›z her zaman devam ediyor. Hedefimiz, dünya genelin-

de daha fazla insan›n P›nar ürünleri ve kalitesiyle tan›ﬂmas›.
P›nar olarak bölgesel güç olma hedefi taﬂ›yor musunuz?
P›nar markas› alt›nda kalite ve sa¤l›¤› tüketicilerimize sunuyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve güçlü
markalar›m›zla s›n›rlar› Türkiye’yi aﬂm›ﬂ, bölgesel hatta global bir P›nar markas› ideali ve hedefindeyiz.
G›da, çok yo¤un rekabetin yaﬂand›¤› bir sektör haline geldi… Rakiplerinizden ayr›lmak
ad›na nas›l bir strateji takip ediyorsunuz?
Yaﬂar Toplulu¤u’nun yenilikçi ve giriﬂimci yap›s› P›nar’da da kendini gösteriyor. Her zaman tüketicimizin ihtiyaç ve beklentilerine
uyan, farkl› ve yenilikçi ürünler geliﬂtirmeyi
hedefliyoruz. Bizim için en iyiyi sunma hedefiyle tüketicilerimizi yeni tatlarla buluﬂturan
marka olmak, önemli bir kriter. Hammaddeden tüketiciye ulaﬂana kadar kaliteye verilen
önem, P›nar’›n farkl›l›¤›. P›nar, kaliteden hiçbir zaman taviz vermedi; bundan sonra da
vermeyecek.
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SÖYLEﬁ‹

“

2010 y›l›n› 2.6 milyon lira ciro ile kapatt›k
ve hedefimizin üzerinde büyüdük. 2011 y›l›nda
da bu ivmeyi devam ettirme hedefindeyiz. Yüzde
15’lik bir büyüme hedefimiz var. Y›l›n ilk
yar›s›nda göstermiﬂ oldu¤umuz performansla
hedeflerimize ulaﬂaca¤›m›za inan›yoruz.

Yaﬂar Grubu olarak Türkiye’de hayvanc›l›¤›n daha modern bir seviyeye taﬂ›nmas› için çeﬂitli faaliyetlerde bulunuyorsunuz… Biraz
bahseder misiniz?
Hayvanc›l›k konusu özellikle 2010 y›l›nda s›kl›kla gündeme geldi. Biz de
bu sektörün içinde oldu¤umuz için geliﬂmeleri çok yak›ndan takip ediyoruz. Büyükbaﬂ hayvanc›l›¤›n geliﬂimi, hindi üretiminin Türkiye’ye kazand›r›lmas› ve kültür bal›kç›l›¤›nda yat›r›mlar›m›z oldu. Türkiye’ye hayvanc›l›k alan›nda da kazand›rm›ﬂ oldu¤umuz ‘ilk’lerle, sektörün geliﬂimine oldukça büyük katk› sa¤lad›¤›m›z› biliyoruz.
‹nﬂaat sektörü olumlu bir seyir izliyor. Bu durumun, Yaﬂar’›n boya
grubuna yans›mas› da ayn› ölçüde olumlu mu?
Yaﬂar Boya Grubu, 2010 y›l›nda yüzde 32’lik bir büyüme rakam›na ulaﬂt› ve Yaﬂar Toplulu¤u’nun büyümesine katk› yapan gruplar›m›zdan oldu.
Elbette, inﬂaat sektöründeki olumlu geliﬂmeler de DYO’nun büyümesine
olumlu yans›d›. Ancak Yaﬂar Boya Grubu’nun büyümesini tek baﬂ›na inﬂaat sektörüne ba¤lamak do¤ru de¤il, sanayi boyalar› ve matbaa mürekkeplerinde de önemli büyüme rakamlar›na ulaﬂt›k.
DYO ihracat hedefini ‘marka yaratmak’ olarak belirlemiﬂ. Baﬂar›l›
bir marka yaratmak için neler yap›yorsunuz?
DYO, Türkiye’nin ilk boya üreticisi. Son iki y›lda gerçekleﬂtirdi¤i de¤iﬂim

Çevre ve sorumluluk bilinci olan
kurumsal bir vatandaﬂ›z…
Finansal ç›kt›lar›n ﬂirketlerin varl›¤›n›n devam› konusunda önemli bir etkiye
sahip oldu¤unun bilincindeyiz, ancak sürdürülebilirlik konusunu da önemsiyoruz. Her yapt›¤›m›z iﬂin sonuçlar›n› de¤erlendirirken ﬂirketimizin, ülkemizin ve dünyam›z›n sürdürülebilirli¤ine olan katk›lar›n› dikkate al›yoruz.
2007 y›l›nda, gönüllü olarak imza att›¤›m›z Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi ile insan haklar›, çevre, çal›ﬂma koﬂullar› ve yolsuzlukla mücadele konular›nda
vermiﬂ oldu¤umuz sözler var. Topluma, ülkeye ve dünyaya karﬂ› sorumlu
bir Topluluk olarak, tüm ﬂirketlerimizde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konular›nda var gücümüzle çal›ﬂmaya devam ediyoruz. Yaﬂar
Toplulu¤u, tüketici ve müﬂterilerini önemseyen, onlara daha iyi bir yaﬂam
sunmak için operasyonel mükemmellik hedefiyle, güçlü insan kayna¤›yla,
kanun ve kurallara uygun etik duruﬂuyla, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle sorumlu kurumsal bir vatandaﬂt›r ve hep böyle olacakt›r.
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‹dil Yi¤itbaﬂ›: “Türkiye’ye hayvanc›l›k alan›nda da kazand›rm›ﬂ oldu¤umuz ‘ilk’lerle sektörün geliﬂimine oldukça
büyük katk› sa¤lad›¤›m›z› biliyoruz.”

ve büyümeyle çok ciddi bir at›l›m yapt›. Akla ilk
gelen boya markalar› aras›nda yer alan DYO’nun
hedefi, Türkiye d›ﬂ›nda daha etkin olup markam›z› d›ﬂ pazarlarda da yayg›n hale getirmek. DYO Boya, 2011 y›l›nda, Türkiye’nin Ar-Ge Merkezi sahibi tek boya ﬂirketi olarak ödüllendirildi. Yurtd›ﬂ›
pazarlarda güçlü teknolojik know-how ile müﬂterilerimize daha iyi hizmet sunmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yaﬂar Grubu bu y›l için belirledi¤i finansal hedefler paralelinde mi ilerliyor? Y›lsonu için nas›l bir finansal hedef çizdiniz?
2010 y›l›n› 2.6 milyon lira ciro ile kapatt›k ve hedefimizin üzerinde bir büyüme rakam›na ulaﬂt›k.
2011 y›l›nda da bu ivmeyi devam ettirme hedefindeyiz. Yüzde 15’lik bir büyüme hedefimiz var. Tüm
ﬂirketlerimizde sektörel de¤erlendirmeler yaparak
bu ortak büyüme hedefiyle baz› hedefler koyduk.
Y›l›n ilk yar›s›nda göstermiﬂ oldu¤umuz performansla hedeflerimize ulaﬂaca¤›m›za inan›yoruz.
Yaﬂar Grubu’nun k›sa ve uzun vadeli hedefleri
nelerdir?
Yaﬂar Grubu, son y›llarda ülke ekonomisi üzerinde büyüme rakamlar›na ulaﬂt›. Kararl› ad›mlarla,
ilkelerimizden taviz vermeden, markalar›m›z› güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz ve edece¤iz.
Uzun vadede, sahibi oldu¤umuz markalar alt›nda
üretti¤imiz ürünlerin daha fazla insanla buluﬂmas›n› sa¤lama hedefindeyiz.

Yaratıcı, entegre kurumsal iletişim ürünleri...

• Raporlama ve yatırımcı ilişkileri
(Faaliyet raporları, sürdürülebilirlik ve
sosyal sorumluluk raporları, KİS (COP) raporları)

• İhtisas editörlüğü
• Web ve elektronik ürünler
• Pazarlama
• Marka

www.tayburnkurumsal.com

212 227 04 36

FELAKET YÖNET‹M‹

Japonya

depreminin ﬂoklar›

piyasalar için de y›k›c›...
Uzun süredir deflasyondan ç›kamayan Japonya’n›n toparlanma
ümitleri, depremin ﬂiddetiyle y›k›ld›. Ülkenin elinde tek bir seçenek
kald›: 877 milyar dolar de¤erindeki ABD hazine bonolar›n› satmak...
ﬁunu hat›rlatmakta fayda var; Japonya, Çin’den sonra dünyada en
fazla ABD bonosuna sahip ülke...
Japonya’y› vuran deprem, modern ça¤›n en büyük felaketlerinden biri...
Dünyan›n, depreme yönelik en güçlü önlemlere sahip olan bu ülkesinde,
kimse böylesine büyük bir y›k›m beklemiyordu. Depremin ard›ndan gelen
tsunami, hem geniﬂ çapl› ölümlere sebep oldu hem de Japon sanayiine çok
büyük bir darbe vurdu. Bu darbe öylesine büyük ki, küresel ölçekte depremin etkilerinin gerçek maliyetlerini hesaplamak neredeyse mümkün de¤il.
Nükleer felaketin enerji sektörüne zincirleme etkisi ise zaman içerisinde ortaya ç›kacak. Pek çok ülkenin enerji sepetinde de¤iﬂime gidece¤ini ﬂimdiden söylemek için müneccim olmaya gerek yok.
Arap Bahar› da bir baﬂka sorun
Bu y›l›n baﬂ›ndan beri Ortado¤u’da süren olaylarla beraber, Arap ülkelerinin dolardan ç›kma olas›l›¤› artt›. Dolar›n çöküﬂü Arap ülkelerini de korkuttu, çünkü ‘petro dolar’lar› erimek tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya... Zira petrol
zengini Körfez ülkelerinin taﬂ›d›klar› dolar pozisyonlar› da erimeye baﬂlad›.
Japonya’daki deprem ise ABD tahvil piyas›ndaki gerginli¤in artabilece¤i
korkusunu do¤urdu. Çünkü Japonya ekonomisinin tekrar canlanmas›n›n
maliyetinin giderek artmas›ndan korkuluyor ve bu maliyeti karﬂ›lamak için
Japonya’n›n ABD’deki dolar pozisyonlar›n› satmas›ndan endiﬂeleniyor.
Endiﬂe büyük, çünkü Arap ülkelerinin ve Japonya’n›n ABD’deki tahvil pozisyonu, 2010 Aral›k ay› itibar›yla 4.4 trilyon dolar; toplam hacmin yüzde
25’i... En fazla ABD bono pozisyonu taﬂ›yan ülkeler ise; Çin (900 milyar dolar), Japonya (877 milyar dolar), Britanya (511 milyar dolar), Arap ülkeleri
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ABD piyasalar›
için büyük tehdit
Japonya’daki deprem finans dünyas› için tehlike arz etmeye devam
ediyor. Özellikle de ABD bono piyasas›nda ciddi çalkant›lara sebep olabilir. Japonya, Çin’den sonra dünyada en fazla ABD bonosuna sahip ülke... Yani Japonya resmen ABD’deki
dolarlar›n› tekrar ülkeye transfer etmeye kalkarsa, ABD tahvil piyasas›nda büyük bir deprem yarat›r. Bu da
tabii ki ABD ve bütün dünya için büyük kaosa sebep olur. ABD’nin devasa borcunun finansman› da bu sebeple tehlikeye düﬂebilir.

Elektronik aksam
üretimi yetersiz
kal›rsa, bütün dünyada
elektronik ve teknoloji
ürünlerinin fiyatlar›
yükselecektir. Ve tabii ki, bu da
ABD merkezli teknoloji
ﬂirketlerinin hisse senetlerine
zarar verir. Çünkü pek çok
elektronik ve teknoloji
ürününün aksamlar›
Japonya’da
üretiliyor.

15

FELAKET YÖNET‹M‹
Tokyo, bu y›l elektrik üretiminde yaklaﬂ›k yüzde 20’lik bir düﬂüﬂ bekliyor. Bu düﬂüﬂ
Japon teknoloji ve otomobil sektörünü do¤rudan olumsuz etkileyecek. Japonya’n›n
ihracat politikas› ciddi biçimde yara almakla karﬂ› karﬂ›ya... Çünkü 40 y›ldan beri
Japon ekonomisi sadece ve sadece ihracatla ayakta durmaya çal›ﬂ›yor.

(211 milyar dolar) ve Brezilya (184 milyar dolar)... ‹ﬂte bu yüzden Ortado¤u’daki olaylar ve ﬂimdi de Japonya’daki deprem, ABD Merkez
Bankas› (FED) için çok büyük bir kabus olmaya baﬂlad›. Çünkü
ABD’nin cari aç›¤›n› finanse eden ülkeler referans para birimi olarak dolardan uzaklaﬂ›rsa, bu geliﬂme ABD ve dünya aç›s›ndan çok büyük bir
finansal kaos yaratabilir. O zaman ABD’nin astronomik cari aç›¤›n›
FED, tek baﬂ›na finanse etmek zorunda kal›r. Halihaz›rda ABD’de tahvil al›mlar›n›n yüzde 70’i FED taraf›ndan yap›l›yor. Bu rakam iki y›l evvel yüzde 50 seviyelerindeydi.
Bu yüzden Çin’in ABD tahvil piyasas›nda pozisyonunu azaltmas›
(Çin’in al›mlar› iki y›lda yüzde 50’den yüzde 30’a düﬂtü), 2011’in ikinci yar›s›nda, ABD’nin bono piyasas›nda yeni problemler yaratabilir. Zira FED tek baﬂ›na art›k faizleri bask› alt›nda tutup ABD’nin astronomik
borcunu finanse edemez.
Zaten ABD tahvil piyasas›nda bugünlerde yap›lan bono ihaleleri pek
baﬂarl› olam›yor FED için... Bunun nedeni, borç limitinin (debt
ceiling) art›r›lmas›yla ilgili görüﬂmelerde partiler aras› uzlaﬂman›n
hâlâ sa¤lanamam›ﬂ olmas›. Ancak Baﬂkan Obama, müzakerelere
do¤rudan kat›larak 2 A¤ustos’a kadar sorunu çözme yolunda bir irade
ortaya koydu.
Bu konu çok önemli, çünkü Çin ve Japonya ABD tahvil piyasas›ndan
çekilirse, ABD için tek seçenek taze para bulmak için sürekli borçlanmak ve para basmak olacakt›r. Bu da enflasyonu ciddi biçimde yukar›ya çeker ve onunla beraber önemli faiz art›r›mlar› söz konusu olur. Tüm
bu geliﬂmeler bütün geliﬂmekte olan piyasalar›n aleyhine iﬂleyen bir durumu ortaya ç›kar›r. Yani geliﬂmekte olan piyasalar›n hem para birimleri hem de bono piyasalar› bask› alt›nda kalmaya devam eder. Zaten

Çin’in dokuz kez faiz art›r›m›na gitmesi bunun en büyük iﬂareti. Elbette böyle bir durumda, dolar›n çöküﬂü h›zlan›r ve bütün
dünyada büyük bir panik yarat›r.
Öte yandan Japonya’daki depremin sonuçlar›
henüz finans piyasalar›n› çok etkilemese de,
dünya için hem jeopolitik, hem enflasyon
aç›s›ndan önemli sonuçlar yaratabilir.

Enflasyonist bask› artacak
Bu depremin bir di¤er önemli sonucu ise bütün dünyada
enflasyonist bask›y› art›rmak olacakt›r. Neden mi? Çünkü;
• Küresel ölçekte nükleer enerjiden uzaklaﬂmak, petrol ve
do¤algaz gibi birincil enerji kaynaklar›n›n fiyatlar›nda ciddi
art›ﬂlara sebep olacakt›r. Yani petrol ve do¤algaz fiyatlar›
nükleer enerjinin alternatif olmaktan ç›kt›¤› bir dönemde
uzun vadede yukar› bir trend izleyecektir.
• Elektronik aksam üretimi yetersiz kal›rsa, bütün dünyada elektronik ve teknoloji ürünlerinin fiyatlar› yükselecektir.
Ve tabii ki, bu da ABD merkezli teknoloji ﬂirketlerinin hisse
senetlerine zarar verir. Çünkü pek çok elektronik ve teknoloji ürününün aksamlar› Japonya’da üretiliyor ve üretimdeki aksama do¤al olarak küresel ölçekte ciddi bir ara ürün
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s›k›nt›s› yaratacak.
• Öte yandan g›da fiyatlar›nda da h›zl› bir yükseliﬂ yaﬂayabiliriz. Zaten önemli bir g›da ürünleri ithalatç›s› olan Japonya,
deprem ve nükleer kirlilik sebebiyle tar›msal üretimde ciddi
bir düﬂüﬂ yaﬂayabilir ve baﬂta pirinç olmak üzere pek çok
tar›msal ürün kaleminde ithalat›n› art›rmak zorunda kalabilir.
‹ﬂte tüm bu sebeplerden dolay›, Japonya’n›n ihracata dayal› ekonomisinin dip yapmas›yla birlikte dünyada yeni bir resesyon yaﬂanmas› söz konusu olabilir. Zaten Japon ﬂirketleri yen/dolar paritesi sebebiyle çok zor durumda... Ve ihracat daha da düﬂerse, Japon ekonomisindeki durgunluk krize dönüﬂebilir. Dünyan›n üçüncü ekonomisinin çökmesi
küresel ekonomi aç›s›ndan da bir felaket olur.

Jeopolitik stratejiler de¤iﬂebilir
Uzun süredir toparlanamayan, durgunluktan ç›kamayan zaten bir tek
Japonya vard›... Bu felaket, durumu iyice kaotik hale getirdi diyebiliriz. Dünyan›n üçüncü en büyük ekonomisinin borç yükü zaten astronomik seviyelere ulaﬂm›ﬂt›. Bu depremle beraber, Japonya’n›n bu borcu finanse etmek için art›k yurtd›ﬂ›ndaki bütün varl›klar›n› satmaktan
baﬂka bir seçene¤i gözükmüyor. Tokyo’nun, Londra ve New York’tan
sonra en önemli finans merkezi oldu¤unu dikkate al›rsak (ayn› anda
hedge fonlar için de) Japonya’n›n ülkeye büyük ölçüde para transfer
etmesi, küresel finans sisteminde dengeleri bozabilir.
Ayn› ﬂekilde Japonya dünyan›n en önemli teknoloji merkezi oldu¤una göre (dünyan›n elektronik ve teknoloji alanlar›nda en büyük üreticisi ve sat›c›s›), e¤er bu ülkenin önemli teknoloji ﬂirketlerinde üretim geçici süre de olsa düﬂerse, etkisi bütün dünyada çok büyük olabilir. Ki görünen de o…
Tokyo, bu y›l elektrik üretiminde yaklaﬂ›k yüzde 20’lik bir düﬂüﬂ bekliyor. Bu düﬂüﬂ Japon teknoloji ve otomobil sektörünü do¤rudan
olumsuz etkileyecek. Japonya’n›n ihracat politikas› ciddi biçimde yara
alma durumuyla karﬂ› karﬂ›ya... Çünkü 40 y›ldan beri Japon ekonomisi sadece ve sadece ihracatla ayakta durmaya çal›ﬂ›yor. Japonya’da son
ç›kan ekonomik veriler alarm veriyor; üretim seviyesinin resmen
1987’lerin seviyesine düﬂtü¤ünü görüyoruz!
Tüm bu geliﬂmeler ise ABD teknoloji ﬂirketlerine zarar verebilir. Yani
Japonya’daki fay hatt› bütün dünyaya ve bütün sektörlere uzan›yor.
‹ﬂte bu yüzden bu deprem Japonya’y› stratejik dostlar›ndan (ABD gibi) uzaklaﬂt›r›p yeni stratejik komﬂular›yla daha s›k› bir iﬂbirli¤i içine
sokabilir (Çin gibi)... Bu da Japonya ve dünya için önemli bir jeopolotik geliﬂme olabilir. Çin, Japonya’n›n en yak›n komﬂusu oldu¤una
göre, Japonya’n›n, Çin gibi büyük bir pazarla iliﬂkilerini güçlendirmesi zorunlu hale gelebilir. Tabii, bu da elektronik ve otomobil pazar›nda küresel dengeleri bozabilir.
Bu yüzden, Çin’in bu depremden en çok faydalanan ülke olaca¤›n›

söyleyebiliriz, hem siyasi hem de ekonomik aç›dan… Öte yandan Çin, Japonya’y› kendi ‘ﬂemsiyesi’ alt›na al›rsa, Japonya dolar bölgesinden tamamen ç›kabilir. Bunun en iyi örne¤i Çin ile
Rusya aras›nda dolarla yap›lan ticaret hacminin
önemli oranda düﬂmesidir ve bu da tabii ki
ABD’nin iﬂine gelmez.
Zaten küresel ticaret iﬂlemlerine bakarsak dolar›n
rolünün h›zla geriledi¤ini görebiliriz. 2001 y›l›nda ticari iﬂlemlerin yüzde 89’unda referans para
birimi dolarken, 2010’da bu oran yüzde 81’e geriledi. 2001’de rezerv para birimi olarak küresel
hacmi yüzde 71’ken, 2010’da yüzde 61’e düﬂtü.

Baybars SEZEN
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MERCEK

‘Enerji’k
etkiler…

Enerji, hükümetlerin d›ﬂ politika stratejilerinin temel taﬂlar›ndan. Uluslararas› iliﬂkilerin en büyük belirleyicilerinden olan enerjide, hem fiyat oynamalar› hem de farkl› enerji kayna¤› aray›ﬂlar› temel noktalarda yeni yol
haritalar› ortaya ç›karacak gibi. Dünya genelinde enerji sektörü, artan
enerji talebi, petrol fiyatlar›ndaki yükseliﬂ, ülkelerin enerji alan›nda büyük oranda d›ﬂa ba¤›ml› olmalar› gibi nedenlerle kendine yeni bir strateji çizme çabas›nda.
Enerji talebi kömür, petrol, do¤algaz gibi klasik kaynaklardan karﬂ›lan›yor büyük oranda. Ancak petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ petrol üreticisi konumundaki ülkelerin gelirlerini art›r›rken, enerji üretiminde d›ﬂa ba¤›ml›
ülkelerin enerji faturalar›n› kabart›yor di¤er taraftan. Çin, Hindistan gibi
geliﬂmekte olan ülkelerin artan enerji talepleri de petrol fiyatlar›n›n yukar› çekilmesinde önemli etkenler aras›nda. Artan maliyetler, ülkeleri
enerjideki d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› azaltma aray›ﬂ›na itiyor. Nükleer enerji ve
son dönemde de yenilenebilir enerji kaynaklar› yat›r›mlar›nda art›ﬂ söz
konusu. Ancak hem nükleer enerji hem de yenilenebilir enerji farkl› aç›lardan eleﬂtiriliyor.

“Nükleere hay›r” sesleri
Japonya depremi birçok aç›dan dünya ülkelerini etkiledi; maddi kay›plar›,
manevi üzüntüleriyle… Ve do¤urdu¤u enerji tart›ﬂmalar›yla; daha do¤rusu enerji tart›ﬂmalar›na yeni bir yön vermesiyle. Japonya’da 11 Mart’ta meydana gelen deprem sonras›nda, nükleer enerjiyle ilgili tart›ﬂmalar alevlendi. Deprem nedeniyle so¤utma sistemleri devre d›ﬂ› kalan Fukuﬂima Nükleer Santrali’nde s›z›nt› meydana geldi ve yetkililer nükleer krizi kontrol alt›na almakta oldukça zorland›. Çözüme kadar geçen süreçte ise s›z›nt›n›n
çevresel etkileri endiﬂeleri art›rd›. Japonya hükümeti krize müdahalede geç
kalmakla suçland›.
Japonya’daki nükleer krizin tüm dünya insanlar›n› korkuya sevk etti¤ini
söylemek hiç yanl›ﬂ olmaz. Nükleer enerji yat›r›mlar› hem hükümetler
hem de kiﬂiler düzeyinde sorgulanmaya baﬂland›. Ülkeler mevcut nükleer santrallerini ve yeni yat›r›mlar› gözden geçirme karar› ald›. Pek çok ülkede nükleer karﬂ›t› gösteriler düzenlendi. Bu küresel etkiye ilk tepki
Almanya’dan geldi ve ülkede -protestolar›n da etkisiyle- yedi santralin faaliyetinin durduruldu¤u duyuruldu. Ayn› zamanda 2022
y›l› sonuna kadar nükleer enerjiden kademeli olarak vazgeçilme18

Japonya’daki
depremin ard›ndan
gelen Fukuﬂima
felaketi, tüm
dünyay› korkuttu.
Anti-nükleer trend,
iyiden iyiye
kendini gösterdi.
Bu trendin ülkeler
ve enerji
ﬂirketlerindeki
yans›malar› ise
farkl› düzeylerde
oldu.

Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel, Avrupa’n›n en büyük ekonomisi olarak, nükleer
enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklar›na geçiﬂ sürecini h›zland›racaklar›n› belirtti.
‹sviçre’de ise nükleer enerji kullan›m›na son verilmesi yönündeki plan onayland›.
‹sviçre ve Almanya'dan sonra ‹talya hükümeti de nükleer enerjiye “Hay›r” dedi.

si konusunda da ad›m at›ld›. Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel, Avrupa’n›n en büyük ekonomisi olarak, nükleer enerjiden yenilenebilir
enerji kaynaklar›na geçiﬂ sürecini h›zland›racaklar›n› belirtti. ‹sviçre’de ise nükleer enerji kullan›m›na son verilmesi yönündeki plan
onayland›. ‹sviçre ve Almanya'dan sonra ‹talya hükümeti de nükleer
enerjiye “Hay›r” dedi. ‹talya’n›n 1980’li y›llarda rafa kald›rd›¤› nükleer enerji program›n› Berlusconi Hükümeti’nin yeniden uygulamaya
sokmak ve ülkede nükleer enerji santralleri kurmak istemesi sonucunda konu halk oylamas›na sunuldu. Oylamada ‹talyanlar’›n yüzde
90’dan fazlas› nükleer enerjiye “Hay›r” cevab›n› verdi.

Anti-nükleer trendin enerji ﬂirketlerine etkisi
Nükleer enerji yat›r›mlar›n›n ask›ya al›nmas› ve hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelmesi nükleer enerji ﬂirketlerinin gelece¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalar› da art›r›yor. Japonya’daki nükleer kriz
sonras›nda tesisi iﬂleten ve Asya’n›n en büyük enerji ﬂirketi konumundaki Tokyo Elektrik ﬁirketi’nin (TEPCO) kamulaﬂt›r›lmas› gündeme geldi. Japon enerji ﬂirketi TEPCO’nun hissedarlar› nükleer
enerji faaliyetlerine son verme önerisini reddetti ancak ﬂirket hisseleri nükleer krizin etkisiyle yüzde 80 oran›nda de¤er kaybetti. Fransa’da Frans›z nükleer enerji ﬂirketi Areva’n›n ve di¤er enerji devi
Frans›z Ulusal Elektrik ‹daresi’nin (EdF) hisselerinde de yaﬂanan geliﬂmelerin etkisiyle sert düﬂüﬂler görüldü, nükleer enerjiye alternatif
olarak düﬂünülen yenilenebilir enerjiye yat›r›m yapan ﬂirket hisselerine talep artt›. Rüzgâr enerjisi üreten Frans›z firmas› Theolia’n›n, Danimarkal› rüzgâr enerji ﬂirketi Vestas’›n ve güneﬂ enerjisi ekipmanlar› üreten Renewable Energy Corporation’›n (REC) hisselerinde görülen yükseliﬂler, ﬂirketlerin piyasa de¤erlerini yukar›ya çekti.
Enerji ihtiyac›n›n büyük oranda nükleer santrallerden karﬂ›land›¤›
Fransa’da, ne piyasalar›n yenilenebilir enerjiye prim vermesi ne de
muhalefetin nükleer santrallerin inﬂas› konusunda referanduma gidilmesi için bask›lar›n› art›rmas›, Fransa Cumhurbaﬂkan› Nicolas
Sarkozy’nin karar›n› etkiledi. Baz› ülkelerin yeni nükleer reaktörlerle
ilgili moratoryum karar› almas›n›n ‘hiçbir anlam› olmad›¤›n›’ belirten
Sarkozy, günümüzde nükleer enerjinin alternatifi olmad›¤›n› söyledi.
Sarkozy, Fransa’n›n nükleer enerjiye 1 milyar euro yat›rma plan›n›n
de¤iﬂmedi¤ini ifade etti.
Rusya, ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeler de nükleer enerji kullan›m›n› sürdürüyor. Rusya nükleer enerjinin gereklili¤ini savunuyor ve yeni santral yap›mlar›na devam ediyor. Amerika’da ise nükleer tesislerin güvenilirli¤i sorgulan›yor ve nükleer karﬂ›tlar› art›yor, ancak Obama yönetimi özellikle de Ortado¤u’daki kar›ﬂ›kl›¤›n artt›¤› ve petrol
ba¤›ml›l›¤›n›n sorguland›¤› bir dönemde nükleer enerjiden vazgeçilemeyece¤ini savunuyor. Çin ve Hindistan gibi geliﬂmekte olan ülkeler
de artan enerji taleplerini karﬂ›layabilmek için nükleer enerjiye yöneliyor. Çin, deprem sonras›nda yeni nükleer enerji santrallerinin onay
sürecini ask›ya ald›¤›n› aç›klad› ve mevcut santrallerin denetimden
geçirilmesi karar› ald› ancak orta ve uzun vadede ülkede nükleer

enerji sektörünün geliﬂtirilmesine devam edilece¤i
düﬂünülüyor.
Türkiye ise nükleer enerjiden faydalanmak için yat›r›mlara baﬂlayan ülkeler aras›nda. Bunun için, Rusya
ile, Akkuyu’da santral kurulmas›na yönelik anlaﬂma
yap›ld›. ‹kinci santralin ise Sinop’ta kurulmas› planlan›yor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z
konuyla ilgili olarak, nükleer santraller için her türlü
güvenlik önleminin düﬂünüldü¤ünü ve Almanya, ‹sviçre gibi ülkelerin 2020’den sonra santralleri kapatacak olmas›n›n yanl›ﬂ yorumland›¤›n› belirtti. Di¤er taraftan Taner Y›ld›z, santraller daha kurulmadan, kapan›ﬂ tarihlerini de aç›klad›. Y›ld›z, Türkiye’nin 10 y›l
içerisinde faaliyete geçirece¤i üç nükleer santralin
2071 y›l›nda kapat›laca¤›n› belirtti. Yap›lan araﬂt›rmalar, halk›n nükleer santrallere karﬂ› oldu¤unu gösteriyor. Çevreciler de santral inﬂas›ndan vazgeçilmesi yönünde protestolar yap›yor.

Yenilenebilir enerji,
nükleerin yerini al›r m›?
Halk düzeyinde ele al›n›rsa, neredeyse tüm dünya
nükleere karﬂ›. Hükümetlerse enerji ba¤›ml›l›¤›n›n
önüne geçmek için nükleer santrallerini hemen kapatamasa da, enerji tasarruflar›n›n art›r›lmas› ve güneﬂ, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n art›r›lmas› yönünde çal›ﬂmalar yap›yor. Ancak bu enerji kaynaklar›n›n elde
edilme maliyetlerinin yüksekli¤i, depolama sorunlar› ve bu kaynaklardan kesintisiz enerji elde edilememesi gibi zorluklar, nükleer enerjinin kullan›m›n›n
tamamen sonland›r›lmas›n›n mümkün olup olmad›¤›n›n sorgulanmas›na neden oluyor. Nükleer enerji
cephesinde ise, nükleer santrallerin at›klar›n›n depolanmas›nda yaﬂanan zorluklar, Çernobil ve Fukuﬂima felaketlerinde oldu¤u gibi olas› s›z›nt›lardan geniﬂ bir çevrenin etkilenmesi ve do¤an›n geri dönülemez biçimde zarar görmesi, santrallerin bak›m masraflar› gibi olumsuzluklar ön plana ç›k›yor. Di¤er taraftan enerji talebinin karﬂ›lanmas›nda önemli bir yere sahip olan petrol arz›n›n s›n›rl› olmas›na karﬂ›n talebin artmaya devam etmesi, fiyatlarda aﬂ›r› yükseliﬂler görülmesine neden oluyor ve enerji maliyetleri art›yor. Bu etkenlerin yan›nda küresel iklim de¤iﬂikli¤i
kapsam›nda al›nan önlemler ve çevre konusundaki
bilinçlenme gibi nedenlerle, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n öneminin giderek artmas› bekleniyor.
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Avrupal›lar’dan

daha iyimseriz;
bir de ﬂu engeller kalksa!
Dünyan›n önde gelen denetim, vergi ve dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinden Grant
Thornton’›n gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u ‘Küresel ‹yimserlik’ araﬂt›rmas›nda
Türkiye, 39 ülke aras›nda 14’üncü s›rada yer alan konumuyla birçok
Avrupa ülkesini geride b›rakt›. Görüﬂ belirtenler, Türkiye’nin
büyümesinde en önemli engellerin ise kanunlar ve nitelikli iﬂgücü
yetersizli¤i oldu¤unu ileri sürdüler.
Uluslararas› denetim, vergi ve dan›ﬂmanl›k ﬂirketi Grant Thornton

AB ülkeleri temkinli, komﬂu zorda…

taraf›ndan, 39 ülkede gerçekleﬂtirilen ‘Küresel ‹yimserlik’ araﬂt›rmas› sonuçland›. 2003 y›l›ndan bu yana gerçekleﬂtirilen araﬂt›rman›n global sonuçlar› baz al›nd›¤›nda, 2011 y›l› ilk çeyre¤ine ait göstergeler, 2008 sonundan bu yana var›lan en yüksek iyimserlik sonucuna iﬂaret ediyor. “Önümüzdeki 12 ay içinde ülke ekonomisi için ne kadar iyimsersiniz?” sorusuna verilen cevaplar›n derlendi¤i bu rapor, 39 ülkeden 5 bin 700 üst düzey
yöneticiyle yap›ld›. Dünya ortalamas› 2007’de art› yüzde 45 ve 2008’de art›
yüzde 40’ken, 2009 kriziyle birlikte oldukça büyük bir erozyona u¤rayarak eksi yüzde 16’ya iniyor. 2010 sonuna do¤ru tekrar ç›k›ﬂa geçen ekonomik güven, 2010 son çeyre¤i itibar›yla art› yüzde 24 ve 2011 ilk çeyre¤inde art› yüzde 34’e ulaﬂ›yor. Bu veriler, iyimserlik yönünde cevap verenlerin yüzdeleri ile kötümserlik yönünde oy verenlerin yüzdelerinin fark›ndan
oluﬂuyor. Türkiye art› yüzde 66 puanl›k s›ralamas›yla, ‹sveç d›ﬂ›ndaki tüm
Avrupa ülkelerini geride b›rak›rken, 2010 y›l› son çeyrek sonuçlar›na göre
19 puanl›k bir art›ﬂ kaydediyor.

‹ngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya gibi Avrupa Birli¤i ülkelerinde iyimserler kötümserlerden az bir farkla önde giderken, kötümserlerin ço¤unlukta oldu¤u ‹rlanda, ‹spanya, Yunanistan ve Japonya’n›n durumu
oldukça olumsuz. Komﬂumuz Yunanistan
eksi yüzde 56’l›k durumuyla sondan ikinci
s›rada yer al›rken eksi yüzde 58’lik durumuyla son s›rada bulunan Japonya ise, yaﬂanan tsunami felaketi ve yol açt›¤› nükleer
tehdidin etkilerini uzun süre hissedecek gibi görünüyor.
Türkiye’nin s›ralamas›n›n, genel görüntü
içinde de¤erlendirildi¤inde umut verici oldu¤unu belirten Grant Thornton Türkiye

‹yimserlik durumu dünya ortalamalar›
Yıllar
Dünya
ortalaması

2007

2008

2009

2010

2011

+ % 45

+ % 40

- % 16

+ % 24

+ % 34

2011 ilk çeyre¤i itibar›yla ilk beﬂ s›rada daha çok geliﬂmekte olan Güney Amerika ve Asya ülkelerinin yer ald›¤› listede,
birçok Avrupa ülkesi son s›ralarda yer al›yor.
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Dünya ortalamas› 2007’de art› yüzde 45 ve 2008’de
art› yüzde 40’ken, 2009 kriziyle birlikte oldukça
büyük bir erozyona u¤rayarak eksi yüzde 16’ya iniyor.
2010 sonuna do¤ru tekrar ç›k›ﬂa geçen ekonomik
güven, 2010 son çeyre¤i itibar›yla art› yüzde 24 ve
2011 ilk çeyre¤inde art› yüzde 34’e ulaﬂ›yor.
Baﬂkan Yard›mc›s› Naz›m Hikmet, Türkiye’nin, 2010 sonu rapor sonuçlar›yla k›yasland›¤›nda, 19 puanla en yüksek art›ﬂ› kaydeden ülkelerden biri olmas›n›n sevindirici oldu¤unu dile getiriyor. Türkiye’nin cari aç›k problemine ra¤men, son
dönemde ihracatta görülen art›ﬂ›n sevindirici oldu¤unu, Türkiye’nin yabanc› yat›r›mc›n›n ilgi oda¤› oldu¤unu belirten Naz›m Hikmet, özellikle 2008 sonu ve
2009’da küresel anlamda yaﬂanan krizle dünya ekonomilerinin oldukça yo¤un bir güven kayb› yaﬂad›klar›n› ancak araﬂt›rma sonuçlar›na bak›ld›¤›nda bu güven kayb›n› Asya’da bulunan ve geliﬂmekte olan ülkelerin daha h›zl› telafi etti¤ini, fakat özellikle ‹spanya, ‹rlanda ve Yunanistan gibi baz› Avrupa ülkelerinin güven kayb›n› aﬂamad›¤›n› ve derin bir kötümserlik çizgisinde olduklar›n› belirtiyor.
Hikmet, ekonominin art›k son derece küresel bir hal ald›¤›n› ve Türkiye’nin durumunun daha iyi olmas› için sadece iç dinamiklerin yeterli olmay›p, küresel ölçekte
de daha iyiye gidiﬂ olmas› gerekti¤ini sözlerine
ekliyor.
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Türkiye’de büyümenin önündeki engel
kanunlar ve nitelikli iﬂgücü yetersizli¤i
2011 ilk çeyrek sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, araﬂt›rmaya Türkiye’den
kat›lan ﬂirketlerin yüzde 33’ü büyümenin önündeki en büyük engelin kanunlar oldu¤u yönünde hemfikir. Kat›l›mc›lar›n yüzde
31’i ise nitelikli iﬂgücü eksikli¤inin büyüme önündeki en büyük
ikinci engel oldu¤unu belirtiyor. Yüzde 29’luk bir grup, finansman
maliyetini büyümenin önündeki üçüncü engel olarak gördüklerini söylüyorlar.

Stres seviyesinde ilk üçteyiz
Stres seviyesinde gerçekleﬂen art›ﬂ veya azal›ﬂlara da ›ﬂ›k tutan
araﬂt›rmaya göre Türk yöneticiler, Çinli ve Meksikal› meslektaﬂlar›n›n hemen alt›nda, üçüncü s›rada yer edinecek kadar yo¤un stres
seviyesine sahipler. En stresli ülkeler aras›nda yine Japonya, Yunanistan ve ‹spanya göze çarp›yor. Stres seviyesi en düﬂük ülkeler ise
Brezilya, Danimarka ve ‹sveç. En çok göze çarpan stres sebepleri
aras›nda zorlay›c› ekonomik koﬂullar, ofis içinde yaﬂanan patron
bask›s›, az zamanda yetiﬂtirilmesi gereken çok iﬂ ve rakip aktiviteleri bulunuyor.

Stres seviyesi ve tatil aras›ndaki
ﬂaﬂ›rtmayan iliﬂki
Araﬂt›rma sonuçlar›, yap›lan tatil günü say›s› artt›kça, stres seviyesinin azald›¤›n› çok net istatistiklerle gözler önüne seriyor. Stres seviyesinde en üst s›ralarda bulunan ülkelerin, en az tatil yapan veya yö-
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neticilerin en az izin kulland›¤› ülkeler olmas› göze
çarp›yor. Türkiye, Hindistan ve Rusya ile birlikte kullan›lan izin say›s› bak›m›ndan dünya ortalamas›n›n alt›nda yer al›yor. Kullan›lan izin günü say›s›na verilen
cevaplarda dünya ortalamas› 14’ken, Türkiye’den elde
edilen sonuçlarda ortalama 11 gün tatil yap›ld›¤›
belirtiliyor. Danimarka, Hollanda, Finlandiya ve Fransa ise 20 gün üzerinde ç›kan y›ll›k tatil ortalamalar›yla, yöneticilerinin en çok tatil yapabildi¤i ülkeler.

En stresli ülkeler
Çin
Meksika
Türkiye
Japonya
Vietnam

72
69
63
62
62

En stressiz ülkeler
Avustralya
Tayland
Brezilya
Danimarka
‹sveç

12
10
9
9
6

Stres seviyesinde gerçekleﬂen art›ﬂ veya azal›ﬂlara da ›ﬂ›k tutan
araﬂt›rmaya göre Türk yöneticiler, Çinli ve Meksikal› meslektaﬂlar›n›n hemen alt›nda, üçüncü s›rada yer edinecek kadar yo¤un
stres seviyesine sahipler. En stresli ülkeler aras›nda Japonya,
Yunanistan ve ‹spanya göze çarp›yor.

Türk ﬂirketlerinin çal›ﬂan say›s›nda düﬂüﬂ
Geçti¤imiz 12 ay içinde çal›ﬂan say›s›nda yaﬂanan de¤iﬂimde ise Türkiye eksilerde. Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n yüzde 27’si art›ﬂ yaﬂand›¤›n› belirtirken yüzde 37’si ise azalma oldu¤unu
belirtmiﬂ. De¤iﬂim olmad›¤›n› bildirenler ise kat›l›mc›lar›n yüzde 36’s›. Bu verilerle Türk ﬂirketlerde, geçti¤imiz 12 ay içinde çal›ﬂan say›s›nda yaﬂanan de¤iﬂimlerin dünya ortalamas›yla
hemen hemen ayn› oldu¤unu görüyoruz.

Farkl› ülkeye farkl› yöntem
Grant Thornton’un 39 ülkede 5 bin 700 ﬂirket temsilcisiyle gerçekleﬂtirdi¤i araﬂt›rma, ortalama 15 dakika süren telefon görüﬂmeleri kanal›yla yap›ld›. Kültürel baz› farkl›l›klardan dolay› uygulamada farkl› yöntemler kullan›ld›. Japonya’da posta, Filipinler’de yüz yüze görüﬂmeler ve Çin’de ise yüz yüze ve telefonla görüﬂme yöntemleri birarada gerçekleﬂtirildi.

Üretim ve hizmet sektörü de var, perakende de
Araﬂt›rman›n hedef kitlesi CEO’lar, yönetici direktörler, yönetim kurulu baﬂkan› ve di¤er k›demli yöneticilerden oluﬂtu. Araﬂt›rmaya kat›lan sektörlerin yüzde 75’ini üretim, hizmet, perakende ve inﬂaat sektörleri oluﬂtururken, yüzde 25’ini ise di¤er sektörler oluﬂturuyor.
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VOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Iﬂ›nsu Kestelli
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tan›yor

“

“

Yabanc› yat›r›mc›
VOB’u art›k daha çok

VOB, kuruluﬂundan

itibaren yüksek yabanc› yat›r›mc› oran› hedefindeydi… Bugüne geldi¤imizde, yabanc› yat›r›mc› hedeflerinin neresindesiniz?
Yabanc›lar›n bizi daha çok tan›d›¤›n› öncelikle söylemeliyim. Aç›k pozisyon de¤erinin yaklaﬂ›k yüzde 60’› yabanc›lar taraf›ndan tutuluyor. Gerçi bu, iﬂlem hacmine yans›m›yor ama yabanc›lar›n daha uzun vadeli yat›r›m yapt›¤›n›,
günlük yat›r›m yapmad›¤›n› düﬂündü¤ümüzde, bu çok
normal.
Bu tan›n›rl›¤› art›rmak için her y›l dünyan›n de¤iﬂik ﬂehirlerinde düzenlenen türev piyasalar fuarlar›na kat›larak tan›t›m yap›yoruz. 2010 y›l› içinde Amerikan türev piyasalar›n›n düzenleyici otoritesi, borsam›zda iﬂlem gören VOB
‹MKB-30 endeks sözleﬂmelerinin Amerikan bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lar› taraf›ndan al›n›p sat›lmas›na olanak veren ‘no action letter’› borsam›za verdi. Bu onay›n, yabanc›
yat›r›mc›lar nezdindeki tan›n›rl›k ve itibar›m›z› daha da art›rd›¤›na inan›yorum.

VOB’un, yabanc›
yat›r›mc›lar nezdinde
tan›n›rl›¤›n› art›rmak ad›na
önemli giriﬂimlerde
bulundu¤unu söyleyen
Iﬂ›nsu Kestelli, bu
çal›ﬂmalar›n meyvelerini
verdi¤ini ifade ediyor.

Özellikle Sertab Erener’li reklamlar›n VOB’un tan›t›m›na büyük katk›lar› oldu¤u dile getirildi. Genel tabloya
bak›ld›¤›nda, VOB’un tan›t›m› yeterince yap›l›yor mu
sizce? Baﬂka ne gibi giriﬂimler olabilir bu konuda?
Televizyon ve reklam kampanyalar› daima kullanmay› hedefledi¤imiz mecralar. Sertab Erener’li reklam kampanyas›n›n bilinirli¤imize çok katk›da bulundu¤u aç›k. Çünkü çok
konuﬂuldu ve ses getirdi; be¤enen be¤enmeyen herkesin
dikkatini çekti. Tabii ki yap›lacak çok ﬂey var, ama yurtiçinde daha az tan›nd›¤›m›z› düﬂünüyorum. Bu amaçla de¤iﬂik
projeler geliﬂtiriyoruz; geçti¤imiz aylarda ödüllü bir sanal
portföy yar›ﬂmas› düzenledik, 2 bin 400 civar›nda kat›l›mc›s› oldu. Bu yar›ﬂma sonras›nda önemli bir miktar yat›r›mc›n›n VOB’da iﬂlem yapmaya baﬂlayaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) ile bir iﬂbirli¤i protokolü imzalad›k, üniversitelerle iﬂbirli¤i protokollerine
gidiyoruz. Bu iﬂbirlikleri sayesinde e¤itim, bilgi güvenirli¤i, akademik araﬂt›rmalar ve yay›nlar konusunda projeler
üretmeyi hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine de
çok önem veriyoruz. Özellikle e¤itim ve sa¤l›k alan›nda
sosyal sorumluluk projeleri geliﬂtirmek için arkadaﬂlar›m›zla birlikte çal›ﬂ›yoruz.
Dünya genelindeki vadeli iﬂlemler borsalar›yla VOB’un
mukayesesine dair haberler okuyoruz zaman zaman.
Özellikle geliﬂmekte olan ülkeleri dikkate al›rsak, siz bu
mukayesede VOB’u hangi aﬂamada görüyorsunuz?
Önemli bir aﬂama kaydetti¤imizi söyleyebilirim. VOB bugün iﬂlem hacmi s›ralamas›nda dünya borsalar› aras›nda ilk
25 borsa aras›nda bulunuyor. Özellikle opsiyon sözleﬂmelerinin devreye girmesinden sonra bu s›ralamada ilk 15’lere
do¤ru yükselece¤imizi tahmin ediyorum. ‹lk 25’te yer alan
borsalar›n büyük ço¤unlu¤unun, Amerika ve Avrupa’da oldu¤unu düﬂünürsek, asl›nda ülke itibar›yla 10 kadar ülke
var bu grupta. Bizim karﬂ›laﬂt›rma yapt›¤›m›z ve gösterge
olarak kabul etti¤imiz borsalar, kiﬂi baﬂ›na milli gelirleri bize daha yak›n olan Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin borsalar›.
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2010 y›l› içinde Amerikan türev piyasalar›n›n düzenleyici otoritesi, borsam›zda iﬂlem
gören VOB ‹MKB-30 endeks sözleﬂmelerinin Amerikan bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lar›
taraf›ndan al›n›p sat›lmas›na olanak veren ‘no action letter’› borsam›za verdi. Bu onay›n, yabanc›
yat›r›mc›lar nezdindeki tan›n›rl›k ve itibar›m›z› daha da art›rd›¤›na inan›yorum.

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) ile imzalad›¤›n›z iﬂbirli¤i
protokolünden ne gibi sonuçlar beklemektesiniz?
T‹M üyelerine yönelik ortak seminerler, e¤itim toplant›lar› yapaca¤›z. Ayr›ca yine T‹M üyelerine 444’lü bir dan›ﬂma hatt› tahsis ettik.
Bu hat üzerinden, kur riskinden nas›l korunacaklar›na dair genel bilgiler veriyoruz. Bu projeden beklentimiz, ihracatç›lar›m›z›n ve reel
sektörün kur riskinden korunmada türev araçlar› kullan›m›n›n artmas› ve dolay›s›yla daha istikrarl› kârl›l›k oranlar›n› yakalayarak rekabet güçlerinin artmas›.
Toksik varl›klar› oluﬂturan enstrümanlar›n kullan›lamamas›n›n
VOB’a etkileri neler? Bu tür yat›r›m enstrümanlar› kullan›lmal›
m› sizce?
Bu enstrümanlara toksik denilmesinin nedeni, dayanak varl›klar›n›n
sorunlu tahviller veya varl›klar olmas›. Yoksa özellikle CDS ve CDO
gibi ürünleri toksik olarak kategorize etmek, asl›nda kullan›m› son
derece faydal› bu ürünler hakk›nda olumsuz bir önyarg› oluﬂturuyor. Türev araçlar›n yanl›ﬂ kullan›m› veya do¤ru fiyatlanamamas› nas›l tehlike yarat›yorsa, bu tür enstrümanlar›n da do¤ru fiyatlanamamas› ayn› tehlikeyi yarat›yor. Buradaki sorun asl›nda ﬂeffafl›k ve
do¤ru fiyatlama. Siz bat›k bir tahvili, oldu¤undan daha yüksek fiyatlay›p, bu varl›k üzerine bir türev araç yarat›rsan›z, yat›r›mc›lar› kand›rm›ﬂ olursunuz. Bunun türev araçlar›n tehlikeleriyle do¤rudan bir
ilgisi yok, sorun genel bir sorun; ﬂeffafl›k ve do¤ru bilgilendirme sorunu. 2008 y›l›ndan itibaren etkilerini gösteren küresel kriz sonras›nda getirilen yasal düzenlemeler, ﬂeffafl›¤›n ve do¤ru bilgilendirmenin sa¤lanmas› için bu tür tezgahüstü ürünlerin borsalara kayd›r›lmas›n› teﬂvik ediyor. Borsam›z›n bu konudaki çal›ﬂmalar›, ülkemizdeki tezgahüstü piyasalarla ilgili düzenlemelerin yürürlü¤e girmesine paralel olarak h›zlanacakt›r.
Emtia fiyatlar›ndaki ç›k›ﬂ nas›l karﬂ›lan›yor Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›’nda? Bu ç›k›ﬂ, geçici bir köpük gibi mi alg›lan›yor?
Emtia fiyatlar›n›n yönü konusunda bir borsa yöneticisi olarak yorum
yapmam do¤ru olmaz. Ancak nüfusun h›zla artt›¤›, buna karﬂ›n arz›n

Yak›nda e-learning sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunda
çal›ﬂmalara baﬂlayaca¤›z. ‹nternet üzerinden yap›lacak e¤itimlerle -en
az›ndan kendi alan›m›zda- ö¤rencisinden ev han›m›na, d›ﬂ ticaret
ﬂirketinden, çiftçisine, toplumun çok say›da kesimine ulaﬂmay› ve
türev piyasalar konusunda de¤iﬂik seviyelerde bilgi vermeyi
düﬂünüyoruz.
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Iﬂ›nsu Kestelli: “Uzun ve k›sa vadeli hedeflerimize
ulaﬂt›¤›m›zda, VOB’un bölgesel bir güç ve çekim
merkezi olaca¤›n› düﬂünüyoruz.”

s›n›rl› oldu¤u dünyam›zda, süregelen savaﬂlar ve anlaﬂmazl›klar› da düﬂünürsek, emtia fiyatlar›n›n sert dalgalanmalar yaﬂamaya devam edece¤i kesin gibi gözüküyor. Emtia fiyatlar›ndaki hareketlilik bize özellikle pamuk ve bu¤day gibi sözleﬂmeleri bir
an önce likiditeye kavuﬂturma sorumlulu¤u veriyor. Çiftçimizin
ve üreticilerimizin böyle dalgal› bir ortamda istikrarl› bir büyümeyi gerçekleﬂtirmesi mümkün de¤il. ‹zmir Ticaret Borsas› ve
VOB öncülü¤ünde kurulan Ege Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Anonim ﬁirketi’nin (EL‹DAﬁ) faaliyete geçmesiyle birlikte bu konudaki en önemli eksikli¤in giderilece¤ini ve pamuk
sözleﬂmelerinde likiditenin oluﬂaca¤›n› düﬂünüyorum.
VOB’un uzun ve k›sa vadeli hedeflerini ana baﬂl›klar›yla
aktarabilir misiniz?
Uzun vadede ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan
tüm ürünlerin gerekli likiditeye kavuﬂtu¤u finansal bir süpermarkete dönüﬂmeyi, finansal mühendislik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan ürünlerin iﬂlem gördü¤ü, son teknolojiyi kullanan, dünyan›n ilk 10 borsas›ndan biri olmay› hedefliyoruz. K›sa vadeli
hedeflerimiz ise yeni yaz›l›m sistemimizi devreye almak, opsiyon sözleﬂmelerini iﬂleme açmak ve enerji sözleﬂmelerini hayata geçirmek, yabanc› borsalarla iﬂbirli¤i olanaklar› yaratmak.
Bu hedefleri gerçekleﬂtirdi¤imizde VOB’un bölgesel bir güç ve
çekim merkezi olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

Türkiye finansal okur-yazarl›kta geliﬂmiﬂ ülkelerin
oldukça gerisinde. Sizce, toplumun sermaye piyasalar› bilincini art›rmak ad›na neler yap›labilir?
Asl›nda bizim üniversitelerle yapm›ﬂ oldu¤umuz iﬂbirliklerinin bir amac› da bu. Örne¤in, yak›nda e-learning sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunda çal›ﬂmalara baﬂlayaca¤›z. ‹nternet üzerinden yap›lacak e¤itimlerle
-en az›ndan kendi alan›m›zda- ö¤rencisinden ev han›m›na, d›ﬂ ticaret ﬂirketinden, çiftçisine, toplumun çok say›da
kesimine ulaﬂmay› ve türev piyasalar konusunda de¤iﬂik
seviyelerde bilgi vermeyi düﬂünüyoruz. Bu konuda, düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasas› Kurulu’nun da
önemli çal›ﬂmalar› mevcut. www.yatirimyapiyorum.gov.tr isimli bir internet sitesini hayata geçirdiler; bu tür projelerin finansal okur-yazarl›k seviyesini
art›raca¤›n› düﬂünüyorum.

Uzun vadede ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layan tüm ürünlerin gerekli likiditeye kavuﬂtu¤u
finansal bir süpermarkete dönüﬂmeyi, finansal
mühendislik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan ürünlerin iﬂlem
gördü¤ü, son teknolojiyi kullanan, dünyan›n ilk 10
borsas›ndan biri olmay› hedefliyoruz.
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Ça¤daﬂ Yunan

tragedyas›nda
bu kez herkes oyuncu!
Moratoryumdan bile söz edilebilir yak›nda… Yunanistan’›n krizi baﬂka bir kriz
zira… Tam hesaba kitaba ba¤lanamayacak kadar standart d›ﬂ› olmas› bir yana,
krizle mücadele edecek para politikas› araçlar›ndan da mahrum bir ülke, Euro
Bölgesi’ne ba¤l› olmas›ndan dolay›… Üretimi zay›f, rekabet gücü s›n›rl›, muhalefeti
güçlü ve y›k›c›… Denklemde ﬂimdilik tek iyimser unsur, hükümetin güvenoyu
almas› ki, bu bile Baﬂbakan Yorgo Papandreu’nun yüzünü güldüremiyor.
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Mesele, Yunanistan'›n IMF ve AB
taraf›ndan 110 milyar euro destekle
gerçekleﬂen ilk ‘kurtarma
operasyonu’nun hiçbir ﬂeye deva
olmamas›. ﬁu an Yunanistan'›n
iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmek için IMF ve
AB'den gelecek 85 milyar euro’ya ve
dahas› 42 milyar euro’luk mal varl›¤›n›
satmaya ihtiyac› var, zira uluslararas›
piyasalardan borç alam›yor. Ki bu 127
milyar euro’luk ek ak›ﬂ bile borç
almas›n›n önünü açar m›, bilinmez!
Bir ülkeye baﬂbakan olmak lanet olabilir mi
ki? Olurmuﬂ, onu da ö¤renmiﬂ olduk. Yorgo
Papandreu’dan bahsediyoruz. Yunanistan’›n
Baﬂbakan› Papandreu’nun yüzünde gördü¤ünüz, sadece ac› uzun bir süreden beri… ‹rlanda’dan farkl› bir yönü var Yunanistan’›n; müthiﬂ güçlü bir halk muhalefeti. Hiçbir yap›c›
yaklaﬂ›m sergilemeyen meclisteki muhalefeti
de ekleyelim. Hatta bunun üzerine kendi partisi PASOK içindeki muhaliflerini de… ‹ﬂte bu
yüzden Haziran ay›nda güvenoyu ald›ktan
sonra bile yüzü gülemedi Papandreu’nun! Bunun yan› s›ra ekonominin yap›sal sorunlar› finansal çöküﬂün üzerine tuz biber ekiyor.
Komﬂunun iki lokomotif sektörü eskisi kadar
rekabetçi de¤il art›k. Ne ticari deniz taﬂ›mac›l›¤›nda ne de turizmde mucizeler yaratmas›
mümkün görünüyor. Zaten iﬂgücünün verimlili¤i konusunda ancak bir ‘baﬂar›s›zl›k öyküsü’
yazacak durumda! Çok de¤il bundan birkaç y›l
önce agresif bölgesel sat›nalmalarla dikkat çeken bankac›l›k sektörü için de iyimser bir ﬂeyler söylemek imkâns›z.

Her sefan›n bir cefas› da var!
Avrupa Birli¤i’ne üye oldu¤undan bu yana AB
fonlar›n›n sefas›n› süren Yunanlar, ﬂimdi bu
krizin üzerine bir de parasal enstrüman kullanamayarak, söz gelimi devalüasyon yapamayarak ciddi bir bedel ödüyorlar. Ço¤u uzmana
göre tek çözüm Yunanistan’›n Euro Bölgesi’nden ç›karak yeniden drahmiye dönmesi ve
en az yüzde 30 ila yüzde 50 band›nda bir devalüasyona gitmesi… Bu devalüasyonla küresel rekabet gücünü art›r›p ihracata yönelerek
ve turizm gelirlerini art›rarak bu bataktan ç›k-

mas› öngörülüyor ülkenin… Ancak can al›c› bir soru daha var
yan›tlanacak; “Yunanistan hangi sanayiyle hangi mallar› ihraç
edecek?” ‹ﬂte bir di¤er mesele de bu, zira ciddi bir üretimden söz
etmek de mümkün de¤il. Turizm ise art›k yorgun, zira Yunanistan’› görmeyen turist say›s› az, pek çok büyük tur operatörü
portföylerine rakip ülkeleri ekliyor. Ayr›ca hizmet ve kalitede rakiplerine göre, söz gelimi Türkiye’ye göre, geride kalmaya baﬂlad› son dönemde.
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Bugün olmazsa yar›n, tüm
ülkeler bu krizden etkilenecek.
Muhtemelen Yunanistan’a,
Yunan bankalar›na, Yunan
halk›na borç vermiﬂ, kredi açm›ﬂ
olan banka ya da emeklilik
fonlar› ciddi zarar yazacak. Ve
bundan sonra daha az riskli
yat›r›mlara yönelecek.
Yunanistan her halükârda çok
ciddi kemer s›kacak ya da iflas
edecek. Kriz nedeniyle
kreditörlerin risk katsay›s›
yükselecek, bu da küresel
büyümede belli oranda bir fren
etkisi yaratacak. Ve tabii ki
ﬂirket de¤erlerinde de…
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Avrupa Birli¤i; ‘krizde birlik’ mi?
‹yimser ifadeyle kriz, gerçekte ise iflas›n eﬂi¤i diyebilece¤imiz bu süreçten Yunanistan’›n kendi ya¤›yla kavrularak
ç›kmas›, biraz fazla iyimser bir beklenti olur. Ülkeyi iflastan
kurtaracak ya da tümüyle bat›p gitmesine sebep olacaklar
küresel ve bölgesel güçler, baﬂta Avrupa Birli¤i ve Avrupa
Merkez Bankas› ile IMF… Ve tabii ki küresel kreditörler…
‹ﬂin kötüsü, AB’nin derdi bir de¤il bin!.. Avrupa Merkez
Bankas› müthiﬂ muhafazakar bir tav›r tak›n›yor. IMF’ye bel
ba¤layanlar›n say›s› zaten her geçen gün azal›yor. Bu arada
derecelendirme kuruluﬂlar› ülke notunu en dip seviyeye indirmek için yar›ﬂ›yor.
Avrupa Birli¤i liderlerinin üzerinde anlaﬂamad›klar› konu ﬂu:
Yunanistan'›n borç geri ödemelerini baﬂtan tan›mlanm›ﬂ, kontrollü bir yap› içinde aksatmas›na, dolay›s›yla da banka ve
emeklililik fonlar›n›n Yunanistan'a verdikleri borçlar› geri alamamas›na göz yumulmal› m›, yumulmamal› m›? Yunanistan’da
borç yeniden yap›land›r›lmas›nda gönüllülük baz›nda kat›l›m
sa¤lamaya yönelik çabalar sürüyor. Baz› Alman ve Frans›z bankalar›n›n bu yönde olumlu görüﬂ bildirdikleri gözleniyor. Ancak kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n böyle bir gönüllü borç
takas›na nas›l yaklaﬂacaklar› da son derece önemli.

Destekler yeterli olabilir mi?
Mesele, Yunanistan'›n IMF ve AB taraf›ndan 110
milyar euro destekle gerçekleﬂen ilk ‘kurtarma
operasyonu’nun hiçbir ﬂeye deva olmamas›. ﬁu
an Yunanistan'›n iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmek için
IMF ve AB'den gelecek 85 milyar euro’ya ve dahas› 42 milyar euro’luk mal varl›¤›n› satmaya ihtiyac› var, zira uluslararas› piyasalardan borç alam›yor. Ki bu 127 milyar euro’luk ek ak›ﬂ bile
borç almas›n›n önünü açar m› bilinmez!

Destek zorlu ﬂartlarla geliyor

sahip olmad›¤› egemenli¤e kavuﬂmuﬂ olacak. Zaten Schengen Anlaﬂmas›’nda yaﬂanmaya baﬂlayan sorunlarla ‘siyasi birlik’ hedefi iyiden iyiye hayale dönüﬂen Avrupa Birli¤i, Euro Bölgesi’nde yaﬂanan
gedikle ‘ekonomik birlik’ olarak da sorgulanmaya baﬂlayacak. Hele
ki Euro Bölgesi’nden baﬂka ülkeler de ç›karsa, gelece¤i zora girecek.
Bu hesaplar› de¤iﬂtirebilecek bir unsur var m›? Evet: Yunan halk›.
Halk daha fazla kesintiyi kabul etmeyece¤ini söylüyor; e¤er buna
direnmekte baﬂar›l› olurlarsa borç yükü alt›ndaki ‹rlanda ve Portekiz için de örnek oluﬂturabilirler. Hükümetin bir moratoryuma gitmesi bile söz konusu olabilir bu durumda… Bunun anlam›, küresel sistemde ciddi bir fay hatt› demek! Belki Yunan halk› için uzun
vadede hay›rl›, küresel sermaye için ise k›sa vadede bir kabus!

AB, Yunanistan'a yap›lacak yard›m›, söz konusu
yard›ma karﬂ› olan Finlandiya, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler nezdinde meﬂrulaﬂt›rmak için,
Yunanistan'dan yard›m karﬂ›l›¤›nda kamu harcamalar›n›n yüzde 10 oran›nda azalmas›n›, kamu
çal›ﬂanlar›n›n maaﬂlar›ndan üçte bir oran›nda kesinti yap›lmas›n› ve 50 milyar euro’luk özelleﬂtirme gerçekleﬂtirmesini ﬂart koﬂuyor. Zaten yeni
hükümetin kurulmas›n›n sebebi de bu ﬂartlar›
yerine getirebilmek. Zira geçmiﬂ hükümet meclisten bu koﬂullar› hayata geçirebilmek için vize
alamad›.

Küresel kredi krizine
ilk ad›m olabilir
Konu Avrupa ile de s›n›rl› de¤il… Finans piyasalar› zaten bir süredir Yunanistan'›n borcunu zaman›nda ödeyememesi beklentisi do¤rultusunda
pozisyon al›yorlard›; bu yüzden paran›n yüzde
50 ile yüzde 70 aras›nda bir k›sm›n› gözden ç›karm›ﬂlard›. Buraya kadar tamam da, peki bu nas›l muhasebeleﬂtirilecek? Ülkelerin borçlar›na de¤er biçip bunlar› sigortalayanlar aç›s›ndan borçlar›n karﬂ›l›ks›z krediler hanesine geçmesi bir
‘kredi milad›’ olacak. Küresel ölçekte risk alg›s›
baﬂka bir eﬂi¤e taﬂ›nacak. Portföyler riskten ar›nd›r›l›rken bankalar›n birbirlerine borç vermeye
yanaﬂmad›¤› bir durum da ortaya ç›kabilir.
Sözünü etti¤imiz ﬂey, ciddi ölçekte bir kredi
krizi… Avrupa siyasetinde karar verici konumdakilerin kayg›land›¤› kredi darbo¤az› iﬂte bu.
Olaylar böyle bir darbo¤az› tetiklerse, bu tüm
dünya ekonomisini etkileyecek.

Herkes biraz kaybedecek!
Kim kaybedecek? Asl›nda öyle ya da böyle tüm
ülkeler etkilenecek. Muhtemelen Yunanistan’a,
Yunan bankalar›na, Yunan halk›na borç vermiﬂ,
kredi açm›ﬂ olan banka ya da emeklilik fonlar›
ciddi zarar yazacak. Ve bundan sonra daha az
riskli yat›r›mlara yönelecek. Yunanistan Euro
Bölgesi’nden ayr›lsa bile kaynak edinmek
için kemer s›kma önlemlerini uygulamak zorunda kalacak. Ancak ekonomik kararlar›n› almak için ﬂimdi
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H›z limitine
dikkat!
Amerikan Hazinesi borçlanma h›z limitine ulaﬂt›. Demokratlar “Limit arts›n”,
Cumhuriyetçiler “Hay›r, artmas›n”, kredi derecelendirme kuruluﬂlar› “Artmazsa
notunuz iner” diyor. Euro Bölgesi ülkelerinin borç sorunu, Orta Do¤u’daki
gerilimler ve do¤al felaketlerin etkilerini yakinen takip eden piyasalarsa, bu
tart›ﬂmalara çok fazla kulak asm›yor… En az›ndan ﬂimdilik!
“Tamam, art›k

ABD’de iﬂler yoluna girmeye baﬂlad›” diyerek rahat bir nefes almay› düﬂleyen ekonomi çevrelerinin karﬂ›s›nda engeller var yine: Düﬂük gelen finansal veriler. Amerikan
ekonomisi; zay›f seyreden iﬂgücü piyasalar›, yavaﬂlayan imalat
aktiviteleri, toparlanamayan emlak sektörüyle bo¤uﬂuyor son
dönemlerde. Teﬂvik ve parasal gevﬂeme programlar›ndan beklenen etkinin al›namayaca¤›na iliﬂkin öngörüler hakl› ç›kt›. Ekonomik veriler zay›f geldi; tüm bunlara borçlanma limitiyle ilgili
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sorunlar da eklendi. Sonuç olarak, ülkenin AAA olan kredi notunun düﬂürülmesi riski iyiden
iyiye kendini gösterdi.
Amerikan Hazinesi, federal hükümetin borçlanma üst limiti olan 14 trilyon 294 milyar dolara
16 May›s 2011 itibar›yla ulaﬂt›¤›n› aç›klad›. Hazine’nin yapaca¤› tasarruflarla 2 A¤ustos’a kadar
borçlanma limiti dahilinde kal›nabilecek, ancak

Standard and Poor's, Amerika’n›n AAA
olan kredi notu görünümünü negatife
çevirdi. Kuruluﬂ, borç düzeyi
azalt›lmaz ya da borçlanma limiti
yükselmezse kredi notunun
düﬂebilece¤i uyar›s›nda bulundu.
Moody’s ve Fitch de borçlanma
limitinin art›r›lmamas› durumunda ülke
notunun indirilebilece¤ini belirtti.

borçlanma limitinin bu tarihe kadar yükseltilmemesi
durumunda Amerika temerrüde düﬂme riskiyle karﬂ›
karﬂ›ya kalacak. Demokratlar›n borç limitini yükseltme teklifi ise Cumhuriyetçiler taraf›ndan kabul edilmiyor. Cumhuriyetçiler, artan bütçe aç›klar› nedeniyle borçlanma limitinin art›r›lmas› yerine baz› tasarruf ve vergi önlemlerinin uygulanmas›n› istiyor.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar aras›nda bir uzlaﬂma en az›ndan ﬂimdilik yok gibi. Amerikan Hazinesi
ise borçlanma limitinin art›r›lmamas› durumunda ülkenin mali yükümlülüklerini karﬂ›layamayaca¤› uyar›s›nda bulunuyor.

‘Notunuzu indiririz’ uyar›lar›!
Borçlanma limiti kararlar›ndaki belirsizlik, kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n› da harekete geçirdi. ‹lk
olarak Standard and Poor's, Amerika’n›n AAA olan
kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Kuruluﬂ,
borç düzeyi azalt›lmaz ya da borçlanma limiti yükselmezse kredi notunun düﬂebilece¤i uyar›s›nda bulundu. Bu ad›m piyasalar› olumsuz etkiledi ve borsalarda sat›ﬂ bask›s› artt›. Ancak genel olarak not indirim olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u ve bu uyar›n›n, yetkilileri borçlanma limitinin art›r›lmas›na ikna etmek
için gündeme getirildi¤i yönündeki yorumlar, aç›klamalar›n etkisinin s›n›rl› kalmas›na neden oldu. Standard and Poor’s’dan sonra Moody’s ve son olarak da
Fitch, borçlanma limitinin art›r›lmamas› durumunda
ülke notunun indirilebilece¤ini belirtti.
Derecelendirme kuruluﬂlar›ndan gelen uyar›lara ra¤men piyasalar Amerika’n›n notunun indirilebilece¤i
ihtimalini fiyatlam›yor. Genel beklenti, limit probleminin çözüme kavuﬂturulaca¤› yönünde. Cumhuriyetçiler ﬂu an için karﬂ› ç›ksa da, geçmiﬂe bak›ld›¤›nda borçlanma limitinin art›r›lmas› yönündeki kararlar›n eninde sonunda onayland›¤› görülüyor.
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Derecelendirme kuruluﬂlar›ndan gelen uyar›lara ra¤men piyasalar
Amerika’n›n notunun indirilebilece¤i ihtimalini fiyatlam›yor. Genel beklenti,
limit probleminin çözüme kavuﬂturulaca¤› yönünde.

Dünyan›n en büyük ekonomisi borçlanamazsa...
Amerika’n›n yeniden borçlanabilmesi için borçlanma limitinin yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde günlük harcamalar için yeterli borç toplanamayaca¤›ndan hükümet daireleri kapanabilir, sa¤l›k ve sosyal sigorta ödemeleri durabilir. Hazinenin, borçlanma limitleri dahilinde
kalmak için harcamalarda kesintiye gitmesi ya da vergileri art›rmas› gerekebilir. Bu durumda teﬂvik politikalar›na ra¤men toparlanamayan
Amerikan ekonomisi yeniden resesyona sürüklenebilir. Ayn› zamanda,
hükümet borçlar›n çevrilmesinde sorunlarla karﬂ›laﬂabilir ve ülke temerrüde düﬂebilir.
Borçlanma limitlerinin art›r›lmamas› durumunda kredi derecelendirme
kuruﬂlar› ülkenin AAA olan notunu indirece¤inden, Amerikan ekonomisinin ve rezerv para olarak kullan›lan Amerikan Dolar›'n›n güvenilirli¤i de sorgulanmaya baﬂlayacakt›r. Bu durumda yat›r›mc›lar Amerikan
Dolar› cinsinden varl›klar› terk etmeye baﬂlayacak, dolar de¤er kaybedecek, tahvil faizleri yükselecek, Amerika daha yüksek faizlerle borç-

lanmak zorunda kalacakt›r. Avrupa’daki
borç sorunlar›, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika’daki sorunlar ile do¤al felaketlerin yaratt›¤› olumsuz etkiler nedeniyle küresel
ekonomik k›r›lganl›¤›n artt›¤› bir dönemde, dünyan›n en büyük ekonomisinden
gelecek olumsuz haberler, hem ekonomik
toparlanmay› olumsuz etkileyecek hem de
piyasalar geliﬂmelere oldukça sert tepkiler
verecektir. FED Baﬂkan› Ben Bernanke,
konuyla ilgili yapt›¤› bir aç›klamada yat›r›mc›lar›n ABD tahvillerini alma konusundaki güvenlerinin sars›lmamas› gerekti¤ini, borçlanma limitinin art›r›lmas›nda ertelemeye gitmenin uzun vadede küresel
piyasalarda ABD Hazine tahvilleri ve dolar›n rolüne zarar verece¤ini belirtti. Hazine
Bakan› Geithner ise ülkenin tarihinde hiçbir zaman yaﬂanmam›ﬂ olan borcu ödeyememe durumunun maliyetinin, en az
2008 y›l›ndaki finansal kriz kadar y›k›c›
olabilece¤ini kaydetti. Piyasalar›n gözü
kula¤› ﬂu s›ralar Avrupa Birli¤i’nde yaﬂanan geliﬂmelerde. Borçlanma limitinin
çok fazla ciddiye al›nmad›¤›n› söylemek
yanl›ﬂ olmaz. Ancak limit art›r›m tarihinin
sonuna do¤ru yaklaﬂ›ld›¤›nda, büyük olas›l›kla piyasalarda bu konudaki hassasl›k
artacakt›r.

FED Baﬂkan› Ben Bernanke,
yat›r›mc›lar›n ABD tahvillerini
alma konusundaki güvenlerinin
sars›lmamas› gerekti¤ine ve
borçlanma limitinin
art›r›lmas›nda ertelemeye
gitmenin, uzun vadede küresel
piyasalarda ABD Hazine
tahvilleri ve dolar›n rolüne zarar
verece¤ine dikkat çekiyor.
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üyeleriyle gücüne güç kat›yor!
Kuruluﬂunun ard›ndan bir y›l› geride b›rakan TÜY‹D, yat›r›mc› iliﬂkileri kavram›n›n her geçen gün daha
da benimsenmesine katk›da bulunmaya devam ediyor. Bu yolda derne¤imizi yaln›z b›rakmayan
tüm üyelerimize teﬂekkürler...

Kurumsal üyelerimiz

E¤itimlerimiz tüm h›z›yla sürüyor
21-22-23 Ekim 2010
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ‹çin Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Kurumsal Yönetim Sertifikasyon E¤itimi
26 Ekim 2010
Faaliyet Raporlamas›nda Yeni Trendler
4 Kas›m 2010
ﬁirket De¤erleme E¤itimi
Kas›m 2010 *
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Hedef Kitle Analizi ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Araçlar› (*)
Aral›k 2010 *
Stratejik ‹letiﬂim ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Uygulamalar›
* Kesin tarihler www.tuyid.org adresli sitemizde duyurulacakt›r.

TÜY‹D Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i
Adres: Nisbetiye Cad. Levent ‹ﬂhan›
No: 6/2 Levent-‹stanbul
Telefon: (212) 278 30 88
Fax: (212) 282 91 11

E-mail: info@tuyid.org

www.tuyid.org
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TÜY‹D Baﬂkan› Funda Güngör Akp›nar ve Baﬂkan Yard›mc›s› Abdullah Orkun Kaya

“ önemi giderek

Ülkemizde yat›r›mc› iliﬂkilerinin

“

daha iyi anlaﬂ›l›yor
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TÜY‹D Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i, yeni yönetimiyle Türkiye’de yat›r›mc›
iliﬂkilerine yönelik çal›ﬂmalar›na daha da h›z vermeyi amaçl›yor. Dernek
Baﬂkan› Funda Güngör Akp›nar ve Baﬂkan Yard›mc›s› Abdullah Orkun Kaya
ile gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂide, derne¤in yeni vizyonu ile Türkiye’de
yat›r›mc› iliﬂkilerinin durumu ve gelece¤i hakk›nda konuﬂtuk.

Yat›r›mc› iliﬂkileri özellikle son y›llarda s›kça karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir
terim. Peki, tam olarak nedir yat›r›mc› iliﬂkileri ve neden önemlidir?
Do¤ru kurgulanan bir yat›r›mc› iliﬂkileri stratejisinin ﬂirketlerimize
ve ülkemize katk›s› ne olacakt›r?
Yat›r›mc› iliﬂkileri ﬂirketle finansal kesim aras›nda etkin ve çift tarafl› iletiﬂimi sa¤lamak amac›yla finans, iletiﬂim, pazarlama ve mevzuata uygunlu¤u
bütünleﬂtiren stratejik bir yönetim sorumlulu¤u olarak tan›mlanmaktad›r.
ﬁirketlerimizin sermaye piyasalar›ndan fon sa¤lamas›, halka aç›kl›k kültürünün yerleﬂmesi ve kurumsal yönetim uygulamalar›n›n iyileﬂtirilmesinde
sürükleyici güç ço¤u zaman yat›r›mc› iliﬂkileri olmaktad›r. Tam, sürekli ve
iki yönlü bir bilgi ak›ﬂ›n›n tesis edilerek karﬂ›l›kl› güvenin geliﬂtirilmesi,
yat›r›mc›lar›n ﬂirketlerimizi ilk elden tan›malar› ve yat›r›m kararlar›n› sa¤l›kl› bir ﬂekilde verebilmeleri aç›s›ndan hayati öneme sahiptir. Yerli-yabanc›, bireysel-kurumsal tüm hissedarlara, gelecekte hissedar olabilecek yat›r›mc›lara ve kamuoyuna ayn› yak›nl›k ve ﬂeffafl›kla yaklaﬂ›ld›¤›nda daha
etkin, daha derin ve yat›r›mc›s›na güven veren bir sermaye piyasas›na kavuﬂmuﬂ olaca¤›z. ﬁirketlerimizin do¤ru tan›nmas› yoluyla hissedar taban›m›z geniﬂleyecek, sermaye piyasalar›ndaki oynakl›k azalacak; sermayeye
daha kolay ve düﬂük maliyetle ulaﬂacak olan ﬂirketlerimiz de ülkemizin
rekabet gücünü art›racakt›r.
ﬁirketler yaﬂayan organizmalard›r ve yat›r›mc›lar sadece aç›klanan mali
tablolara bakarak de¤il, ﬂirket yöneticileriyle tan›ﬂarak, ﬂirketin potansiyelini ve yat›r›m mesajlar›n› onlardan dinleyerek yat›r›m kararlar›n› almaktad›rlar. Ayr›ca, yat›r›mc›lar›yla sa¤l›kl› bir iletiﬂim tesis eden ﬂirketler, sektörlerine global olarak bakan yat›r›mc›larla diyaloglar›ndan çok yararl› geri bildirimler de alabilmekte, bunlar› faaliyetlerine yans›tabilmektedirler.
Yat›r›mc›lar, rekabeti anlaman›za ve piyasa bask›s›n› hissetmenize yard›mc› olarak, daha odakl› çal›ﬂman›z› sa¤lamaktad›r. Bu bak›mdan, hangi ülkede ya da sektörde, hangi ekonomik ya da siyasi ortamda faaliyet gösterirse göstersin halka aç›k tüm ﬂirketler için, yat›r›mc› iliﬂkileri stratejisinin
do¤ru kurgulanmas› önemlidir. ﬁirketler yat›r›mc›lar›yla sürekli iletiﬂim
halinde olmal›, iletiﬂim araçlar›n› etkin kullanmal› ve bu iletiﬂimi sa¤layacak yat›r›mc› iliﬂkileri organizasyonunu iyi kurgulamal›d›r.
Yat›r›mc› iliﬂkileri stratejileriyle hisse performanslar› aras›nda ispatlanabilir bir iliﬂki var m›d›r?
Do¤ru uygulanan yat›r›mc› iliﬂkileri stratejileriyle hisse senedi performans› aras›ndaki pozitif korelasyon birçok akademik çal›ﬂma taraf›ndan ortaya
konmaktad›r. Mevcut ve potansiyel yat›r›mc›larla yap›lacak düzenli toplant›lar ve yat›r›mc› hedeflemesi sayesinde uzun vadeli yat›r›mlar›n artmas› teﬂvik edilebilir, hissedar taban› geniﬂletilebilir ve böylece hem hissenin

daha iyi performans göstermesi hem de hissedeki
volatilitenin azalmas› sa¤lanabilir. Elbette yat›r›mc› iliﬂkilerinin baﬂar›l› olmas› için ﬂirketin operasyonel performans›n›n da iyi olmas› büyük önem
taﬂ›maktad›r. Ancak ﬂirket baﬂar›l› ﬂekilde yönetilse de, bu baﬂar›y› ve ilerideki potansiyeli yat›r›mc›lar›yla etkin ﬂekilde paylaﬂmazsa, yat›r›mc› taban›n› istenen düzeyde geniﬂletemeyecektir. Türkiye’deki halka aç›k ﬂirketler sadece kendi sektörlerindeki di¤er ﬂirketlerle de¤il ayn› zamanda global rakipleriyle de karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Dolay›s›yla rekabetin bu denli yüksek oldu¤u bir ortamda ﬂirketlerin proaktif stratejilerle, yat›r›mc›lar›na
niçin kendilerine yat›r›m yapmalar› gerekti¤ini
anlatabilmeleri büyük önem taﬂ›r. Burada en
önemli konu, yat›r›mc› iliﬂkilerinin istikrarl› bir
strateji olarak benimsenmesi; iyi günde de kötü
günde de iletiﬂimin ﬂeffaf ve sürekli olmas›, yat›r›mc› güveninin sa¤lanabilmesidir. Yat›r›mc›lar
hisselerimize yat›r›m yaparak ﬂirketlerimizde hissedar olmaktad›r. Dolay›s›yla ﬂirket yönetiminin
de küçük büyük tüm yat›r›mc›lar›na karﬂ› ayn›
yak›nl›kta olmalar› ve küçük hissedarlar›na karﬂ›
sorumluluklar›n› da yerine getirmeleri esast›r.

ﬁirketlerimizin sermaye piyasalar›ndan fon
sa¤lamas›, halka aç›kl›k kültürünün yerleﬂmesi ve kurumsal yönetim uygulamalar›n›n
iyileﬂtirilmesinde sürükleyici güç ço¤u zaman yat›r›mc› iliﬂkileri olmaktad›r. Tam, sürekli ve iki yönlü bir bilgi ak›ﬂ›n›n tesis edilerek karﬂ›l›kl› güvenin geliﬂtirilmesi, yat›r›mc›lar›n ﬂirketlerimizi ilk elden tan›malar› ve
yat›r›m kararlar›n› sa¤l›kl› bir ﬂekilde verebilmeleri aç›s›ndan hayati öneme sahiptir.
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“

Halka aç›k ﬂirketlerimiz yat›r›mc›
iliﬂkilerinde, kurumsal yönetim
uygulamalar›nda ve sermaye piyasalar›
uygulamalar›nda ne denli proaktif ve bilgili
olurlarsa, ﬂirketleri ve borsam›z için
yaratacaklar› de¤er de o kadar fazla olacakt›r.

Türkiye’deki yat›r›m ortam›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Piyasan›n derinli¤i, halka arz e¤ilimleri, halka aç›kl›k oranlar› üzerine yorumlar›n›z› alabilir miyiz?
Kurumlar› ve hukuki altyap›s› geliﬂmiﬂ ve bunlar› güçlü bir teknolojik
altyap›yla destekleyen bir sermaye piyasas›yla Türkiye, oldukça önemli
bir finansal merkez olma yolunda ilerlemektedir. Yaﬂad›¤›m›z son global krizde Rusya gibi ülkelerin borsalar› defalarca kapan›rken ‹MKB’de
al›m-sat›ma ara verilmemiﬂ olmas›yla, Türkiye önemli bir s›nav vermiﬂtir. Piyasalarda iyiye gidiﬂin yan› s›ra GYO’lar›n halka arz yükümlülüklerinde yap›lan de¤iﬂikliklerin de halka arzlar›n artmas›nda etkili oldu¤unu söylemek mümkündür.
Öte yandan, sermaye piyasalar›m›zda derinli¤in yetersiz olmas›, kurumsal yat›r›mc›lar›n yeterince geliﬂmemiﬂ olmas› gibi sebeplerin yan› s›ra
tarihsel bir perspektifle, ülkemiz sermaye piyasalar›n›n geliﬂim sürecinde yat›r›mc› güvenini zedeleyen birtak›m olaylar›n varl›¤›n› da kabul etmek gerekir. Bu nedenle, sadece düzenlemelerin de¤iﬂtirilmesiyle k›sa
vadede büyük geliﬂmeler beklemek do¤ru olmaz. Daha gidilecek uzun
bir yolumuz var. Ancak her koﬂulda düzenleyici kurumlar›n son dönemde yapt›klar› at›l›mlar, artan ürün çeﬂitlili¤i ve ﬂirketlerimizin yat›r›mc› iliﬂkileri ve kurumsal yönetim konular›na verdikleri önemin giderek artmas›, mesafelerin h›zl› bir ﬂekilde al›nmas›na yard›mc› olacakt›r.
Son y›llarda düzenleyici kurumlar›n politikalar› ve halka arz seferberli¤inin etkileri hakk›ndaki görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Muhasebe ve ba¤›ms›z denetim standartlar›n›n uluslararas› standartlarla uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›, ﬂirketler ve düzenleyici otoriteler aras›nda iﬂbirli¤inin artmas›, ba¤›ms›z düzenleyici otoritelerin idari ve mali ba¤›ms›zl›¤›n›n güçlendirilmesi, özellikle yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan, Türk
ﬂirketlerinin cazibesini art›ran faktörler olmuﬂtur. Ayr›ca, 2010 y›l› içerisinde uygulanmaya baﬂlanan emir iptallerine ve arac› kurumlar›n görünürlü¤ünün kald›r›lmas›na iliﬂkin düzenlemeler ve manipülasyona
karﬂ› al›nm›ﬂ tedbirlerle, özellikle küçük yat›r›mc›lar için, ‹MKB daha
güvenli bir liman haline gelmiﬂtir. Piyasan›n talep yönü kadar arz yönünün de geliﬂmesi, halka aç›k ﬂirket say›s›n›n ve halka aç›kl›k oranlar›n›n
da artmas› gerekti¤ini unutmamak gerekir. Bu bak›mdan TÜY‹D’in de
katk›da bulundu¤u halka arz seferberli¤inin önemli oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Türkiye’deki yat›r›mc› kitlesi hakk›nda bir de¤erlendirme yapman›z mümkün mü?
Ülkemizde maalesef yeterince kurumsallaﬂm›ﬂ bir kurumsal yat›r›mc›
grubundan bahsetmek güç. Kurumsal yat›r›mc› taban›n›n yeni yeni
oluﬂmaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Bireysel yat›r›mc›lar›n pay› yüksek ol38

du¤undan yerli yat›r›mc›n›n yat›r›m vadesi çok daha k›sa dönemli ve hissede oynakl›¤›n daha fazla
olmas›na sebep olabiliyorlar. Yabanc› yat›r›mc›lar›n ortalama bir hisseyi tutma vadelerinin Türk yat›r›mc›lara oranla yüksek oluﬂu ise, halka aç›k ﬂirketlerin yabanc› yat›r›mc› pay›n›n artmas›ndan
memnun olmalar›na neden oluyor.
Ülkemizde maalesef küçük ve bireysel yat›r›mc›lar
aras›nda zaman zaman hisse senetlerine yat›r›m yapman›n ‘borsada oynamak’ olarak de¤erlendirildi¤ini
gözlüyoruz. Yerli yat›r›mc›lar ço¤u zaman günlük
geliﬂme ve haberleri dikkate al›p bu geliﬂmelere göre
pozisyon almakta. Halka arzlarda bile, bireysel yat›r›mc›lar ço¤unlukla indirimli halka arz fiyat›ndan yararlan›p ilk iﬂlem gününde fiyat art›ﬂ›ndan kazanç
sa¤lamay› beklemekte. Yani daha yolun baﬂ›nda bir
ﬂeyler ters gidebiliyor. Sermaye piyasalar›nda yat›r›m
yap›l›rken uzun vadeli düﬂünmek gerekiyor. Ancak
bu ﬂekilde hem yat›r›mc› hem de halka aç›lan ﬂirket
daha fazla kazan›m sa¤layabiliyor.
Yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar›nda daha dikkatli
olmalar›, spekülatif hareketlerin peﬂinden koﬂmamalar› gerekiyor. Kurumsal yönetim ilkelerine azami uyum gösteren, bilgilendirme politikalar›nda
ﬂeffafl›¤› esas alan ﬂirketler dururken, günlük bir
tak›m duyumlara dayanarak k›sa vadede yüksek
kazanç elde edeceklerini düﬂündükleri ﬂirketleri
tercih etmemeliler. Bu tür yat›r›mlar›n çok daha
riskli oldu¤u, ani getiriler kadar ani ve büyük kay›plara da sebep olabilece¤i unutulmamal›.
Peki ya Türkiye’ye yat›r›m yapan yabanc› yat›r›mc›lar? Son y›llardaki geliﬂmeler, bu fonlar›n
türleri ve gelece¤e iliﬂkin beklentilerinizi alabilir miyiz?
2008 y›l›nda ortaya ç›kan küresel krize ra¤men, ülke ekonomisinin bundan çok ciddi boyutlarda etkilenmemesi, baﬂta bankac›l›k olmak üzere, telekomünikasyon, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren
ﬂirketlerin güçlü sermaye yap›lar›, profesyonel yönetimleri, sürdürülebilir büyüme potansiyelleri,
güçlü yabanc› ortakl›klar›, sermaye piyasalar›m›za
yabanc› yat›r›mc›n›n ilgisinin devam›n› sa¤lam›ﬂt›r.

Derne¤imizin kurumsal ve bireysel üyeleri
bulunmaktad›r. Kurumsal üye say›m›z ﬂimdiden 40’›n üzerine ç›kt›. En önemli katk›lar›m›zdan biri kurumsal üyelerimiz ve düzenleyici kurumlar aras›nda bir köprü görevi
görmektir. Bir baﬂka katk›m›z konferans,
e¤itim, çal›ﬂtay ve yay›nlar vas›tas›yla sermaye piyasalar› ve yat›r›mc› iliﬂkileri uzmanlar›n›n geliﬂimine katk›da bulunabilmektir.

‹MKB’ye olan ilgi ve talepte art›ﬂ gözlenmektedir. TÜY‹D de, Türkiye’de yat›r›mc› iliﬂkileri alan›nda çal›ﬂan
uzmanlar›n mesleki deneyim ve bilgi birikimlerini art›rmak ve ülkemizdeki yat›r›mc› iliﬂkileri faaliyetlerinin uluslararas› standartlar› yakalamas›n› sa¤lamak
amac›yla kurulmuﬂtur. Halka aç›k ﬂirketlerimiz yat›r›mc› iliﬂkilerinde, kurumsal yönetim uygulamalar›nda ve sermaye piyasalar› uygulamalar›nda ne denli
proaktif ve bilgili olurlarsa, ﬂirketleri ve borsam›z için
yaratacaklar› de¤er de o kadar fazla olacakt›r.

Funda Güngör Akp›nar ve Abdullah Orkun Kaya, do¤ru uygulanan yat›r›mc›
iliﬂkileri stratejileriyle hisse senedi performans› aras›ndaki pozitif
korelasyonun, birçok akademik çal›ﬂma taraf›ndan kan›tland›¤›n› belirtiyor.

Yabanc› yat›r›mc›lar, ﬂirketin k›sa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve görünümüne göre pozisyon almakta ve tepkilerini bu hedefleri etkileyecek geliﬂmelere göre vermektedir.
Ülkemize yat›r›m yapan yabanc› yat›r›m fonlar›n›n ço¤u, büyüme ve de¤er fonlar›d›r. Dolay›s›yla ülkemizdeki büyüme potansiyeline ve ﬂirketlerimizin makro dinamiklerinin de deste¤iyle, rekabet güçlerinin ve kârl›l›klar›n›n artaca¤› varsay›m›yla yat›r›m yapmaktad›rlar. Burada sermaye piyasalar› arac›l›¤›yla gelen s›cak paran›n Türkiye’de kalma süresi ve yat›r›mc› çeﬂitlili¤i sa¤lanmas› aç›s›ndan yat›r›mc› iliﬂkilerinin pay› önemlidir.
Hisse senedi piyasalar›na gelen sermaye ‘s›cak para’ olarak da adland›r›lan ülke ekonomisi için zaman zaman tehdit oluﬂturan bir sermaye
ak›m› de¤il mi? Yat›r›mc› iliﬂkilerinin rolü bu kapsamda ne olabilir?
S›cak para olarak adland›rd›¤›m›z bu fon hareketinin, ülkeden belirli dönemlerde h›zl› ç›k›ﬂ yapmas› piyasalar›n dengesini olumsuz ﬂekilde etkileyebilir. Yat›r›mc› çeﬂitlili¤inin art›r›lmas›, k›sa vadeli yat›r›mc›lar›n yan› s›ra daha uzun vadeli yat›r›m yapan fonlar›n da piyasada a¤›rl›k kazanmas›
bu noktada h›zl› ç›k›ﬂlar› s›n›rlay›c› olacakt›r. Dolay›s›yla proaktif yat›r›mc› iliﬂkileri uygulamalar›yla ﬂirketlerimiz yat›r›mc› tabanlar›n› geniﬂletmeyi ve uzun vadeli fonlar› hedefleyerek hisselerindeki ani ç›k›ﬂlar› ve dalgalanmalar› azaltmay› baﬂarabilirler. Bu da ani sermaye piyasas› hareketlerini engelleyerek cari aç›¤›n daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde finansman›na destek
sa¤layacakt›r.
Tüm bu de¤erlemeler kapsam›nda yat›r›mc› iliﬂkileri derne¤inin rolü
nedir? Siz bu derne¤i kurarken hangi amaçlarla yola ç›kt›n›z?
Ülkemizde yat›r›mc› iliﬂkilerinin önemi ve gere¤i giderek daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r. Bir yandan halka aç›lan ﬂirket say›s› artmakta bir yandan da

Üyeleriniz için sa¤lad›¤›n›z katma de¤er nedir? Yola ç›k›ﬂ amaçlar›na bakt›¤›n›zda son iki y›ld›r geldi¤iniz noktay› de¤erlendirir misiniz? Yeni yönetimle bundan sonraki rotan›z nas›l ﬂekillenecek?
Derne¤imizin kurumsal ve bireysel üyeleri bulunmaktad›r. Kurumsal üye say›m›z ﬂimdiden 40’›n üzerine
ç›kt›. En önemli katk›lar›m›zdan biri kurumsal üyelerimiz ve düzenleyici kurumlar aras›nda bir köprü görevi görmektir. Böylece mevzuat ﬂekillenirken halka
aç›k ﬂirketlerimizin de kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve düzenleyici kurumlar›n mevzuatla ilgili detay ve uygulamalar› halka aç›k ﬂirketlerle daha interaktif bir ortamda paylaﬂabilmeleri hedeflenmektedir.
Bir baﬂka katk›m›z konferans, e¤itim, çal›ﬂtay ve yay›nlar vas›tas›yla sermaye piyasalar› ve yat›r›mc› iliﬂkileri uzmanlar›n›n geliﬂimine katk›da bulunabilmektir.
Bu kapsamda derne¤imiz taraf›ndan pek çok proje
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Hissedar dergisiyle sermaye piyasalar›n› ilgilendiren konularda periyodik araﬂt›rma ve
bilgilendirme hedeflenmiﬂ; ‘Sermaye Piyasalar›na Aç›lan Pencere’ kitab›yla halka arz ve yat›r›mc› iliﬂkilerine
iliﬂkin mevzuat ve uygulamalar tek bir yay›n içerisinde kolay anlaﬂ›l›r bir dille okuyucuyla buluﬂturulmuﬂtur. Düzenledi¤imiz e¤itim, seminer ve çal›ﬂtaylarda
mevzuatla ilgili uygulamalara ›ﬂ›k tutulmaktad›r. ﬁirket de¤erlemesinden etkin sunum tekniklerine, bilanço analizinden faaliyet raporlar›n›n haz›rlanmas›na
kadar yat›r›mc› iliﬂkilerini ilgilendiren tüm konularda
e¤itimler verilmekte ve global piyasalardaki son e¤ilimler ve en iyi uygulamalar üyelerimizle paylaﬂ›lmaktad›r. Ekonomi sohbetlerimizde üyelerimiz dünyan›n
ve ülkemizin önde gelen isimleriyle interaktif bir ortamda global e¤ilimleri tart›ﬂabilmektedir. Derne¤imiz
kuruluﬂuyla birlikte en aktif çal›ﬂan ile üyelere ve sektörüne en fazla katk›da bulunmay› amaçlayan derneklerden biri olmuﬂtur. ‹ki y›l içerisinde geldi¤imiz noktadan çok memnunuz. Bu sene itibar›yla ayn› zamanda yat›r›mc› iliﬂkileri konusunda bir sertifika program›na da baﬂlad›k. Ödül programlar›, proje bazl› araﬂt›rma ve anket çal›ﬂmalar› önümüzdeki dönemde öncelikli projelerimiz. Çal›ﬂma gruplar›m›za kat›l›m›n
artmas›yla tüm sermaye piyasalar› oyuncular› için fayda sa¤layacak yeni çal›ﬂmalara imza atmaya ve sermaye piyasalar›n›n derinleﬂmesine katk›da bulunmaya
yönelik misyonumuzu gerçekleﬂtirmek için h›zla ilerlemeyi amaçl›yoruz.
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Geliﬂmekte olan

piyasalarda
ﬂirket görünümü
Uluslararas› derecelendirme kuruluﬂu Fitch’in 2011 y›l›n›n
ilk yar›s›n› mercek alt›na alan raporunda, geliﬂmekte olan ve
geliﬂmiﬂ ekonomilerde faaliyet gösteren ﬂirketlerin kredi
notu performanslar› özetleniyor.

DERECELEND‹RME GÖRÜNÜMÜ
Kredi notlar›nda istikrar sa¤land›
2008 ve 2009 y›llar›nda geliﬂmekte olan piyasalar› vuran küresel durgunluk
ve iktisadi krizin sonucu, ﬂirketlerin kredi derecelendirme notlar›na da yans›m›ﬂt›. Geçti¤imiz dönemde, geliﬂmekte olan piyasalardaki kredi notu
trendleri göreceli olarak normalleﬂti. Hisse senedi piyasalar›, krizden sonra
güçlü bir ﬂekilde toparland›. Johannesburg, Sao Paulo, ﬁangay ve Mumbai
piyasalar› yüzde 50’nin üzerinde; Cakarta, ‹stanbul, Moskova’da, 2008 Kas›m ay›ndan beri ikiye katlanarak hisse senedi endeksi krizden bu yana h›zl›ca düzeldi. 2008 ve 2009’da h›zl› düﬂüﬂler yaﬂayan hammadde fiyatlar›,
‘hammadde süper döngüsü’ ad›yla, uzun dönemli yükselen bir
piyasa olarak geri döndü.

Makroekonomik durum iyileﬂti
Fitch Ratings’in en son ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ raporuna göre, geliﬂmekte olan piyasalar›n
gayrisafi yurtiçi has›la büyümesi 2010 y›l›nda yüzde 6.8 düzeyinde gerçekleﬂti. 2011 için öngörülen
büyüme yüzde 5.5, 2012 için ise yüzde 5.7 düzeyinde. Geliﬂmekte olan piyasalar›n, yavaﬂ büyüme beklentisi olan geliﬂmiﬂ piyasalardan daha h›zl› büyümesi
öngörülmektedir. Dünya gayrisafi yurtiçi has›la büyümesi, 2010 y›l›nda yüzde 3.1 olarak gerçekleﬂirken,
öngörülen büyümeler 2011 için yüzde 3.2, 2012 için
ise yüzde 3.3’tür.
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Olumlu faaliyet beklentileri
Yükselen orta s›n›f›n harcanabilir geliriyle beraber artan tüketim, geliﬂen
piyasalarda endüstriyel faaliyetin iﬂlevsel görünümünü geliﬂtirdi. Örne¤in,
otomotiv sanayiindeki üretim trendleri, otomotiv üretiminde, geliﬂmiﬂ piyasalardan geliﬂmekte olan piyasalara yöneliﬂin alt›n› çizerken, sadece de¤iﬂen üretim trendlerini de¤il, talebin nerede yo¤unlaﬂt›¤›n› yans›tmaktad›r. Geliﬂmekte olan piyasalarda otomotiv üretimi 2001 y›l›ndan 2010 y›l›na, 15.2 milyon birimden 44.2 milyon birime yükselirken, geliﬂmiﬂ piyasalarda üretim, ayn› süre zarf›nda 41.5 milyon birimden 33.3 milyon birime düﬂtü.

‹yileﬂen finansal performanslar
Fitch’in, kredi derecelendirme notu verdi¤i geliﬂen piyasalarda halka aç›k
ﬂirketlerin finansal performanslar› için, Fitch’in hammadde fiyatlar›ndaki
tutucu art›ﬂ beklentilerine dayanarak ﬂirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akﬂ›n›n borca oran›ndaki marjlarda bir iyileﬂme beklenmektedir.
Global olarak Fitch’in derecelendirdi¤i portföydeki ﬂirketlerin negatif nakit ak›ﬂ› aç›klamas› muhtemeldir. Bunun sonucu olarak da, kâr da¤›t›m›
dahil fonlamadan sonra, ﬂirketlerin fonlama ihtiyac› artacakt›r.

ﬁirketler bono piyasalar›nda daha etkin
Geliﬂen piyasalarda geliﬂmiﬂ piyasalara oranla daha h›zl› büyüme beklentisiyle, geliﬂmekte olan piyasalara güçlü bir ak›ﬂ oldu. Bu, hisse senedi piyasalar› yükselmesinde bir faktör oluﬂtururken, borç piyasalar› da bundan
yararland›. Geliﬂmekte olan borç piyasalar›na olan ak›ﬂ, uluslararas› bankalar›n krizden sonra faaliyetlerini azaltmalar›ndan sonra, artan ihraçc› talebinden yararland›.
En fazla ihraç gerçekleﬂtiren ﬂirketler ço¤unlukla temel metaller, petrol ve
do¤algaz, telekom, emlak ve inﬂaat olarak özetlenebilir. 2010 y›l›nda en
fazla miktarda borçlanma senedi ç›karan ülkeler ise Meksika, Brezilya, Çin
ve Rusya oldu.

ﬁirket derecelendirme trendleri
Kredilendirmenin temel kurallar›nda, büyüme
oranlar›, ölçek ve çeﬂitlendirme gibi trendler;
nakit ak›ﬂ›, finansal politikalar ve yönetim,
geliﬂmekte olan ve geliﬂmiﬂ piyasalar, ﬂirket
derecelendirmelerini yak›nlaﬂt›rmada kullan›lan seküler bir trendi desteklemektedir ve bunun devam› da beklenmektedir.
Nisan 2011’den beri, geliﬂmekte olan piyasalar›n ﬂirket derecelendirmelerinin bü41
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Nisan 2011 itibar›yla, geliﬂmekte olan
piyasalardaki ﬂirket kredi derecelendirme
notlar›n›n yüzde 55’i hâlâ yat›r›m yap›labilir
seviyenin alt›ndad›r.

yük bir miktar›n›n (yüzde 55’inin) notu hâlâ ‘yat›r›m yap›lamaz’
seviyesindedir. Bununla birlikte, Fitch taraf›ndan derecelendirilen
ﬂirketlerin yüzde 33’ü ‘BBB’ s›n›f›nda ve sadece yüzde 12’si ‘BBB’
s›n›f›n›n üzerinde de¤erlendirilmiﬂtir. Bölgelere göre, Asya (yüzde
58), Orta Do¤u ve Afrika (MEA, yüzde 75) bölgelerinin ﬂirket derecelendirmelerinin büyük bir k›sm› yat›r›m derecesindeyken, Orta ve Do¤u Avrupa (CEE, yüzde 67) ile Latin Amerika (LatAm,
yüzde 59) bölgelerinin ço¤u spekülatif olarak derecelendirilmiﬂtir.
Global portföyde, Orta ve Do¤u Avrupa (CEE) ile Latin Amerika
(LatAm) ﬂirket profillerinde, k›s›tl› s›n›fland›rma, ﬂirket faaliyetlerindeki çeﬂitllilik azl›¤›, k›s›tl› serbest nakit ak›ﬂ›, yüksek borcun
öz sermayeye veya toplam sermayeye oran›, likidite ve zay›f finansal profillerle karﬂ›laﬂ›l›rken; Rusya gibi baz› ülkelerde ise, zay›f ﬂirket yönetimiyle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Orta Do¤u ve Afrika (MEA) ile Asya’da görülen daha yüksek kredi notlar›, ço¤unlukla bu kurumlarda görülen devlet mülkiyeti olmas› ve Fitch’in ana ortak ve iﬂtiraklerinin de¤erlendirilmesini
kapsayan metodolojisinden yola ç›karak, ana ortaktan gelecek
muhtemel destek göz önünde bulundurularak, ana orta¤›n kredi
notuna göre notlar› kademeli olarak yükseltilmiﬂ veya alçalt›lm›ﬂ
ya da sadece kurumun bireysel durumuna göre notland›r›lm›ﬂt›r.

Sektörlere göre
finansal beklentiler
Fitch, geliﬂmekte olan piyasalardaki ﬂirketlerin, küresel
ekonomik durgunlu¤u takiben toparlanmas›n› beklemektedir. ‹yileﬂme, ekonominin büyümesine paralel bir seyir
izleyecektir. Sonuçlar, ekonomik durgunluk sürecinde al›nan maliyet düﬂürücü tasarruf önlemlerinin faydalar›n›
yans›tmaktad›r. Geliﬂmekte olan piyasalar›n, hammaddenin ana ihracatç›lar› olarak kalmas›yla, hammadde fiyatlar›n›n da toparland›¤›n› görmekteyiz. S›n›fland›rma analizinde ve s›n›fland›rma olay tahminlerine yön veren operasyonel modellerde, Fitch’in büyüme beklentilerinin, iﬂletmelere göre daha tutucu oldu¤unu görüyoruz. Bunlara ek olarak, Fitch, hammadde fiyat varsay›mlar›nda da
daha tutucu bir yaklaﬂ›m benimsiyor.
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Do¤al kaynaklar
Yukar›da serbest para ak›ﬂ› aç›s›ndan özetlenen makro
e¤ilimlerin sektör baz›ndaki etkileri sektörlere göre de¤iﬂir. Do¤al kaynak sektörü iﬂletmeleri düﬂük miktar
ve fiyatlara; maliyetleri, hissedar paylar›n›n da¤›t›m›n›
ve sermaye harcamas›n› azaltarak ve birleﬂme ile devralma (M&A) d›ﬂ›ndaki tüm faaliyetlerini sona erdirerek cevap verdi. Böylece sektör, kriz döneminde ortalama pozitif serbest para ak›ﬂ› jenerasyonunu sa¤lad›.
Bu performans, kredi notlar›n› da destekledi. Bununla
beraber, faaliyetlerden gelen fon ak›ﬂ›nda düﬂüﬂ, orta-

lama net borçta 3.1 katl›k bir art›ﬂ sa¤lad›. Bu art›ﬂ, metrik sistemde bir iyileﬂmeye yol açsa da, Fitch bu oran›n 2011 sonunda 1.7’ye düﬂmesini beklemektedir.

Kimya maddeleri sektörü
Bu sektörde, çöküntüdeki talep döneminde yat›r›m projelerini tamamlama
ihtiyac›na ba¤l› olarak, kredi kalitesinde bir düﬂüﬂ görüldü. Bu da, sektörün
nakit kaybetmesine yol açt›. Bununla beraber, yat›r›m projelerinin tamamlanmas› ve piyasadaki yayg›n toparlanman›n çifte kâr›yla, nakit jenerasyonu
beklentileri iyileﬂti. Faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›ﬂ›n›n net borca oran›, zay›f piyasa ﬂartlar› ve devam eden yat›r›mlara ba¤l› olarak, 2008’deki 0.4

oran›ndan 2009’da 3.2’ye f›rlam›ﬂ olsa da, geliﬂmekte olan piyasalara yönelik belirsiz piyasa
tahminlerine ba¤l›, gelece¤e yönelik borç profilleri, borcun o dönemde daha fazla yükselme
olas›l›¤› oldu¤unu göstermektedir.

Altyap› yat›r›mlar›
Ekonomik geliﬂimi sürdürmek için kamu hizmeti yat›r›m›n›n stratejik önemi göz önüne al›n›rsa, geliﬂmekte olan piyasa ﬂirketlerinin yat›r›m seviyelerini kriz ve sonras›nda sürdürmeleri
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Ekonomideki büyümeyi sürdürmek için kamu hizmeti yat›r›m›n›n stratejik önemi göz
önüne al›n›rsa, geliﬂmekte olan piyasa ﬂirketlerinin yat›r›m seviyelerini sürdürmeleri
beklenmektedir. Fitch, ortalama kamu hizmeti gelirinin, önümüzdeki iki y›lda y›ll›k
ortalama yüzde 12 büyümesini öngörmektedir.

ve bunu negatif serbest nakit ak›ﬂ› ve yetkili makamlar›n bu yat›r›mlar› elveriﬂli vergilendirme desteklemesiyle yapmalar› beklenmektedir. Fitch, ortalama kamu hizmeti gelirinin, önümüzdeki iki y›l içerisinde y›ll›k ortalama
yüzde 12 büyümesini öngörmektedir. Ortalama faaliyetlerden kaynaklanan
fonun net borca oran›n›n önümüzdeki birkaç y›l için 3.5 kat seviyesinde sabit kalmas› beklendi¤i halde, yat›r›m›n oldukça yüksek bir noktada tutulmas› ve bunun fon ihtiyac›n› yükseltmesiyle borç seviyelerinin artaca¤› öngörülmektedir.

Telekomünikasyon
Geliﬂmekte olan piyasalar›n telekomünikasyon operatörleri, mobil penetrasyon oran› doyma noktas›na eriﬂti¤inden ve PSTN (paket anahtarlamal› a¤)
a¤lar›n›n devam eden düﬂüﬂüne ba¤l› olarak geniﬂbantlar›n ilgi oda¤› olmas›yla, yavaﬂlayan bir büyüme oran› gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, sektörün gayrisafi milli has›ladan daha h›zl› büyümesi olas› de¤il ve artan rekabet
marj k›s›tlamas›na ve takip eden faaliyetlerden kaynaklanan fon ak›ﬂ›nda
bask›ya yol açmaktad›r. Düﬂen ortalama marjlar ve sat›ﬂ oranlar›na düﬂen ortalama sermaye giderlerinin (Capex), 2010’da yüzde 25’ten 2012’de yüzde
20’ye düﬂmesi beklenmektedir. Faaliyetlerden kaynaklanan nakitin net borca oran›n›n ise 1.4 kat seviyesinde kalmas› beklenmektedir.
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Petrol ve do¤algaz
Geliﬂmekte olan piyasalardaki petrol ve
do¤algaz sektörü için Fitch beklentileri,
büyük ölçüde piyasa içi petrol fiyatlar›
tahmininden kaynaklanmaktad›r. Sektörün devam eden yat›r›m faaliyeti ve yeni
kaynak geliﬂtirmesi, sektörde serbest nakit
ak›ﬂ› olmayaca¤›n› gösteriyor. Bununla
birlikte, e¤er petrol fiyatlar› Fitch’in fiyat
baraj›n›n üzerinde tutulursa, o zaman ya
sektör yüksek fiyatlarda ekonomik olarak
geliﬂen iﬂleri bar›nd›rarak yat›r›m seviyesini art›racak ya da hissedarlara nakitlerini
geri verecek. Petrol ve do¤algaz sektörünün ortalama faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›ﬂ›n›n net borca oran›n›n iki
kattan az oranla borçla sürdürmesi,
Fitch’in piyasa içi petrol fiyat› baraj›na göre de, 2012 y›l›na kadar düﬂüﬂe geçmesi
beklenmektedir.

2010 y›l›nda geliﬂmiﬂ piyasalardaki
halka aç›k ﬂirketlerinin hisseleri, 3
trilyon 216 milyar dolarla, neredeyse
10 kat daha büyümüﬂtür.

ﬁirket fonlamalar›
Uluslararas› bankalar geliﬂmekte olan piyasalardaki
ﬂirketlere borç vermede k›smi daralmaya giderken,
firmalar da arac›lar› aradan ç›kararak uluslararas› bono piyasalar›ndan direkt borçlanma yoluna gitmektedir ve bunun sonucu olarak da bono ihraç piyasas›nda bir art›ﬂ gözlemlenmektedir. Bankalarda sermaye
artt›r›m zorunluluklar› azald›kça, geliﬂmekte olan piyasalardan risk alma talepleri yükselecektir.
Geliﬂmekte olan piyasa ﬂirketlerinin toplam uluslararas› bono/tahvil ihrac› 2006 y›l›nda 163 milyar dolardan, 2010 y›l›nda 309 milyar dolara ç›kt›; bu yükselen bir ihraç trendini gösterir ve özellikle geliﬂmiﬂ piyasalardaki mali krizi takiben giderek artmaktad›r.
Buna ra¤men, geliﬂmekte olan piyasa egemenli¤i
(2010’da 566 milyar dolar) ve geliﬂmekte olan piyasa
finansal kurum ihrac› (2010’da 671 milyar dolar) ﬂirket hisselerinden çok daha büyük kalm›ﬂt›r. 2010 y›l›nda geliﬂmiﬂ piyasalar›n halka aç›k ﬂirketlerinin hisseleri, 3 trilyon 216 milyar dolarla, neredeyse 10 kat
daha büyümüﬂtür. Geliﬂmekte olan bu piyasalar›n ﬂirket hisseleri bölgesel olarak yaklaﬂ›k ﬂöyle paylaﬂt›r›labilir: Üçte biri Asya’da, üçte biri Latin Amerika’da ve
üçte biri Orta ve Do¤u Avrupa (CEE) ile Ortado¤u ve
Afrika’da (MEA). Uluslararas› bonolar› ç›karan ﬂirketlerin bulundu¤u önemli ülkeler, Güney Kore (‘AA’),
Hindistan (‘BBB-), Brezilya (‘BBB’), Meksika (‘BBB’),
Rusya (‘BBB’) ve Birleﬂik Arap Emirlikleri (Abu Dabi,
‘AA’). Bu ülkelerin hepsi yat›r›m yap›labilir seviyesindeki dereceye sahip ülkelerdir.

Görünümü ne de¤iﬂtirebilir?
Fitch’in geliﬂmekte olan piyasa ﬂirketleri için beklentileri, büyüme oranlar›n›, hammadde fiyatlar›n› ve faiz oranlar›n› içeren konservatif iﬂlevsel finansal beklentilerdir. Buna örnek olarak, derecelendirmelerde
bask›ya yer vermeden performansta olabilecek olumsuzluklara yönelik belli bir marj verilmektedir. Bununla birlikte, yeni bir küresel veya ulusal bir ekonomik durgunluk ya da mali kriz olas›l›¤›, performans›
Fitch’in stres senaryolar›nda öngörülen seviyeye ç›karabilir ve bu da ﬂirket derecelendirmeleri üzerinde
bask› oluﬂturabilir.
45

YORUM

Dört Büyükler’e
bir ek denetim mi

gerekli?
Avrupa Komisyonu’nda denetim kuruluﬂlar›na yönelik tart›ﬂmalarda, denetçi
ba¤›ms›zl›¤›yla ilgili olarak ‘ba¤›ms›zl›¤›n somut ve görünür olmas›’ zorunlulu¤una
vurgu yap›l›yor. Müﬂterek denetçinin gündeme gelmesiyle birlikte art›k bir ‘Big
Four’ denetim firmas›n›n, Big Four d›ﬂ›ndaki bir denetim firmas›yla çal›ﬂmas›
gündeme gelecek gibi görünüyor.

ﬁubat 2011’de, Avrupa Komisyonu taraf›ndan ‘Finansal

Somut ve görünür ba¤›ms›zl›k

Raporlama ve Denetimde De¤iﬂim Zaman› Geldi Mi?’ baﬂl›kl› bir
konferans düzenlendi. Bu konferans, piyasalar ve hizmetlerden sorumlu Michel Barnier’nin, sonbaharda yay›nlanm›ﬂ olan ve temel
de¤iﬂiklikler içeren ‘Audit Policy: Lessons from the Crisis’ (Denetim Politikalar› - Krizden Al›nacak Dersler’ baﬂl›kl› ‘Yeﬂil Dosya’y›
(Green Paper) yazmaya iten düﬂünceleri aç›klamas› bak›m›ndan
önem arz etmektedir. ‘Yeﬂil Dosya’da belirtilen öneriler aras›nda;
zorunlu denetçi rotasyonu, denetim müﬂterilerine denetim d›ﬂ›nda
hizmet verilmemesi ve denetçinin üçüncü ﬂah›s taraf›ndan tayini
gibi konular da yer ald›.

Avrupa Komisyonu’nda denetim kuruluﬂlar›na
yönelik tart›ﬂmalarda denetçi ba¤›ms›zl›¤›yla ilgili
olarak ‘ba¤›ms›zl›¤›n somut ve görünür olmas›’ zorunlulu¤una vurgu yap›l›yor. Müﬂterek denetçi (joint audit - bir ﬂirketin birden fazla denetçi taraf›ndan denetlenmesi) pratikte bir ‘Big Four’ denetim
firmas›n›n, Big Four d›ﬂ›ndaki bir denetim firmas›yla çal›ﬂmas› anlam›na geliyor. Komisyon bu konuda
önerilere aç›k oldu¤unu ifade etti.
Günümüzün denetim yaklaﬂ›mlar› dikkate al›nd›¤›nda, Barnier, statükonun gelecek zaman içerisinde y›k›lmaya mahkum oldu¤u görüﬂünde... Dünya
Bankas› eski Baﬂkan Yard›mc›s› Jules Muis de, “Denetim art›k finans dünyas›n›n dilini konuﬂmamaktad›r” diyerek ﬂirket denetiminin ince bir ameliyattan geçirilmesi ve CFO’lar›n yapt›klar› iﬂlerin yine
kendileri taraf›ndan yarg›lanmas›n›n önlenmesinin
gerekti¤ini belirtiyor.

Üçüncü mercinin gereklili¤i
Bu arada Yat›r›mc› Profesyonelleri Global Birli¤i’ni oluﬂturan CFA Enstitüsü’nde Avrupa konular›nda görevli direktörler Charles Crown ile Martin Sjöberg, yat›r›mc› menfaatinin en iyi ﬂekilde
korunmas›n›n ancak ba¤›ms›z denetçi seçiminin
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Uzmanlar, gerçekleﬂtirilen denetimle mali tablo
kullan›c›lar›n›n beklentileri aras›ndaki fark›n
kapat›lmas›, yat›r›mc›lara denetlenen ﬂirketin
beklentileri ve mali tablo haz›rlanmas›n› esas
alan yarg›lar hakk›nda daha fazla bilgi
sunulmas› gerekti¤ini vurguluyorlar.

ve ücret tesbitinin üçüncü bir merci taraf›ndan yap›lmas›yla mümkün
olabilece¤ini ileri sürüyor.
Önde gelen konuﬂmac›lardan bir di¤eri, Big Four’un denetim piyasas›ndaki hakimiyetinin azalt›lmas› amac›yla denetim piyasas›na radikal bir
çeki düzen verilmesi ve orta büyüklükteki denetim firmalar›na daha çok
denetim iﬂi verilmesini teﬂvik için ilgililerin ikna edilmesi gerekti¤ini savunuyor ve ekliyor; “Denetçiler büyük çapta baﬂar›s›zl›k örnekleri vermiﬂ bulunmaktad›r; ve denetim piyasas›nda de¤iﬂikli¤e gitmemek bir
seçenek de¤ildir.”

Daha fazla sorgulama hakk›
Konusunda uzman di¤er konuﬂmac›lar da, gerçekleﬂtirilen denetimle mali tablo kullan›c›lar›n›n beklentileri aras›ndaki fark›n kapat›lmas› gerekti¤ini, yat›r›mc›lara denetlenen ﬂirketin beklentileri ve
mali tablo haz›rlanmas› sürecinde esas al›nan yarg›lar hakk›nda daha fazla bilgi sunulmas› gerekti¤ini vurgulad›lar. ﬁirket yönetim
kurulunun bu bilgileri yat›r›mc›lara iletmekle yükümlü
olduklar›n› belirttiler ve denetçilere yönetim kurulunu daha fazla sorgulama imkân› verilmesi yönünde görüﬂ belirttiler.
Bir di¤er görüﬂ ise, zorunlu müﬂterek denetim yerine, verdikleri kredilerde denetim ﬂart› koﬂan bankalar gibi finansal kuruluﬂlar›n, Big Four üzerinde ›srar etmelerini önleyici önlemlerin
al›nmas›n› talep ediyor.

Yeni mevzuat 2015’te ortaya ç›kacak
Bu beyanlar aleyhinde ve statükonun devam› konusunda görüﬂler de toplant›da ortaya kondu. Avrupa Komisyonu bundan sonraki ad›m›n›, 2011 sonbahar›nda
Yeﬂil Rapor hakk›nda sunulmuﬂ olan tahmini 10 bin
sayfaya ulaﬂan 700 görüﬂü inceledikten sonra atacak.
Oluﬂturulacak görüﬂler ç›kar›lacak mevzuat için esas
oluﬂturacak ve denetim görevini revize edecek. Bu
konuda mevzuat oluﬂturulmas› tahminen 2015 y›l›n›
bulacak.
Bu geliﬂmelerin denetçiler için ne sonuç do¤uraca¤›
belli olmamakla beraber, önemli yeniden düzenlemelerin gündeme gelmesi kaç›n›lmaz görünüyor.

Aykut HAL‹T
47

DOSYA

48

‹rlanda ve Portekiz ekonomileri
ray›na oturuncaya kadar
Yunanistan Euro Bölgesi’nden
ç›kar›ls›n... Birlik içindeki ülke
ekonomileri aras›ndaki
dengesizlik giderilsin... Avrupa
Birli¤i Maliye Bakanl›¤› kurulsun…
AB’nin borçlu ülkeleri için çok
say›da çözüm önerisi olsa da,
ortada hâlâ derde deva bir ad›m
yok.

Çözüm
karmaﬂas›
Euro Bölgesi,

yo¤unlaﬂarak devam eden borç krizi nedeniyle oldukça tedirgin. Uzun zamand›r gündemde olan borç sorunu,
Bölge’nin parasal birli¤i, hatta Avrupa Birli¤i’nin gelece¤inin sorgulanmas› sonucunu do¤uruyor. Yunanistan,
‹rlanda, Portekiz, ‹spanya ve ‹talya’n›n da aralar›nda bulundu¤u ülkeler, borç sarmal› içinde. Sadece borçlu ülkeler de¤il,
Birlik ülkelerinden birinde meydana gelebilecek olaylar zincirleme
tüm ülkeleri etkileyebilece¤inden, AB’nin di¤er üyeleri de diken üstünde. IMF deste¤i, yard›m paketleri ya da hayata geçirilen di¤er
mali önlemlerin bu derde deva olduklar›n› söylemek zor. Euro kullan›m›, mevcut mali politikalar ve genel olarak Birli¤in yap›s›yla ilgili eleﬂtiriler yo¤unlaﬂ›rken, sorunlar›n çözümüne yönelik aray›ﬂlar
da derinleﬂiyor.
Borçlu ülkeler içinde en çok öne ç›kan, hiç kuﬂkusuz, komﬂumuz
Yunanistan. Yunanistan’› Portekiz ve ‹rlanda takip ediyor. Halk›n
mevcut hükümete ﬂiddetli tepkiler gösterdi¤i Yunanistan’da temel
sorun, büyüme dinamiklerinin d›ﬂ finansmana ba¤›ml› olmas›. Artan kamu borçlar›na ra¤men gelirlerin düﬂük kalmas›, 2008 krizinin
de etkisiyle ekonominin temel taﬂlar›ndan olan turizm gelirlerinin
azalmas›, AB'den al›nan kaynaklar›n rasyonel bir ﬂekilde kullan›lamamas›, ülkenin borçlar›n› ödeyemeyecek duruma gelmesinin en
önemli nedenleri aras›nda. ‹rlanda’da borç krizinin foto¤raf› ise daha farkl›. Konut piyasalar›nda oluﬂan balonun patlamas›yla bankalar›n zor durumda kalmas› ve hükümetlerin bu bankalar› kurtarmak için yapt›¤› yard›mlar›n bütçe aç›klar›n› art›rmas›, ‹rlanda’n›n
borç sarmal›na girmesinin ana nedenleri. Yaﬂl› k›tan›n en bat›daki
ülkesi Portekiz’de ise bütçe aç›¤› daha düﬂük. Ancak ülkede kamu
sektörünün borç yükü çok yüksek düzeylerde.

Olumsuz senaryolar›n baﬂ
aktörleri: ‹spanya ve ‹talya
Yunanistan, ‹rlanda ve Portekiz’in yaﬂad›¤› borç krizi Avrupa ekonomisi için olumsuz bir durum elbette, ancak as›l korkulan senaryo baﬂka: ‹spanya ve ‹talya gibi daha büyük ülke ekonomilerinin de
-çok yüksek düzeyde olmasa da- alarm vermesi. ‹spanya ekonomi-

si Yunanistan, ‹rlanda ve Portekiz ekonomilerinin toplam›n›n neredeyse iki kat›. ‹talya ise Euro
Bölgesi’nin en güçlü üçüncü ekonomisi. Bu iki
ülkenin Euro Bölgesi aç›s›ndan önemi büyük.
Krizin bu ülkelere de s›çramas› durumunda Avrupa Birli¤i'nin bu ülkeleri kurtarma maliyetinin
alt›ndan kalkamayaca¤› ve parçalanman›n eﬂi¤ine gelebilece¤i tart›ﬂ›l›yor. Dünya genelinde büyük ekonomilerin bile toparlanmak için önemli
çabalar sarf etti¤i bir dönemde, Avrupa’daki
borç sorunlar› küresel ekonomik büyüme üzerindeki negatif riskleri art›r›yor.
‹ﬂin bir de tüm finans çevrelerinin ‘merakla’ bekledi¤i kredi derecelendirme kuruluﬂlar›ndan gelecek notlar taraf› var. Avrupa ekonomilerindeki
yap›sal bozulma, bahsi geçen ülkelerin kredi
notlar›n› aﬂa¤› çekiyor. Yak›n bir zaman önce
Standard and Poor's Yunanistan’›n notunu üç
kademe birden aﬂa¤›ya çekti ve Yunanistan,
dünyan›n en düﬂük notuna sahip ülke oldu. Ülkenin notu Ekvador ve Grenada'n›n da alt›nda.
Borçlar›n ödenememesi riskine karﬂ› al›nan sigortan›n maliyetini gösteren CDS’ler de rekor
yüksek seviyelerde. Bu ülkelerin tahvil faizlerinin rekor yüksek seviyelere ç›kmas› da, borçlanma maliyetlerinin artmas›na ve finansman sa¤laman›n zorlaﬂmas›na neden oluyor.
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Farkl› ekonomik dengelere sahip ülkeler için
ortak bir para politikas› ortaya ç›karabilmenin
s›k›nt›s›n› yaﬂ›yor AB yönetim birimleri. Avrupa
Merkez Bankas›’n›n Birlik geneli için att›¤› bir
ad›m, borç krizindeki bir ülke için probleme
dönüﬂebiliyor.

Avrupa Maliye Bakanl›¤› önerisi
Bölgedeki en temel sorunlardan biri, ülkelerin hem Avrupa
Merkez Bankas› (AMB) taraf›ndan yönetilen ortak para politikalar› hem de kendi politikalar›n›n olmas›. Zaman zaman çeliﬂen
bu farkl› politikalar›n uyumu için çeﬂitli öneriler gündeme geliyor ekonomi çevrelerinde. Bunlar aras›nda en çok ön plana ç›kanlar, ekonomi politikalar›n›n daha yak›n koordinasyonuna
yönelik olanlar. Konuyla ilgili, AMB Baﬂkan› Jean-Claude Trichet de ekonomi ve maliye politikalar›n›n tek bir elde toplanmas›n› sa¤layacak ‘Avrupa Maliye Bakanl›¤›’n›n oluﬂturulmas› gerekti¤i yönünde bir fikir öne sürdü. Böylece ekonomi politikalar›n›n koordinasyonu tek bir merkezde toplanacak ve mali disiplinsizlik sorunlar› da çözülecek. Ancak AB ülkeleri, ekonomi
politikalar›n›n ‘d›ﬂar›dan’ belirlenmesine s›cak bakmayabilir.
Ayn› zamanda ülkeler aras›ndaki yap›sal farkl›l›klar, para politikalar›nda oldu¤u gibi, ortak bir politika belirlenmesi sürecinde de kendini gösterecektir yüksek ihtimalle.
Genel konjonktür içinde, AB ülkeleri ço¤unlukla mevcut ortak para politikalar› ve euro kullan›m›ndan ﬂikâyetçi. Farkl›
ekonomik dengelere sahip ülkeler için ortak bir para politikas› ortaya ç›karabilmenin s›k›nt›s›n› yaﬂ›yor AB yönetim birimleri. Avrupa Merkez Bankas›’n›n Birlik geneli için att›¤› bir
ad›m, borç krizindeki bir ülke için probleme dönüﬂebiliyor.
Örne¤in, son dönemde artan enflasyonist bask›lar nedeniyle Avrupa Merkez Bankas›’n›n tutumu da faiz art›r›m› yönünde. Ancak faiz art›r›mlar› borçlu ülkelerin borçlanma
maliyetlerini daha da yukar› çekiyor. Borçlu ülkeler, ortak
para politikalar›na ba¤l› hareket ettikleri için paralar›n› devalüe ederek borçlar›n› azaltma
yoluna gidemiyor.
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Sorunlu ülkeler
Euro Bölgesi’nden ayr›lmal› m›?
Bundan sonras› tam bir k›s›r döngü: De¤erli seyreden
Euro, sekteye u¤rayan ihracat, gelirlerin düﬂmesi, borç
ödemenin zora girmesi, büyüyen bütçe aç›klar›, artan
cari aç›k… Evet, AB nas›l ay›klayacak pirincin taﬂ›n›?..
Bu noktada yine farkl› bak›ﬂ aç›lar› ve öneriler var olsa da en çok dile getirilen, sorunlu ülkelerin Euro Bölgesi'nden ayr›larak kendi para birimlerini kullanmaya
baﬂlamas› ve para birimlerini devalüe ederek borçlar›n› azaltmas›. Kendi para birimini kullanan ülkeler ihracat gelirlerini art›rma olana¤› da yakalayabilece¤inden, ekonomik dengelerde düzelme olaca¤› düﬂünülüyor. Ayr›ca, sorunlu ülkelerin Birlik’ten ç›kar›lmas›n›n
kalan ülkelere daha güçlü bir ekonomik yap› imkân›
sunabilece¤i ve ç›kar›lan ülkelerin gerekli toparlanmay› sa¤lad›ktan sonra tekrar bölgeye kat›labilece¤i de
belirtiyor. Di¤er taraftan, bu önerilerin iﬂe yaramayaca¤› fikri de mevcut. Bu fikre sahip olanlar›n gerekçesi ise, Euro Bölgesi’nden ç›kma karar›na -euro'nun gelece¤ini tehlikeye atabilece¤i için- AB yetkililerinin s›cak bakmayaca¤› fikrine dayand›r›l›yor. Bunun yan› s›ra, bu ülkelerin kendi para birimlerini kullanmalar›n›n
bankac›l›k sektörü üzerindeki muhtemel tahribat› ve
belirsizlikler de bu fikri destekliyor.
AB’nin borçlu ülkeleri için öne sürülen çözüm önerilerinden biri de, ortak para politikalar›n›n yan› s›ra ülke
ekonomileri aras›ndaki dengesizliklerin giderilmesine
yönelik uygulamalara baﬂlanmas› gereklili¤i. Ancak bu
fikirler tart›ﬂman›n ötesine geçemiyor. Hâlâ ortada somut bir ad›m yok. Yaﬂl› k›tan›n karar almadaki a¤›r
tavr›na bak›l›rsa, euro'nun ve Euro Bölgesi’nin gelece¤i uzun bir süre daha ekonomi gündeminin üst s›ralar›ndaki yerini koruyacak gibi…

Yunanistan, ‹rlanda ve Portekiz’in yaﬂad›¤› borç krizi Avrupa ekonomisi
için olumsuz bir durum elbette, ancak as›l korkulan senaryo baﬂka: ‹spanya ve ‹talya gibi daha büyük ülke
ekonomilerinin de -çok yüksek düzeyde olmasa da- alarm vermesi.

K‹TAPLIK

Fixing Global Finance
Martin Wolf’un güncelleﬂtirilerek tekrar piyasaya sunulan kitab›nda, 1980 ve
1990’larda Asya ülkeleri, Rusya ve Brezilya’daki ekonomik krizler incelenerek,
aﬂama aﬂama bunlar›n nas›l aﬂ›ld›¤› örnekleniyor. IMF ve geliﬂmiﬂ ülkelerin bu
krizlerde att›klar› ad›mlar›n baﬂar›s›z sonuçlar› inceleniyor nedenleriyle birlikte.
Kitaba eklenen son bölümler -herkesin tahmin edece¤i üzere- ABD’de patlak verip tüm dünyay› etkisine alan bankac›l›k krizi. Wolf, kitab›nda, küresel istikrar›
yakalayabilmek için tek ﬂans›n, uluslararas› finansal piyasalardaki dengesizliklerin
giderilmesi oldu¤u görüﬂü üzerinde duruyor.
Yazar: Martin Wolf

Alchemy of
Finance

Borsada Önden
Koﬂanlar

Ünlü ekonomist Paul Volcker’›n önsözünü yazd›¤› kitap, yazar›n baﬂar› s›rlar› üzerine ço¤unlukla. Kitab›n yazar› dünyan›n en güçlü yat›r›mc›lar›ndan biri olunca, yat›r›m üzerine edilen sözler merakla
okutuyor kendini. Soros’un yat›r›m stratejilerinin temeline oturttu¤u
‘yans›ma teorisi’yle ilgili
örneklemelerin oldu¤u
eser, bir yat›r›m kitab› klasi¤i. Yenilikçi yat›r›m uygulamalar›n›n gözden geçirildi¤i kitap, bir uzmandan tavsiye dinler gibi
okunacak türden.

‹MKB’nin 25’inci y›l›na
özel bir çal›ﬂma ‘Borsada Önden Koﬂanlar’.
Her ikisi de uzun y›llar
sermaye piyasalar›nda
görev yapan Y›ld›r›m ve
Demirbilek’in, borsan›n 25 y›l›na bir ﬂekilde
damgas›n› vurmuﬂ 25
kiﬂiyle, 25 ana soru etraf›nda yapt›¤› röportajlardan
oluﬂuyor.
‹MKB’nin 25 y›l›na eﬂlik eden taktikler, stratejiler, an›lar ve s›rlar›n oldu¤u kitaba, sermaye piyasalar›na ‘bulaﬂm›ﬂ’ kiﬂiler kütüphanesinde yer açabilir.

Yazar: George Soros
Yay›nc›: John Wiley

Yazar: Asl› Güneysu Y›ld›r›m, Nazl› Elvan Demirbilek
Yay›nc›: Scala

Uluslararas› Finansal Kuruluﬂlar ve Finansal ‹stikrar Sorunu
Yükselen piyasa ekonomilerinde ortaya ç›kan ve küresel finansal sistemi
tehdit eden istikrars›zl›klar›n azalt›lmas›nda uluslararas› finansal kuruluﬂlar›n rolü ve bir bütün olarak sistemin reformu konular›, politik ekonomi
perspektifinden de¤erlendirilmiﬂ bu kitapta. Yazar, uluslararas› finansal
sistemin kurumsal çerçevesini ele alarak, sistemdeki istikrars›zl›klar›, kurumsal reformlar baﬂl›¤› alt›nda IMF reformu, Bretton Woods kuramlar›
ile Basel sermaye uzlaﬂ›s› reformunu ve alternatif uluslararas› kuruluﬂ önerileri konular›n› merce¤ine alm›ﬂ.
Yazar: Güven Delice Yay›nc›: Nobel Kitabevi
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Küresel ve
kötümser bir soru:

En kötü
borç stoku

kimde?
Art›k tüm dünya, bir ‘borç balonu’ içinde yaﬂ›yoruz,
çünkü bütün para yat›r›ma gidece¤i yerde borç
ödemeye gidiyor. Ve bu konuda bütün rekorlar› k›ran
Euro Bölgesi de¤il, ABD’nin ta kendisi...
2008’de

ABD’de patlayan mortgage kriziyle beraber FED, sistem çökmesin diye ve ABD bankalar›n batmamas› için harekete geçerek bütün finans sektörünün borç yükünü üzerine alm›ﬂt›. O günden bu güne üç y›l geçti ve özel sektörün borcu bugün Bat› hükümetlerinin kamu borcu oldu. Hükümetler özel sektörün borcunu kendisine transfer ederek, resmen
dünyay› daha da borçland›rd› ve bugün art›k bankalara yard›m yerine hükümetlere yard›m paketlerinden bahsediliyor. ‘Bir an gelecek ki hükümetler özel sektörün borcunu ödemek için sürekli para basarak zor duruma girecekler’ ﬂeklinde yap›lan saptamalar, iyiden iyiye kendini hat›rlat›yor. Çünkü bugün
yaﬂanan s›k›nt› da tam bu. Durum giderek daha da vahim bir hal almaya baﬂlad›.
Hükümetler bankalar› kurtarmaya çal›ﬂt› çal›ﬂmas›na da, hükümetlerin borcunu
kim ödeyecek ﬂimdi?
Bu yüzden ﬂunu çok net ﬂekilde diyebiliriz: Art›k tüm dünya, bir ‘borç balonu’
içinde yaﬂ›yoruz, çünkü bütün para yat›r›ma gidece¤i yerde borç ödemeye gidiyor. Ve bu konuda bütün rekorlar› k›ran Euro Bölgesi de¤il, ABD’nin ta kendisi...
Öncelikle ABD’nin kamu borcuyla ilgili genel bir tablo sunmakta fayda var.
1875’te, ABD’nin borç/GSMH oran› yüzde 156’yd›. Bu oran ABD’nin ilk önemli
krizinde, 1929 Buhran›’n›n ard›ndan 1930’da yüzde 300’lere ulaﬂt›. 1950 y›l›nda,
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra yüzde 120’lere geriledi ve 1970’lerde tekrar yüzde 170’lerin üzerine ç›kt›. 2003 y›l›na kadar sürekli yukar› trend izledi ve 2003’te
tekrar kritik seviye olan yüzde 300’lere ulaﬂt›. Bu dönem, biliﬂim sektöründe kö52

Piyasan›n as›l endiﬂesi ﬂu: ABD üç y›ldan beri daha çok para bast›¤› için, ﬂu an AB’den
daha kötü durumda. Çünkü ABD taze para bulamazsa, ki ABD Hazine Bakan› Kongre’den
hâlâ 2.4 trilyon dolar için yeﬂil ›ﬂ›k bekliyor, resmen iflasla karﬂ› karﬂ›ya kalabilir.

ABD’nin Borç/GSMH Oran› (%)

Kaynak:

pü¤ün al›nd›¤› süreçte NASDAQ’›n çöküﬂünden sonra, yani ABD’nin üçüncü
önemli krizine denk geliyor. 2007’de ABD tarihinin en önemli krizini yaﬂarken (mortgage kriziyle beraber), bu oran yüzde 400’e yaklaﬂt›! 2009 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤inde ABD’nin borç/GSMH oran› tam yüzde 369.7’ydi.
ﬁimdi bu rakamlar›n ›ﬂ›¤›nda tabloya bir göz atal›m. Bütçe aç›¤› en kritik seviyede olan ülkeler; Yunanistan ve ‹spanya... Hemen ard›ndan ise yüzde 12.5
ile Britanya ve yüzde 10.4 ile ABD geliyor. ‹talya için bu oran sadece yüzde
5. AB’nin temel dire¤i Almanya’n›n oran› da yüzde 5, ikinci büyük AB ülkesi Fransa’da ise bu oran yüzde 8.2.
Yani san›ld›¤› gibi, AB’nin durumu o kadar kötü de¤il. Bunun en büyük ön
göstergesi, paritenin hâlâ 1.40’lar›n üzerinde tutunmas›. K›sacas›, parite hakikaten Euro Bölgesi’nde bir endiﬂeye yol açsayd›, euro tamamen çökerdi...

Merkez bankalar›nda bas›lan para oranlar› ( 15 Eylül 2008 - 1 Temmuz 2009)
% 127
% 119

% 80

% 39

AMB

‹sviçre
Merkez Bankas›

FED

Kaynak: Farkl› merkez bankalar›n›n verilerinden yararlan›lm›ﬂt›r.

‹ngiltere
Merkez Bankas›

Fakat tam aksine dolar çöküﬂ içinde
bulunuyor! Bunun temel sebebi
ABD’nin astronomik borcu ve bu borcu çevirebilmek için sürekli para basmas›. Bu yüzden dünya için euro’nun
de¤il ama dolar›n çöküﬂü ciddi bir tehdit oluﬂturuyor. Çünkü FED devaml›
para basarak dolar› ‘öldürüyor’ (dolar
debasing).
Hemen bir grafikle durumu aç›klayal›m (ABD’de 2008’den beri bas›lan para)… AB’ye göre, ABD daha çok para
basm›ﬂ görünüyor (yüzde 119). ‹ﬂte
piyasan›n as›l endiﬂesi bu. ABD üç y›ldan beri daha çok para bast›¤› için, ‘ﬂu
an AB’den daha kötü durumda’ denilebilir. Çünkü ABD taze para bulamazsa,
ki ABD Hazine Bakan› Kongre’den hâlâ 2.4 trilyon dolar için yeﬂil ›ﬂ›k bekliyor, Amerikan ekonomisi çok daha
zorlu bir sürece girebilir. Bu korku sebebiyle ABD CDS’leri Brezilya CDS’lerinin alt›nda seyrediyor. Yani Brezilya
ﬂu an broker’lar için resmen daha güvenli bir liman! Bu yüzden ABD’nin
çökmesi Yunanistan’›n çökmesinden
daha büyük bir ihtimal! 2008’den beri
FED 3 trilyon dolara yak›n para bast›,
AB ise sadece 600 milyar euro. Bu yüzden piyasa AB’yi de¤il ama ABD’yi daha borçlu görüyor; FED para bast›kça
dolar de¤er kaybediyor. E¤er Kongre
2.4 trilyon dolar için onay verirse,
ABD astronomik 16 trilyon dolar bir
borçlanmayla karﬂ› karﬂ›ya kalacak. Bu
rakam›n 2019’da tam 25 trilyon dolara
ulaﬂaca¤› tahmin ediliyor. Yani ABD
resmen borcunu sadece borçla finanse
eden bir k›s›r döngü içinde...
Bu ‘borç balonu’nun bir gün dramatik
ﬂekilde patlamas› söz konusu. Çünkü
ABD ekonomisi yap›sal sorunlar› nedeniyle, iﬂsizli¤i düﬂürmek ve emlak
sektörünü canland›rmak için yeterince
dinamik olam›yor. Zaten ABD’den gelen son veriler de, ne yaz›k ki, hiç ümit
verici de¤il.
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Denetçi davran›ﬂ biçimi:

Krizden al›nan

dersler

Avrupa Komisyonu, denetim sürecine yeni standartlar getirmek için kollar› s›vad›.
Tart›ﬂmalar çerçevesinde ilk ‘Yeﬂil Rapor’, ‘Denetim Politikas›: Krizden Al›nan Dersler’
baﬂl›¤›nda tart›ﬂmaya aç›ld›. Hedef, 2015 y›l›nda hem denetim yap›lan ﬂirketlere hem
de denetçi firmalara s›k› ﬂekil ﬂartlar› getiren bir yönetmeli¤i hayata geçirmek.
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Avrupa Komisyonu’nun

haz›rlad›¤› ‘Denetim Politikalar›: Krizden Al›nan Dersler’ adl› Yeﬂil Rapor’u, özellikle kriz sonras›nda denetim
süreçlerini masaya yat›r›yor. Denetim kuruluﬂlar›n›n pek çok firmaya yönelik yapt›¤› denetimlerle krizde ortaya ç›kan uçurumun uzun süre tart›ﬂ›lmas›n›n ard›ndan bütünsel çözüm aray›ﬂlar› için baﬂlat›lan bu çal›ﬂma,
gelecekte kesin kurallar›n ortaya ç›kmas› öncesinde ipuçlar›n› gözler önüne seriyor. Bu raporun yat›r›mc› iliﬂkilerini ilgilendiren bölümlerini sizlerle paylaﬂmay› uygun gördük. Zira 2015 y›l›nda Avrupa Komisyonu, denetim sürecine ve denetim kuruluﬂlar›na yönelik s›k› ﬂekil ﬂartlar›n› belirlemeyi amaçl›yor. Bu hem AB üyesi ülkeleri hem de AB ile iﬂ yapmakta olan
üçüncü ülkelerin ﬂirketlerini yak›ndan ilgilendirecek bir düzenlemenin habercisi...

Denetçi ve hissedar aras›ndaki iletiﬂim
Denetçilerin, tespitlerinin ve fikirlerinin bir sonucu olarak, hissedarlara ne
tür bilgileri vermeleri gerekti¤inin aç›kça tan›mlanmas› gerekir. Bu, sadece
denetçi raporunun yeniden ele al›nmas›n› de¤il, ayn› zamanda denetlenen
ﬂirketin bilançosunun mali tahkikinin ne derecede oldu¤unu aç›klayan denetçi metodolojisinin paylaﬂ›lmas›n› gerektirir.

Daha yüksek güvence
Bir kullan›c› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, denetçiler hissedarlara, bilanço bileﬂenleri ve bunlar›n de¤erlendirilmeleri hakk›nda güvence sa¤lamal›d›r. Komisyon,
sa¤lam bir bilanço tahkiki üzerine kuvvetli bir odaklanma ve öncelikle müﬂterinin sorumlulu¤unda olan
ve esasen denetçiler taraf›ndan rapor edilen sistem iﬂleyiﬂine ya da görevlere daha az itimat göstererek ‘temele geri dönüﬂ’ durumunu incelemek ister. Denetçiler hangi bileﬂenlerin do¤ruland›¤›n›, hangilerinin
mesleki muhakeme, dahili modeller, hipotezler ve
idari aç›klamalara dayanarak do¤ruland›¤›n› ifﬂa edebilir. Daha ‘do¤ru ve dürüst bir bak›ﬂ’ sa¤lamak amac›yla denetçiler, içeri¤e biçimden daha fazla önem
verdiklerini göstermelidirler.

Denetçi davran›ﬂ›
Do¤ru bir mali bilgi sunman›n sorumlulu¤u denetlenen kurumlar›n yönetiminde olmas›na ra¤men,
denetçiler de bir kullan›c› perspektifinden bakarak,
yönetimi zorlay›c› bir rol üstlenebilirler. Denetlenen kurumla karﬂ›l›kl› uygulanan ‘profesyonel ﬂüphecilik’, denetim raporlar›nda ‘vurucu madde’ olarak ortaya ç›kabilir. Bununla birlikte kaç›n›lmas›
gereken, hissedarlar aç›s›ndan fazla anlam taﬂ›mayan aç›klamalard›r.
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Kalifiye denetleme raporlar›
Denetim ortam›ndaki en önemli sorunlardan biri, ‘kalifiye’ denetim raporlar›na karﬂ› geliﬂen olumsuz alg›d›r.
Bu yaklaﬂ›m, ‘denetim raporunda bulunan nitelikler’de, hem müﬂteri hem de denetçilerin hiç de haz etmedi¤i ‘ya hep ya hiç’ paradigmas›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Derecelendirme kurumlar› ve menkul k›ymetler analistlerinin aksine, denetçiler müﬂterileri s›n›fland›rmaz. Bu da, denetçinin, mali tablolarla ilgili adil ifadeleri, göreceli
performans ve göreceli kaliteye tercih etmesindendir. Bilgilendirici konular›n -potansiyel riskler, sektörel evrim, hammadde ve döviz kuru riski vs.- denetçi raporunda sunulmas›n›n, hissedarlara daha fazla de¤er ve anlam sa¤layaca¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Daha iyi d›ﬂ iletiﬂim
Denetçinin iletiﬂim sorumluluklar›, genel iletiﬂim sürecini iyileﬂtirmek ve
dolay›s›yla de¤er alg›s›n› yükseltmek amac›yla, yeniden gözden geçirilebilir. Örne¤in, Britanya’da son zamanlarda, denetçilerin raporlar›, daha anlaﬂ›l›r olmalar› yönünde revize edildi ve daha bilgilendirici olmalar› planlan›yor. Frans›z Ticaret Kanunu ise, denetçilerin kendi denetim görüﬂlerini, y›ll›k hesap raporlar›yla birlikte, kamuya aç›klamalar›n› mecbur k›l›yor.
Bu da, bir ﬂirketin, seçimlerini veya muhasebe metodlar›n›, maddi ya da
hassas muhasebe tahminlerini, ve iç kontrol unsurlar›n› de¤erlendirmesine ve sorgulamas›na imkân tan›yor.
Bir baﬂka potansiyel de¤erlendirme de, kamu yarar›yla alakal› bilgilerin,
kamuya ne ölçüde aç›klanmas› gerekti¤idir. Aç›klanan bilgiler; ﬂirketin,
fikri mülkiyet riski gibi risk ve olaylardan, maddi olmayan varl›klar›n›n
olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
Dikkate al›nmas› gereken bir baﬂka konu ise, denetçilerin hissedarlarla
olan iletiﬂiminin zaman› ve s›kl›¤›. Ço¤u kez, denetçinin verdi¤i bilginin
‘çok geç’ oldu¤u ileri sürülür.

Daha iyi iç iletiﬂim
ﬁirketin Denetim Komitesi, d›ﬂ -yani yasal- denetçi ve tabii ki iç denetçiyle de düzenli bir diyalog içerisinde olmal›d›r. Bu iletiﬂim, risk takibinde hiçbir boﬂluk b›rakmayaca¤› gibi; varl›k, yükümlülük, gelir ve gider maddi do¤rulamalar›nda da hata olmamas›n› sa¤layacakt›r. Bu tarz
iletiﬂime iyi bir örnek, Alman yasalar›nda bulunan ve d›ﬂ denetçilerin
yönetim kuruluna ‘ayr›nt›l› bir rapor’ sunmalar› gereklili¤idir. Kamuya

aç›k olmayan böyle bir rapor, denetçi raporuyla k›yasland›¤›nda; devam eden sorun varsay›mlar›, buna ba¤l› takip sistemleri, ﬂirketi
bekleyen geliﬂmeler ve riskler, maddi aç›klamalar, karﬂ›laﬂ›lan usulsüzlükler, kullan›lan
muhasebe metodlar› ya da ‘göz boyama’ iﬂlemleri gibi, denetim raporunun temel bulgular›n› çok daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klar.
Ancak, bu tarz geliﬂmiﬂ bir diyalo¤un, yasal denetçinin ba¤›ms›zl›¤›na gölge düﬂürmesine izin
verilmemelidir.

Kurumsal sosyal ve çevresel
sorumluluk (KSS)
KSS, ﬂirketlerin sosyal ve çevresel kayg›lar›n›,
gönüllü olarak iﬂ operasyonlar›na ve hissedarlar›yla etkileﬂimlerine entegre etme ﬂekillerini
ifade eder.
Daha net raporlama kurallar› AB ﬂirketlerinin
daha iyi de¤erlendirilmesine, ﬂirketler ve yat›r›mc›lar›n sürdürülebilirlik konular›na daha iyi
odaklanmalar›na katk›da bulunur.
Rapor edilen bilgilerin yeterli kalite ve güvenilirli¤ini sa¤lamak için, raporlanan bilgilerin
ba¤›ms›z bir kontrolden geçmesinin ve denetçilerin bu konuda bir rol oynamas›n›n gerekip gerekmedi¤i sorusu ortaya at›lmal›.

Uluslararas› Denetim
Standartlar› (ISA)
Uluslararas› Denetim Standartlar› (ISA) ve
Uluslararas› Kalite Kontrol Standartlar› (ISQC),
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu’nun
bir yönetim kurulu olan, Uluslararas› Güvence
ve Denetim Standartlar› Kurulu (IAASB) taraf›ndan belirlenir. Komisyon, organizasyonlar ve
baﬂl›ca uluslararas› ortaklar›yla beraber, standartlar› belirleyen kurumlar›n yönetim ve izlenebilirliklerine yönelik çal›ﬂ›r.
2006 ve 2009 y›llar› aras›nda, IAASB, sözde
‘Aç›kl›k Projesi’ ad› alt›nda ISA’lara kapsaml›
bir revizyon ve aç›klama uygulad›. ‘Aç›klanan
ISA’lar’ 2010 mali y›l denetimlerinde ilk defa
uyguland›. ‘Aç›klanan ISA’lar’, 2009’a kadar
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Denetçinin görev uzant›lar›
ﬁimdiye kadar denetimin oda¤› büyük ölçüde tarihsel bilgilere dayal› olmuﬂtur. Denetçinin, ﬂirket taraf›ndan sa¤lanan ileriye dönük bilgileri nereye kadar de¤erlendirece¤i
ile ﬂirketin ekonomik ve finansal görünümünü -kilit bilgilere eriﬂim ayr›cal›klar›yla- nas›l belirleyece¤inin dikkate al›nmas› önemlidir. Son bahsedilen konu, ‘iﬂletmenin süreklili-

¤i’ (going concern) kapsam›yla özellikle ilgilidir.
‹leri görüﬂlü analiz -en az›ndan borsaya kay›tl› büyük ﬂirketler için- ﬂu ana kadar menkul k›ymetler analistleri ve kredi
derecelendirme kurumlar› taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r. Denetçilerin rolü, sadece e¤er hissedarlara gerçek de¤er verilecekse geniﬂletilmelidir.

mali y›l denetimlerinde kullan›lan ISA’lardan birçok alanda daha zorlu görülebilir. ISA’lar, gerçe¤e uygun de¤er muhasebesi, tahminler ve
hassasiyetleri raporlama ya da ilgili kurumlarla iﬂlemler ve denetim
kan›t› niteli¤indeki de¤iﬂikliklere düzgün ﬂekilde yan›t verebilir.
Komisyon, 2009 y›l›ndaki müzakerenin sonucu olarak, ISA’lar›n AB düzeyinde kabulünün AB hissedarlar› taraf›ndan desteklendi¤ini kaydediyor. Kat›l›mc›lar, ‘aç›klanan ISA’lar’ ve ISQC’lerin sa¤lad›¤› ortak standartlar›n, mali tablolar›n kalitesini ve güvenirli¤ini destekleyerek, uyumlu ve kaliteli denetime katk› sa¤layaca¤›n› düﬂünmektedir. Baz› kat›l›mc›lar da, KOB‹’ler ve TPF’lerin ihtiyaçlar›na ISA’lar› uyumlayabilmek için
daha fazla çal›ﬂma yap›lmas›n› istedi.
Aç›klanan ISA’lar üye devletler taraf›ndan ya zaten kabul edilmiﬂ ya da
kabul edilme süreci içerisinde bulunuyor ve ayn› zamanda denetim firmalar›n›n büyük ﬂebekelerinde de uygulan›yor. ABD gibi önemli ulusla-

raras› ortaklar›n baz›lar› d›ﬂ›nda, birçok üçüncü ülke de bunlar› yürürlü¤e sokmaya baﬂlad›. Komisyon, ISA’lar› AB’de ne zaman ve nas›l uygulayaca¤›n› düﬂünüyor. Bu giriﬂim, ba¤lay›c› ya da ba¤lay›c›
olmayan toplum hukuku araçlar›yla yap›labilir.

Denetleme ﬂirketlerinin
ba¤›ms›zl›¤› ve yönetimi
Birçok profesyonel iﬂletmede oldu¤u gibi, denetim
firmalar›n›n, ç›kar çat›ﬂmalar›n› aktif olarak yönetmeleri gerekir. Ancak, birçok profesyonel iﬂletmenin
aksine, denetçiler yasal bir rol oynar; denetim yasal
bir zorunluluktur. Ba¤›ms›zl›k, denetim ortam›n›n
sars›lmaz temeli olmal›d›r.
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Mali hesaplar›n
yay›nlanmas›
Ele al›nmas› gereken baﬂka bir durum da, denetim firmas›n›n kendi
mali tablolar›yla ilgili daha fazla ﬂeffafl›¤› nas›l elde edebilece¤idir. Küresel
a¤lar için, ﬂeffafl›k bütün a¤› kapsamal›d›r. Ek olarak, Avrupa düzeyindeki kamu kuruluﬂlar›n›n hesaplar›n›
denetleyen yasal kuruluﬂlar›n yürüttü¤ü denetimler, bir rakip taraf›ndan
denetlenmenin yarataca¤› potansiyel
çat›ﬂma düﬂünüldü¤ünde, bu tür firmalar›n mali tablolar›n›n denetlenmiﬂ
olup olmad›¤› da araﬂt›rmaya de¤er.

Yasal Denetim Yönetmeli¤i (2006/43/EC), yasal
denetçilerin mesleki etik ilkelerine tabi olmalar›n› gerektirir. Buna ba¤l› olarak, ba¤›ms›zl›k için;
davran›ﬂtan mülkiyete, ücretler ve rotasyondan
ﬂirketlerin yönetimine kadar bir dizi prensip ortaya koymuﬂtur. Bu prensipler, Üye Ülkeler’in
yasal ortamlar›na, ulusal özel kodlar veya IFAC’›n
‘etik kurallar›’ üzerine olan ba¤lay›c› ilkeleri arac›l›¤›yla aktar›lm›ﬂt›r.
Komisyon, denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendirme yönünde çal›ﬂmalara devam eder ve denetçilerin denetlenen firma taraf›ndan atanmas› ve ücretlendirilmesi, denetim firmas› rotasyonu veya
denetim firmalar› taraf›ndan denetim içermeyen
hizmetlerin sa¤lanmas› gibi özelliklerle nitelenen
mevcut durumun do¤as›nda olan ç›kar çat›ﬂmalar›n› ele al›r.

Zorunlu rotasyon
Sadece denetim ortaklar›n›n de¤il, denetim firmalar›n›n da zorunlu rotasyonu düﬂünülmelidir.
Komisyon, rotasyon sonucu oluﬂan bilgi kayb›na
iliﬂkin argümanlar› kabul etmektedir. Yine de,
özellikle denetim pazar›nda tarafs›zl›k ve dinamizm sa¤lamak amac›yla, bu tür rotasyonlar›n
art›lar›n› ve eksilerini incelemek istemektedir.

Denetim d›ﬂ› hizmetler
AB genelinde, denetim müﬂterilerine denetim d›ﬂ› hizmetleri sunan denetçileri engelleyen hiçbir
yasak yoktur. Yönetmeli¤in 22’nci maddesine
göre, ‘tarafs›z, mant›kl› ve bilgili üçüncü bir grubun, yasal denetçi ya da denetim firmas›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n tehlikede oldu¤u sonucunu ç›karmas›’ durumunda, denetim hizmetleri verilme58

melidir. Bu kural denetim d›ﬂ› hizmetlerin sa¤lanmas› için de geçerlidir. Madde 22, ﬂimdiye kadar AB’de pek çok farkl› ﬂekillerde uygulanm›ﬂt›r. Örne¤in
Fransa’da, denetlenen kurumun grup üyelerine, denetçi a¤› üyelerinin hizmet
vermesinin yasaklanmas›n›n yan› s›ra, müﬂterilerine denetçi taraf›ndan denetim d›ﬂ› hizmetlerin verilmesini tamamen engelleyen bir yasak vard›r. Di¤er
pek çok üye devlette kurallar daha az k›s›tlay›c› olmakla beraber, denetim
müﬂterilerine denetim d›ﬂ› hizmetlerin sa¤lanmas› s›radan bir durum olarak
görülüyor.
Komisyon, denetim ﬂirketleri taraf›ndan sa¤lanan denetim d›ﬂ› hizmetlerin yasaklanmas› konusunu incelemek istiyor. Bu, denetim birimlerine benzer ‘saf
denetim firmalar›’ oluﬂmas›n› sa¤layabilir. Denetçinin, ﬂirketin finansal durumuyla ilgili ba¤›ms›z bir görüﬂ sa¤lama görevi oldu¤u göz önünde bulunduruldu¤unda, denetlenen firmayla ilgili hiçbir ticari ç›kar› olmamas› idealdir.

Denetçilerin atanmas›
ve ödenekleri
Denetçiler, denetlenen birim taraf›ndan atan›r ve ücretleri ödenir.
Bu, ticari ihale sürecinin bir parças›d›r. Denetçinin, denetlenen ﬂirket taraf›ndan ücretlendirilmesine ra¤men, ﬂirketin hissedarlar›na
ve di¤er paydaﬂlara karﬂ› sorumlu olmas›, sistemde bozulmaya sebep olmaktad›r. Komisyon, atama, ücretlendirme ve anlaﬂma süresinin üçüncü bir grup taraf›ndan yap›lmas›n› öneren bir senaryonun fizibilitesini yap›yor. Böyle bir fikir özellikle büyük ﬂirketler ve sistemik finansal kurumlar›n mali tablolar›n›n denetimi için uygun olabilir. Bu konu, bir taraftan artan bürokrasi riski, di¤er taraftan da kan›tlanabilir ba¤›ms›z atamalar›n olas› toplumsal yararlar› dikkate al›narak araﬂt›r›lmal›d›r.

Ödenek plan›
Bir denetim firmas›n›n, firman›n toplam denetim gelirleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, tek bir müﬂteriden alaca¤› ücretlerin oran› için bir s›n›r öngörülebilir. Bu tür k›s›tlama olaylar›n›n lehinde ve aleyhinde inceleme yapmak yararl› olacakt›r; özellikle de küçük denetim firmalar›ndaki uygulamalarla ilgili olarak.

Örgütsel gereklilikler
Denetim firmalar›n›n, ç›kar çat›ﬂmalar›n› daha aza indirmek ve ba¤›ms›zl›klar›n› güçlendirmek için, kurumsal yönetimlerini ve organizasyonel
gereksinimlerini güçlendirmeleri gerekir. Bunun için, Kredi Derecelendirme Kuruluﬂlar› Hakk›nda Yönetmelik’ten esinlenilebilir. Baﬂka bir referans ise, yak›n zamanda ‹ngiltere’de tan›t›lan bir yönetim kural›d›r. Kural; denetim firmalar›n›n, yönetim yap›s› içinde ba¤›ms›z olmayan yöneticiler tayin etme ilkesini ileri sürer; buna göre denetlenen ﬂirketlerin hissedarlar›, karﬂ›l›kl› iletiﬂim ve anlay›ﬂ› geliﬂtirmek amac›yla, denetim firmalar›yla diyalog içerisinde olmal›d›rlar.

Mülkiyet kurallar›n› ve ortakl›k
modellerini yeniden ele alma
Günümüzde Yönetmelik, denetçilerin bir denetim firmas›ndaki oy haklar› ço¤unlu¤unu ve yönetim kurulunun kontrolünü ellerinde tutmalar›n› gerektiriyor. Komisyon bu koﬂullar›n mant›¤›n›n tekrar gözden geçirilmesi gerekti¤ini düﬂünmektedir.
ﬁimdiye kadar, denetim firmalar› ortakl›k modeliyle iﬂliyordu. Ancak,
baz› büyük ﬂirketlerin önemli ölçüde büyümesi ve karmaﬂ›kl›¤› düﬂünüldü¤ünde, herhangi bir sistemik firman›n bile potansiyel borç talebini karﬂ›lamak için yeterli kayna¤a sahip olup olmad›¤› belli de¤il. ‹ﬂte bu yüzden, denetim firmalar› için di¤er kaynaklardan sermaye art›r›m› sa¤layacak alternatif yap›lar› araﬂt›rmak gerekir. Bu alternatif yap›lar belirli tedbirler almal›lard›r ki, d›ﬂ sahipler denetim çal›ﬂmas›na
engel olmas›n.
Bu tarz bir hareket, sistemik olmayan firmalar›n daha fazla sermaye
sa¤lamas›na, kapasitelerini art›rmalar›na ve daha h›zl› büyümelerine
olanak tan›r.

Grup denetçiler
Birden fazla yetki alanlar›nda faaliyet gören büyük gruplar›n denetimi
genellikle küresel a¤lar taraf›ndan yürütülür. Komisyon, grup denetçisinin rolünün desteklenmesi gerekti¤ini düﬂünen, dünya çap›nda bir dizi
denetim-gözetim organlar›n›n endiﬂelerini paylaﬂ›yor. Grup denetçisinin rolünü ve sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi için düzenlemeler yap›lmas› gerekir. Grup denetçilerinin raporlara ve alt birimleri gözden geçiren denetçilerin bütün di¤er belgelerine eriﬂimi olmal›d›r. Grup denetçileri denetimin içinde olmal› ve grup denetim görüﬂünü desteklemek ve savunabilmek için bütün denetim sürecinin net
bir bak›ﬂ›na sahip olmal›d›r.

Tart›ﬂ›lan
sorulardan örnekler
 Denetimlerin, ﬂirketlerin finansal sa¤l›¤› üzerinde
rahatl›k sa¤lamas› gerekti¤ine inan›yor musunuz?
Denetimler bu amaç için uygun mudur?
 Beklenti boﬂlu¤unu aﬂmak ve denetimin rolünü
aç›kl›¤a kavuﬂturmak için, kullan›lan denetim metodolojisi kullan›c›lara daha iyi aç›klanmal› m›d›r?
 ‘Mesleki ﬂüphecilik’ desteklenmeli midir? Bu nas›l elde edilebilir?
 Denetim raporlar›nda, niteliklere ba¤l› olumsuz
alg› tekrar gözden geçirilmeli midir? Nas›l?
 D›ﬂ hissedarlara hangi ek bilgiler nas›l verilmelidir?
 D›ﬂ denetçiler, iç denetçiler ve Denetim Komitesi aras›nda yeterli ve düzenli bir diyalog var m›?
Yoksa, bu iletiﬂim nas›l geliﬂtirilebilir?
 Denetçilerin, ﬂirketlerin KSS alan›nda sunduklar›
bilgilerin güvenilirli¤ini sa¤lamada bir rol oynamas›
gerekti¤ini düﬂünüyor musunuz?
 Denetçiler ve hissedarlar aras›nda daha düzenli
bir iletiﬂim olmal› m›? Ayr›ca, y›lsonu ve denetim rapor tarihi aras›ndaki zaman fark› azalt›lmal› m›?
 Denetimlerin önemini art›rmak için baﬂka ne tür
kriterler öngörülebilir?
 Denetçinin denetlenen kurum taraf›ndan atanmas› ve ücretlendirilmesinde bir çat›ﬂma var m›d›r? Bu
ba¤lamda ne tür alternatif düzenlemeler önerirsiniz?
 Belirli durumlarda atamalar›n üçüncü bir kurum
taraf›ndan yap›lmas› söz konusu olabilir mi?
 Denetim firmalar›n›n sürekli kat›l›m›nda zaman s›n›rlamas› olmal› m›? E¤er öyleyse, bir denetim firmas›n›n sürekli kat›l›m zaman›n›n maksimum uzunlu¤u ne olmal›d›r?
 Denetim kuruluﬂlar›n›n denetim d›ﬂ› hizmetler
vermesi yasaklanmal› m›d›r? Böyle bir yasak
tüm firma ve müﬂterilerine mi uygulanmal›, yoksa sistemik finansal kurumlar gibi baz› tip kurumlar için mi geçerli olmal›?
 Bir denetim firmas›n›n tek bir müﬂteriden alabilece¤i maksimum ücret düzenlenmeli midir?
 Denetim firmalar›n›n mali tablolar›n›n ﬂeffafl›¤›
konusunda yeni kurallar getirilmeli midir?
 Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› art›rmak için, denetim firmalar›n›n yönetiminde baﬂka hangi önlemler öngörülebilir?
 Denetim firmalar›n›n d›ﬂ kaynaklardan sermaye art›r›m› sa¤layabilmeleri için alternatif yap›lar
araﬂt›r›lmal› m›?
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HALKA ARZ

Halka arzda

yeni yaklaﬂ›mlar

Neredeyse ayda bir-iki defa halka arz haberi duymaya al›ﬂt› sermaye piyasalar›.
ﬁirketler, halka arzda farkl› yaklaﬂ›mlar sergileyerek, ‹MKB’ye kat›lacak di¤er
ﬂirketlere yeni pencereler açt›lar. Bu yeni uygulamalardan en çok öne ç›kanlar,
bonus hisse ve geri al›m garantisi oldu…
‹MKB, art›k daha kalabal›k. Son y›llarla birlikte borsaya kote olan ﬂirket
say›s›nda h›zl› bir art›ﬂ var. Halka arz seferberli¤inin baﬂar›yla sürdürülmesinin bir sonucu bu asl›nda. Geçti¤imiz y›l 22, bu y›l›n Temmuz ay› itibar›yla de 18 ﬂirket halka arz oldu. S›rada bekleyen ﬂirket say›s› hiç az de¤il. Oysa ülkemizde 2007 y›l›nda yedi ﬂirket, 2008'de iki ﬂirket, 2009'da ise
yaln›zca bir ﬂirket halka arz edilmiﬂti.
Halka aç›lan ﬂirketlerden baz›lar› bu süreçte sermaye piyasalar› için önemli denilebilecek yenilikler gerçekleﬂtirdiler. Örne¤in, Türk araç üstü ekip60

man sektöründe faaliyet gösteren Katmerciler;
bonus hisse, geri al›m garantisi gibi daha önce
yap›lmam›ﬂ birkaç farkl› giriﬂimle ad›m att›
sermaye piyasalar›na. Bonus hisse uygulamas›nda, ﬂirketin halka arz›nda ald›klar› hisse senetlerini, ilk iﬂlem gününden sonraki 90 gün
süreyle satmayan hisse sahiplerine, yüzde 5
oran›nda bonus hisse verildi. Bonus hisseler,

Halka arz için s›rada
bekleyenler…

halka arzdan al›n›p elde tutulan hisse miktar› üzerinden yat›r›mc›lar›n hesaplar›na aktar›ld›. Halka arzdan sat›n ald›klar› hisse senedinin tamam›n›
elinde tutanlar ise, hisselerin toplam›n›n yüzde 5’i oran›nda ilave hisse sahibi oldular.
Yine Katmerciler’in uygulad›¤› teﬂviklerden biri olan ‘geri al›m garantisi’ni,
‹MKB’nin yenilerinden Kron Telekomünikasyon da hayata geçirdi. ﬁirket,
yat›r›mc›lara ilk iﬂlem günü ald›klar› hisse senetlerinin fiyatlar› üç ay sonra
halka arz fiyat›n›n alt›nda olursa, halka arz fiyat›ndan geri alma garantisi verdi. Tüm bu giriﬂimler, borsan›n k›sa süreler içinde hisselerin al›n›p sat›ld›¤›,
güvensiz bir yat›r›m arenas› oldu¤u alg›s›n›n y›k›lmas› aç›s›ndan umut verici. Yat›r›mc›lar› korumak ve uzun vadeli yat›r›m› özendirmek amac›yla geliﬂtirilebilecek bu gibi yeni teﬂvikler, sermaye piyasas›n›n daha da derinleﬂmesinin önündeki ‘güven’ engelini y›kabilecek en önemli güçlerden.

‹MKB yeni uygulamalarla piyasalar› büyütüp güçlendirme yolunda hareket ederken
di¤er taraftan da çok say›da ﬂirket ‹MKB’de
yer almak için s›rada… Halka arz olmak
için s›rada olan ﬂirketler; Halk Gayrimenkul
Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ., Pegasus Hava Taﬂ›mac›l›¤› A.ﬁ., Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.ﬁ., Uzertaﬂ Boya Sanayi,
Ticaret ve Yat›r›m A.ﬁ., Özbal Çelik Boru
San. Tic. ve Taahhüt A.ﬁ., Mataﬂ Matbaac›l›k Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Saray
Matbaac›l›k Ka¤›tç›l›k K›rtasiyecilik Ticaret
ve Sanayi A.ﬁ., A.V.O.D Kurutulmuﬂ G›da
ve Tar›m Ürünleri Sanayi Ticaret A.ﬁ., ‹nfo
Yat›r›m Aﬁ, Euro Kapital Yat›r›m Ortakl›¤›
A.ﬁ., Vanet G›da Sanayi ‹ç ve D›ﬂ Ticaret
A.ﬁ., Hitit Holding A.ﬁ.
Bu ﬂirketlerden son ikisi (Vanet G›da, Hitit
Holding), Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasas› (G‹P)
için baﬂvuran ﬂirketler. G‹P’te halka aç›lacak ﬂirketlere halka arz maliyetlerinde
avantajlar sa¤lansa da, yaklaﬂ›k iki y›ld›r var
olan bu piyasada ﬂu an için sadece bir ﬂirket (Berkosan) iﬂlem görüyor. Bunun yan›
s›ra halka arz için baﬂvuru yapm›ﬂ ve süreci bekleyen ﬂirketler bulunsa da, bu piyasaya yeterli ilgi henüz oluﬂmuﬂ de¤il.

‹MKB, temettü endekslerini hesaplayacak
Piyasan›n derinleﬂmesi; ﬂirket, yat›r›mc›, piyasa düzenleyicileri, k›sacas› tüm
piyasa aktörlerinin faaliyetlerine ba¤l›. Konuyla ilgili olarak ‹MKB Baﬂkan›
Hüseyin Erkan, GSMH büyüklü¤ü kadar bir hisse senedi piyasas› büyüklü¤üne ulaﬂma hedeflerini dile getiriyor ço¤u zaman. ‹MKB’nin -halka arz seferberli¤i gibi- baﬂlatt›¤› teﬂvikler ve uygulamaya geçirdi¤i yeni düzenlemeler, bu hedefler paralelinde at›lan ad›mlar olarak ortaya ç›k›yor. ‹MKB’den
yak›n bir zaman önce yeni bir haber daha geldi ve ‹MKB’nin 1 Temmuz'dan
itibaren Temettü Endeksi ve Temettü 25 Endeksi'ni hesaplamaya baﬂlayaca¤› bildirildi. Yap›lan aç›klamada, endekslerin senede iki defa gözden geçirilece¤i, bu gözden geçirmelerde belirlenen ﬂirket de¤iﬂikliklerinin göstergelere yans›t›laca¤› ifade edildi. Hisse Senedi Endeksleri Temel Kurallar› uyar›nca Temettü Endeksi, son üç senelik mali tablolar›nda kâr bulunan, bu dönemlerle ilgili olarak nakit temettü da¤›tm›ﬂ ve en son aç›klanan mali tablolar›ndan geriye do¤ru 12 ayl›k dönemde kâr› olan ﬂirketlerden oluﬂacak.

2011 Halka Arz Olan ﬁirketlerin Hisse Performans›
Şirketin Ünvanı

Halka

Borsa’da

İlk İşlem

Halka Arz

İşlem

Arz

İşlem

Gördüğü

6/29/2011

Fiyatına

Hacmi

Fiyatı

Görme

Gün işlem

Fiyat

Göre

Değişimi

(TL)

Tarihi

Hacmi

Değişim(%)

(%)

1

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

4.25

17/01/2011

7,412,388

12.95

205%

8.8%

2

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

6.10

27/01/2011

249,706,718

6.40

5%

-99.7%

3

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim
Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

4.13

01/02/2011

65,582,760

4.18

1%

-98.9%
-97.6%

4

Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ

25.00

03/02/2011

373,342,411

25.00

0%

5

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri
Üretim ve Ticaret A.Ş.

2.04

04/02/2011

13,652,855

5.52

171%

-93.1%

6

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş:

3.86

24/02/2011

2,265,369

3.89

1%

-81.8%

7

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.

4.50

14/04/2011

144,970,292

3.40

-24%

-99.1%

8

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

6.10

20/04/2011

339,144,700

4.75

-22%

-98.0%

9

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2.28

11/05/2011

51,088,592

1.81

-21%

-99.5%

10

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri

6.00

13/05/2011

10,245,953

7.92

32%

-73.5%

11

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.70

17/05/2011

6,919,693

2.50

-7%

-90.7%

12

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

3.30

27/05/2011

11,731,557

3.72

13%

-83.3%

13

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.42

01/06/2011

13,123,029

2.84

17%

-80.6%

14

Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik
Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

7.18

02/06/2011

57,925,499

7.30

2%

-93.7%

15

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.

12.50

08/06/2011

1,954,363

12.00

-4%

-88.6%

16

Ericom Telekomünikasyon ve Enerji
Teknolojileri A.Ş.

3.55

09/06/2011

39,309,421

3.84

8%

-92.8%

17

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

3.20

24/06/2011

34,715,751

4.29

34%

-89.0%

18

Global Menkul Değerler A.Ş.

1.65

29/06/2011

34,040,389

1.75

6%

Katmerciler’in
hayata geçirdi¤i
bonus hisse
uygulamas›nda,
ﬂirketin halka
arz›nda ald›klar›
hisse senetlerini
ilk iﬂlem
gününden sonraki
90 gün süreyle
satmayan hisse
sahiplerine, yüzde
5 oran›nda bonus
hisse verildi.
61

MEVZUAT

Ara dönem

faaliyet raporlar›n›n

gereklili¤i ve yaﬂanan sorunlar

“

Ara dönem faaliyet
raporlar› olmazsa, faaliyet
raporlar›nda yer alan ve
yat›r›m kararlar› için önem
arz eden bilgilerin
yat›r›mc›larla paylaﬂ›lmas› y›l
sonunu bekleyecektir. Ayr›ca,
benzer bir kayg›yla
iﬂletmelere ara dönemler
itibar›yla finansal tablo
haz›rlama zorunlulu¤u
getirilmiﬂken, bu tablolar›n
bir nevi aç›klay›c›s› ve
tamamlay›c›s› olan faaliyet
raporlar›n›n y›ll›k bazda
sunulmas› tutars›zl›k olacak,
kamunun ayd›nlat›lmas›nda
da bir eksiklik olarak
karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
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U¤ur Saçmac›o¤lu
SPK Uzman›

Geçenlerde kat›ld›¤›m bir toplant›da, hisse senetleri borsada iﬂlem
gören baz› iﬂletmelerin faaliyet raporlar›n›n haz›rlanmas›ndan sorumlu
temsilcileri taraf›ndan, haz›rlamak zorunda olduklar› ara dönem faaliyet raporlar›n›n maliyetli ve kullan›ﬂs›z oldu¤u dile getirilmiﬂti. Onlara göre, finansal tablolarla birlikte aç›klanan yat›r›mc› sunumlar› daha kullan›ﬂl›yd›.
Bu ﬂikâyetin, ara dönem faaliyet raporlar›n›n gereksiz oluﬂundan m›, yoksa uygulamadaki baz› aksakl›klardan m› kaynakland›¤›n› aﬂa¤›da de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›m.

Ön bilgi edinme mecralar›
Bilindi¤i üzere, ara dönem faaliyet raporlar›, y›ll›k faaliyet raporlar›nda
aç›klanan konulardaki önemli geliﬂmeleri içeren; bu sayede, normalde takip eden y›ll›k raporda sunulacak önemli bilgilerin y›l sonu beklenmeksizin ara dönemde yat›r›mc›yla paylaﬂ›lmas›n› sa¤layan bir kamuyu ayd›nlatma arac›d›r. Dolay›s›yla, kan›mca, ara dönem faaliyet raporlar›n›n gereklili¤ini anlamak için y›ll›k faaliyet raporlar›n›n gereklili¤ine bakmak laz›m.
Y›ll›k faaliyet raporlar›n›n gereklili¤i, dünya genelinde kabul görmekle birlikte; bu genel kabule bir örnekle katk›da bulunay›m. Bir iﬂletmenin gelir

“

Ara dönem faaliyet raporlar›n›n ülkemiz piyasas›nda yayg›nlaﬂmamas›n›n temel
sebebi SPK Tebli¤i’dir. Tebli¤de, her bir iﬂletmenin faaliyet raporunda tamam›n›n
aç›klanmas› gereken 22 adet konu say›lmakta, iﬂletmelere bunlar aras›ndan iﬂletme
yat›r›mc›s›n› ilgilendirenleri seçme imkân› verilmemektedir. Dolay›s›yla, iﬂletme
yöneticileri -özellikle ara dönemlerde- faydas› maliyetinden düﬂük bilgilerin
haz›rlanmas›nda isteksizlik göstermektedir.

tablosuna bakt›¤›m›zda has›lat tutar›nda önceki y›la göre bir art›ﬂ meydana geldi¤ini görebiliriz; ancak bu art›ﬂ›n, ürün fiyat›ndaki art›ﬂtan m›,
yoksa sat›lan ürün miktar›ndaki art›ﬂtan m› kaynakland›¤›, ürün miktar›ndaki art›ﬂ›n da mevcut ürünlere olan talep art›ﬂ›ndan m›, yoksa piyasaya yeni sürülen bir ürünün baﬂar›s›ndan m› kaynakland›¤›n› anlamak için baﬂka bilgi kaynaklar›na ihtiyaç vard›r. Yat›r›m kararlar›n› etkileyici bu tür bilgileri sunman›n en düﬂük maliyetli yöntemi, ilgili faaliyetlerin ayr›nt›s›na vak›f olan yöneticilerin sat›ﬂlara iliﬂkin aç›klama
ve analizlerini yat›r›mc›ya raporlamas›d›r. Bu yöntem ayn› zamanda,
yöneticinin, sorumlu oldu¤u faaliyetlerle ilgili baﬂar› veya baﬂar›s›zl›¤›n›n sebeplerini, faaliyetin gelece¤iyle ilgili riskleri, beklenti ve planlar›n› yat›r›mc›ya izah etmesini sa¤lar. Dolay›s›yla, faaliyet raporlar›, iﬂletmeyle ilgili di¤er bilgi kaynaklar›nda yer almayan veya bu
kaynaklarda yer almakla birlikte iﬂletme d›ﬂ›ndakiler taraf›ndan
derlenmesi zor ve maliyetli olan, iﬂletmeye, iﬂletme çevresine ve
faaliyetlerine has bilgilerin yat›r›mc›yla paylaﬂ›ld›¤› gerekli
bir araçt›r.
Bu itibarla, ara dönem faaliyet raporlar› olmazsa, faaliyet raporlar›nda yer alan ve yat›r›m kararlar› için
önem arz eden bilgilerin yat›r›mc›larla paylaﬂ›lmas› y›lsonunu bekleyecektir. Ayr›ca, benzer bir
kayg›yla iﬂletmelere ara dönemler itibar›yla finansal tablo haz›rlama zorunlulu¤u getirilmiﬂken, bu tablolar›n bir nevi aç›klay›c›s› ve tamamlay›c›s› olan faaliyet raporlar›n›n y›ll›k
bazda sunulmas› tutars›zl›k olacak, kamunun
ayd›nlat›lmas›nda da bir eksiklik olarak
karﬂ›m›za ç›kacakt›r.

SPK Tebli¤i
en büyük engel
Bu kadar önemli olan ara dönem
faaliyet raporlar›n›n ülkemiz piyasas›nda neden tam olarak benimsenemedi¤i konu-

suna gelince; ﬂahsi kanaatime göre sorun, konuya
iliﬂkin SPK Tebli¤i’nin, faaliyet raporlar›n›n içeri¤i bak›m›ndan, çok fazla kural bazl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Tebli¤de, her bir iﬂletmenin faaliyet raporunda tamam›n›n aç›klanmas› gereken 22 adet konu say›lmakta, iﬂletmelere bunlar aras›ndan iﬂletme
yat›r›mc›s›n› ilgilendirenleri seçme imkân› verilmemektedir. Dolay›s›yla, iﬂletme yöneticileri -özellikle
ara dönemlerde- faydas› maliyetinden düﬂük bilgilerin haz›rlanmas›nda isteksizlik göstermektedir.
Nitekim AB düzenlemelerinde esnek bir yaklaﬂ›m benimsenerek, faaliyet raporlar›nda,
asgari olarak, iﬂletmenin faaliyetlerinin geliﬂimi ve durumunun
makul bir ﬂekilde analiz edilmesi, iﬂletmenin gelecek dönemlerdeki olas› geliﬂimine yer verilmesi gibi genel ﬂartlar getirilerek
(Direktif 78/660/EEC, Md 46),
iﬂletmelere kendine has durumlar›na göre raporlama yapma
imkân› verilmiﬂtir.
Sonuç olarak, SPK Tebli¤i’nde
benzer nitelikte de¤iﬂiklikler yap›larak, iﬂletmelere has ihtiyaçlara
uyarlanabilen bir yaklaﬂ›ma geçilmesi durumunda, haz›rlanmas› ve
kullan›m› daha kolay hale gelen
ara dönem finansal raporlar›n›n
piyasada daha fazla benimsenece¤ine inan›yorum. Raporlar
ayn› zamanda, içerik itibar›yla yat›r›mc› sunumlar›na da yaklaﬂm›ﬂ olacakt›r.
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SUMMARY

Turkey is more optimistic than Europe

says Grant Thornton
International Business Report 2011
Confidence level over economic
performance is much better in Turkey compared
to many European countries, according to 2011
Grant Thornton International Business Report
(IBR). The survey provides insight into the views
and expectations across 39 economies, where
Turkey ranked 14th with 66 percent of
respondents indicating optimism against those
indicating pessimism. According to 2011
first quarter results, the regulations,
lack of skilled workforce and cost
of finance were quoted as the
main constraints on
Turkey’s growth, by 33

percent, 31 percent and 29 percent of the
respondents, respectively. The survey also showed
that Turkish respondents had the highest
stress levels after China and Mexico.
Japan, Greece and Spain were among
other countries that made it to the
top of the stress list.

IPO incentives and

ISE Dividend Index
There has

been a significant rise in the
number of companies that are traded at the ‹stanbul
Stock Exchange (ISE) and Turkish capital markets
have lately become accustommed to frequent new
public offerings. Recently, some companies have
been embracing IPO incentives, such as bonus
shares and redemption guarantee, broadening the
horizon for other companies that are considering
going public. Also, in an effort to further grow the
capital markets, ISE will start calculating the ‘ISE
Dividend Index’ and the ‘ISE Dividend 25 Index’ as
of 1 July 2011. The Dividend indices will be
reviewed semi-annually and any changes in the
companies included in the index will be effective for
January-June and July-December periods.
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TÜY‹D Chairman Funda Güngör Akp›nar
and Vice Chairman Abdullah Orkun Kaya:
“The market is increasingly appreciating the
importance of investor relations”
Turkish Investor

Relations Society’s (TÜY‹D)
new Board aims to further accelerate their endeavors
to promote excellance in investor relations in
Turkey. TÜY‹D is open to both individual and
institutional members and the number of
institutional members has already exceeded 40. One
of the foremost benefits that TÜY‹D offer is to act as
a bridge between institutional members and
regulatory authorities, giving publicly traded
companies the ability to participate in the legislative
process while allowing the regulatory bodies to
interactively share the details and enforcement of
regulations with public companies. TÜY‹D
membership also provides access to conferences,
training programs, workshops and publications that
help capital markets and investor relations
professionals develop their skills. TÜY‹D has been
very active in this field and already organized many
projects to serve this purpose.

Iﬂ›nsu Kestelli, Chairperson of Turkish

Derivatives Exchange (TurkDEX):
“TurkDEX’s recognition vis-à-vis the foreign
investors is on the rise”
TurkDEX

ranks among top 25 exchanges in the world in terms
of trade volumes. I believe we will rise up to the top 15 following
the introduction of option contracts. In fact, when you consider
that most of the top 25 exchanges are located in the U.S. or
Europe, there are about 10 countries in this group.
In 2010, U.S. Commodity Futures Trading Commission granted
‘no action letter’in connection with the offer and sale in the U.S. of
TurkDEX’s futures contract based on the ISE-30 Stock Index to
institutional and individual investors, which I believe increased
our recognition and reputation vis-à-vis foreign investors.
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G eceyi ürperten buğulu rüzgâr
Ne kuşku, ne pişmanlık, ne tereddüt var
Çağların ötesinden taşkın bir cüret
Dinmeyen, engel bilmeyen kudret
Çelik ve cam giyinmiş tutkusunun üstüne
Rüyalarla yoğrulmuş yepyeni bir efsane
Seçkin bir azınlığın arzularından doğdu
Bilenler bekliyordu, bir rüyaydı, gerçek oldu

Yeni Touareg. Engel bilmeyen kudret.
240 PS gücündeki V6 TDI motor. 8 ileri tiptronik şanzıman. Arazi şartlarında maksimum
çekiş gücü sağlayan 4MOTION®. Sonuç, heyecan verici bir 4x4: Yeni Touareg.
Ayrıca şimdi 380 PS güce sahip V6 TSI Hybrid motor seçeneğiyle...
Yeni Touareg’le tanışmanız için sizi de Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz.

www.vw.com.tr

www.facebook.com/vwturkiye

