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VOB’DA YATIRIM
NASIL YAPILIR?

VOB NELER GET‹RECEK?

A

nadolulu bilge Thales, tarihte ilk vadeli iﬂlemin yarat›c›s› olarak bilinir. M.Ö. 5. yy’da
yaﬂayan Thales’ten yaklaﬂ›k 2500 y›l sonra; 4 ﬁubat 2005 tarihinde, Türkiye sermaye
piyasalar› çok önemli bir eksi¤ini daha tamamlad›: Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB) aç›ld›.
Kronik yüksek enflasyon ortam›ndan ve ekonomik-siyasi belirsizliklerden büyük ölçüde kurtulan
Türkiye, organize bir vadeli iﬂlemler borsas›na kavuﬂtu.
VOB ile, bu¤day ve pamuk üreticisinden, bu ürünleri girdi olarak kullananlara, dövizdeki olas›
de¤iﬂimlerden korunmak isteyenlerden türev piyasalar› sadece bir yat›r›m arac› olarak gören
yat›r›mc›lara kadar, çok farkl› kesimleri ilgilendiren yeni bir
yat›r›m ortam›na sahip olduk.
Korunma ve spekülasyonun yan› s›ra, arbitraj amaçl› iﬂlemlerle
spot piyasada fiyatlar daha etkin bir ﬂekilde belirlenecektir.
Opsiyon iﬂlemlerinin de dahil edilmesiyle birlikte finansal
sistemimiz geniﬂleyecek, sermaye garantili ürünler gibi yeni
yat›r›m araçlar›yla enstrüman çeﬂitlili¤imiz artacak.
VOB, henüz baﬂlang›ç aﬂamas›nda. Enstrümanlar› s›n›rl›. Vadeli
iﬂlemler piyasas›n›n geliﬂmesiyle birlikte VOB’un ülke ekonomisindeki etkisinin de artaca¤›n›
düﬂünüyoruz. VOB’un aç›l›ﬂ›n› dikkate alarak, “Geniﬂ Aç›” dergimizin bu say›s›n› türev piyasalar›n
tan›t›m›na ay›rd›k. VOB’un kurucu orta¤› ‹ﬂ Yat›r›m ve Capital dergisi olarak türev piyasalar›n
geliﬂimine etkin katk› ve destek sa¤lamak istedik.
VOB, Türkiye’ye hay›rl› olsun.
‹lhami Koç
‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü

Hoﬂ geldin
VOB!
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Vadeli piyasalar dünyada yıllardır
kullanılıyor. Özellikle ekonomiler
üzerinde olumlu etkiler yapıyor.
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Capital Dergisi-‹ﬂ Yat›r›m
iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirdi¤imiz
“Geniﬂ Aç›” dergisinin bu
say›s›n›n konusu, “Vadeli ‹ﬂlem
ve Opsiyon Borsas›-VOB” oldu.
‹zmir’de geçti¤imiz ay faaliyetine
baﬂlayan borsa, Türk finans

VOB

piyasalar› için çok önemli bir
ad›m› ifade ediyor. ‹ﬂte, Geniﬂ
Aç›, bu konuda VOB genel
müdüründen SPK’ya, özel
sektörden üniversiteye, yetkili
ve uzman temsilcileri bir masa
etraf›nda toplad›. VOB’un
çal›ﬂmas›ndan, getirdi¤i
yeniliklere, gelece¤e yönelik
fikirlere kadar konuyu her
yönüyle tart›ﬂt›.
Moderatörlü¤ünü Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹ﬂletme
Bölümü’nden Prof. A. Vedat
Akgiray’›n yapt›¤› Geniﬂ Aç›
toplant›s›na, Vadeli ‹ﬂlem Ve
Opsiyon Borsas› Genel Müdürü
Hamdi Ba¤c›, Sermaye Piyasas›
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ‹.

HAMD‹
BA⁄CI

Kubilay Temuçin, ‹ﬂ Bankas›
Genel Müdür Yard›mc›s› A.
Aykut Demiray ve Petkim
Petrokimya Holding Genel
Müdürü Kenan Yavuz kat›ld›.
‹ﬂte çok önemli konular›n
tart›ﬂ›ld›¤› VOB toplant›s›ndan
öne ç›kanlar...
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Vedat Akgiray Türkiye’de nihayet vadeli iﬂlemler ve opsiyon borsas›n›n, VOB’un, veya k›saca ifade etmek istersek türev araçlar borsas›n›n
kurulmuﬂ olmas› beni çok sevindirdi. Çünkü y›llard›r bu iﬂin hep öncülü¤ünü yapmaya çal›ﬂt›k.
Anlatt›k Türkiye’ye gerekli, çok yararl› olacak,
geç kal›yoruz diye. Her ne kadar epey zamand›r
‹MKB’de müdürlük düzeyinde böyle bir çaba olduysa bile baﬂar›l› olmad›. ﬁimdi sevinerek görüyoruz ki ‹zmir’de art›yla baﬂlayan bir borsam›z
var. Dolay›s›yla burada eme¤i geçenlere bu vesileyle teﬂekkür etmek gerekiyor. ﬁimdi konumuz vadeli iﬂlemler borsas›.
Vadeli iﬂlemlerin Türkiye’de nas›l alg›land›¤›,
ekonomik yararlar› ne olabilir, neler bekliyoruz,
bunlar› konuﬂmak gerekiyor. 3 sene önce Bo¤aziçi Üniversitesi’nde finans mühendisli¤i diye bir
master program› baﬂlatt›k. Ana bilim dal› baﬂkanl›¤› görevini bana verdiler. O da ayn› hayalin, ayn› hevesin bir parças›yd›. Bizim ö¤retti¤imiz ﬂeyler ﬂimdi yap›lmaya baﬂlanan ﬂeyler. Bu
da ayr›ca bir sevinç kayna¤› oluyor benim için
ﬂahsen konuﬂmam gerekirse. Müsaade ederseniz
ben ilk sözü Hamdi Bey’e vermek istiyorum. Çiçe¤i burnunda VOB’un, çiçe¤i burnunda genel
müdürüne. Hamdi Bey, k›saca ne yapt›¤›n›z›, niye yapt›¤›n›z› bize söylerseniz bir giriﬂ yapm›ﬂ
oluruz.
Hamdi Ba¤c› Teﬂekkürler say›n hocam. Asl›nda ben giriﬂten önce bir ﬂeyler söylemek istiyorum. Esas itibariyle siz master program›ndan
bahsettiniz. Yani bir borsaya açmak nispeten kolay bir iﬂtir. Yani bir iﬂlem sistemi var. Birtak›m
kurallar var. Bir binas› var. Bu esas itibariyle
bakt›¤›n›z zaman son derece basit bir olay olarak görülür.
Ama iﬂleyen bir borsan›n olabilmesi için, e¤itilmiﬂ insan gücü, riskleri iyi yönetebilecek bir
arac›l›k sisteminin olmas› gerekiyor. Yani Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman e¤itilmiﬂ insan
gücünde ve riskleri iyi yöneten finansal kurumlar konusunda belki ideal durum olmayabilir
ama çok çok önemli bir kayna¤›m›z var.
Dolay›s›yla borsam›z›n iﬂlemesi için gerekli
olan ﬂartlardan bir tanesi de hocam›z sayesinde
ve üniversitelerimiz sayesinde gerçekleﬂmiﬂ durumda. Ben k›saca bizim borsam›z hakk›nda koVEDAT AKG‹RAY “Türkiye’de nihayet vadeli
iﬂlemler ve opsiyon borsas›n›n, VOB’un
veya k›saca ifade etmek istersek türev
araçlar borsas›n›n kurulmuﬂ olmas› beni çok
sevindirdi.”
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nuﬂmak istiyorum. Türkiye’deki hukuki yap› nedir? Borsaya neden ihtiyaç duyulmuﬂtur? Asl›nda
finansal ekonomistlerin konusuna da belki biraz
girece¤im. Vadeli iﬂlemlere neden ihtiyaç duyuluyor? Vadeli iﬂlemlere, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) kuruluﬂundan beri ihtiyaç oldu¤u
dile getirilmektedir.
Vadeli iﬂlemler esas itibariyle finansal piyasalar›m›z›n eksik bir parças›d›r. Vadeli iﬂlemler oldu¤u zaman finansal piyasalar›m›z daha tam hale gelecek, kendinden beklenen fonksiyonlar›
daha iyi yapabilecek hale gelecek. Finansal sistem ne yap›yor diye bakt›¤›m›z zaman, esas itibariyle finansal sistem, kaynaklar›n etkin tahsisine yarayacak fiyatlar› üretiyor ve kaynaklar›n etkin tahsisini sa¤l›yor. Tabii finansal sistem ne kadar tam olursa, fiyatlar ne kadar etkin oluﬂursa
kaynaklar›n etkin tahsisi de o kadar iyi olur.
Kaynaklar› da etkin tahsis etti¤imiz zaman, eko-

nomik geliﬂme dedi¤imiz de bu zaten. Kaynaklar›n etkin tahsisi.
Bu aç›dan bakt›¤›m›z zaman Vadeli ‹ﬂlem ve
Opsiyon Borsas›’n›n finansal sistem için ne anlama geldi¤ini daha iyi kavrayabiliriz. Finansal sistem art›k son derece de¤erli bir hizmeti üretebilir hale gelmiﬂ durumda. Dolay›s›yla finansal sistemimiz çok önemli bir s›çramay› gerçekleﬂtirmiﬂ
durumda diyebiliriz. Bunu ‹MKB’nin 1986 y›l›ndaki aç›l›ﬂ›yla k›yaslayabiliriz. ‹MKB’nin aç›lmas›
nas›l ki yeni yat›r›m araçlar›n›n ortaya ç›kmas›na,
sermayenin etkin fiyatlamas›na yol açm›ﬂsa, yat›r›m kültürümüzü de¤iﬂtirmiﬂse, Vadeli ‹ﬂlem ve
Opsiyon Borsas› da buna benzer bir geliﬂmeyi
gerçekleﬂtirecek diye düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla
ﬂu an itibariyle Vadeli ‹ﬂlem Borsas› finansal sistemimizin, orta vadede çok daha iyi anlayaca¤›z
bunu, çok önemli bir hizmet ifa etmesini sa¤layacak ﬂekilde yap›lanmas›n› gerçekleﬂtirmiﬂ durumda. Ben biraz da bu borsada neler iﬂlem görüyor onlardan ve borsan›n yap›s›ndan bahsetmek istiyorum. Bizim borsam›z elektronik bir
borsa. Türkiye’de dünyadan biraz farkl› olarak
tüm ürünler bu borsada olacak.
Amerika’ya bakt›¤›m›z zaman bir borsan›n
bu¤day› kote etti¤ini, baﬂka bir borsan›n pamu¤u kote etti¤ini, di¤er bir borsan›n hisse senedi
endeksini kote etti¤ini görebiliriz. Son y›llardaki
trend de¤iﬂmiﬂ olmakla birlikte bizim borsam›zda tüm risk yönetim araçlar› bir arada. Yani bir
finansal süpermarket. Bu Türkiye’nin geliﬂtirmiﬂ
oldu¤u, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun geliﬂtirmiﬂ
oldu¤u en önemli inovasyonlardan, yeniliklerden bir tanesi. Bir borsa nas›l etkin olur diye
bakt›¤›m›z zaman, maliyetleri düﬂük olacak, likiditesi olacak. Tüm ürünlerin bir arada olmas› likiditeyi art›racak, maliyetleri düﬂürecek. Dolay›s›yla biz uluslararas› borsalarla rekabette çok
önemli bir avantaj sa¤lam›ﬂ durumday›z. Hangi
ürünlerimiz var? Hem finansal ürünler hem de
emtiaya dayal› ürünlerimiz var. Finansal ürünlere bakt›¤›m›z zaman, faiz haddine dayal› iki tane ürünümüz var.
Euro ve dolara dayal› ürünlerimiz var. ‹MKB30 endeksine dayal› ürünlerimiz var. Emtia taraf›nda da pamuk ve bu¤day var. Takas sistemimizde de baz› inovasyonlardan bahsedebiliriz.
Bizim borsam›z›n amac› esas itibariyle etkin ve
düﬂük maliyetli bir borsa olmak. Bu nedenle ﬂu
anda takas›m›z› da Türkiye’nin merkezi takas
kurumu olan Takasbank üzerinden yürütmekteyiz. Takasbank bizim takas kurumumuz olarak
seçilmiﬂ durumda. Bu arac›l›k iﬂlemi için çok
çok önemli. E¤er Takasbank yerine kendi siste-

mimizi kurmuﬂ olsayd›k, baﬂka bir kurumu seçmiﬂ olsayd›k, arac›l›k maliyeti çok fazla artacakt›. Hem arac›lar›n iﬂlem maliyetleri artacakt›,
hem de arac›lar›n bu riski almak karﬂ›l›¤›nda tutmak durumunda olduklar› fonlar›n tutar› artacakt›. Takasbank’› takas kurumu olarak seçerek
yine bir etkinlik sa¤lam›ﬂ durumday›z. Bizim
borsam›z elektronik bir borsa demiﬂtik. Elektronik borsa da yine birtak›m üstünlükler sunmakta. Düﬂük iﬂlem maliyetleri ve her yerden ulaﬂabilme imkan›n› sunuyor. Bu da iﬂlem yapan taraflar› teﬂvik eden bir unsur. Dolay›s›yla likiditeyi art›ran, maliyetleri düﬂüren bir unsur olarak
ortaya ç›kmakta.
Üyelerimiz kimlerdir diye bakt›¤›m›z zaman,
biz bu aç›dan da çok çok ﬂansl›y›z. 1986 y›l›nda
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› kurulurken
bununla ilgilenecek birtak›m finansal kurumlar
yoktu ortada. ‹ﬂ Bankas› bununla çok yak›ndan
ilgileniyordu ama onun d›ﬂ›nda bununla ilgilenecek son derece küçük komisyoncular vard› ve
bu konuda tecrübe sahibi kurumsal yap› da yoktu. Dolay›s›yla ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n kuruluﬂuyla karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z zaman çok
daha ﬂansl› durumday›z. Deneyimli kurumlar›m›z var. 2001 krizini, 1994 krizini baﬂar›yla yönetmiﬂ kurumlar bunlar. Bu kurumlar›n deneyimlerini küçümseyemeyiz. ﬁu an itibariyle 42
tane üyemiz var. Üyelerimizin say›s›n›n önümüzdeki haftalarda 53’e ç›kmas›n› bekliyoruz. Bize
gelen taleplere göre, bu say›n›n birkaç ay içerisinde 80 üyeye do¤ru ç›kmas›n› bekliyoruz. Borsam›z alt›nc› iﬂgününü bugün itibariyle kapatm›ﬂ
durumda. Yeni bir borsa, ürünler çok yeni. Belirli bir tan›nma süreci geçirmemiz gerekiyor. Biz
orta vadede 2-3 y›l gibi bir tan›nma süreci öngörmüﬂtük.
Ancak ﬂu alt› günlük k›sa tarihimiz bize gösterdi ki bu tan›nma süreci çok daha k›sa bir süre içerisinde gerçekleﬂecek. Daha ilk günden itibaren çok yüksek düzeyde iﬂlem hacimleri gerçekleﬂtirdik ve çok yüksek aç›k pozisyon de¤erleri oluﬂmaya baﬂlad›. Bugünü de koydu¤umuz
zaman 4 trilyon TL alt› günlük iﬂlem hacmimiz.
Aç›k pozisyon de¤erimiz bir günde 1 trilyonun
biraz üzerindeydi, bugün de biraz artm›ﬂt›r ama
son rakam› bilmiyorum. Bunlar bizim gibi bir ülkede çok az bilinen bir borsa için çok çok umut
verici çok önemli geliﬂmeler. Tabii burada borsan›n yap›s›n›n dizayn edilme ﬂekli de çok
önemli. Çünkü tüm sözleﬂmeler bir arada. Bu
sözleﬂmeler birbirleriyle etkileﬂim halinde iﬂlem
hacminin daha yüksek olmas›n› sa¤l›yorlar. Benim ﬂu an itibariyle söyleyeceklerim bunlar. Ta2005 /
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Döviz vadeli iﬂlem sözleﬂmesi ile yap›lan
yat›r›m amaçl› bir iﬂlem
Aral›k vadeli sözleﬂmede
100 adet k›sa pozisyon
Haziran 2004
Spot kur: 1.325.000 TL/$

Aral›k 2004
Spot kur: 1.345.000 TL/$

Aral›k vadeli
V‹S fiyat›: 1.375.000 TL/$
Sözleﬂmede bir pozisyon almak için gerekli teminat tutar›: 150 milyon TL
Yat›r›mc›n›n yat›rmas› gereken toplam teminat tutar›: 15 milyar TL
100 adet sözleﬂmeX150 milyon = 15 milyar TL

Yat›r›mc›n›n vadeli iﬂlem sözleﬂmesinden elde edece¤i kâr: 3 milyar TL
(1.375.000-1.345.000) X1.000X100=3 milyar TL

Yat›r›lan teminat ayr›ca nemaland›r›lacakt›r.

bii uzun bir teﬂekkür listem var asl›nda onu da
belirtmek istiyorum. Yani e¤itim aya¤› çok
önemliydi onun için çok çok teﬂekkür ediyoruz
hocalar›m›za. Tabii bunun yan›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun uzun y›llar birikmiﬂ tecrübesi
var. Bunun olmas› yine bizim borsam›z›n hayata
geçmesini çok çok kolaylaﬂt›rd›. Takasbank gerçekten dünya çap›nda bir kurum, o da iﬂimizi
kolaylaﬂt›rd›. ‹MKB, Arac› Kuruluﬂlar Birli¤i, bütün bunlar bizim hayata geçmemizi kolaylaﬂt›ran
tecrübelere sahipler, yap›lara sahipler. K›saca
ekonomik durum da son derece uygun faaliyete
geçmek aç›s›ndan. Bütün bu ﬂartlar bir araya gelince borsam›z›n hayata geçmesi kendili¤inden
oldu diyebiliriz. Ben ﬂimdilik burada keseyim.
Vedat Akgiray ﬁimdi de sözü SPK’dan Kubilay Bey’e verelim. Nas›l bak›yorsunuz bu olaya?
Türkiye biraz geç kald› bu olayda. Neden geç
kald›? Gelecekte neler olabilir?
Kubilay Temuçin Asl›nda bunun fikri çal›ﬂmalar› Sermaye Piyasas› Kurulu’nda, sermaye piyasas› kurulduktan hemen sonra, daha ‹MKB
kuruluﬂ aﬂamalar›ndayken de vard›. Fikri anlamda haz›rl›k, öyle söyleyelim. Fakat tabii bunun
daha çok gündeme gelmesi, siyasetçilerin bu iﬂe
kafalar›n›n yat›p “böyle bir iﬂ yapal›m” demeden
pek olmuyor. Yani fikri haz›rl›kla kalabilirdi.
1980’li y›llar›n sonunda o zamanki baz› siyasi
güçlerin özellikle ‹zmir’deki ticaret erbab›n›n,
yani ‹zmir’de niye kuruldu¤unun da cevab› asl›nda, burada bir vadeli iﬂlem borsas› olsun, biz
de yard›mc› oluruz yaklaﬂ›m› vard›. Bizdeki fikri
çal›ﬂmayla iﬂ dünyas›n›n bu giriﬂimi birleﬂti. ‹lk
çal›ﬂmalar da ondan sonra h›zland›. Ancak bundan sonra niye gecikti¤inin cevab› da bunu sen
kurars›n, ben kurar›m çat›ﬂmas› ve bir de yasal
olarak tam yetkiler konusunda kanunlarda net
bir ﬂey olmamas›. Bir de tabii bu menkul k›ymet
8 / 2005

konusu çok iyi bilinmiyordu. Yani bu iﬂ bir sermaye piyasas› iﬂi midir, baﬂka bir iﬂ midir konusu tam kafalarda netleﬂmemiﬂti. Dolay›s›yla süreç uzad›. Yaln›z tabii Türkiye’nin kronik bir enflasyon hastal›¤›n›n bulunmas› da bu konunun
hayata geçmesinde önemli olumsuz etkenlerden
biridir. Yani di¤erleri aﬂ›labilirdi ama bu kronik
enflasyon, tar›m fiyatlar› aç›s›ndan devletin fiyat
belirlemesi, di¤er konularda istikrarl› bir ortam›n
bulunmamas› iﬂi uzatt›. Ama sonuçta 1999 y›l›ndaki Sermaye Piyasas› Kanunu de¤iﬂikli¤i s›ras›nda bu iﬂin sahibinin Sermaye Piyasas› Kurulu
oldu¤u netleﬂti ve iﬂ ondan sonra h›zland›.
Çünkü daha önce ayn› tarihte ç›kan iki ayr›
düzenlemede bu konuda hem Ticaret ve Sanayi
Bakanl›¤› hem de Sermaye Piyasas› Kurulu yetkili k›l›n›yordu gibi bir durum do¤muﬂtu. Yani
böyle s›k›nt›l› dönemler geçti. Sermaye Piyasas›
Kurulu geçen dönemden kamu tüzel kiﬂisi ﬂeklindeki bir borsa yap›lanmas›ndan özel ﬂirket
statüsünde bir borsa yap›lanmas›n› da mümkün
k›labilecek seçene¤i kanuna koydu. Yani ileriye
yönelik olarak o zamandan ﬂöyle yapar›z veya
böyle yapar›z diye bir net ﬂeyimiz yoktu ama bu
seçene¤i imkan dahiline gelecek ﬂekilde
1999’daki kanun de¤iﬂikli¤inde aç›k b›rakt›k.
Bugün geldi¤imiz noktada bunun semeresi gözüküyor. Yani dolay›s›yla özel ﬂirket statüsünde
bir menkul k›ymet borsas› oluﬂmuﬂ oldu. Bu
bence önemli bir farkl›l›kt›r, di¤er borsalar›n yap›lanmas›ndan.
‹kincisi tabii burada iﬂ dünyas›na, mali kesim
aktörlerine ve otorite olarak da bizlere düﬂen bir
görev var. Yani bir tek Sermaye Piyasas› Kurulu
istedi diye bir borsa kurulamaz. Ortam olacak.
Siyasi iktidarlar olumlu yaklaﬂacaklar. ‹ﬂ dünyas›
ve mali kesim oyuncular›n›n istekleri ve talepleri birleﬂecek. O yöne do¤ru bir ﬂeyin de geldi¤ini, olgunlaﬂt›¤›n› gördük. Çünkü gerçekten vadeli iﬂlemler iﬂi son derece risklidir asl›nda. Herkesin de pek kolay kolay bilebilece¤i ﬂeyler de
de¤ildir. Bu riskleri falan iyi tan›mlamak, burada
iﬂlem yapacak kiﬂilerin risklerin ne oldu¤unu,
bunun karﬂ›s›nda neyle karﬂ›laﬂabileceklerini de
çok iyi anlamalar› laz›m. Bu konuda henüz tam
olarak herkesin çok ﬂey bildi¤ini zannetmiyorum. Yine e¤itim süreci devam edecek ama en
az›ndan o ekonomik istikrars›zl›k ve enflasyon
oran›n›n kronik yüksek dönemlerinde bu iﬂe girseydik belki farkl› olumsuz etkileri de olabilirdi.
Belki iﬂ uzad› ama o tür olumsuz koﬂullardan da
kurtulduk. Özel ﬂirket statüsünde bir borsay›
kurma imkan›na da kavuﬂtuk. Gecikmenin lehteki unsurlar› da bu oldu. Sonuçta geldi¤imiz

noktada özel ﬂirket statüsünde ‹zmir merkezli
olarak bu ﬂirket oluﬂtu ama bu elektronik bir sistemdir. Merkezinin ‹zmir’de olmas›n›n ve binan›n orada olmas›n›n geldi¤imiz ça¤da çok fazla
bir önemi yok. Elektronik sistemden de zaten
her yer birleﬂmiﬂ vaziyette. Zaten yap›lan iﬂlemlerin ço¤u da ﬂu anda ‹stanbul’dan verilen emirlerle yap›lan iﬂlemler. ‹stanbul’daki Takasbank’›n
bilgisayar sistemlerinde yap›l›yor yani birço¤u.
Orada gözüküyor veya izleniyor. Yani sonuç
olarak, teknolojik olarak gelen imkanlar olumlu
oldu. ‹ki, o söyledi¤im di¤er hususlar ayd›nland›. Üçüncüsü de istikrar nispeten sa¤lanm›ﬂ oldu. Tar›m ürünlerinde devletin fiyat belirleme
politikalar›ndan vazgeçildi. Ortam olarak uygun
bir zamanda aç›ld› bence. Zaman kaybedildi, yani daha önce olsayd›, 1990’l› y›llarda aç›lsayd›
borsa ﬂimdi 7-8 yaﬂ›nda olurdu. ‹lk bir haftal›k
süreçte ﬂunu görüyorum. ‹ﬂlem hacmi ne olacak
falan, iﬂlem hacminin belki sakin gitmesinde, insanlar›n ö¤renerek zaman içinde böyle yedire
yedire gitmesinde de büyük yarar var. Çünkü di¤er enstrümanlardan farkl›.
Zaman içinde burada mevcut enstrümanlar›n
say›s›n›n artmas› da söz konusu. Dolay›s›yla
hem ö¤renme hem de ihtiyaçlar ortaya ç›kt›kça

yeni enstrümanlar›n devreye girmesiyle, iﬂlem
hacmi de sözleﬂme say›s› da, burayla ilgilenecek
yerli ve yabanc› gerçek veya tüzel kiﬂiliklerin ayn› zamanda mali kurumlar›n ilgisi artacakt›r. Dolay›s›yla burada bir de risk al›n›nca bir de bu riskin sonucunda kaybetmenin olabilece¤i, bu
riskleri hedge etmek gibi iki temel amaçta farkl›l›k olabilece¤i ona göre yat›r›m yap›labilece¤i
konular› daha net olarak ö¤renilecek. Anlad›¤›m
kadar›yla ﬂimdi ilk zamanlar, insanlar daha ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlar. Sorma, ne olup bitti¤ini anlama. Zaman içinde böyle bir enstrüman eksikli¤imiz vard› hem örgüt olarak hem de enstrüman
olarak, onu sa¤lam›ﬂ olduk. Tabii SPK iﬂlemlerin
organize piyasalarda yap›lmas›n›n temel hedef
alan›. Dolay›s›yla bütün sermaye piyasas› faaliyetlerinin kurall›, ﬂeffaf, kurallar› önceden konmuﬂ, denetlenen, gözetlenen sistemler içinde yerine getirilmesini istiyoruz. Türkiye’de vadeli iﬂlem yap›lm›yor muydu, yap›l›yordu, ﬂimdi ama
burada fiyatlar belli, üyeler belli, kurallar› belli,
gözetimi denetimi var, bu kurallarla, herkesin
gözü önünde fiyatlar oluﬂuyor, herkes buna göre gelece¤e yönelik fiyatlara yönelik kestirmelerini ﬂeffaf bir ﬂekilde görme, tayin edebilme veya tahmin edebilme imkanlar›na kavuﬂmuﬂ olu-
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yor. Bir de bu organize piyasalar, belki normal
zamanlarda varl›¤›yla yoklu¤u pek fark edilmez
ama kritik dönemlerde, krize yak›n mali kurumlar›n veya reel kesimlerin likiditesinde sorun oldu¤u dönemlerde esas fonksiyonlar›n› görürler.
Çünkü öyle dönemlerde hem piyasay› likide etme hem oyuncular›n birbirlerine al›m sat›m sa¤lama hem de de¤iﬂik enstrümanlardan yararlanarak risklerini bertaraf etme imkan›n› sa¤layan organizasyon. Yeni aç›lan bir organizasyonun kendisi yani. Organize piyasalar›n varl›¤› bu amaca
yöneliktir.
Piyasalar›n büyümesi geliﬂmesi de bundan
sonra bu piyasalar›n iﬂlemesi, çal›ﬂmas›yla beraber sa¤lanacak hedeflerdir. O da zaten ekonominin büyümesi, mali kurumlar›n büyümesi,
enstrümanlar›n çeﬂitlenmesi, aktif olarak sadece
yerliler için düﬂünmeyin, hem oyuncu anlam›nda hem de ileride ortakl›k anlam›nda bu organize kurumlara gelebilecek yabanc› borsalar›n, yabanc› yat›r›mc›lar›n gelmeleriyle, ayn› zamanda
uluslararas› bir özellik de taﬂ›mas› mümkün. Dolay›s›yla entegrasyon ve globalizasyon denilen
ﬂeylerin imkanlar›ndan burada yararlanma, oralara da entegre olmak aç›s›ndan da önemli kurumlar. Bu anlamda, biraz geç oldu ama sonu iyi
oldu diyorum. Tanzim çal›ﬂmas›n› borsa kendisi
yap›yordu. Borsa zaten aç›lmadan önce 6-7 ilde
yapt› diye biliyorum, devam edecek san›yorum.
SPK olarak biz bundan sonra özel bir tan›t›m
yapm›yoruz ama borsan›n düzenledi¤i VOB’un
toplant›lar›na SPK’dan elemanlar da kat›l›yorlar,
gidiyorlar. De¤iﬂik illerde. Hamdi Bey bilgi verebilir. Aç›lmadan önce 5-6 ilde yapt›lar, bundan
sonra da yapacaklar. Çünkü Anadolu’daki illerden bize de gelin art›k diye talepler var. Dolay›s›yla o tan›t›ma biz de kat›l›yoruz. Tan›t›mlara
gelen insanlar genellikle iﬂ dünyas›ndan.
Hamdi Ba¤c› Ben k›saca tan›t›m faaliyetlerinden bahsedebilirim.
Vedat Akgiray Bahsedin. Fakat ﬂunu ben söyleyecektim. Tan›t›m› s›rf borsan›n kendisi yaparsa reklam gibi oluyor. As›l önemli olan ilgili nüfusun e¤itilmesi, bu iﬂte bilinçlenmesi.
Kubilay Temuçin Tan›t›m›n d›ﬂ›nda konferans ve paneller de oluyor. Ona da özellikle üniversite dünyas› katk›da bulunuyor. Biz de bundan son derece memnun oluyoruz. Yani oradaki bu iﬂin akademisyenlerinin bu konulardaki
risklere dikkat çekmesi, kat›l›mc›lara bunun ne
oldu¤unu anlatmalar› önemli bir katk› oluyor.
Üçüncü bir göz oluyor. Zaten en objektif ﬂeyi de
onlar söylüyorlar.
Volkan Ak› Capital ve ‹ﬂ Yat›r›m’›n toplant›la10 / 2005
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r› da oluyor tan›t›m faaliyetleri çerçevesinde.
Geniﬂ Aç› da bunlardan bir tanesi.
Vedat Akgiray ‹ﬂ Bankas› her mali segmentte
oldu¤u gibi burada da en büyük oyunculardan
bir tanesi olacak. ‹ﬂ Bankas› nas›l karﬂ›lad› bu
geliﬂmeyi? Bir de e¤itimi biraz ﬂöyle görmek istiyor insan. Müﬂterilerinize bu iﬂin nas›l iﬂe yarayabilece¤ini sizler aktarabilirseniz en etkili, en
kal›c› e¤itim tarz› belki de o oluyor. Biraz da bu
konuya de¤inebilirseniz, Kubilay Bey’in b›rakt›¤› yerden.
Aykut Demiray Tabii ki. Söyleyebildi¤imi,
elimden geleni söylemeye çal›ﬂay›m. Öncelikle
SPK yetkililerine, Hamdi Bey’e bu iﬂe eme¤i geçen di¤er insanlara teﬂekkür etmek laz›m. Neticede gerçekleﬂti. Zannediyorum 1985’lerden beri süren ve neticede VOB olarak baﬂlayan Vadeli ‹ﬂlemler ve Opsiyon Borsas› ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Elinize sa¤l›k, iyi oldu. Ben aﬂa¤› yukar›
1990 y›l›nda menkul k›ymetler müdürlü¤ünde
göreve baﬂlad›m. ﬁu anda fon yönetiminden sorumluyum ama borsaya da ‹MKB’ye de çok gittim geldim. Bir, bu finansal sistemimizi tamamlay›c› bir unsur. Burada hiçbir ﬂüphe yok ve gerekli bir unsur.
‹kincisi vade bilincinin yerleﬂmesi gerekirdi
ülkemizin finansal sisteminde hep bunu söylerdik biz. Tabii bunu herkes bilir, herkes söyler de
biz özellikle vurgulard›k. Özellikle genel müdürümüz çok vurgulard›. Vade bilinci eksik bizde,
çok k›sa vadeli bakard›k. Bunun da tabii birtak›m nedenleri vard› demin sizin de bahsetti¤iniz
gibi. Yüksek enflasyon uzun vadeli bakmay› bir
bak›ma gereksiz hale getiriyordu. ‹stikrars›zl›k

vade kavram›n› biraz zihinlerden siliyordu. Bu
kuruluﬂun kurulmuﬂ olmas› yani Vadeli ‹ﬂlemler
Borsas› diye bir ﬂeyin varolmas› bile bence baﬂl› baﬂ›na önemli bir ﬂey. ‹nﬂallah çok h›zl› de¤il
yavaﬂ yavaﬂ geliﬂir ve finansal sistemdeki yerini
al›r. Ben ‹MKB’nin tahtta oldu¤u zamanlar› hat›rlar›m. O günden bugüne yap›lanlar› bazen yak›ndan bazen uzaktan izledim. Türkiye’de sermaye piyasalar› çok ilerledi, özellikle 1990’lar›n
baﬂ›na göre k›yaslarsan›z, art›k her yapaca¤›n›z
ﬂeyin kitapta bir yeri var. Zannediyorum bunun
da böyle olmas› gerekli. Organize piyasa dedi
konuﬂmac›lardan bir tanesi. Bunun organize bir
piyasada yap›l›yor olmas› da son derece önemli.
Zaman kaybedildi mi, bence kaybedilmedi. Zamanlama son derece uygundur. Sizin de söyledi¤iniz gibi, yüksek enflasyon, belirsizlik, kriz
beklentileri ortam›ndaki böyle bir giriﬂim belki
de ölü do¤ard›. Umutlar ve beklentiler de uzun
bir süre ötelenmiﬂ olurdu. Tam da ekonomimizin kazanm›ﬂ oldu¤u nisbi istikrar, bu nisbi sözünü de ihtiyatl› olmak için kullan›yorum ne
olur ne olmaz diye, kazanm›ﬂ oldu¤u istikrar ortam›nda Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› bu anlamda iyi
oldu. Yabanc›lar için iyi oldu. Çünkü onlar kendi ülkelerinde bu tür borsalara al›ﬂ›klard›r. Ve
Türkiye bir ad›m daha atm›ﬂ oldu. Asl›nda bizim
ülkemizde gerek bankac›l›k gerekse sermaye piyasas›, oldukça sofistike. Ki bu olumlu bir ﬂey,
buna ilave yeni bir kurum gelmiﬂ oldu. Sofistike
ama küçüktük, birçok ürün var, iyi regule edilAYKUT DEMúRAY

miﬂ vaziyette, ama küçük olan finansal sistemimiz hem tamamland› hem de inﬂallah zamanla
büyüyecek. Biz son derece olumlu duygularla
karﬂ›lad›k. ‹ﬂ Bankas› kurucu ortak da galiba size devrettik de¤il mi hisselerimizi, siz üyesiniz
biz de üye. ‹ﬂ Bankas› da kurucu üye TSKB herhalde ortak.
Vedat Akgiray Hamdi Bey alt› günlük iﬂlem
hacmi 4 trilyon civar›nda dedi. Bu asl›nda küçük
bir rakam de¤il. ‹ki nedenle küçük bir rakam de¤il. Birincisi çok yeni bir borsa. Bu insana umut
veren geliﬂmelerden biri. Mesela Chicago en eski borsalardan bir tanesi. Chicago’da piyasaya
sunulan her 100 üründen birkaç tanesi tutar ancak. Kontratlar olur, ama al›c›s› sat›c›s› olmaz.
Yeni kurulan borsay› da yeni kurulan kontratlar
seti olarak düﬂünmek laz›m. O bak›mdan korumak gerekiyor. ‹kincisi 4 trilyonluk iﬂlem hacmiyle kontrol edilen de¤er çok daha yüksek. Ayn› dövizle spot piyasalardan pozisyon almak isteseydi belki 40-50 trilyon yapacakt›. Dolay›s›yla
VOB’un iﬂlem hacmiyle ‹MKB’nin iﬂlem hacmini
say›sal mukayese yapmak yanl›ﬂ olur.
M. Rauf Ateﬂ ‹MKB ile iﬂlem hacmi ayn› de¤il diyorsunuz. Orada iﬂlem hacmi nas›l oluﬂur,
4 trilyonluk iﬂlem hacminin anlam› nedir, bir
parça açarsak okuyucunun kafas›nda da bir ﬂeyler canlanm›ﬂ olur.
Hamdi Ba¤c› O zaman ben sabah kalkt› bir
yat›r›mc› oradan baﬂlamak istiyorum. Yat›r›mc› ‹ﬂ
Yat›r›m’a gitti ve orada hesap açt›. Bu yat›r›mc›-

MAN OLACAK”

L‹ B‹R ENSTRÜ
“HEDGING ‹Ç‹N ÖNEM

Volkan Akı Sizin iü hedefleriniz açısından nasıl bir açılım yaratıyor böyle bir üey?
Aykut Demiray ûöyle bir açılım yaratıyor. Biz sürekli olarak Anadolu’da, ústanbul’da iü çevrelerini
toplayarak kokteyller yapıyoruz, seminerler yapıyoruz. Karüılıklı bilgilenmeye çalıüıyoruz. Onların da
piyasayı, geleceùi nasıl gördüklerini ilk aùızdan dinlemek istiyoruz.Metal sanayicilerini çaùırıyoruz, ya
da Bursa’ya, Çanakkale’ye filan gidiyoruz. Bu tür üeyler yapıyoruz ve her defasında karüımıza çıkan
üu. Bu döviz kuru ne olacak diyoruz, biz satıyoruz bunun yolu var. úleriye dönük kurlar kote ediyoruz,
gelin bunlarla kendinizi koruyun diyoruz. úülem hacimleri bakımından pek de olumlu cevap almıyoruz.
Biraz biz de çekiniyoruz. Çünkü kendimizi test edebileceùimiz bir mekanizma maalesef yok. Belli bir
vadede alıcıyı ve satıcıyı buluüturmaya çalıüıyoruz. Dolayısıyla üimdi artık net bir üekilde o risk
kalmadı ya da müüterilerimize buyurun böyle bir üey var demek durumundayız, SPK denetiminde,
organize, ciddi bir kuruluü. Bu sorunuzun cevabının bir tarafı. Devamı, biz bunu kendi iülerimiz için de
kullanmayı düüünüyoruz. Bunun üzerinde çok uzun boylu kafa yormuü deùiliz, fakat zaman içerisinde
úü Bankası burada herhalde önemli bir oyuncu olacaktır. úki tarafı var. Bir hedging bir de spekülasyon
tarafı diyebiliriz. Zannediyorum spekülasyon tarafında pek yer almayız. Hedging bizim için daha öne
çıkacak tarafı olacaktır, müüterilerimize tavsiye edeceùimiz tarafı da daha ziyade bu tarafı olacaktır.
Küçük paralarla büyük iüler yapmak mümkün. Ama büyük risklere girmek de mümkün. Türkiye’de
belli bir kesimin zaten bu konuyu bildiùini, dıüarıdaki borsalarda bu tür iülemi yaptıùını varsaymak
lazım. Mesela büyük bir iüadamı, faizle de pek üey yapmayan, sabun yapan onunla yaù alıp satan.
Herhalde öyle bir üeyler yarın burada da olur, uzaklara gitmeye gerek kalmayabilir. Ben de isterseniz
burada bırakayım.
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n›n ne yapmak istedi¤ine karar vermesi gerekiyor. Gelece¤e iliﬂkin beklentileri mi var? Döviz
kurlar›n›n artmas›n› m› bekliyor, faiz haddinin
düﬂmesini mi, hisse senedi endeksinin ayn› kalmas›n› m› bekliyor veya emtia ile ilgili bir tak›m
beklentileri mi var? Yani bir yat›r›m karar› oluﬂturmas› gerekiyor. Belki de dövizi var, bunun
de¤er kaybetmesinden korkuyor. Bütün bunlara
karﬂ› bizim borsam›zda bir ürün var. Diyelim ki
bu yat›r›mc› döviz kurlar›n›n yükselece¤ini düﬂünüyor. Ve spekülatif amaçl› bir yat›r›m yapmak istiyor. Bu durumda yapaca¤› ﬂey bizim
borsam›zda döviz kotasyonlar›na bak›p bir döviz
sözleﬂmesi almak. Döviz sözleﬂmesi almak için
HAMDú BAøCI
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Aykut Demiray Bu daha çok profesyonel
yatırımcıların bulunduùu bir alandır demek
doùru mudur?
Hamdi Baùcı Ülkeden ülkeye deùiüiklik
var. Amerika’da bu daha ziyade orta üstü
yatırımcıların ve kurumsal yatırımcıların
kullandıùı bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ancak
Asya’ya gittiùimiz zaman bunu daha çok
bireysel yatırımcılar kullanıyor. Esas itibariyle
riske kim maruz kalıyor ve riskin iletilmesine
kim ihtiyaç duyuyor sorusuyla çok yakından
alakalı. ûimdi ABD’de kimse yabancı para
tutmaz, kendi parasının dıüında bir para
görmemiütir hayatında. Tipik bir Amerikalı
baüka bir parayı görmeden ölür. Bizde ise çok
önemli bir yabancı para portföyü var. Bu
herkesin elinde var. Dolayısıyla döviz
kurundaki hareketler herkesi ilgilendiriyor.
Sadece parası döviz üzerinde olan insanları
deùil. Sözleümeler dövizde yapılıyor, bir
hizmet satın aldıùı zaman fiyat döviz
üzerinden oluyor. Döviz kurunda çok yüksek
bir oynama olursa bu hizmeti çok pahalı
alabiliyor. Veya hisse senedinde kim tutuyor
bunları? Kurumsal yatırımcılar mı, bireysel
yatırımcılar mı? Türkiye’de hisse senedine
baktıùımız zaman bireysel yatırımcılar mı
daha çok tutuyor dediùiniz zaman bundaki
riski de idare etmek istediùiniz zaman bireysel
yatırımcılar devreye giriyor olabilir. úüte bu
sadece büyük insanlar içindir, büyük
yatırımcılar içindir demekten ziyade risk
nerede varsa orası içindir demek gerekiyor.
Bunu yönetebilmek için de profesyonel
danıümanlık hizmeti gerekiyor, aracı
kurumlarımız zaten onun için var.
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de satmaya istekli bir taraf›n olmas› gerekli. Bizim borsam›zda finansal sözleﬂmelerde üç tane
standart vade var. ﬁu an itibar›yla ﬂubat sonu, nisan sonu ve haziran sonu olmak üzere herhangi
bir vadeden döviz sat›n alabilir. Ve sürekli olarak ﬂubat geçtikten sonra marta girdi¤imiz zaman da bir ilave vade a¤ustos vadesi aç›lacak.
Dolay›s›yla üç vade var, bunlardan birini seçmek
durumunda. Sat›ﬂ tekliflerine bak›p kendisine
uygun olan birini kabul ederse iﬂlemi gerçekleﬂtirir.
Art›k o iﬂlemin gerçekleﬂti¤i fiyattan o dövizi
alma yükümlülü¤ü alt›na girmiﬂtir. Karﬂ›s›nda da
baﬂka bir yat›r›mc› var, ama bu yat›r›mc›y› tan›mak zorunda de¤il. O yat›r›mc› da o dövizi o fiyattan o vadede satma yükümlülü¤ü alt›na girmiﬂtir. Bizde bir sözleﬂme ald› dedi¤iniz zaman
1000 dolar, ama baﬂka borsalarda farkl› büyüklükler de belirleyebilirler. Bir sözleﬂme baﬂ›na
bizim borsam›z›n gerekli gördü¤ü asgari tutar
150 YTL. Bunun teknik ad› baﬂlang›ç teminat›.
Çal›ﬂt›¤› arac› kurum belki daha yüksek bir teminat isteyebilir, bunu TL cinsinden yat›rmak durumunda da de¤il. Baﬂka seçeneklerimiz var. Bir
k›sm› hisse senedi olabilir, hazine bonosu olabilir, döviz olabilir. ‹leride alt›n da olabilecek.
Böylelikle teminat› kabul edilebilir varl›klar seçene¤i var. Bunlardan herhangi birini yat›rabilir.
Vedat Akgiray Yani 150 YTL de¤erinde bir teminat yat›rarak 1000 dolarl›k pozisyon alabiliyor
yat›r›mc›.
Hamdi Ba¤c› Evet. Burada ayn› zamanda kald›raç etkisi dedi¤imiz bir etki de söz konusu.
Onu da hemen aç›klayay›m.
M. Rauf Ateﬂ Peki iﬂlem hacmini oluﬂturan o
1.000 dolar m›d›r? Yoksa ödenen teminat›n de¤eri midir?
Hamdi Ba¤c› 1.000 dolar. O 1000 dolar›n YTL
karﬂ›l›¤›d›r. Diyelim ki 1,40’dan bu sözleﬂmeyi
sat›n ald›. E¤er fiyatlar 1,50’ye ç›karsa, 1,40’dan
sat›n almak için 150 YTL teminat yat›rm›ﬂt›.
1,50’ye ç›karsa 10 kuruﬂ çarp› 1000, bu da 100
YTL kar elde etmiﬂ oluyor. E¤er 1,40’tan 1,30’a
düﬂerse de 100 YTL zarar ediyor.
M. Rauf Ateﬂ Bu teminattan düﬂülüyor mu?
Hamdi Ba¤c› Evet, teminattan düﬂülüyor. Teminat belirli bir seviyenin alt›na indi¤i zaman
tekrar o teminat›n tamamlanmas› isteniyor, e¤er
zarar ettiyse. Kâr elde etmiﬂse o kâr› ayn› gün
çekebilecek durumda. Ald›¤› ﬂeyi vadesine kadar beklemek durumunda de¤il. Bu yat›r›mc› haziran vadeli bir sözleﬂme alm›ﬂ olsa bile hemen
bir saniye sonra 1,40’tan ald›¤› bir sözleﬂmeyi
1,41’den satarak sözleﬂme baz›nda 1 kuruﬂ kâr

ederek piyasadan ç›kabilir. Burada ﬂöyle bir ﬂey
var. Risk konusunu çok dikkatli ele almak laz›m.
Piyasalar riskli piyasalar olarak adland›r›l›r. Ancak riskin idare edildi¤i piyasalar var. Ben spot
piyasada riski hiçbir ﬂekilde kontrol etme imkan›na sahip de¤ilim. Bir hisse senedi ald›¤›m zaman e¤er ﬂirket batarsa o hisse senedinin de¤eri s›f›ra kadar inebilir. Beni koruyacak herhangi
bir mekanizma yok. Ama burada ben e¤er hangi önlemleri alaca¤›m› biliyorsam, beni koruyacak bir mekanizma var ve riski azaltabilirim. Örne¤in ben bir vadede uzun bir vadede k›sa pozisyon alarak hem yat›r›m yapm›ﬂ olurum hem
de dövizdeki riskimi son derece s›n›rlam›ﬂ olurum. Yine ayn› ﬂekilde e¤er spot piyasada bir
pozisyonum varsa ve ben bu pozisyonumun de¤erinin düﬂmesinden korkuyorsam bizim borsam›zda satabilirim.
Dolay›s›yla fiyatlar gerçekten düﬂtü¤ü zaman
bizim borsam›zda kâr ederim, spot piyasada da
zarar etti¤im için iki kâr veya zarar birbirini karﬂ›layarak dolay›s›yla zarar›m›n toplam portföyüme riskini s›n›rlam›ﬂ oluyorum. Riski yönetebilir
hale geliyorum. Burada bizim piyasalar›m›zda
tehlike diyebilece¤imiz ﬂey sözleﬂmelerimizin niteliklerini çok iyi bilmeden yap›lan iﬂlemler olarak nitelendirmek daha do¤rusu olur. Tabii ki bu
tür piyasalarda yat›r›m amaçl› iﬂlemler yaparken
karﬂ›laﬂ›lacak sonuçlar›n hangi nakit ak›mlar›yla
karﬂ›laﬂ›labilece¤i konusunun çok iyi bir ﬂekilde
analiz edilmesini sal›k veririz.
Vedat Akgiray Tabii bir de bu enstrümanlara
riskli demek, biraz temkinli olmak gerekiyor belki de o yarg›y› yaparken. Çünkü riske girecek
insan, kumarbaz tavr› olan insan zaten riske giriyor. Yani borsaya ‹MKB’ye girmek mi daha
risklidir, az parayla büyük bir kontrat almak m›
daha risklidir, bence ilki daha riskli. Yani engelleyemiyorsunuz para bat›rmak isteyenleri.
Hamdi Ba¤c› Yani risk almak isteyen olursa
bunu zaten isteyen herkes, vadeli piyasalar› kullanmadan da alabilir.
Vedat Akgiray Kenan Bey, sizler olmadan bu
iﬂ olmaz. VOB, SPK, ‹ﬂ Bankas› hepsi bir araya
gelse müﬂteri yoksa bu iﬂ de yok. Henüz petrol
kontratlar›m›z yok, ileride inﬂallah olur. Sektör
olarak bu iﬂe kafa yordunuz mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Kenan Yavuz Ben biraz daha farkl› yaklaﬂaca¤›m hadiseye. Reel sektör her zaman iteleyen
faktör. Üretim gücü olmadan ne kadar kurumunuz olursa olsun neticede bunlar›n hepsi spekülatif amaçlara yönelik olup ülke ekonomisi bundan katma de¤er yaratmaz. ﬁimdiye kadar bu

konulardan reel sektöre yeterli kaynak aktar›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Bunun nedeni de
ülkenin büyüklü¤üyle orant›l› bir üretim gücünün olmay›ﬂ›. Ve üretim gücünün de ça¤daﬂ mekanizmalarla zaman›nda tan›ﬂmam›ﬂ olmas›. Tavuk mu yumurtadan yumurta m› tavuktan meselesi. Ama netice itibariyle temelde bu kurumlar›n
temel amac› katma de¤er yaratacak olan sektörlere kaynak ak›tmay› baﬂaracak bir mekanizmay› kurabilmekten geçer. Dolay›s›yla spekülatif
bireysel beklentiler üzerine oturmuﬂ bu tür kurumlar ülke aç›s›ndan hiçbir katma de¤er yaratmaz. Türkiye her konuda oldu¤u gibi bu konuda da uzun y›llar› konuﬂarak geçirdi. 90 ile 2001
aras›nda yaﬂanan karmaﬂa döneminde bu piyasay› kurmak zaten mümkün de¤ildi. O döneme
ben Türkiye’nin karanl›k dönemi diyorum. Gerçekten çok büyük kay›plar söz konusu. Bilgi
teknolojilerine ve yeni dünyaya herkesin kucak
açt›¤› bir dönemi Türkiye uyuyarak hatta kaynaklar›n› heba ederek geçirdi. Geçmiﬂe keﬂke
demenin art›k faydas› yok art›k bundan sonra
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kaynaklar› israf etmemek laz›m. Yeni atmosferin
oluﬂmas›ndaki en önemli unsur siyasi iradenin
belli bir istikrara kavuﬂmuﬂ olmas›. Enflasyonun
düﬂmesi di¤er bir etken olarak atmosferi uygun
k›ld›. Dedi¤im gibi bu hadiseye ben reel sektör
gözüyle bakt›¤›mda gelece¤i yönetmekteki en
büyük temel amaç karar mekanizmalar›n› kolaylaﬂt›rmakt›r. Yani gelecekle ilgili bir karar alacaksan›z bugünden belirli varsay›mlar üzerine oturmuﬂ sistematik bir yaklaﬂ›m ortaya koyman›z laz›m. Bu yaklaﬂ›m sonucunda yaklaﬂ›rken para
kazanmak ya da kaybetmek reel sektör aç›s›ndan önemli de¤il. Önemli olan arzu etti¤iniz, sizin riskinizi minimize eden bir karar› alabilmektir. Dolay›s›yla bu iﬂlemden kazanabilirsiniz de
kaybedebilirsiniz de ama gelece¤i yönetmek dedi¤imiz zaman Türkiye’de bu hep para kazanmak üzerine oturmuﬂtur. Bu kamuda da böyledir, özel sektörde de böyledir. Yirmi y›ll›k özel
sektör tecrübem var. Profesyonel yönetici olarak
gelecekle ilgili böyle bir opsiyon yapmaya korkard›m çünkü özel sektörde de denetçiler adam›n tepesine binerler yani niye kaybettin sorgusunu ﬂiddetle yaparlar.
Çünkü bu olay›n mant›¤›, kaybetmek ya da
kazanmak de¤il gelece¤i yönetmek, yani alaca¤›n›z kararlarla bugünden sa¤l›kl› bir sistematik
yaklaﬂ›m ortaya koyabilmektir. Bunun sonucu fiilen bir zarar veya kâr söz konusu olabilir. Bir
kur varsay›l›r ve o kur bugün sizin angajman›n›z
için yeterlidir. Ama o döneme geldi¤inizde kur
sizin istedi¤inizin alt›nda kalm›ﬂt›r. O zaman o
karar› alabilmiﬂsiniz buna güvenerek fakat bu
karar›n al›nabilmesinde gösterilen cesaret ve kararl›l›¤› sorgulamak yerine vadede kurdan e¤er
bir ﬂey kaybetmiﬂseniz o sorgulan›r. Bu kamuda
daha da ﬂiddetlidir. Dolay›s›yla kamudaki hiçbir
yönetici böyle bir karar alma cesaretini gösteremez. Çünkü özel sektörde bir binerlerse adam›n
tepesine kamuda on binerler. Dolay›s›yla bu piyasalar›n öncelikle geliﬂebilmesi için hem özel
sektörün hem kamu sektörünün denetim mantalitesini de¤iﬂtirmesi gerekir. ‹kisi de birbiri kadar
beterdir, kamu da özel sektör de. Özel sektör
derken genel kurumsallaﬂm›ﬂ büyük mekanizmalar› kastediyorum. Profesyonel yönetici gelece¤i yönetmek için almas› gereken kararlar›
birtak›m varsay›mlar üzerine al›r ama bu kararlar› al›rken sistematik ise kâr ve zarardan ba¤›ms›z
olmas› gerekir. Konuya bu yaklaﬂ›m› getirdikten
sonra Petkim özeline bakt›¤›m›zda mesela petro
kimya gelecek yönetimi aç›s›ndan çok önemli
bir sektör. Diyelim ki biz geçen y›l 500 milyon
dolara yak›n sat›n almada kontrat yapt›k. Sektör14 / 2005

de hem al›ﬂ hem de sat›ﬂlar kontratlarla yap›l›yor
ve yüzer gezer fiyatlarla yap›l›yor. Yani ürününüzün fatura kesti¤i tarihe kadar fiyat›n›n ne olaca¤›n› bilmiyorsunuz, sat›n ald›¤›n›z madde ambar›n›za dayanana kadar fiyat›n›n ne olaca¤›n›
bilmiyorsunuz. Gelece¤i yönetmeye en ﬂiddetle
ihtiyaç duyulan sektör burada söz konusu.
M. Rauf Ateﬂ Piyasay› özel sektör nas›l kullanabilir?
Volkan Ak› Özellikle ihracat için, hedge etmek için. ‹hracatta çok önemli bir enstrüman asl›nda. Hani tekstilciler sürekli kurlardan yak›n›yorlar. Biz maliyetlerimizi hesaplayam›yoruz,
çünkü dolar sürekli de¤iﬂiyor diyorlar. Halbuki
dünya bunu hedge ederek kullan›yor. ‹thalat›
belli, ihracat› aﬂa¤› yukar› belli. Bu noktada kendini hedge edebilecek bir opsiyon al›rsa sonuçta ileriye dönük olarak kendisini bir garantiye
alabilir. Bizim özellikle tekstil sektörü dövizle
oynama, dövizi kendi elinde tutma, dövizden
kazanma e¤ilimi oldu¤u için bunu uygulam›yor.

KENAN YAVUZ

Halbuki bu iyi anlat›lsa bugün ﬂikayet edilen bu
sorunu aﬂman›n en iyi yolu bu borsa herhalde
de¤il mi? Bilmem kat›l›r m›s›n›z?
Kenan Yavuz Kesinlikle. Baﬂka bir mekanizma yok. Ama temel ﬂey geliyor ülkenin üretim
gücü üzerine oturuyor. Üretim gücümüz gerçekten çok yetersiz. Üretimden kast›m sadece mal
üretimi de¤il hizmeti de onun içine koyuyorum.
Bilgiyi de onun içine koyuyorum. Dolay›s›yla
toplam varl›¤›m›z bu iﬂ için ortaya koyabildi¤imiz 2004 y›l›ndaki üretim gücümüz gerçekten
bu ülke için çok komik. Hollanda kadar üretemiyoruz. Bizim tar›m gücümüz ya da varl›¤›m›z
Hollanda’n›n kaç kat›na ç›kar? Yani akl› ve bilgiyi organizasyonlar›n içine yerleﬂtirerek katma
de¤ere dönüﬂtürmeyi bir türlü beceremedik.
Teknoloji ve bilgi üretiminde yetersiziz. Çünkü
bu alanlara kaynak aktarm›yoruz. Kendimizi geliﬂtirmeye, araﬂt›rmaya, marka yaratmaya, patente, bütün bunlara kafa yormuyoruz. Onlar›n peﬂinde koﬂmuyoruz. Onun yerine kafay› zaten
son 15 y›lda faizle, dövizle bozduk. Öyle bir düzende zaten 1990 ile 2001 aras›na bakt›¤›n›zda
Türkiye’nin en büyük ﬂirketlerinin gelirlerinin faaliyet d›ﬂ› gelirler oldu¤unu, bilançolar›n›n ve
gelir tablolar›n›n bu saçma düzenden beslenerek
güzelleﬂtirildi¤ini ve makyajland›¤›n› düﬂünecek
olursak öbürüne zaten ihtiyaç kalmam›ﬂ.
Üretim yaparak para kazanmak giderek güçleﬂtikçe, paradan para kazanmak kolaylaﬂt›kça,
insanlar›n konsantrasyonu ve yo¤unlaﬂt›klar›
alan hep oraya do¤ru kayd›. Döviz nereye gidecek, faiz ne olacak? Bir tane kata bir tane banka
kuray›m. Düﬂünün yani Türkiye koca ‹ﬂ Banka-

s›’n›n karﬂ›s›na bir dairede kurulmuﬂ bankay›
yüzde 100 mevduat garantisi vererek koydu.
Böyle bir haks›z rekabet olur mu? Dünyan›n neresinde görülmüﬂ bu? Böyle bir ﬂey olabilir mi?
Sonunda ne oldu? Yani herkes görüyordu bunu.
Yani Türkiye’nin bir duvara toslayaca¤› çok aç›k
bir ﬂekilde görülüyordu. Böyle 120 kilometre ile
gidiyorduk duvara do¤ru. Bunu yaﬂad› Türkiye.
‹nﬂallah bundan sonra bir daha yaﬂamay›z. Ama
dedi¤in gibi Türkiye’nin üretim gücünü süratle
art›rmas› laz›m. Aksi takdirde finansal sistemler
ülke ekonomilerini ray›na oturtamazlar.
Vedat Akgiray ﬁunu da hat›rlamak laz›m tabii
bu arada. Üretim gücünü art›rmak için de çok iyi
çal›ﬂan, yayg›n ve derin sermaye piyasalar› da
ﬂart. Önce üretim, sonra finansal geliﬂme de olmaz. ‹kisinin beraber olmas› gerek.
Kenan Yavuz Tabii ki ikisinin beraber yürümesi gerekiyor. Ama dedi¤im gibi birbirine
odaklanmas› gereken noktay›, o buluﬂma noktas›n› iyi yakalamak laz›m.
Aykut Demiray Biraz önce sordu¤unuz soruya karﬂ›l›k müsaade ederseniz ben ﬂöyle bir bilgi aktaray›m. Vadeli iﬂlem ve opsiyon borsalar›
türev araçlar›n›n ticaretine imkan sa¤layan örgütlenmiﬂ borsalard›r. Vadeli iﬂlemler baﬂlang›çta sadece tar›msal ürünler üzerine düzenlenmiﬂ,
daha sonra finansal araçlar ve riskin oldu¤u her
alanda ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak günümüzde vadeli iﬂlem ve opsiyon borsalar›nda a¤›rl›kl› olarak finansal ürünler üzerine dizayn edilmiﬂ türev
araçlar iﬂlem görmektedir. Emtia üzerine düzenlenmiﬂ vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinin toplam iﬂlem
hacmi içindeki pay› düﬂük kalmaktad›r. 2003 y›-
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Vedat Akgiray Petkim, yurtdıüında böyle vadeli kontratları herhalde bol bol kullanıyor, vadeli
alımlarda deùil mi?
Kenan Yavuz Evet. Ama geleceùi yönetmek anlamında bugünden birtakım riskleri almak mümkün
deùil söylediùim mekanizmalar nedeniyle. Petkim Türkiye’deki özel sektörün elinde de olsa, Tüpraü ya
da baüka bir kurum, gene yapamazlar. Benim en çok üaüırdıùım noktalardan biri de budur zaten.
Bizdeki elit, okumuü ya da bu iüleri yapan insanlar da farklı deùildir. Batı’da okuruz, gideriz yaüarız ama
buraya geldiùimiz zaman aynıyız. Yani belediye baükanı Harvard’da da okusa geldiùi zaman
kaldırımları yine yarım metre yapar. Buraya gelince biz her üeyi unutur ve yine biz oluruz. Eksiklikleri
tespit etmediùiniz zaman iyileütirmeye açık alanları bilemez ve kendinizi iyileütiremezsiniz. Dolayısıyla
ancak baüarabildiklerimizi deùil baüaramadıklarımızı konuüarak verimlilik yaratabilir ve geleceùi
yönetebiliriz. Dolayısıyla yapım gereùi de ben olaya her zaman biraz eleütirel yaklaüırım. Arkadaülar
bana bir bilgi verdiler. Londra’da Vadeli úülemler Borsası’nda serum plastiklerde iülem baülıyormuü
yakında. Plastik hammadde, polietilen gibi ürünlerde. Türkiye’de serum plastikler dediùimiz katı ürün
plastiklerin toplam 3 milyar dolar civarında bir ithalatı söz konusu ve bu ürünlerin tamamı kontratla
alınıp satılıyor ve fiyatların ne olduùu bilinmiyor. Herkes risk alıyor. Dolayısıyla bu noktada belki bu
piyasanın iüleyiüi ve mentalitesinin yerleümesi açısından gelecekte önemli bir açılım olabilir.
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Döviz kuru riski ve korunma
l›nda yap›lan ve dünyan›n
KOB‹’nin bütün dünyaya
nas›l mal satt›¤›n› görürsü500 büyük finansal olmayan
(TL)
1.360.000
nüz. Baﬂka bir ülkeyi bu
ﬂirketinin incelendi¤i araﬂt›ranlamda
bilmedi¤im için
ma sonuçlar›, ﬂirketlerin yüz1.350.000
30 Haziran
‹talya’y›
örnek
veriyorum.
de 92’sinin türev araçlar› kulvadeli kur
1.340.000
Ama Türkiye bu söylediland›¤›n› göstermektedir. Bu
¤im dönemde y›llarca hep
ﬂirketlerin yüzde 85’i faiz,
1.330.000
KOB‹’leri konuﬂtu ama
yüzde 78’i döviz, yüzde 23,5’i
1.320.000
bunlar›n önünü açacak hiçemtia ve yüzde 11’i hisse sebir ﬂey yap›lmad›. Bu innedi üzerine düzenlenen tü1.310.000
Spot kur
sanlar bankalar›n kap›lar›nrev araçlar› kullanmaktad›r.
1.300.000
Hamdi Ba¤c› Ayn› ﬂekilde
dan giremediler. 3 kuruﬂ
kredi kullanmak istedikleri
küçük iﬂletmeler için yap›lan,
1.290.000
zaman bunlar›n önüne inayaklaﬂ›k olarak 3 bin 500 iﬂ1.280.000
n›lmaz engeller konuldu.
letmeyi kapsayan araﬂt›rma
1.270.000
Yani hayatta bir ﬂeyi yok ki
da bunlar›n yaklaﬂ›k olarak
Mart
Nisan
May›s
Haziran
adam›n, bir makinesi var.
yüzde 50’sinin korunma amaYani ev getir, araba getir,
c›yla türev araçlar› kulland›ipotek getir falan filan gibi yani inan›lmaz baz›
¤›n› gösteriyor. Ben az önceki konuyla ilgili olaﬂeyler istendi. ‹kinci boyutu da destekleyemedirak da ayr›ca bir ﬂey söylemek istiyorum. Bah¤imiz gibi 1994 ve 2001 krizleriyle KOB‹’lerin
setti¤imiz sorunlar, yani çok yüksek reel faiz
küçük sermayelerini emdik, yok ettik ve bu inhadleri, bankalar›n fonksiyonlar›n› tam olarak
sanlar›n enerjisini al›p bir yerlerde tükettik. Bu
yerine getirememesi gibi hususlar asl›nda finaniki krizin en büyük ma¤durlar› KOB‹’lerdir. 1994
sal sistemimizin mimarisinde o zaman ortaya ç›ve 2001 krizlerine bakt›¤›m›z zaman, özellikle
kan aksakl›klar›n bir sonucu diyebiliriz. E¤er biz
2001 krizinden sonra kendi gayretleriyle kendifinansal sistemimizin mimarisini o dönemde çok
lerini geliﬂtirmiﬂ yüzlerce KOB‹’mizin nas›l keleiyi bir ﬂekilde yapm›ﬂ olabilseydik, finansal sispir fiyata el de¤iﬂtirdi¤ini gördük. Gerçekten çok
tem fonlar› çok etkin bir ﬂekilde, etkin alanlara
üzücü yani. Bu sermayeyi yok etmek için elimiztahsis edecek, gerçek anlamda sermayesine kâr
den geleni yapt›k. Önümüzdeki dönemde Türkigetirebilecek ﬂirketlere tahsis ederek ülke büyüye’nin KOB‹’leri gerçek olarak, sistematik olarak
mesine katk›da bulunacakt›.
kaynak aktararak desteklemesi laz›m. Çünkü arAncak o dönemde anlad›¤›m›z kadar›yla ve
t›k öyle evrensel standartlarda, öyle 50 milyar
sonradan gördü¤ümüz kadar›yla, finansal sistedolarl›k, 100 milyar dolarl›k bir tane ﬂirket yaratmimizin mimarisi, finansal sistemin etkin bir ﬂema ﬂans›m›z yok. Geçmiﬂte KOB‹’leri desteklekilde çal›ﬂmas›n› engellemiﬂ ve bunun sonucunmedik de ne oldu? Büyük ﬂirket yaratabildik mi?
da hepimizin bildi¤i gibi topluma çok yüksek bir
Yani bugün dünya ligine sunabildi¤imiz bir tane
maliyet olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Ben borsam›z›n
ﬂirketimiz var m›?
kurulmas›n› finansal sistemimizin etkin çal›ﬂmas›
Aykut Demiray ﬁimdi konu belki az›c›k sap›yönünde at›lm›ﬂ bir ad›m olarak görüyorum. Aryor ama bir ﬂey söylemek istiyorum. Çünkü sat›k risk yönetimi dedi¤imiz ﬂey insanlar›n ihmal
y›n genel müdür desteklemedik KOB‹’leri dedi.
edebilece¤i bir ﬂey de¤il. Bu hizmeti bir sistemin
Kat›l›yorum kendisine ama ﬂu birkaç vurguyu da
reel sektöre sunmas› gerekiyor. Bu de¤erli bir
yapmadan geçemeyece¤im. Zannediyorum 2002
hizmet ve borsam›z›n amac› da bu de¤erli hizy›l› ortalar›yd›. Daha Türkiye bu kadar iyi de¤ilmeti finansal sistemimizin reel sektöre sunabildi. Önümüzü bu kadar netlikte görebiliyor de¤ilmesini sa¤lamak.
Kenan Yavuz Müsaade ederseniz ben bir ﬂey
dik. Mesela biz ‹ﬂ Bankas› olarak ilk olarak gittik küçük iﬂletmeler kredisi diye bir ﬂey ç›kard›k.
söylemek istiyorum. Türkiye’nin gelecekte bana
18 aya hatta 36 aya kadar sabit faizli, ayl›k geri
göre art›k büyük markalar ve büyük ﬂirketler yaödemeli kredileri birtak›m ticaret odalar› ve saratabilme ﬂans› kalmad›. Dolay›s›yla Türkiye’nin
nayi odalar›yla anlaﬂmalar imzalamak suretiyle
gelecekte stratejik olarak önüne koymas› gereKOB‹ niteli¤inde firmalara, küçük k’s›na do¤ru
ken en önemli ﬂey KOB‹’ler. Yani Bat›’da da bu
verir olduk. Epeyce de bir para verdik. Tabii çok
böyle, ‹talya’ya bakt›¤›n›z zaman ‹talya bir KOB‹
büyük de¤il, yani büyük ama ‹ﬂ Bankas› büyükcennetidir. Yani Fiat’›n ve 1-2 tane ﬂirketin d›ﬂ›nlükleri içinde çok büyük say›lmayabilir. Bizi tada ‹talya’ya gitti¤iniz zaman yüzlerce, binlerce
16 / 2005

kip eden bankalar oldu. ﬁunu söylemeye çal›ﬂ›yorum. Evet, genel olarak hakl›s›n›z ama hiçbir
ﬂey de yap›lmad› de¤il. Birinci vurgum bu. ‹kincisi de ﬂu. Bugün bankalar likit, bankalar kredi
vermek istiyor. Özellikle de KOB‹’lere kredi vermek istiyor. Yayg›n finansman yapmak istiyor.
Çünkü yüzlerce milyon dolar› bir firmaya vermektense bunu 1000 tane 2000 tane firmaya vermeniz riski da¤›tman›n çok ak›ll›ca bir yolu.
Bankalar›n üzerine do¤ru bir ﬂekilde bir elbise
giydirildi.
Anglosakson modeli diye adland›r›lan bir denetim modeli kondu. Bu da iyi, buna da sözüm
yok. Fakat iﬂte reel sektör de KOB‹ de karﬂ›n›za
nas›l geliyor biliyor musunuz? Küçücük bir bilançoyla geliyor. Yani oldu¤undan da küçük bir
bilançoyla geliyor. Kay›t d›ﬂ› oldu¤u için. Ve diyor ki bana k›zar. Ama dönelim öbür taraftan da
bizim elimizi kolumuzu ba¤layan risk yönetimi
var, müfettiﬂler var, o var, bu var, her ﬂey var.
Dolay›s›yla yani ﬂu anda yakalad›¤›m›z ivmenin
devam› için kay›t d›ﬂ› denen belay› ekonomimizin üzerinden atmam›z laz›m. San›yorum her ülkede az veya çok bir kay›t d›ﬂ›l›k vard›r ama
Türkiye’de bu biraz çokun çoku. Finans sektörünün biraz tereddütlü davranmas›n›n sebeplerinden biri de budur.
Kubilay Temuçin Bir kere kanunlar bile asl›nda ekonomik büyümeye katk› sa¤lamak üzere halk›n tasarruflar›n›n kanalize edilmesi ve ayn› zamanda bu tasarruflar›n korunmas› amac›yla
yaz›lm›ﬂ. Yani kanunun maddelerine de bakt›¤›n›z zaman hem Bankalar Kanunu’nun hem de
Sermaye Piyasas› Kanunu’nun, reel sektör ile
mali kesim elman›n iki yar›s› olarak gösterilmiﬂ.
Zaten bizde de ç›kan krizler dikkat edilirse bunlar›n bir taraf›nda olan bozulma dolay›s›yla di¤er
taraf› da bozan krizlerdir. E¤er mali kesim s›hhat
ve sa¤l›¤a kavuﬂacaksa, reel sektör ﬂirketleriyle
ve kurumlar›yla sa¤l›¤a s›hhate kavuﬂamazsa, di¤er taraf›n sa¤l›¤a s›hhate kavuﬂmas› da son derece güç ve zaman al›c› bir iﬂ oldu¤unu anlamam›z laz›m.
Konuya o ﬂekilde yaklaﬂ›rsak geçmiﬂte yaﬂad›¤›m›z bankac›l›k veya mali kesim krizlerinin
de sonuçlar›n› daha bir somut olarak görürüz.

KOB‹’ler konusunda da Kenan Bey’in söyledi¤i
eksiklik var, herkesin bildi¤i bir ﬂey. Ama bir sanal piyasa KOB‹’ler için de bir organize piyasa.
Biliyorsunuz çal›ﬂ›yoruz o konuda. KOB‹’lerin
hem hisse senetlerinin hem de di¤er menkul
k›ymetlerinin, borçlanma ve di¤er senetlerinin
iﬂlem görece¤i bir elektronik iﬂlem platformu
ﬂeklinde çal›ﬂacak bir piyasan›n yine özel ﬂirket
statüsünde oluﬂmas› konusu. Asl›nda yavaﬂ yavaﬂ ﬂirket kuruluﬂu noktas›na yaklaﬂmakta. Burada da hem reel sektör taraf›, TOBB ve di¤er odalar, hem de mali kesim olan iﬂte arac› kurum ve
bankalar›n üyesi bulundu¤u birlikler hemfikir
vaziyetteler.
Tabii ki eksi¤imiz bu kay›t d›ﬂ›l›k nedeniyle
bunlar›n mali tablolar›n›n gerçe¤i yani oldu¤u
durumu tam yans›tma eksikli¤i. Tabii onlarda bir
rehabilitasyon gerekiyor. K›smen de bildi¤im kadar›yla bu konuda çal›ﬂmalar da var. ﬁimdi bu
rehabilite olan KOB‹’lerin bünyelerini k›smen
iyileﬂtirdikten sonra, kay›tlar›n› mümkün oldu¤u
kadar kay›t içine almak suretiyle, sermaye piyasalar›ndan fon toplama imkan› do¤acak. Bankac›l›k d›ﬂ›nda, art› olarak. Zaten esas fon sa¤layacak yer yine bankac›l›kt›r Türkiye’de. Sermaye
piyasalar› daha uzun bir zaman, süreç içinde geniﬂ olarak sa¤lanabilir. Çünkü her ﬂirket gelmi-

M. RAUF ATEﬁ Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan Capital Dergisi Yay›n Direktörü
M. Rauf Ateﬂ, VOB’un kurumsaldan
KOB‹’lere ve bireysel yat›r›mc›lara kadar
neler getirece¤i konusunda bu toplant›n›n
önemli bir iﬂlev görece¤ini belirtti.
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yor sermaye piyasas›na. Her ﬂirket kredi almaya
baﬂvurabiliyor ama sermaye piyasas›na gelmiyor. Önemli olan yine organize bir piyasa ﬂeklinde bu hizmeti sunabilmek. Bunlara imkan› olan,
kendisini rehabilite eden, kay›t d›ﬂ›l›k sorununu
halleden, muhasebesini uluslararas› kurallara
yaklaﬂt›ran, ba¤›ms›z denetim vesaire yapt›ran
KOB‹’lerin hem sermaye piyasas›ndan yararlanma hem de marka yaratma imkan› da olacakt›r.
Çünkü bunlar›n birço¤u giriﬂim ﬂirketi dedi¤imiz, bugünden pek ne baﬂaraca¤› bilinemeyen,
gelecekte esasen baﬂar›l› olup olamayaca¤› ortaya ç›kan yeni fikirler üzerine tesis edilmiﬂ iﬂletmeler, giriﬂimler.
Esas bunlara kaynak vereceksin. Bunlara
kaynak aktaranlar da risk ald›klar›n› bilecekler
ama o ﬂirket gelecekte yapt›¤› bu projeyle
önemli bir at›l›m yaparsa marka da olacak. Ona
yat›r›m yapanlar da kazanacak, o ﬂirketin kurucular› da kazanacak. ‹ﬂte en meﬂhur örnek, hep
söylendi¤i için söylüyorum, Microsoft’un sahibinin olay›. Microsoft hala bir projeyken NY Borsas›’n›n bile kabul etmedi¤i Nasdaq’da kabul gören fakat ondan sonra da ﬂimdi NY Borsas› ça¤›rd›¤› halde gitmeyen dünyan›n en zengin örne¤i. Bu iyi bir örnek, hepsi böyle olacak diye
bir ﬂey yok. Bunlar Türkiye’de de olur. Çünkü
giriﬂim sermayesi yat›r›m ortakl›¤› dedi¤imiz ﬂeyler var. O konuda da baz› k›p›rdanmalar görüyoruz. Hatta ‹ﬂ Bankas› grubunun kurdu¤u giriﬂim
sermayesi ortakl›¤› var. Giriﬂim yapacak ﬂirket
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ar›yoruz deniyor gazetelerden okudu¤um kadar›yla. KOB‹ diye bir giriﬂim sermayesi yat›r›m ortakl›¤› ﬂemsiyesi kuruldu. Bizzat zaten iﬂ dünyas›n›n kurdu¤u ve iﬂ dünyas›n›n sermaye enjeksiyonuyla iﬂtirak etmek suretiyle bu tür ﬂirketlerin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›¤› bir müessese.
Bizim yapaca¤›m›z piyasa ise bütün bu ﬂirketlerin hisse senetleri ve ihtiyaç duyulursa di¤er
borçlanma senetlerinin tedavül edebilece¤i bir
sistemin oluﬂturulmas›. Yani dolay›s›yla bütün
bunlar›n tamamlanmas›yla bence resim biraz daha olgunlaﬂm›ﬂ hale gelecek. Biz istihdam› art›racaksak, büyümeyi sa¤layacaksak bunun KOB‹’ler yoluyla yap›laca¤› ortada. Kald› ki Bat›
dünyas›nda da böyle. Orada da esasen büyümeyi, istihdam› art›ran ﬂirketlerin ço¤u KOB‹ statüsünde. Tabii orada anlad›¤›m kadar›yla KOB‹
kavram› biraz daha yukar›da.
M. Rauf Ateﬂ Bizde KOB‹’ler ‹zmir’de kurulan
bu borsadan nas›l yararlanabilirler? Bu dergiyi
okuyan okurlara, iﬂadamlar›na ve yöneticilere,
bu iﬂte eme¤i geçen bir yönetici olarak ne öneriyorsunuz?
Kubilay Temuçin Biraz önce Hamdi Bey’in
bahsetti¤i gibi hangi sektörde hangi faaliyeti yap›yorsa, o sektörle ilgili baz› risk durumlar› baz›nda, dövizle iliﬂkili bir riskleri varsa o bazda,
faize iliﬂkin bir riskleri varsa o bazda tüzel kiﬂilik olarak yani ﬂirket anlam›nda buradaki sözleﬂmelerden alarak veya satarak kendi risklerini minimize etme veya riskten kaç›nma imkanlar›n›

sa¤layabiliyorlar. Yani KOB‹’ler herhangi baﬂka
bir ﬂirketten farkl› de¤il yararlanma anlam›nda.
M. Rauf Ateﬂ Yani her ﬂirket bundan yararlanabilir mi?
Vedat Akgiray KOB‹’ler için daha uygun.
Riskleri en gerçek yaﬂayanlar küçük ﬂirketlerdir.
Büyük ﬂirketler dünyan›n her yerinde aﬂa¤› yukar› statüyü koruyan konumundad›r. Ülkeyi yürütenler alttan gelen, küçükken büyüyen ﬂirketlerdir. Riskleri yaﬂayan onlard›r. Çünkü ya baﬂar›l› olacak ya da olamayacakt›r. Riski gerçekten
yaﬂayan. Dolay›s›yla riski yönetmeye yarayan
enstrümanlar› sunan bir piyasa KOB‹’ler için daha gerekliydi ve daha faydal› olacakt›r diye düﬂünüyorum ben. E¤er lay›k›yla kullan›labilirse.
Dolay›s›yla KOB‹’lere destek oluyor asl›nda Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› bir anlamda. Büyük ﬂirket,
pazar› var, paras› var. Bankalara eriﬂimi daha
güçlü. Onun pek ihtiyac› olmayabilir.
M. Rauf Ateﬂ Peki Kenan Bey sizin Petkim
olarak ihtiyac›n›z oluyor mu?
Kenan Yavuz Petrokimya bu iﬂ için bir numara. Biçilmiﬂ kaftan. Hem al›ﬂta hem sat›ﬂta fiyat›n
ne olaca¤›n› bilmiyoruz. Fikslenmiﬂ bir fiyat yok.
Biz de iç piyasada önümüzdeki dönemde müﬂterilerimizle kontrat yapaca¤›z. Müﬂterilerimize
gelece¤e yönelik formüllere dayal› kontratlar imzalatmay› planl›yoruz. Dolay›s›yla müﬂterilerimizde KOB‹’ler daha a¤›rl›kta. Onlarla bu kontratlar rahatl›kla geliﬂtirilebilir ise Vadeli ‹ﬂlemler
Borsas›’nda de¤erlendirebilirler diye düﬂünüyoVEDAT AKGúRAY “Müsaade ederseniz
biraz Chicago’dan bahsedeyim. Chicago, bu
iüin en eskilerinden ve en geliümiüi üu anda.
Yani dünyadaki türev iüleminin büyük miktarı K.
Amerika’da ve Chicago’da oluyor. úyi bir
geliümiülik seviyesine geldikten sonra artık,
borsa ve borsaya iliükin kurumlar, bankalar vs o
hale geliyorlar ki ihtiyaç olan her kontrat anında
sunulabilir piyasaya. Mesela ne bileyim,
donmuü sıùır iükembesi, portakal suyu, biliüim
kaùıtları endeksi kontratı, hepsi var. Türkiye’de
úMKB spot piyasamız büyüdükçe, döviz
piyasası zaten var, faiz var, özel sektör tahvilleri
gelmek üzere düüüyor faizler sonuçta. Talep ve
ihtiyaç olacaktır. Olduùu anda VOB hazırsa
kontratları hemen sunabilmeye yasal altyapıyla,
kurumsal altyapısıyla çok hızlı geliüir. Nasıl
úMKB ilk yıllarda süper bir geliüme gösterdi,
sonra o karanlık döneme girdik. VOB da tahmin
ediyorum çok hızlı geliüir ve úzmir’de ya da
ústanbul’da olması hiç önemli olmaz. Fakat bu
talebi karüılamaya hazır olmak lazım.
Ankara’nın da hazır olması lazım, VOB’un da.”

rum.
Volkan Ak› Dünyada bunun örnekleri var.
Mesela Chicago Borsas› örne¤ini herkes bilir. Piyasalara olan katk›s› ve oradaki etkinli¤i konusunda dünyay› bile etkileyen, herkesin takip etti¤i sonuçlar ç›k›yor. Acaba bunlardan örnekler
verebilir miyiz? Nas›l çal›ﬂ›rlar ve piyasaya, o ülkenin ekonomisine nas›l katk›lar yaparlar?
Vedat Akgiray Kat›ld›¤›m her panel bu konuyla ilgili ﬂu inanc›m› pekiﬂtirdi. Bu tür piyasalar hakikaten fevkalade yararl›. Ve öne sürülen
sak›ncalar›, riskleri ve tehlikeleri esas›nda yok.
Ben akademisyen ﬂapkamla daha rahat konuﬂabilirim. Çünkü denetleyen yok, k›zan da olmaz
san›r›m. Çünkü bak›n bir risk varsa, risk fiyatla
ilgili olsun, sat›ﬂla ilgili olsun. Risk yok olmaz.
O riski illa ki birisi taﬂ›yacakt›r, birisi üstlenecektir. Önemli olan o riski üstlenmeye haz›r ve raz›
olan kesime o riski aktarmaya, transfer etmeye
yarayacak mekanizmay› oluﬂturmakt›r. Bu da
borsad›r.
Bu borsan›n hayata geçirilmiﬂ olmas›yla yeni
bir riskli oyun sahas› oluﬂturmuyoruz, esas›nda
ülke genelinde toplam risklerimizi daha iyi yönetme, dolay›s›yla makro tehlikeleri bertaraf
etme gücümüzü art›rm›ﬂ oluyoruz esas›nda.
Böyle görmek laz›m. Vadeli iﬂlem riskli, opsiyonlar riskli, girerken dikkatli olmak laz›m, spekülatörler riskli. Bunlar do¤ru laflar fakat neticeyi belirleyen laflar de¤il esas›nda. Ben talebeyken y›llar önce Amerika’da, birkaç yüz dolar çok
k›ymetliydi o zaman, birkaç yüz dolardan birkaç
bin dolar kazand›¤›m opsiyonlarla o birkaç bin
dolar› çok h›zl› ﬂekilde kaybettim icab›nda. Bu
böyle. Ama zaten birkaç yüz dolar›m vard› kaybedece¤im. Kendime yeni bir risk oluﬂturmad›m. Dolay›s›yla birkaç ad›m› düﬂünürsek esas›nda hiçbir sak›ncas› olmad›¤›n› ve ekonomik
art› de¤erinin çok büyük oldu¤u kesin, bu her
ﬂekilde ispatlanabilir ve savunulabilir. Ülkemizde riskler var. ﬁimdi faizler düﬂüyor, enflasyon
düﬂüyor, kur belli bir istikrara girdi. Fakat düﬂtükçe yüzde risklerinin önemi art›yor.
Bugün Türkiye’de herhangi bir firman›n faiz
riskini, döviz kuru riskini yönetme ihtiyac› her
zamankinden daha büyük ve bu riski yönetmenin baﬂka hiçbir yolu yok. ‹ki yolu var. Ya çok
zengin bir arkadaﬂ›n›z olur size para verir ya da
borsada olur. Bankas› olanlar bile riski yönetemiyorlar. Bu do¤an›n, piyasan›n bir gerçe¤i. Fakat burada hem SPK’ya ve daha çok VOB’a düﬂen büyük görevler var. Yani düzenleyen ve yapan kurumun vizyonunun ve görüﬂünün daha
uzun soluklu olmas› laz›m. Hem vade çeﬂidi ba2005 /

19

k›m›ndan hem kontrat tipi bak›m›ndan çeﬂitleri
art›rmak gerekiyor. Yani bir talep olacaksa
VOB’un o talebi hemen karﬂ›l›yor olmas›n› temenni ediyoruz. Mesela alt› ayl›k bir kontratlar›
var. Belki dokuz ay talep var. Haz›r olmak laz›m.
‹ﬂlem hacmi az olur, geç olur, bence hiç önemli
de¤il. Sunulan bir kontrat baﬂar›s›z olur, olsun.
Sunulsun baﬂar›s›z olsun. Sunulmamaktan daha
iyidir. Yani hem piyasa sizi zorlas›n hem de sizin buna haz›r olman›z çok önemli bu iﬂin büyümesi için. Yani bu iﬂi en iyi bilenler VOB’da
çal›ﬂanlar de¤il, en iyi bilenler piyasad›r. Yani
hiç vadeli kontrat laf›n› duymam›ﬂ bir Petkim çal›ﬂan›, bir tekstil çal›ﬂan› bu iﬂi asl›nda sizlerden
daha iyi biliyordur. Bu hadiseyi böyle görürsek
geliﬂmeyi daha sa¤l›kl› yapar›z gibi geliyor bana.
Bir tek finans piyasalar›ndaki enstrümanlar için
de¤il, reel sektör için de önemli bu. Yani bu¤day var, pamuk var ﬂimdi. Yar›n petrol olur, metaller olur. Farkl› endeksler olur. Farkl› para birimleri olur. Hepsi olacak.
M. Rauf Ateﬂ Geliﬂmiﬂ bir borsada kontrat say›s› hakk›nda ne söyleyebiliriz? Yüzlerce mi?
Miktar ya da çeﬂit olarak nedir? Burada dört tane var de¤il mi çeﬂit olarak?
Vedat Akgiray Yedi olacak ama. ‹ki faiz, iki
döviz, bir endeks, iki tar›msal. Dört sektör, yedi
kontrat.
M. Rauf Ateﬂ ‹deali, olmas› gereken nedir?
Kubilay Temuçin VOB’a yönelik zaten yeni
kontratlar konusunda bundan sonra bir çal›ﬂmam›z de¤il, VOB’la beraber çal›ﬂmam›z söz konusudur. Sistem bir kere ﬂöyle çal›ﬂ›yor. Öneri
VOB’dan geliyor prosedür olarak, SPK de¤erlendirdikten sonra onayl›yor. Bu ﬂekilde oldu¤u
için. Ama bizim söyledi¤imiz, ﬂu kontratlar, ﬂu
Faiz vadeli iﬂlem sözleﬂmesi ile korunma örne¤i
Sözleﬂme büyüklü¤ü: 10 milyar TL
‹ﬂlem fiyat›: 96.900 TL
Portföy yön.

500 milyar TL’lik
bono portföyü

Bono portföyünün
de¤eri azalacakt›r
(486 milyar TL)

Korunma amac›yla 100 adet
k›sa pozisyon (D‹BS 91)

V‹S pozisyonu kapat›l›r

Bonoya dayal›
vadeli iﬂlem
sözleﬂmesi satar

V‹S’den kâr
elde edilir
(12 milyar TL)

20 Ekim 2004
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Faizler

Baﬂlang›ç teminat›: 200 milyon TL/sözleﬂme
Son uzlaﬂma fiyat›: 95.700 TL

2 ay sonra

20 Aral›k 2004

Fon yöneticisi
VOB’da ald›¤› k›sa
pozisyon sayesinde
spot piyasada maruz
kald›¤› 14 milyar
TL’lik zarar›n 12
milyar TL’sini
karﬂ›lam›ﬂt›r.

ﬂeyler üzerinde ﬂimdiden haz›rl›klara baﬂlay›n
ﬂeklindedir. Ve nitekim VOB’da bilebildi¤im kadar›yla baz› haz›rl›klar var. Yani bu demin bahsedilen noktada kalmaz zaten, kalmas› da mümkün de¤il.
M. Rauf Ateﬂ Geliﬂmesi için daha neler yap›lmas› gerekiyor? Önerileriniz var m›?
Kubilay Temuçin Geliﬂmesi ﬂu. Kontrat bak›m›ndan çeﬂitlili¤i, ilave sektörler olmas›. Bir de
ﬂu var. ‹htiyac› yak›n takip edip, haz›r olup kontrat üretme ve bunu devreye sokabilme h›z›d›r.
M. Rauf Ateﬂ Yasal ve altyap› olarak bir eksikli¤i yok de¤il mi?
Kubilay Temuçin Hay›r yok. Burada belki
kontrata dayanak teﬂkil eden ürünün veya objenin diyelim onun özelli¤i, bir fiyat›n›n serbestçe
belirleniyor olmas› çok elzem. Yani bir taraf›n
bir tekel ya da bir ﬂekilde baﬂka belirleyici bir
unsur olmamas› laz›m.
Aykut Demiray Ben müsaade ederseniz bir
iki noktaya dikkat etmek istiyorum. Genel müdür dedi ki ucuz olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu son derece önemli bir söz. Gerçekten de arac›l›k hizmetinin mümkün mertebe ucuzlamas› laz›m Türkiye’de. Yaﬂanan sorunlar›n bir k›sm›nda da bu
finansal arac›l›k hizmetinin maliyetlerinin yüksekli¤i vard›r. Bankalar üçe al›r beﬂe satar, sanki
aradaki iki bankaya kal›yormuﬂ gibidir ama de¤ildir. Netice olarak ucuz olmaya çal›ﬂ›yoruz demeniz beni do¤rusu haddim olmayarak memnun etti. ‹kincisi bu tür piyasalar›n bir önemli
baﬂka özelli¤i de tabii ilerideki fiyatlar›n nas›l
oluﬂaca¤› yönünde bir fikir vermesi ki iﬂte bu vade bilincinin yerleﬂmesiyle de eklemlendirilebilir. ‹lerideki fiyatlar›n nas›l oluﬂaca¤› hakk›nda
bir fikir vermesi istikrara katk›da bulunacakt›r.
‹nsanlar›n tav›r almas›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Bir de
geliﬂmeye engel ya da teﬂvik ne var, san›yorum
ki vergi avantaj› var. Bir iki y›ll›k vergi avantaj›
var. Bunun da vurgulanmas› bu toplant› kapsam›nda herhalde yararl›d›r. Onun detaylar›n› say›n genel müdür söyledi.
Volkan Ak› Hamdi Bey, san›r›m sizin ekleyecekleriniz vard›.
Hamdi Ba¤c› ﬁimdi burada hocam›z›n söyledikleri çok önemli asl›nda. ﬁimdi VOB olarak piyasan›n taleplerine haz›r olmak durumunday›z.
Çünkü bizim amac›m›z ﬂu: Türkiye’de risk yönetimine olan ihtiyaç nerelerde, hangi sözleﬂmeleri kote edebiliriz, sürekli olarak bunlar› araﬂt›r›yoruz. Ve talep oldukça, örne¤in enerji piyasas›nda bir liberalleﬂme oldu¤u zaman bizim çok
önemli enerji kontratlar›m›z› borsam›zda görebilece¤iz. Sizin az önce sormuﬂ oldu¤unuz çok

VOLKAN AKI “Tekstilciler sürekli kurlardan
yak›n›yorlar. Biz maliyetlerimizi
hesaplayam›yoruz, çünkü dolar sürekli
de¤iﬂiyor diyorlar. Halbuki dünya bunu
hedge ederek kullan›yor. ‹thalat› belli, ihracat›
aﬂa¤› yukar› belli. Bu noktada kendini hedge
edebilecek bir opsiyon al›rsa sonuçta ileriye
dönük olarak kendisini bir garantiye alabilir.”

önemli bir soru var. Yani fiilen bu ne iﬂe yar›yor?
Yani ekonomide s›radan vatandaﬂ› etkiliyor mu
bu? Bu çok önemli bir soru. Yani gerçekten teorik olarak bakt›¤›m›z zaman finansal sistemin
etkin iﬂlemesini sa¤l›yor. Peki etkin iﬂleyen finansal sistem ne? Bir fayda sa¤l›yor mu? Ne tür
bir fayda sa¤l›yor? Bunlara bakmak laz›m. S›radan insanlar yani konunun d›ﬂ›ndaki insanlar, finansal sistemin faydas›n› çok hissetmiyor olabilirler. Ama finansal sistemin iyi geliﬂti¤i bir ülkede yaﬂayan bir vatandaﬂ› ele alal›m.
Türkiye’deki bir iﬂletmeyi ele alal›m. O zaman aradaki fark› çok rahatl›kla görebiliyoruz.
Ben ﬂimdi Alan Greenspan’in bir sözüyle devam
etmek istiyorum. Vadeli iﬂlemlerin, türev iﬂlemlerin finansal sistem taraf›ndan kullan›lmas› iyi
midir kötü müdür türünden bir soruya verdi¤i
bir cevap olsa gerek ki ﬂunu söylüyor. Finansal
sistemde türev araçlar›n kullan›lmas› iyidir diyor.
Finansal sistemin esnekli¤ini art›r›yor. Finansal
sistemin esnekli¤inin artmas›, onlar›n kriz dönemlerinde iflas etmelerinin önüne geçiyor ve
dolay›s›yla o dönemlerde de ekonomiye hizmet
etmesini sa¤l›yor. Dolay›s›yla ekonomik büyümeye katk› sa¤l›yor. Bu Alan Greenspan’in görüﬂü ve teorik olarak da bu böyle. ﬁimdi Amerika’da bir vatandaﬂ sabah kalkt›, kahve içti. Kahvenin fiyat›n›n en son ne zaman de¤iﬂti¤ini bilmez. Do¤algaz› kulland› kahvesini ›s›tmak için.
Do¤algaz›n fiyat› en son acaba ne zaman de¤iﬂti? Arabas›n› çal›ﬂt›rd›, benzin kulland›. Benzin fiyatlar› uluslararas› piyasalarda düﬂüyor kalk›yor
ama nihai tüketiciye yans›rken bir istikrar var.
ﬁeker kulland›, yine ayn› ﬂey. Veya en önemlisi

finansal sistemin sundu¤u hizmetler. Finansal
sistem nas›l bir hizmet sunuyor? Diyor ki iﬂte
ben ev kredisi kullanaca¤›m. Finansal sistem buna uzun vadeli bir kredi sunabiliyor. ‹stedi¤i faiz ﬂeklinden. Sabit sunabiliyor, de¤iﬂken sunabiliyor, ön ödemeli sunabiliyor, 10 y›l sonra geri
kalan ana paras›n› ödemeli envai çeﬂit ﬂekilde
yap›land›rabiliyor bu krediyi. Tüketicinin ihtiyac›na hangisi uygunsa bunu yap›land›rabiliyor.
Finansal sistemin tüketiciye bu ürünü sunmas›n›n nedeni ne?
Finansal sistemdeki kurumlar kendi risklerini
etkin bir ﬂekilde idare edebilecek araçlara sahip
de onun için sunabiliyorlar. Dolay›s›yla finansal
sistemin geliﬂmiﬂ olmas› burada tüketicilere de
ilave bir katma de¤er olarak yans›yor. Finansal
sistemin geliﬂmiﬂ olmas› sadece türev araçlar›n
varl›¤›n› de¤il, tabii birçok altyap›n›n varl›¤›n›
gerektirir ama türev araçlar›n da finansal sistem
içinde yer almas› bunlar›n sunabilece¤i hizmetin
kalitesini çok önemli derecede art›r›yor. Bu nedenle fiilen ne sa¤l›yor diye bakt›¤›m›z zaman,
fiilen daha kaliteli bir hizmet almam›z›, daha seçeneklerimize uygun, daha esnek yap›lara kavuﬂmam›z› sa¤l›yor.
Volkan Ak› Bu perspektifte o zaman e¤er
h›zla geliﬂtirebilirsek enflasyon sorununun çözülmesinde, fiyat istikrar›n›n Türkiye’de sa¤lanmas› gibi konularda da katk›s› olacak.
Hamdi Ba¤c› Enflasyon ayr› bir olay. Enflasyon parasal bir olay. Fiyat istikrar›yla, bireysel fiyat istikrar›yla genel fiyatlar yükseliﬂini ay›rmam›z gerekiyor.
Vedat Akgiray Ama bir katk› olacaksa olumlu olacak.
Hamdi Ba¤c› Tabii, tabii. Enflasyon dedi¤imiz ﬂey sonuçta parasal bir olayd›r. Genel teorik
kabul görmüﬂ. E¤er parasal göstergeleri kontrol
alt›nda tutmazsak fiyatlar genel seviyesi yükselebilir. Ama göreli fiyatlardaki de¤iﬂim tüketiciyi
incitecekse, tüketici isterse o göreli fiyatlardaki
de¤iﬂimden korunabilir. Yani bir risk var orada
ve o riskten korunabilir. Yani ﬂunu demek istemiyorum. Ne kadar sorumsuz para politikas› izlersen izle yeter ki türev araçlar varsa enflasyon
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olmaz de¤il. Ama mevcut çerçevede enflasyon
yok dedi¤imiz ülkelerde de göreli fiyatlar ﬂiddetli bir ﬂekilde dalgalan›yor. Yani bugün bir tane
portakal suyuna iki tane kuruyemiﬂ al›yorsak ertesi gün belki yar›m tane kuruyemiﬂ alabiliriz.
Yani bu dalgalanan bir ﬂey. Ama fiyatlar genel
seviyesi kontrol alt›nda tutuluyor. Göreli fiyat
dalgalanmalar›ndan türev araçlar vas›tas›yla korunmak mümkün. ﬁimdi son y›llarda bir geliﬂme
var. Amerika’da genellikle ﬂube bankac›l›¤› a¤›rl›kl›d›r. Her resesyon döneminde üç beﬂ bin tane ﬂube bankas› risklerini iyi idare edemedikleri
için batard›.
Ancak bu risk yönetiminin etkinleﬂmesi sonucunda, 2000-2001 y›llar›nda da orada bir resesyon yaﬂand›¤› kabul ediliyor, bat›ﬂ say›s› son
derece azalm›ﬂ. Yani bu da ﬂunu gösteriyor. Türev araçlar faydal› olup olmad›¤› belli olmayan
bir ﬂey de¤il, fiilen insanlar›n hayat›n› kolaylaﬂt›ran, çok iyi kullan›ld›¤› zaman çok iyi sonuçlar
verebilen, çok de¤erli finansal araçlar. Yani bunu ne kadar iyi kullanabilirsek finansal sistemimizin esnekli¤i o kadar artacak. Finansal sistemimizin esnek olmas› demek 2001 türü krizlere yakalanma ihtimalimizi azaltacak demektir. Bir de
vergi konusu var.
Biraz da orada geniﬂ bir perspektiften bakmak gerekiyor. Yani vadeli iﬂlemlere haz›r hale
gelmek için birçok alanda bir çal›ﬂma yürütmek
gerekiyor. ‹ﬂte muhasebesi, arac› kurumlarda izlenmesi, vergisi. ﬁu an itibariyle geldi¤imiz noktada bütün bu konularda çok önemli ilerlemelerin sa¤land›¤›n› görüyoruz. Muhasebe konusu
zaten Sermaye Piyasas› Kurulu’nun tebli¤leri ile
düzenlenmiﬂ vaziyette. Uluslararas› standartlara
uygun bir ﬂekilde düzenlenmiﬂ vaziyette. Bu çok
önemli. Neden önemli? Çünkü baz› iﬂletmeler türev araçlar› bilançolar›n› manüpüle etmek amac›yla kullanabilirler. Ama ﬂu andaki kurallar›m›z
bunu engellemiﬂ durumda. Bu çok önemli bir
geliﬂme.
‹kincisi arac› kurumlar›n risk yönetimi. Bunun için arac› kurumlarda çok iyi bir defter tutma sisteminin oluﬂmas› gerekiyordu. Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun yay›nlam›ﬂ oldu¤u tebli¤lerle bu çok iyi bir ﬂekilde düzenlenmiﬂ vaziyette.
Dolay›s›yla risk yönetimi, finansal kurumlar›n
risk yönetiminin izlenmesi, kontrol edilmesi anlam›nda çok etkin bir yap› var. 31 Aral›k 2004 tarihinde vergi kanunlar›nda yap›lan de¤iﬂiklikle
ilk defa vadeli iﬂlemler vergi kanunlar›m›zda
spesifik olarak tan›mlanm›ﬂ vaziyette. Vergi otoritesi, siyasal irade bu araçlar›n san›yorum teﬂviki amac›yla bireysel yat›r›mc›lara iki y›ll›k bir
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vergi istisnas› getirmiﬂ durumda. Bunu da son
derece olumlu bir geliﬂme olarak söyleyebiliriz.
M. Rauf Ateﬂ Burada benim bir sorum olacak.
Bu piyasan›n geliﬂmesinin önünde tehditler var
m›? Mesela döviz ve faizlerdeki olas› volatiliteler,
hareketlilikler bu piyasas› olumsuz etkileyecek
yönde bir ﬂey yapar m›? Engel oluﬂturur mu? Nedir bu piyasan›n geliﬂmesinin önündeki tehditler?
Hamdi Ba¤c› K›saca söyleyeyim. Bu piyasa
zaten volatilite oldu¤u için var. Yani bunu kontrol etmek, bunu idare etmek amac›yla var. Orada tek önemli nokta ﬂu: Risklerin bir kamu gücüyle suni bir ﬂekilde kamuya al›nmamas› olay›.
Yani fiyatlar ve faiz hadleri piyasa güçleri taraf›ndan belirlendi¤i müddetçe, kamu piyasaya
müdahale etmedi¤i müddetçe, bizim piyasam›z
kendinden beklenen sonuçlar› tam olarak yerine
getirebilir. San›yorum hocam›z›n da bu konuda
bir de¤erlendirmesi olacak.
Vedat Akgiray Teorik olarak piyasalar›n geliﬂmesi yönünde iki tane önerimiz var. Gerçekten art›k olmad›¤›n› san›yorum ben Türkiye’de.
Bir tanesi Ankara diyebilir ki art›k bu iﬂi yapmayal›m, çok tehlikeli, kapat›yorum. Ama art›k öyle bir ﬂey olaca¤›n› sanm›yorum, geçti art›k o dönemler. ‹kincisi Aykut Bey’in izniyle biraz ban-

kalara dokunaca¤›m. Burada piyasay› yapanlar›n
bankalar olmas› fevkalade isabetli oldu. Yani
böyle bir borsa olmasa vadeli döviz fiyat›n› belirleyecek olan bankad›r. Ve rekabet olmay›nca
biraz daha rahat belirleyecektir. Böyle bir piyasa
olmas› bunu biraz engelliyor olacak. Esas›nda
uzun vadede iyi çal›ﬂan bankalar›n menfaatine.
Dolay›s›yla bugünkü Türkiye’de ben o riski, tehlikeyi de pek olas› görmüyorum. Onun d›ﬂ›nda
baﬂka risk yok. Yani ülkemizin riskleri neyse aynen var.
Bu türev araçlar hakikaten yararl› m›, ne iﬂe
yarar gibi sorular hep sorulacakt›r. Finans tarihine bakt›¤›n›zda, beﬂ y›l geriye gidip bak›n, yeni
finansal enstrümanlar hep ihtiyaç sonucu tan›mlanm›ﬂ, üretilmiﬂ ve sunulmuﬂtur. Son 20 y›lda
dünyada oluﬂturulan finansal enstrümanlar›n say›s› belki bin y›ll›k finans tarihindekinin toplam›ndan daha fazlad›r. Ve bu yeni enstrümanlar›n büyük ço¤unlu¤u da türev araçlar. Demek ki
bu gittikçe büyüyor. Vadeli kontratlar, opsiyon
kontratlar›, swap kontratlar› ve bunlar›n birleﬂimleri, melezleri. H›zla büyüyor, yani geometrik
h›zla büyüyor. Dolay›s›yla bu iﬂ olacak m› olur
mu diye bir soru art›k kalmad›, geçti. Sadece biz
arzu etti¤imiz düzeyde ve süratte büyümesini istiyoruz.

M. Rauf Ateﬂ Büyümeyi getirecek ﬂey özel
sektörün daha fazla kat›lmas›, yabanc›lar›n bu
iﬂe ilgi göstermesi midir?
Vedat Akgiray Bir örnek vereyim. Bir haftal›k
yeni bir olay. Lehman Brothers firmas› Londra’dan bizim üniversiteyi, finans program›m›z›
arad›. Art›k Türkiye’de de vadeli iﬂlemler baﬂlam›ﬂ. Hay›rl› olsun dedi. Bundan sonra sizinle ortak programlar yapmaya haz›r›z diye yeni e-mailler geldi. Onu da söyleyeyim.
Volkan Ak› Dakika bir, gol bir diyorsunuz
yani.
Vedat Akgiray Dakika bir, gol bir inﬂallah.
Ortak programlar yapmak anlam›nda. E¤itim
programlar› falan gibi.
Hamdi Ba¤c› Özel sektörün Türkiye’deki
mevcut yap›lanmas› çok merkeziyetçi. Özellikle
opsiyonlar›, bu tür enstrümanlar› kullanma noktas›nda ﬂirketlerin orta kademe yöneticileri yetkilendirmesi, teﬂvik etmesi gerekiyor. Bu iﬂlemlerin geliﬂmesi için.
M. Rauf Ateﬂ Burada rol kime düﬂüyor? Yine
patronlara m›, yoksa bir tan›t›m ya da baﬂka bir
ﬂey mi olmal›?
Vedat Akgiray Patronun gözüne girmiﬂ gençlere düﬂüyor.
Volkan Ak› Aykut Bey, art›k talep de kabul
Capital-‹ﬂ
Yat›r›m
“Geniﬂ
Aç›”
toplant›lar›
n›n
gündemi
bu sefer
“VOB”du.
Kat›l›mc›lar
(Soldan
sa¤a)
M. Rauf
Ateﬂ,
Hamdi
Ba¤c›,
Kubilay
Temuçin,
Kenan
Yavuz,
Aykut
Demiray,
Vedat
Akgiray ve
Volkan Ak›
oldu.
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ediyorsunuz san›r›m. Burada bir prosedür var
m›? Mesela ben bir KOB‹’yim, faydalanmak istiyorum. Nas›l bir prosedür izlemem gerekiyor?
Belli ﬂartlara m› bak›yorsunuz? Nas›l bir süreç
gerekiyor?
Aykut Demiray Elbette say›n genel müdürün
söyledi¤i gibi bir kere çerçeve anlaﬂmas›n› imza
etmeniz laz›m. Sonra gerekli teminatlar› oluﬂturmas› laz›m. Teminat aç›¤› ortaya ç›kt›¤› taktirde
bunu kapatabilece¤ine bizim inanmam›z laz›m.
Bu tür ön ﬂartlara ihtiyaç var. Herkese bunu yapar m›y›z? Hay›r. Bu vas›flar› taﬂ›yan insanlara
bunu yap›yoruz diyebilirim. Belki arkadaﬂlar›m
biraz daha ilave bir ﬂeyler söylerler. Bu iﬂin geliﬂmesi önündeki engeller dizisi dediniz ya san›yorum en önemli konu makroekonomik istikrar.
Yani inﬂallah Türkiye’de tekrar o eski günlere
dönmeyece¤iz ve fiyat istikrar› art›k sa¤land› diyece¤iz. Türkiye art›k krizler ülkesi olmaktan ç›kacak, o kötü talihini yenmiﬂ olacak. Bu taktirde
bu tür piyasalar›n geliﬂece¤ini, ama sizin de söyledi¤iniz gibi çok h›zl› de¤il yavaﬂ yavaﬂ
geliﬂtﬂ¤ﬂmﬂzﬂ görece¤iz. Çok reklam yapmak, bu
ﬂöyledir böyledir demek çok yararl› olmaz. ﬁirketlerin, bankalar›n, kiﬂilerin, arac› kurumlar›n
iﬂi anlamas›, benimsemesi laz›m. Ben orta vadede ümitliyim. Çok k›sa vadede çok önemli hacimler beklememek laz›m. Ama bu tür bir piyasan›n gerekli, yararl› oldu¤unu bir kere baﬂtan
kabul ediyoruz. Orta vadede daha büyük hacimlere gelece¤ini, kendini daha fazla hissettirece¤ini düﬂünüyoruz. Bireysel yat›r›mc› için üç, beﬂ,
alt› ay sonra da ﬂu fiyattan satabilirim gibi bir ﬂeyin rahatl›¤› gerçekten çok önemli. Orada spekülasyon yapmak isteyen için de gerekli. Öyle
de¤il midir, borsalar›n geliﬂmesinde spekülatörlerin de rolü yok mudur? Bilmiyorum sorunuza
yeterli cevap verebildim mi, yani herkese de¤il
ama belli ﬂartlar› sa¤layanlarla çal›ﬂaca¤›z.
M. Rauf Ateﬂ Peki, ne kadar orandad›r dünya
çap›nda bilmiyorum ama, ﬂirketlerin yan› s›ra
kurumlar ve bir de bireyler olabilir. Ya da olmas› bireyler için de yararl› olabilir. Bireyler aç›s›ndan neler söyleyebilirsiniz? Daha çok kimler bu
konuya ilgi duyacak?
Aykut Demiray Herhalde borsaya yat›r›m yapan, dövize yat›r›m yapanlar ilgi duyacak. Pek
emtiaya yat›r›m yapan bireysel yat›r›mc› oldu¤unu zannetmiyorum. Varsa da az say›dad›r. Bir
kere bunlar için uygundur. Onlar için sigorta da
oluyor, o kald›raç etkisinden yararlanma amac›n› da taﬂ›yor. Bu da varm›ﬂ diyenler ç›kacakt›r.
‹ﬂte ben 150 YTL’yi verip bin dolarl›k ﬂey al›p 10
kuruﬂ kazand›¤›m zaman ﬂu kadar YTL kazana24 / 2005

ca¤›m diyen, yani nas›l söyleyelim riski seven insanlar için de ilginç olacakt›r.
Vedat Akgiray 5-6 milyar lira yat›r›m› olan
küçük bir yat›r›mc› ben bu parayla en çok 3-4 tane ka¤›t alabilirim, genel trendden yararlanamam diye bir endiﬂesi varsa, gider 5-6 milyarl›k
teminat karﬂ›l›¤› 40-50 milyar liral›k pozisyon
al›r. Dolay›s›yla borsa yüzde 10 artarsa iyi para
kazan›r. Küçük yat›r›mc›lar için de umut kap›s›
oluyor asl›nda. Bu da bir imkan. Hele ‹ﬂ Bankas› arac›l›¤›yla bu iﬂe girerse küçük yat›r›mc› riskleri daha hesapl› ve daha kontrollü alacakt›r muhakkak ki. ‹ﬂ Bankas› diyecektir ki hepsiyle borsaya girmeyelim, biraz döviz kontrat› alal›m, biraz ‹MKB kontrat›, biraz da belki faiz kontrat›
alal›m. Olur ya belki terslik olur. Çünkü bu enstrümanlar finans kurumlar›n›n fon yönetimlerini,
portföy yönetimlerini çok daha etkin yapacakt›r.
Bu da dolayl› yoldan fon yat›r›m› yapan küçük
yat›r›mc› için büyük menfaattir. Yani direkt ya
da endirekt bir kat›l›m söz konusu burada enstrümanlar vas›tas›yla. Bu da az›msanmayacak bir
fayda. Yani bunu genelleﬂtirirseniz, bir yat›r›mc›,
on yat›r›mc›, bin yat›r›mc› diye büyütürseniz, piyasan›n tümünü ilgilendiren bir ﬂey esas›nda.
M. Rauf Ateﬂ Bir sorum olacak. Borsa ‹zmir’de kuruldu ve iﬂin içinde tar›m da var. Tar›mla u¤raﬂanlara borsa ne sunuyor, bir ilgi var
m›, ya da ilgi bekleniyor mu gelecekte?
Hamdi Ba¤c› ﬁimdi ﬂöyle. ‹lk baﬂta finansal
sistem taraf›ndan tar›m sözleﬂmeleri yad›rganabilecek. Ama tar›m sözleﬂmeleri portföy çeﬂitleme
teorisini okuyan her ö¤renci için çok ilginçtir.
Genellikle finansal sözleﬂmelerin kendi aralar›ndaki korelasyon yüksektir. Yani hisse senedi alKUBúLAY TEMUÇúN “Hayat dinamik bir
üekilde sürüyor. Ekonomik faaliyetler de dünya
ile birlikte Türkiye’de de çok hızlı deùiüiyor.
Otoriteler olarak bizlere düüen bu deùiüimi çok
yakından izlemek. Gidiüatı mümkünse önceden
fark edip gerektiùi zaman tedbirleri almak.
ûimdi tabii vadeli iülemler borsamızı kurduk
deyip oturacak deùiliz. Yani sonuç olarak bunun
geliümesi için iüte kontrat çeüidinin artmasından
tutunuz, borsanın kendi bünyesinde büyümesi
anlamında ileride doùabilecek durumlara
adapte olabilmesi açısından yakından takibimiz
söz konusu olacak. ûunu da belirteyim biz üu
anda yapılan iülemleri SPK olarak izliyoruz.
Orada uzmanımız oturuyor ve yapılan bütün
iülemleri takip ediyor. Yani bir yandan hem
denetime hem gözetime baülamıü durumdayız.”

sak, faiz düﬂtü¤ü için Hazine’nin bonosunun da
de¤eri artar. Hisse senetlerinin kendi aralar›nda
çok güçlü bir korelasyon vard›r. E¤er ben bir
portföy yönetiyorsam ve portföyde belirli bir risk
seviyesinde daha yüksek getiri elde etmek istiyorsam, finansal sözleﬂmelerle tar›m sözleﬂmeleri aras›nda çok düﬂük veya negatif korelasyon
belki zaman zaman olabilir. Bu korelasyon bizim risk çeﬂitlemesini etkin bir ﬂekilde yapmam›za imkan verecektir.
Bizim tar›m sözleﬂmelerimiz nakdi mutabakatla sonland›r›l›yor. Dolay›s›yla bu sözleﬂmeleri
almak veya satmak için bir pamuk tüccar› olman›za, bir kamyonunuzun olmas›na, bir deponuzun olmas›na gerek yok. Sadece sözleﬂmeyi alma veya satma niyetinizin olmas› yeterli. Herhangi bir finansal arac› al›r gibi tar›m sözleﬂmelerini al›p satabilirsiniz. Dolay›s›yla bu sözleﬂmelerimiz fon yöneticileri için de çok önemli bir f›rsat sunuyor. Bunun faydas›n›n orta vadede anla-

ﬂ›laca¤›n› düﬂünüyorum. Bütün senetlerin fiyatlar› düﬂerken tar›m fiyatlar› artabilir. Dolay›s›yla
bu yat›r›mc›lara sunabilece¤imiz, bir arac› kurum
perspektifinden yat›r›mc›lara sunabilece¤imiz
ilave bir enstrüman olarak görünmektedir. ‹kincisi ﬂu ana kadar Türkiye’de yat›r›mdan özenle
kaç›nm›ﬂ insanlar olabilir. Faizle ilgili düﬂünceleri nedeniyle. Bu emtia sözleﬂmeleri onlara hitap
edebilir. Bu¤day ve pamuk sözleﬂmesini dizayn
ederken ilgili taraflarla çok yo¤un temaslar›m›z
oldu. Üreticilerle, tüketicilerle, de¤irmenlerle, un
fabrikalar›yla veya tekstil firmalar›yla çok yak›n
temas›m›z oldu. Anlatt›¤›m›z zaman herkes bu
sözleﬂmeye ihtiyac› oldu¤unu anlad›. ﬁu anda
daha borsam›z yeni oldu¤u için bu talebin hemen realize olmas›n› beklemiyoruz. Çok yak›n
bir zamanda bu ilginin borsam›za yönelece¤ini
düﬂünüyoruz.
M. Rauf Ateﬂ ‹ﬂlemlerde yüzde olarak pay›
çok düﬂük.
Hamdi Ba¤c› Dünyada da zaten iﬂlemlerde
yüzde olarak pay› çok düﬂük. Çünkü finansal
ürünlerin stok hacmi çok yüksek. Yani pamuk
ve bu¤day dedi¤imiz zaman bunlar›n üretim ve
tüketim miktarlar› belirlidir. Türkiye’nin borcu
ile veya ihracat› ve ithalat› ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z
zaman düﬂük oldu¤u için bunlar›n da iﬂlem hacmi düﬂük olacak. Ama stok piyasa iﬂlem hacmine göre 5-6 kat daha fazla olmas›n› bekliyoruz.
Bu ayn› zamanda çok önemli bir f›rsat sunuyor
Türkiye için. Pamuk dedi¤imiz zaman bizim çevremizdeki birçok ülkede pamuk yetiﬂtiriliyor.
Onlar için de etkin bir ticaret merkezi olmaya
aday›z diyebilirim.
M. Rauf Ateﬂ Bu borsa manipülasyona aç›k
m›d›r?
Kubilay Temuçin Spot piyasadakine benzer
bir manipülasyon olmaz. Çünkü burada ihraçç›
bir ﬂirket yok. Ama buras› da sonuçta bir menkul k›ymet borsas› yani burada da teorik anlamda bu suçlar iﬂlenebilir. Yaln›z burada buna yönelik önleyici mekanizma var. Sistemin kendisinde biraz ötekine göre daha fazla oldu¤u için
pek öyle bekledi¤imiz bir ﬂey de¤il.
Hamdi Ba¤c› Burada pozisyon limitlerimiz
var. Bir kiﬂinin alabilece¤i pozisyon say›s›na iliﬂkin limitler var. Dünyada pek fazla borsada yok.
Örne¤in Citibank geçenlerde koskoca Eurex’te
koskoca Alman hazine bonolar› piyasas›n› maniple etti¤i gerekçesiyle soruﬂturmaya u¤ruyor.
Neden oluyor, çünkü pozisyon limiti yok. Bizde
pozisyon limiti var. Ayn› zamanda etkin bir gözetim sistemimiz de var. Dolay›s›yla manipülasyon hiç yap›lamaz demek tabii ki çok zor ama
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iﬂte ne bileyim piyasa de¤eri birkaç milyon dolar olan bir ﬂirketin hisse senetlerini maniple etmekle k›yasland›¤›nda imkans›z derecede zor
diyebiliriz.
Kubilay Temuçin Sonuç olarak bence uygun
bir zamanda bu müesseseyi Türkiye’ye kazand›rd›k. Türk ekonomisine önemli katk›lar yapaca¤›n› düﬂündü¤üm bir müessese. ﬁimdiden hay›rl›
olsun.
Kenan Yavuz Ben ﬂöyle söyleyeyim. Türkiye
çok h›zl› bir de¤iﬂim süreci yaﬂ›yor. Her anlamda de¤iﬂiyoruz ve çok h›zl› de¤iﬂiyoruz. Bu gerçekten gelece¤e yönelik olarak çok ümit veriyor.
Devlet yönetimi anlay›ﬂ›m›z de¤iﬂiyor, siyaset
anlay›ﬂ›m›z de¤iﬂiyor, demokratik standartlar›m›z yükseliyor. ﬁeffaflaﬂma önemli aﬂama kaydediyor. Dolay›s›yla bütün bunlar›n önündeki
tek risk tekrar eski hastal›klar›m›z›n yani birbirimizi yeme, birbirimizi tüketme, enerjimizi kendi
içimizde tüketme hastal›¤›m›z›n nüksetmesi. Tek
risk bunu görüyorum. Böyle bir hastal›¤› yeniden yaﬂamaz isek, enerjimizi, potansiyelimizi
kendi içimizde tüketmek yerine rekabete ve d›ﬂ
dünyaya yöneltir ve de¤iﬂim sürecini kontrollü
bir ﬂekilde sürdürebilir isek Türkiye’nin önünde
hiçbir ﬂey duramaz.
Gerçekten insan›m›z›n yarat›c›l›¤›na, sosyal
bünyemizin güçlü yap›s›na, genç nüfusumuza,
e¤itimli nüfusumuza, fedakar ve cansiperane çal›ﬂan iﬂgücüne güvenir ve onlar›n yarat›c›l›¤›ndan faydalan›rsak, sloganlardan, birbirini y›pratmaya yönelik anlay›ﬂlardan, ideolojik ve kal›plaﬂm›ﬂ dura¤an sorgulama modellerinden vazgeçip ça¤daﬂ dünyan›n gerekli k›ld›¤› aç›k, ﬂeffaf,
sorgulay›c›, sorgulayan, sorgulatan, kamuoyuna,
halka hesap veren bir yap› kurarsak baﬂar›r›z.
Aykut Demiray Ben de yeni borsan›n, vadeli
iﬂlemler ve opsiyon borsas›n›n finansal sistemimizde tamamlay›c› bir unsur olarak yerini almas›ndan dolay› duydu¤um memnuniyeti öncelikle
belirtmek istiyorum. Birçok aç›dan faydal› olaca¤›n› konuﬂtuk. En önemlilerinden bir tanesi kanaatimce gelecekte oluﬂacak fiyat hakk›nda bir
endikasyon yaratabilecek olmas› ve organize bir
piyasada bu endikasyonun olmas›.
AYKUT DEM‹RAY “Beklentileri çok fazla
yükseltmemek laz›m. Yavaﬂ yavaﬂ
geliﬂmesini beklemek laz›m. Beklentileri
yani enflasyonu da çözecek, onu da
çözecek, ﬂu da olacak demeye
baﬂlad›¤›m›z zaman biraz yaralayabiliriz bu
yeni do¤muﬂ kuruluﬂu.”
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Vade bilincinin finansal sistemimizde yer alacak olmas›, geliﬂecek olmas› kanaatimce olumlu
taraflard›r. Beklentileri çok fazla yükseltmemek
laz›m. Yavaﬂ yavaﬂ geliﬂmesini beklemek laz›m.
Beklentileri yani enflasyonu da çözecek, onu da
çözecek, ﬂu da olacak demeye baﬂlad›¤›m›z zaman biraz yaralayabiliriz bu yeni do¤muﬂ kuruluﬂu. Ama ben say›n genel müdüre kat›l›yorum.
Türkiye de¤iﬂmektedir, olumlu yönde de¤iﬂmektedir. Bu borsan›n da bu de¤iﬂimin kilometre
taﬂlar›ndan bir tanesi olmas›n› umuyorum. Eme¤i geçen herkese teﬂekkür ediyorum. Baﬂar›lar
diliyorum.
Vedat Akgiray Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› Türkiye’de bir yenilik. Finans tarihinde yeni bir piyasa, yeni bir enstrümanlar kümesinin kurulmas›
hiçbir zaman zararl› olmam›ﬂt›r. Hep yararl› olmuﬂtur. Dolay›s›yla çok olumlu bir ad›m at›ld›¤›n› düﬂünüyorum. Zaten varolan bir sistemin yürütülme olana¤› sa¤lan›yor sadece. Ülkemiz ad›na bu geliﬂmeden ﬂahsen çok memnunum.
Umar›m devam eder. Eme¤i geçenlere teﬂekkür
eder baﬂar›lar dilerim.

ATEﬁAN AYBARS

VADEL‹ P‹YASALARIN
GEL‹ﬁ‹M‹ VE ETK‹LER‹

G

ünümüzdeki modern vadeli iﬂlem piyasalar›n›n tarihi Hollanda’da “Lale
Devri”ne, hatta öncesinde Japonya pirinç tarlalar›na kadar uzan›r. Ancak,
1800’lü y›llarda ABD’de ilk modern vadeli iﬂlem
piyasalar›n›n tohumlar› at›lm›ﬂt›r.
1848 y›l›nda, bugün Chicago Board of Trade
(CBOT) diye bilinen tah›l borsalar› al›c›ya sat›c›
ve sat›c›ya al›c› güvencesi vererek organize bir ﬂekilde borsa oluﬂturuldu. Ard›ndan, 1874 y›l›nda
tüccarlar, genellikle yumurta tavuk ve çiftlik ürünlerinin al›n›p sat›ld›¤› Chicago Produce Exchange’i kurdular ve yeni ürünlerin ilave edilmesi ile
1919 y›l›nda Chicago Merchandile Exchange
(CME) ciddi bir kuruluﬂ olarak faaliyete geçti. Ancak, ça¤daﬂ anlamda vadeli piyasalar›n oluﬂumu
Bretton-Wood Anlaﬂmas› ard›ndan döviz de¤iﬂimlerinin serbest b›rak›lmas› ile gündeme geldi. Serbest döviz kurlar› ve o dönemde ABD’de yüksek
faiz oranlar›ndan dolay› gerek reel sektör gerek
yat›r›mc›lar aç›s›ndan çok ciddi fiyat riskleri oluﬂtu. Bu riskleri yönetmek üzere ard› ard›na tasarlanan vadeli kontratlar asl›nda bir bak›ma yeni baﬂlayan teknoloji patlamas› ile birlikte daha da yayg›nlaﬂt›. Bilgisayar teknolojisinin ucuz ve güvenli
bir ﬂekilde halka yay›lmas› finans piyasalar›nda
endeks arbitraj›, ipotek ürünlerin yayg›nlaﬂmas›
gibi bilgisayars›z yap›lmas› mümkün olmayan f›rsatlar› da beraberinde getirerek vadeli piyasalar›n
popüler olmas›nda önemli bir faktör oldu. 1990’l›
y›llarda Avrupa’ya s›çrayan risk yönetim araçlar›
daha sonras›nda Uzak Do¤u’da da popüler bir ﬂekilde finans piyasalar›nda yerini ald›.
Peki bu piyasalar›n bu kadar yayg›n olmas›
sosyal refah aç›s›ndan da bir katk› yaratt› m›? Elbette, maliyetlerin düﬂmesi ve ülke kaynaklar›n›n
do¤ru yöne aktar›lmas›n› sa¤layan enstrümanlar
olarak toplumsal refaha katk›s› var vadeli piyasalar›n. Örne¤in, büyük miktarda fon yöneten bir
emeklilik fonu bulan›k bir konjonktürde portföyündeki hisse senetlerini sat›p hazine bonolar›na
çevirmek yerine vadeli endeks satarak ayn› amaca ulaﬂ›r ve bu iﬂlemi en az beﬂ kat daha ucuz
maliyetle yapabilir. Ya da, büyük ölçüde risk taﬂ›-

yan bono/tahvil envanterlerinin taﬂ›nmas›nda endiﬂeli olan bankalar, fiyat riskini vadeli piyasalara
taﬂ›yarak hem likiditeyi art›r›rlar hem de verimlili¤i. Daha da önemlisi, vadeli fiyatlar ileriye dönük
beklentilerin konsensus halinde bir referans fiyat
oluﬂmas›n› sa¤larlar. Ça¤daﬂ ekonomilerin en belirgin özelli¤idir bu. Bir ürünün maliyeti ve tüketiciye yans›mas› aras›nda makul bir kârl›l›k olmal›d›r. Dolay›s›yla, herhangi bir ürün için vadeli fiyatlar›n yüksek olmas› kaynaklar›n ihtiyac› karﬂ›lamak üzere o yönde tasarrufunu sa¤lar, oysa vadeli fiyatlar›n düﬂük olmas› arz/talep aç›s›ndan
kaynaklar›n bu defa o yönde kullan›lmamas›n› ve
daha gerekli alanlara kayd›r›lmas›n› sa¤lar. Netice, fiyat istikrar› ve kaynaklar›n do¤ru ya da gerekli yönde kulan›lmas›.
Tabii standardizasyon inovasyonu ile likidite ve güvence getiren bu piyasalara karﬂ›t görüﬂler
yok mu? Elbette var. Fiyat riski
maalesef ortadan kald›r›lamaz
ama transfer edilir. Kompleks
enstrüman olarak görülen vadeli
ve opsiyon kontratlar›nda önemli
ölçüde kald›raç kullan›l›r. Bu aﬂ›r› spekülasyona
zemin haz›rlayarak toplumsal bir illet olarak görülebilir. Ama unutulmamal›d›r ki fiyat riski her zaman vard›r ve türev piyasalar, riski sevenlerle
(spekülatörler) riski sevmeyen ya da sevmemesi
gereken reel sektörün gönüllü olarak buluﬂtu¤u
bir ortamd›r. Ayr›ca, as›l iﬂin üretim olmas› gerekirken vadeli piyasalarda düﬂük iﬂlem maliyetlerinin gereksiz yerde iﬂlem hacimlerini art›rmas› ve
fiyat oynakl›¤›n› (volatiliteyi) art›rmas› gibi iddialar da araﬂt›r›ld›. Ancak, 1987 krizinden sonra yap›lan birçok akademik çal›ﬂma sonucunda bu iddialar›n gerçekçi olmad›¤›n›n ortaya konulmas›yla birlikte türev piyasalara ilgi ve çeﬂitlili¤in artt›¤› görülüyor.
Finansal yarat›c›l›¤›n ve çeﬂitlili¤in önümüzdeki y›llarda daha da artaca¤›n› kestirmek zor olmasa gerek. Finansal inovasyon ve çeﬂitlilik daha da
artacak, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde türev
piyasalara ilgi artacakt›r, ama kontrollü ve denetimli olmas› gerekir.
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10 SORUDA VOB’DA
NASIL YATIRIM YAPILIR?

1

Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB), Türkiye için çok yeni.
Dünyada y›llard›r bu tip borsalar› izleyen yat›r›mc›lar var.
Ancak, yat›r›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u VOB’u yeni tan›yor.
‹MKB’den farkl› bir çal›ﬂma sistemine sahip VOB’da yat›r›m
yapman›n da kendine özgü kurallar› var. ‹ﬂ Yat›r›m Yurtiçi
Piyasalar Bölüm Yönetmeni Hakan Yamaço¤uz, Geniﬂ Aç›’ya,
10 soruda VOB’da yat›r›m yapman›n yöntemlerini anlatt›.

VOB'da iﬂlem yapmak için arac›
kurumda yeni bir hesap m› açmak
gerekiyor?
Vadeli ‹ﬂlemler Borsas›’nda iﬂlem
yapabilmek için, bir arac› kurumda veya
bankada hesab›n›z varsa ayn› hesab›
kullanabilirsiniz. Ayr›ca yeni bir hesap
açman›za gerek yok. Ancak bir arac› kurum
veya bankada hesab›n›z yoksa, öncelikle o
kurumda bir hesap açman›z gerekmektedir.
2. Bir yat›r›m hesab›m var, VOB'da iﬂlem
yapmak için nas›l bir yöntem izleyece¤im,
herkes bu borsada iﬂlem yapabilir mi?
E¤er bir arac› kurum veya bankada
halihaz›rda bir hesab›n›z varsa öncelikle ‘’Risk
Bildirim Formu"nu, daha sonra "Türev Araçlar›
Al›m Sat›m›na Arac›l›k Çerçeve Sözleﬂmesi"ni
imzalad›¤›n›z takdirde Vadeli ‹ﬂlemler
Borsas›’nda iﬂlem yapmaya hak
kazanabilirsiniz. Bu borsada
gerekli teminatlar› yat›ran
herkes iﬂlem yapabilir.
3. ‹ﬂlemler, ‹MKB'den
farkl› m› gerçekleﬂiyor? Ne
al›p ne satabiliyorum?
‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› ve ‹zmir
Vadeli ‹ﬂlemler Borsas›
birbirinden farkl› iki
borsad›r. ‹ﬂlem saatleri,
piyasada iﬂlem gören
sözleﬂmeler ve iﬂlem yapma
esaslar› aç›s›ndan ‹MKB
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Hisse Senedi veya ‹MKB Tahvil ve Bono
Piyasas›’ndan farkl›l›klar göstermektedir.
VOB’da saat 10:00 itibariyle seans baﬂlar,
piyasan›n kapan›ﬂ saati 15:00’ tir. Saat 15:15
itibariyle gün sonu uzlaﬂma fiyatlar› aç›klan›r ve
kontratlardaki aç›k pozisyonlar›n de¤erlenmesi
sonucunda, herhangi bir hesap için teminat
tamamlama ça¤r›s› oluﬂtu¤u takdirde ça¤r›
yap›l›r ve teminatlar en geç saat 16:30’ a kadar
hesap sahibi taraf›ndan tamamlan›r.
Piyasada iﬂlem gören sözleﬂmeler pamu¤a,
bu¤daya, faize, ‹MKB endeksine ve dövize
dayal›d›r. Faizde 91 günlük ve 365 günlük faiz
sözleﬂmeleri, ‹MKB-30 endeksi ve dövizde ise
dolar ve Euro iﬂlem görmektedir. Bu
sözleﬂmeler için ayn› anda farkl› vadelerde
iﬂlem olmaktad›r. Örne¤in 91 günlük faiz
sözleﬂmesinde ﬂu an nisan, haziran ve a¤ustos
vadeleri iﬂlem görmektedir. VOB’da iﬂlem
yapabilmek için hesap aç›lmas›, sözleﬂmelerin
imzalanmas› ve gerekli teminat›n yat›r›lmas›
yeterlidir.
4. Al›m ve sat›m ile bunlar›n karﬂ›l›¤›n›n
ödenmesi nas›l yap›l›yor? Burada ‹MKB'den
farkl› olan nedir?
Vadeli piyasalarda ödemeler spot piyasadan
farkl› olarak vade gününde yap›lmaktad›r. ‹zmir
Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› nakit uzlaﬂma üzerine
kuruldu¤u için al›nan ya da sat›lan dayanak
varl›¤›n günlük fiyat de¤iﬂimleri günlük nakit
kâr ya da zarar olarak hesab›n›za yans›yacakt›r.
Al›m sat›mlar sonucu, gün sonunda uzlaﬂma
fiyatlar› aç›kland›ktan sonra bir hesap için

teminat tamamlama ça¤r›s› yok ise ve teminat
kompozisyonunda yüzde 30 oran›nda nakit,
YTL oldu¤u takdirde herhangi bir ödeme
yap›lmas› gerekmemektedir. ‹MKB’de vadeli
iﬂlemler de¤il spot iﬂlemler gerçekleﬂmektedir.
Ödemler tahvilde ayn› gün içinde, hissede ise
T+2 de yap›lmaktad›r.

5. En az ne kadarl›k
al›m sat›m yapabilece¤im?
‹zmir Vadeli ‹ﬂlem Borsas›’nda
küçük yat›r›mc› da düﬂünülmüﬂ ve
kontrat büyüklükleri oldukça küçük
tutulmuﬂtur. Vadeli ‹ﬂlemler
Borsas›’ndaki minimum al›m sat›m
büyüklükleri ﬂu ﬂekildedir.
Sözleﬂme tipi

Kontrat büyüklü¤ü

Bu¤day
Pamuk
‹MKB 30 Endeksi
Faiz-91 Gün
Faiz-365 Gün
YTL/ABD $
YTL/Euro

5 ton
1 ton
‹MKB 30 Endeksi x 0,10
Nominal 10.000 YTL
Nominal 10.000 YTL
1.000 ABD $
1.000 Euro

6. Al›mdan sonra istedi¤im zaman
satabiliyor muyum? Vade sonunu beklemek
gerekir mi?
Yat›r›mc› al›mdan sonra herhangi bir
kontrat› istedi¤i zaman satabilir. Ayr›ca kontrat›
önce satabilir ve sonra istedi¤i zaman geri
alabilir. Herhangi bir kontrat›n sat›lmas› için
önce al›nmas›na gerek yoktur ve önce sat›ﬂ
yapmak mümkündür. Herhangi bir kontrat
al›nd›¤›nda veya sat›ld›¤›nda vade sonunu
beklemeye gerek yoktur. Al›nan pozisyon ters
iﬂlem ile kapat›labilir.
7. Burada kazanç ve kay›p nas›l oluﬂuyor,
neye dikkat etmek gerekir?
Kazanç veya kay›p spot piyasalara benzer
bir ﬂekilde oluﬂmaktad›r. Al›nan bir kontrat›n
fiyat› yükselirse kâr edilmektedir. Al›nan
kontrat›n fiyat› düﬂerse zarar edilmektedir ve
kâr ile zararlar günlük olarak tahsil
edilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli
konulardan biri, kâr veya zarar›n oluﬂmas› için,
pozisyonun kapat›lmas›n›n gerekmemesidir.
Di¤er bir de¤iﬂle pozisyonlar aç›k kalsa bile kâr
ya da zarar günlük olarak yat›r›mc›n›n hesab›na
yans›maktad›r.

8. VOB, kurumlar için ne gibi f›rsatlar
sunuyor?
Vadeli ‹ﬂlemler ve Opsiyon Borsas› sundu¤u
kontratlarla faiz, hisse endeks, döviz kuru ve
emtia piyasalar›nda vadeli olarak al›m sat›ma
olanak tan›yacakt›r. Vadeli iﬂlemler bu
ba¤lamda piyasalarda öngörünürlü¤ü art›racak
ve ekonomide fiyatlar›n istikrar kazanmas› ve
maliyetlerin düﬂmesi için olanak yaratacakt›r.
Üretici, tüccar ve sanayici rekabet avantaj›n›
art›racak, alternatif yat›r›m araçlar›na yat›r›m
yapma, riskten korunma ve arbitraj yapma
olana¤› elde edilebilecektir.
9. Bireysel yat›r›mc› olarak VOB'dan nas›l
ve hangi amaçla yararlanabilirim?
Bireysel yat›r›mc› öncelikle kendini
piyasadaki fiyat oynakl›¤›na karﬂ› koruma
amac›yla VOB’u kullanabilir. Ayr›ca VOB’da
bireysel yat›r›mc›lar için 2005 ve 2006 y›l›nda
vergi avantaj› olmas› VOB’u bireysel yat›r›mc›lar
aç›s›ndan çekici k›lmaktad›r. Vadeli iﬂlemler
borsalar›n›n bir özelli¤i olan kald›raçl› iﬂlemler,
yat›r›mc› aç›s›ndan dayanak varl›¤›n paras›n›n
tamam›n›n ödenmeden o varl›¤›n kâr ya da
zarar›na ortak olma imkan› vermesidir. Bu
özellik bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan riskli fakat
faydal› bir özelliktir.
10. VOB yat›r›mc›s›, hangi ekonomik ve
finansal geliﬂmelere dikkat etmeli?
Vadeli iﬂlemler spot iﬂlemlerin bir türevidir.
Bu ba¤lamda spot piyasalardaki her de¤iﬂiklik
vadeli iﬂlemlere de yans›yacakt›r. Bu sebeple
spot piyasalar dikkatle takip edilmelidir.
Piyasada iﬂlem gören döviz sözleﬂmeleri için
yurt içi piyasadaki döviz al›m ihalesi sonuçlar›,
Merkez Bankas›’n›n kur müdahaleleri,
enflasyon, büyüme gibi ekonomik veriler,
Avrupa ile Amerikan para birimlerindeki
hareketleri yönlendiren önemli ekonomik
veriler ile bu iki para biriminin birbirine oran›n›
gösteren parite hareketlerini takip etmek faydal›
olabilir. Faiz sözleﬂmeleri için, ‹MKB Tahvil ve
Bono Piyasas›’ndaki hareketler, ‹MKB-30
endeksi için bu endeksi oluﬂturan hisse bazl›
hareketler, temettü ödemeleri ve ﬂirket
de¤erlemeleri ile bu piyasalarda oluﬂan fiyatlar
önem kazanacakt›r. Bu piyasan›n etkileﬂim
içinde oldu¤u ekonomik ve siyasal göstergeler
ise yak›ndan izlenmelidir. Ayr›ca vadeli
iﬂlemlerin de¤erlemesini yapmak spot piyasa
de¤erlemesine göre daha karmaﬂ›k ve zordur.
Bu nedenle VOB yat›r›mc›s›n›n konu hakk›nda
uzman ve güvenilir kurumlardan finansal
dan›ﬂmanl›k hizmeti almalar›nda fayda olacakt›r.
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inans dünyas›nda türev ürünlerin
geliﬂimi ve yayg›nlaﬂmas›, yirminci
yüzy›l›n son çeyre¤i içerisinde büyük
bir h›z kazanm›ﬂt›r. 1973 y›l›nda,
1946’dan beri uygulanmakta olan BrettonWoods sabit kur sisteminin çöküﬂü ve ülkelerin,
paralar›n›, ABD dolar› karﬂ›s›nda dalgalanmaya
b›rakmalar› sonucunda, döviz kurlar› ve faiz
oranlar›ndaki volatilite artm›ﬂt›r. Döviz ve faiz
cephesindeki bu geliﬂmeler yan›nda, ayn› y›l
içerisinde yaﬂanan petrol krizi ile birlikte petrol
fiyatlar›nda büyük bir yükseliﬂ yaﬂanm›ﬂ,
ABD’nin fiyatlar üzerindeki kontrolünün
kalkmas› ve OPEC içerisindeki anlaﬂmazl›klar
petrol fiyatlar›ndaki dalgalanmay› da art›rm›ﬂt›r.
Belirsizli¤i ve de¤iﬂkenli¤i artan sermaye
piyasalar›nda, uzun süredir gözard› edilen “risk”
kavram› piyasa oyuncular› için yeni bir anlam
kazanm›ﬂ ve riskten korunma (hedging)
amac›yla kullan›lan türev ürünlere olan talep
artm›ﬂt›r.
Türev ürünler içerisinde tan›mlanan
opsiyonlar, ilk olarak kur ve faiz piyasalar›nda
uygulanm›ﬂ; 1973 y›l›nda, hisse senedi
opsiyonlar›n›n iﬂlem gördü¤ü ilk organize
opsiyon borsas› olan Chicago Opsiyon
Borsas›’n›n (Chicago Board Options ExchangeCBOE) kuruluﬂu ile global anlamda yayg›nl›k
kazanm›ﬂt›r. OCC (The Options Clearing
Corporation) taraf›ndan yay›nlanan istatistiklere
göre, 2003 y›l› sonu itibariyle, opsiyon
piyasalar›nda yaklaﬂ›k 908 milyon kontrat iﬂlem
görmektedir. Opsiyon pazar›ndaki h›zl› geliﬂimin
perde arkas›nda yatan en
önemli iki faktörden biri
organize türev borsalar›n
ço¤almas›d›r. Di¤eri ise finans
tarihinde yeni bir ç›¤›r açan ve
finansal mühendislik kavram›n›n
do¤umuna öncülük eden, belki
de bugün finans piyasalar›nda
en geniﬂ kabul gören ve
uygulanan formül olan, BlackScholes opsiyon fiyatlama
yöntemidir.
Opsiyonlar, opsiyonu sat›n
alan tarafa, opsiyona konu olan
varl›¤› (döviz kuru, faiz, hisse
senedi, emtia), belirli bir vadede
veya vadeye kadar (Amerikan
tipi opsiyonlar, sahibine,

vadeden önce herhangi bir tarihte kullanma
hakk› veren opsiyonlard›r. Avrupa tipi
opsiyonlar ise, sadece vade tarihinde
kullan›labilirler), belirli bir fiyat üzerinden
(exercise price, strike price, iﬂlem fiyat›) alma
(call option-al›m opsiyonu) veya satma (put
option-sat›m opsiyonu) hakk› veren
kontratlard›r.
Opsiyonlar›, di¤er türev ürünlerden ay›ran
en önemli özellik, opsiyonun, sat›n alan taraf
için bir yükümlülük veya zorunluluk
getirmemesidir. Opsiyon kontrat› alan taraf,
ileride alma veya satma hakk›n› sat›n almakta ve
bu hak, al›c›ya opsiyonu uygulama veya
uygulamama esnekli¤ini sa¤lamaktad›r. Di¤er
taraftan, opsiyon kontratlar›, sat›c›s›na, sat›n
alma veya satma konusunda bir zorunluluk
yüklemektedir. Opsiyon al›c›s›, opsiyon
sözleﬂmesi ile kazand›¤› hak ve sat›c›ya
yükledi¤i risk karﬂ›l›¤›nda, sat›c›ya, baﬂlang›çta
bir opsiyon primi (opsiyon fiyat›) ödemektedir.
Opsiyon kontrat› ile, opsiyonu sat›n alan taraf›n
maksimum zarar›, ödedi¤i opsiyon primi ile
s›n›rland›r›l›rken, potansiyel kâr› ise sonsuzdur.
Teorik olarak riski mükemmel bir ﬂekilde
ortadan kald›ran opsiyonlar için, uygulamada
ortaya ç›kan ve y›llarca cevab› aranan en kritik
soru, opsiyon fiyat›n›n nas›l belirlenece¤i
olmuﬂtur.
Opsiyon fiyatlamas› ile ilgili ilk analitik
çal›ﬂma, 1900 y›l›nda, Frans›z iktisatç› Louis
Bachelier taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bachelier, bir dizi eﬂitlik arac›l›¤›yla pazarlar›
matematiksel olarak modelleyebilmiﬂtir. Hisse
senetlerinin hareketinin tamamen rassal
oldu¤unu ve önceden tahmin edilemeyece¤ini
savunan Bachelier, riskten korunmak için bir
opsiyon modeli üzerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. Bachelier,
Sorbonne Üniversitesi’ne sundu¤u doktora
savunmas›nda, modelini aritmetik Brownian
Hareketi üzerine kurmuﬂtur. Araﬂt›rmalar, 1960’l›
y›llar ile birlikte h›z kazanm›ﬂ; 1964 y›l›nda,
James Boness ve Case Sprenkle, Bachelier’in
modelini bir ad›m ileriye götürmüﬂlerdir. Cevaba
en çok yaklaﬂan akademisyen ise Amerikal›
iktisatç› Paul A. Samuelson olmuﬂtur (“Rational
Theory of Warrant Pricing”, 1965, Industrial
Management Review). Samuelson, hisse senedi
opsiyonlar› üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarda, hisse
senedi fiyatlar›n›n rassal yürüyüﬂünü (random
walk theory), geometrik Brownian Hareketi’ni
kullanarak modellemiﬂ ve bu modele ba¤l›
olarak, opsiyonun uygulama an›ndaki fiyat›na
ulaﬂm›ﬂt›r. Samuelson taraf›ndan önerilen

modelde iki temel varsay›m yap›lmas›
gerekmektedir. Bunlardan birincisi, hisse
senedinin beklenen getirisi, di¤eri ise vadesinde
oluﬂacak opsiyon de¤erini bugüne indirgeyecek
iskonto oran›d›r. Anlaﬂman›n taraflar›, her iki
faktör için de, de¤iﬂik risk alg›lar›na göre, farkl›
oranlar önerebilirler. Bu nedenle, modelde, risk
tercihleri de¤iﬂik olan al›c› ve sat›c›lar› ortak bir
noktada buluﬂturacak tek bir opsiyon fiyat›
tespit edilememektedir. Samuelson’›n
çal›ﬂmas›ndan sekiz y›l sonra, finans dünyas›
bekledi¤i formüle kavuﬂacakt›r.
Fischer Black, çal›ﬂmakta oldu¤u yönetim
dan›ﬂmanl›¤› ﬂirketi Arthur D. Little’da, menkul
de¤erleri fiyatlamak üzere yeni bir model
geliﬂtiren iﬂ arkadaﬂ› Jack Treynor ile
tan›ﬂt›¤›nda 31 yaﬂ›ndayd› ve ilgi alan›
matematikti. Jack Treynor’›n, önde gelen
teorisyenleri aras›nda oldu¤u model, finansal
varl›klar› de¤erlemede, bugün de en geçerli

an›lacak olan opsiyon fiyatlama yöntemi ile
tan›ﬂt›.
Black-Scholes formülü, hisse senetleri
üzerine Avrupa tipi yaz›lan al›m opsiyonlar› için,
baz› varsay›mlara dayanarak geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Opsiyona ait herhangi bir iﬂlem maliyeti
ve vergi söz konusu de¤ildir.
2. Opsiyona konu olan hisse senedinin
herhangi bir kâr pay› ödemesi yoktur.
3. Hisse senetlerinin fiyatlar› sürekli olarak
de¤iﬂmektedir ve hisse fiyatlar› sürekli Ito
prosesi takip etmektedir.
4. Risksiz faiz oran› bilinmektedir ve
opsiyonun vadesi boyunca sabittir.
5. Hisse senetlerinin aç›¤a sat›ﬂ› mümkündür.
6. Hisse senetlerinin fiyat hareketleri,
logaritmik normal da¤›l›m (log-normal
distribution) ﬂeklinde olmaktad›r.
Buradaki temel prensip, al›m opsiyonunun
yap›s›n›n, opsiyonun yaz›ld›¤› hisse senedinde

DÜNYAYI DE⁄‹ﬁT‹REN B‹R FORMÜLÜN H‹KAYES‹:

BLACK-SCHOLES
model olan CAPM modeliydi ve Harvard
Üniversitesi’nden matematik doktoru ünvan›na
sahip Black’in ilgisini finans alan›na çekti.
Black’in çal›ﬂmalar›, ilk aﬂamada, CAPM modeli
üzerinde yo¤unlaﬂt›. O dönem, MIT’de
gerçekleﬂtirilen tart›ﬂma gruplar›na s›kça kat›lan
Black, grup içerisinde yeralan Myron Scholes ve
Robert C. Merton’›n (Samuelson’›n ö¤rencisi)
üzerinde çal›ﬂt›¤› opsiyon de¤erlemesi konusuna
yöneldi. Bu üçlü, hem iﬂbirli¤i içerisinde, hem
de bireysel olarak yeni bir opsiyon fiyatlama
modeli üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Black ve Scholes, hisse senedi üzerine
yaz›lan, Avrupa tipi bir al›m opsiyonunun
fiyat›n› tespit eden modellerini 1973 y›l›nda
tamamlad›lar ve çal›ﬂmalar›n›, yay›nlanmak
üzere “Journal of Political Economy” adl›
dergiye yollad›lar. ‹lk aﬂamada makaleleri kabul
edilmeyen ikili, finans dünyas›n›n önde gelen
akademisyenlerinden Merton Miller ve Eugune
Fama’n›n de¤erlendirmeleri do¤rultusunda
çal›ﬂmalar›n› revize etti. Sonunda, “The Pricing
of Options and Corporate Liabilities” baﬂl›kl›
makaleleri, Journal of Political Economy’nin
1973 May›s-Haziran say›s›nda yay›mland› ve
finans dünyas›, daha sonra kendi adlar›yla

oluﬂturulacak bir strateji ile aynen tekrar
edilmesidir (replicating portfolio).
Örnek vermek gerekirse, ABC hisse senedi
üzerine yaz›lan ve iﬂlem fiyat› 50 ABD$ olan bir
al›m opsiyonundan 3 adet düzenleyelim. Hisse
senedinin bugünkü fiyat› 50 ABD$’d›r. Kolayl›k
sa¤lamas› aç›s›ndan, vade sonunda hisse senedi
fiyat›n›n 25 ABD$ veya 100 ABD$ olaca¤›n›
varsayal›m. Piyasadaki borçlanma/borç verme
faizi ise yüzde 25’tir.
Opsiyonun vade tarihinde, hisse senedinin
fiyat› 25 ABD$ olursa, opsiyon
uygulanmayaca¤›ndan, de¤eri ve yat›r›mc›ya
getirisi 0 olacakt›r. E¤er hisse senedinin fiyat›
100 ABD$ olursa, opsiyon geçerlilik kazanacak;
yat›r›mc› 50 ABD$ karﬂ›l›¤›nda ald›¤› 3 hisse
senedini, piyasada 300 ABD$’na satacak ve
getirisi 150 ABD$ olacakt›r.
Black-Scholes formülüne göre, bir yat›r›mc›,
al›m opsiyonuna konu olan hisse senedini
piyasadan sat›n alarak ve bu iﬂlemin
finansman›n›n bir bölümünü borçla yaparak,
al›m opsiyonuna benzer bir portföy oluﬂturabilir.
Örne¤imizdeki 3 adet al›m opsiyonu yerine,
piyasadan 2 adet ABC hissesi al›nd›¤›n› ve
bunun 40 ABD$’l›k bölümü için borçlan›ld›¤›n›
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varsayal›m. Opsiyonun vade tarihinde, hisse
senedinin fiyat› 25 ABD$ olursa, yat›r›mc› 2 adet
hisse senedini satacak ve elde edilen 50 ABD$
ile ald›¤› borcu ödeyecektir. Faizi ile birlikte
toplam borç 50 ABD$ (40+40*1,25) oldu¤undan,
yat›r›mc›n›n getirisi 0 olacakt›r. E¤er hisse
senedinin fiyat› 100 ABD$ olursa, yat›r›mc› 2
adet hisse senedini 200 ABD$’na satacak ve 50
ABD$’l›k borcunu ödedikten sonra 150 ABD$
getiri sa¤lam›ﬂ olacakt›r. ﬁimdi her iki
durumdaki getirileri bir tabloda inceleyelim:

Black-Scholes’de
örnek uygulama

Nakit Ak›ﬂ› Vade Tarihindeki Getiri
Bugün
ABD $

Hisse fiyat›

Hisse fiyat›

25 ABD $ 100 ABD $

1. PORTFÖY- 3 Al›m Opsiyonu

3C

-

150

2. PORTFÖY- Kombinasyon

60

-

150

2 Hisse Senedi Al›m›

- 100

50

200

40

-50

- 50

Borçlanma

Yukar›daki tabloda belirtildi¤i gibi, her iki
portföyün de vade sonundaki getirileri ayn›d›r.
Dolay›s›yla, arbitraj olana¤›n› ortadan kald›racak
ﬂekilde, bu portföylerin bugünkü maliyetleri de
eﬂit olmal›d›r. Dolay›s›yla, al›m opsiyonunun
bugünkü de¤eri 3C = 60 eﬂitli¤inden, 20 ABD$
olarak hesaplanmaktad›r.
Black ve Scholes, benzer bir portföy
oluﬂturma stratejisinin, opsiyonun vadesi
dolmadan, herhangi bir t an›nda da
uygulanabilece¤ini göstermiﬂler, hisse senedi
fiyatlar›ndaki belirsizli¤i ortadan kald›ran,
dinamik riskten korunma (dynamic hedging)
konseptini geliﬂtirmiﬂlerdir:
C = SN(d1) – X e –rT N(d1 - m¥ Z)
d1 = [ ln(S/X) + (r + 0.5m2) T ] / m¥ Z
C:
Al›m opsiyonunun primi
S:
Hisse senedinin bugünkü piyasa fiyat›
X:
Opsiyonun iﬂlem fiyat›
r:
Risksiz faiz oran›
T:
Opsiyonun vadesi (y›l)
N(z): z’in kümülatif normal da¤›l›m de¤erleri
m:
Hisse senedi getirisinin standart sapmas›
ABC hisse senedi ile ilgili opsiyon
örne¤inde, vade tarihi itibariyle, al›m
opsiyonuna benzer bir portföy oluﬂturulmuﬂtu.
Black-Scholes formülü, vadeye kadar herhangi
bir t an›nda, opsiyona konu hisse senedinden
belirli bir oranda alarak ve iﬂlem fiyat›n›n belirli
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bir oran›n› borçlanarak, al›m opsiyonuna benzer
bir portföyü oluﬂturmaktad›r. Formüldeki N(d1)
terimi, hisse senedinden al›nacak orana, N(d1m¥ Z) terimi ise, borçlan›lacak orana iﬂaret
etmektedir.
Black-Scholes model beﬂ temel de¤iﬂken
üzerine kuruludur: Opsiyona konu olan hisse
senedinin piyasa fiyat›, opsiyonun iﬂlem fiyat›,
risksiz faiz oran›, opsiyonun vadesine kadar
olan süre ve hisse senedinin riski. Modeli
oluﬂturan beﬂ faktörden, hisse senedinin riski
d›ﬂ›nda kalan dört bileﬂene ait veriler
piyasalarda do¤rudan gözlemlenebilmektedir.
Yukar›daki formülde de görüldü¤ü üzere,
hisse senedinin fiyat› artt›kça, al›m opsiyonun
de¤eri de yükselmektedir. Opsiyonun iﬂlem
fiyat›, opsiyonun de¤eri ile ters orant›l›d›r. ‹ﬂlem
fiyat› yükseldikçe, opsiyonun uygulanma
olas›l›¤› azalacak ve dolay›s›yla fiyat› düﬂecektir.
Al›m opsiyonunun de¤eri, vadeye kadar olan
süre ve faiz oran› ile do¤ru orant›l› olarak
de¤iﬂmektedir. Hisse senedi riskinin yüksek
olmas›, bu hisse senedindeki volatilitenin
yüksek oldu¤unu göstermektedir. Bu durum,
opsiyonun uygulanma olas›l›¤›n› art›rd›¤›ndan,
risk artt›kça, opsiyonun de¤eri de artmaktad›r.
Black-Scholes, al›m ve sat›m opsiyonlar›
aras›nda kurdu¤u “Al›m-Sat›m” paritesi ile
Avrupa tipi sat›m opsiyonlar›n› da aﬂa¤›daki
ﬂekilde fiyatlamaktad›r (P: Sat›m opsiyonunun
primi):
P = Xe-rT N(-d1 +m¥ T ) – SN(-d1)
d1 = [ ln(S/X) + (r + 0.5m2)T ] / m¥ T
Robert Merton, 1973 y›l› içerisinde
yay›mlanan makalesi ile (“Theory of Rational
Option Pricing”, Bahar 1973, Bell Journal of
Economics and Management Science) ile BlackScholes modelini, kâr pay› da¤›tan Avrupa tipi
opsiyonlar için genelleﬂtirmiﬂtir. Black-Scholes
modeli zaman içinde geliﬂtirilmiﬂ ve Amerikan
tipi opsiyonlar›n fiyatland›r›lmas› için de
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Black-Scholes, finans tarihinde, teoriden
uygulamaya geçiﬂi en h›zl› olan formüllerden
biri olmuﬂ, basit ve uygulanabilir olmas›
nedeniyle bugün binlerce yat›r›mc› ve trader
taraf›ndan kullan›lan bir standart haline
gelmiﬂtir.
Myron Scholes ve Robert C. Merton,
çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda, 1997 y›l›nda, Nobel
Ekonomi Ödülü’nü almaya hak kazand›lar.
Fischer Black 1995 y›l›nda ölmeseydi, o da
muhtemelen bu ödülü arkadaﬂlar›yla
paylaﬂacakt›.

HASAN KURTULMUﬁ

R

isk transferinin oluﬂabilmesi için kullan›lacak mal›n fiyat›n›n ne kadar de¤iﬂken oldu¤u önemli. Vadeli piyasalar
gelece¤e dönüktür, çünkü gelecek vadenin fiyat› bugünden belirlenir. Yani, bugünkü
fiyattan çok az bir vade fark› konularak gelecekteki fiyat belirlenir. Mal›n fiyat› çok az bir de¤iﬂkenli¤e sahipse ve bu de¤iﬂkenlik üretim esnas›nda maliyete çok etki etmiyorsa bunun borsas› olmuyor.
Ama, söz konusu mal›n fiyat› risk transferi gerektirecek kadar de¤iﬂken bir yap›ya sahipse, bu
piyasalar oluﬂuyor. Örne¤in, pamu¤un fiyat› 28
sente düﬂtü¤ü gibi 120 sente de ç›kabiliyor. Büyük bir de¤iﬂkenlik sözkonusu. Ve bu fiyatlar aydan aya de¤iﬂebilen fiyatlar. Pamuk azsa, talep
çoksa fiyat artar. Tersi durumda pamuk çoksa, talep azsa fiyat› düﬂer. Ve, genelde düﬂüﬂ trendinden ç›k›ﬂ uzun zaman al›r. Çok yükselmiﬂ fiyat
seviyelerinden düﬂüﬂ h›zl› ve sert olur.

kontrat vadelerine
göre al›p satmas›
mümkün.
Öncelikle, gerek
pamu¤unu satmak isteyen üretici, gerekse
pamu¤a ihtiyaç duyan al›c› gelecekte oluﬂacak fiyat de¤iﬂikliklerinden olumsuz etkilenme riskini ortadan kald›r›yor.
Piyasada de¤iﬂik vadelere dayanarak oluﬂan fiyatlardan tercih etti¤i vadede mal› al›yor. Ve, o vade
geldi¤inde pamuk fiyatlar›ndaki ciddi art›ﬂlardan
etkilenmemiﬂ oluyor. Asl›nda hay›r, pamuk fiyatlar› düﬂerse sadece ald›¤› kontratlardan zarar edecek. Ama, piyasadan daha ucuza pamuk alaca¤›
için düﬂen pamuk fiyat›n›n getirece¤i art› fark ile
kontrat zarar›n› karﬂ›layacak. Yani, vadeli borsalar›n risk transferine olanak sa¤lamas›n›n temelinde
yatan da budur. Ticari anlamda bu tür mallarla iﬂ
yapanlar, gelecekteki fiyat dalgalanmalar›ndan

HEDGING: PAR‹TE R‹SK‹NE
KARﬁI F‹YAT S‹GORTASI
Tabiata konu olan yani pamuk, bu¤day, m›s›r
gibi tar›msal ürünlerin üretim miktarlar› ve haliyle de fiyatlar› tabiat ﬂartlar›na göre çok büyük de¤iﬂkenlikler gösterir. ‹ﬂte, üretimlerinde bu hammaddeleri kullanan iﬂletmelerin, bu maliyetlerini
sabitleyebilmeleri için vadeli borsalar› kullanma
zorunluluklar› bu noktada ortaya ç›k›yor.
Üretimde pamuk kullanan üretici örne¤i Örne¤in, pamuk üretenlerin veya pamu¤u kendi
üretimlerinde kullanan tekstilcilerin, gelecekte fiyatlardaki oynakl›¤›n maliyetlerinde büyük zararlar yaratmas›n› engellemek için bu borsalardan gidip belirli bir vadede pamu¤u almak zorunluluklar› var. Bunun için öncelikle vadeli iﬂlemler borsas›nda iﬂlem yapma yetkisi olan bir arac› kurum
veya bankan›n müﬂterisi olmalar› ve belirli bir teminat› yat›rmalar› gerekiyor. Daha sonra, piyasada o gün oluﬂan fiyattan istedikleri kalite ve miktardaki pamuk kontrat›n› sat›n almalar› gerekiyor.
Bu miktar, piyasada belirlenmiﬂ kontrat miktar›
çerçevesinde olabilir. ‹stenilen miktarda mal› borsada o gün oluﬂan fiyattan VOB’un belirledi¤i

oluﬂacak kay›plar›n› sabitleyebilmek, daha do¤rusu zarara u¤ramamak için vadeli borsalar› kullanmak zorunda.
Hedging zor bir iﬂlem midir? Bilgi kuvvettir,
bilgiliyseniz korkmazs›n›z. Ama bizde hiçbir KOB‹, iﬂletme bu enstrümanlarla tan›ﬂmam›ﬂ, tan›ﬂt›r›lmam›ﬂ. Çekiniyor, kumar oldu¤unu düﬂünüyor.
Hay›r kumar de¤il, as›l bunlar› kullanmazsan kumar oynars›n iﬂinle. TL 1982 y›l›ndan itibaren
kendi haline b›rak›lm›ﬂt›, enflasyon da t›k›r t›k›r
gidiyordu, kimse umursam›yordu. Hele dövizle
kazand›¤›n›z bir iﬂ yap›yorsan›z, enflasyon ne
olursa olsun, zaten paran›z› kazan›yorsunuz. Ama
ne zamanki gerçek dalgalanmaya geçildi, Türk
paras› de¤erlenmeye baﬂlad›, iﬂin ﬂekli de¤iﬂti. ‹ﬂletme sahibi dolar 1.700 iken anlaﬂma yapm›ﬂ,
dolar geldi 1.350 YTL’ye. Nas›l karﬂ›layacak zarar›n›? Dolar/YTL paritesi, bugün örne¤in 1.300 diyoruz, yar›n daha aﬂa¤›ya gitmeyece¤ini kim söyleyebilir? Giderse, bu zarar nas›l karﬂ›lanacak? ‹ﬂte, bu noktada vadeli iﬂlem piyasalar›n›n önemi
ve iﬂlevi ortaya ç›k›yor.
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Hisse senedine dayal› türev araçlar›n
hacmi h›zla art›yor

Fiyat dalgalanma oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
(Baz› mallar›n ve finansal araçlar›n spot pazar fiyat›n›n
y›ll›k dalgalanma oran›; %)

450

Toplam spot hisse senedi ve hisse senedine dayal› türev araç hacmi

435,7

400
350

309,9

300

800

304,5

700

Spot piyasa

600

Türev piyasa

250

500

200

400
300

150
100

85,7

78,0
38,3 38,5

50
0

Elektrik
C.-O.Border
Cinergy
Palo Verde

15,112,6

Do¤al gaz
ve petrol

Finansal
B. A. O/R
H.S. endeksi
Devlet tah.

Ham petrol
K. yak›t›
Do¤al gaz

32,3

12,0 20,2

Metaller
Bak›r
Alt›n
Gümüﬂ

76,2
37,3 37,7

49,0

Tar›msal

‹MKB

200
100
0
1995

Kahve
M›s›r
Pamuk

1996

1997

1998 1999

2000

2001 2002

Risk tipi baz›nda dünyan›n en büyük
500 ﬂirketinin türev araç kullan›m›
‹ﬂlem hacimleri nas›l art›yor?

450

Vadeli iﬂlem ve opsiyon sözleﬂmeleri iﬂlem hacmi (milyar dolar)

400

1.000.000
900.000

V‹S

300

800.000

Opsiyon

250

Toplam

200

700.000
600.000

423

ﬁirket say›s›

391

350

150

500.000

100

400.000

117

50

300.000

55

0

200.000

Faiz

100.000

Döviz

Emtia

Hisse senedi

0

2000

2001

2002

2003

Yeni uygulamalarda piyasalar h›zl› geliﬂiyor

Dünyada vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri a¤›rl›kta
Vadeli iﬂlem
sözleﬂ.

Opsiyonlar

Türev piyasalardaki iﬂlem hacminin spot
piyasa iﬂlem hacmine oran›

120

Oran

100
80
60
40
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2002

Ara.

Ekim

A¤us.

Nis.

Haz.

Ara.

ﬁub.

Ekim

A¤us.

Nis.

Ara.

Haz.

2001

2003 ﬁub.

2000

ﬁub.

Ekim

2002’de dünyada organize borsalarda yaklaﬂ›k 6 milyar 63 milyon
adet sözleﬂme iﬂlem görmüﬂtür. 2003’te bu rakam 8 milyar 45 milyona yükselmiﬂtir.
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