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konomik ve siyasi istikrar›n önemli ölçüde sa¤lanmas›na paralel olarak kamunun borçlanma
ihtiyac›n›n azalmas›, sermaye piyasalar›nda da yenilikleri beraberinde getiriyor. Vergisel faklar›n
da ortadan kalkmas›yla, “eski” bir enstrüman yeniden gündemimize giriyor; özel sektörün önünde yeni bir
kap› aç›l›yor: Özel sektör ﬂirketleri de art›k, t›pk› devlet gibi, tahvil ve bono ç›kararak borçlanabilme
olana¤›na kavuﬂuyor.
Ülkemizin önde gelen kimi kuruluﬂlar› tahvil ihrac›n› gündemlerine ald›lar ve haz›rl›klar›n› devam
ettiriyorlar. Bu piyasan›n hukuki altyap›s›n›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde oluﬂturulabilmesi ve etkin bir piyasa için
SPK yo¤un bir haz›rl›k sürecinde. 2006 y›l›nda baﬂlamak üzere, önümüzdeki y›llarda oldukça aktif bir özel
sektör borçlanma piyasas› ile karﬂ›laﬂaca¤›m›za inan›yoruz. Bu
süreçle ilgili tüm taraflar›n haz›rlanmas›nda, özellikle ihraç yapma
potansiyeline sahip oldu¤una inanan ﬂirketlerin konuyu
gecikmeden gündemlerine almalar›nda büyük yarar var.
‹ﬂ Yat›r›m olarak, Türkiye’de özel sektör tahvil ve bonolar›n›n
ihrac› konusunda geçmiﬂten gelen bilgi birikimimizi ve
uzmanl›¤›m›z› ﬂirketlerin hizmetine sunmaya baﬂlam›ﬂ
bulunuyoruz. Hem yurtd›ﬂ›, hem yurtiçi sermaye piyasalar›n›n nabz›n› tutan, bu piyasalar›n etkin bir
kuruluﬂu olarak, özel sektör ﬂirketlerini bu yönde teﬂvik ediyoruz.
Bu öngörümüzden hareketle, Capital-‹ﬂ Yat›r›m iﬂbirli¤iyle haz›rlanan ve üç ayda bir sizlere ulaﬂan
Geniﬂ Aç› dergimizin bu say›s›nda, ilgili tüm kesimlerin temsilcilerinin kat›l›m›yla, özel sektör borçlanma
piyasas›n› masaya yat›rd›k. Bu piyasan›n ﬂirketlere sa¤layabilece¤i f›rsatlar ve avantajlar ortaya konulurken,
etkin bir piyasan›n nas›l oluﬂabilece¤i çeﬂitli yönleriyle ele al›nd›, tart›ﬂ›ld›.
Konuya iliﬂkin bilgi eksikli¤inin giderilmesinde büyük yarar sa¤layaca¤› inanc›yla ilginize sunuyor,
toplant›m›za kat›larak veya makaleleriyle bu çal›ﬂmaya katk› sa¤layan dostlar›m›za bir kez daha teﬂekkür
ediyoruz.
‹lhami Koç / ‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü
Gelecek say›m›zda yeni bir konuda buluﬂmak dile¤iyle...
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GET‹RECEK?

ÖZER
ERTUNA

YILDIRIM
AKAR

Türkiye ekonomisi son y›llarda büyük bir dönüﬂüm
yaﬂ›yor. Bu dönüﬂümün en çarp›c› yans›mas› finans
sektöründe. Düﬂen faiz oranlar›na paralel olarak,
bu kesim yepyeni bir çehreye kavuﬂuyor. Ancak,
as›l büyük de¤iﬂim belki de bundan sonra gelecek.
Türkiye, geliﬂmiﬂ ülkelerde bulunan, ancak
istikrars›zl›k nedeniyle daha önce burada
oluﬂturulamayan yeni finansal araçlarla tan›ﬂacak.
Daha önce tek tük örneklerini gördü¤ümüz özel
sektör tahvilleri yak›nda gündemimize girecek.
Bunlar, ﬂirketler için alternatif bir finansman
imkan› sunarken, bireyler için de yeni bir yat›r›m
arac› anlam›na gelecek. Uzmanlara göre, büyük
ﬂirketlerin öncülü¤ü yapaca¤› özel sektör tahvilleri,
k›sa süre sonra KOB‹’lere kadar yayg›nlaﬂacak. ‹ﬂ
Yat›r›m-Capital iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirdi¤imiz Geniﬂ
Aç› toplant›s›nda bu konuyu masaya yat›rd›k. Bu
yeni finansman arac›n›n neler getirece¤ini, hangi
düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤ini ele ald›k.
Moderatörlü¤ünü Capital Yay›n Direktörü M. Rauf
Ateﬂ’in yapt›¤› toplant›ya Goldman Sachs Türkiye
Direktörü Mustafa Ba¤r›aç›k, SPK’dan Y›ld›r›m
Akar, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Özer Ertuna, Koç Tüketici
Finansman› ve Kart Hizmetleri Aﬁ Finansal
Planlama ve Fon Yönetimi Müdürü Alp Ülgener ve
‹ﬂ Yat›r›m ﬁirket Birleﬂmeleri ve Devralmalar
Bölümü Müdürü ‹pek Efsane Çam kat›ld›.
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M. Rauf Ateﬂ Özel sektör tahvili hangi
ihtiyaçtan ç›kt› ve ne durumda? Bu konuda
Mustafa Bey’den bilgi alal›m.
Mustafa Ba¤r›aç›k 80’li ve 90’l› y›llarda Türk
bankalar›na Coca Cola, Ford gibi ﬂirketlerin
ka¤›tlar›n› satard›k. Sokaktaki insanlar›n
tan›d›¤›, bildi¤i ﬂirketlerin ka¤›tlar› daha çok
özel sektör tahvili ve bono olarak ç›k›yordu.
Özel sektör tahvilinin amac›, ﬂirketin
fizibilitesini, k›sa ve orta vadedeki fizibilitesini
sa¤lamakt›. Daha uzun vadeli projeler için ise
direkt ﬂirket bonosuna gidilirdi. Avrupa’da da
ayn› ﬂey vard› tabii ama Amerika’daki
ekonominin dinamizminden ve belki
yat›r›mc›lar›n daha riskli düﬂünür hale gelmiﬂ
olmas›ndan dolay›, o piyasa çok rahat bir
ﬂekilde iﬂliyordu.
Fakat son zamanlarda bakt›¤›m›z zaman,
sistemdeki kald›raç etkisinden dolay› epey bir
ﬂirketin ratingi düﬂtü¤ü için bilhassa özel sektör
tahvili piyasas› çok küçüldü. Zaten en büyük
örne¤i GE’dir. Biliyorsunuz, onlar kendilerini

özel sektör tahvili piyasas›ndan çok ucuza
fonlay›p gidip uzun vadeli iﬂler yap›yorlard›.
Piyasa bunda risk gördü¤ü için yavaﬂ yavaﬂ
özel sektör tahvili piyasas›n› azaltmaya baﬂlad›.
Öyle olunca, ﬂimdi uzun vadeli bonolara
kay›lmaya baﬂland›. ‹lk baﬂta 5 senelik, 10
senelik bonolar›n talebi artt›. Galiba 2000 ya da
2001 y›l›nda, Amerikan Hazine’sinin 30 senelik
bonolar› elimine etmesiyle bu sefer bilhassa
fon yöneticileri daha uzun vadeli ka¤›tlar
yaratmaya baﬂlad›lar. Geçti¤imiz 1-2 sene
içerisinde bir sürü örne¤i var. 30 senelik, 50
senelik bonolar ç›kmaya baﬂlad›. Dolay›s›yla,
ﬂirketler esas›nda kendilerinin bankalardan olan
finansman›n› daha çok piyasaya ve sermaye
piyasalar›na do¤ru kayd›rm›ﬂ vaziyetteler.
Likiditeden dolay› da hazine bonolar›yla
insanlar›n yapt›¤› yat›r›mlar, kredi analizine
daha çok önem vererek, ﬂirket bonolar›na
do¤ru kaymaya baﬂlad›. Daha küçük ﬂirketler
de bu finansmana girdiler. Dolay›s›yla son 3-4
senede muazzam bir büyüme oldu.

úPEK EFSANE ÇAM

RK‹YE’DEK‹ GEÇM‹ﬁ‹

LER‹N‹N TÜ
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L

M. Rauf Ateü Efsane Hanım’dan özel sektör tahvillerinin Türkiye’deki geliümesini alalım. ûu anda
kullanılmıyor ama bir zamanlar vardı. Bu konuda neler söylersiniz?
úpek Efsane Çam Türkiye’de de 1987’de bu tür ihraçlar baüladı. Fakat aslında toplam menkul
kıymet stoku içindeki payına baktıùımızda, hiçbir zaman yüzde 10’ları geçmedi. 1987-1994
arasındaki toplam ortalamaya baktıùımızda yüzde 4,8 gibi bir oran var, toplam menkul stokunun
içindeki özel tahvil ve bonosunun payı olarak. En yüksek orana da yüzde 9 olarak 1990’da ulaümıü.
Açıkçası, özel sektör hiçbir zaman sermaye piyasalarından finansman alanında çok fazla
yararlanamamıü Türkiye’de.
Tabii bunun sebeplerini de detaylı olarak daha sonra irdeleriz ama öncellikle üu var. Bir kere arz
ve talep karüılıklı çok fazla yaratılamamıü. Bonoların üzerinde birtakım ek maliyetler var. Bu
maliyetler hiçbir zaman için minimuma indirilememiü. Ayrıca, mesela yurtdıüında buna yönelik çok
fazla alternatif enstrümanlar var. Bu enstrümanlar Türkiye’ye gelememiü açıkçası. Ve gelen
enstrümanlar da çok aktif olarak uygulanamamıü. Fakat genel olarak baktıùımızda, 1994 krizinin
çıkmasına kadar olan dönemde gene de birtakım büyük üirketler bono ihraçlarında bulunmuülar.
Bir de tabii likidite sorunu o zaman da vardı tahvillerde, finansman bonolarında. Çünkü aktif bir
ikinci piyasası oturmamıütı. Dolayısıyla, ústanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda buna yönelik olarak
piyasa henüz açılmamıütı. En son artık 1992’de bu piyasa açıldı fakat bir üekilde aktif hale gelemedi.
Hatırlıyorum, biz o dönemlerde çok yoùun olarak bu iülemleri yapıyorduk ve kendimiz likidite
yaratmaya çalıüıyorduk bu tahvil-bonolara. Hatta ATM’lerden tahvil-bono satıüına baülamıütık ve
günlük kotasyon vererek ikinci piyasasını oluüturmaya çalıüıyorduk. Bu öyle gitti, yani her zaman bir
engel oldu bunların geliümesinde.
Onun dıüında, 1994 sonrasında bildiùiniz gibi çıkan ekonomik krizle birlikte devletin çok fazla iç
borçlanmaya yönelmesi ve crowding-out etkisi nedeniyle artık özel sektörün piyasadan borçlanamaz
hale gelmesinin etkisini hepimiz biliyoruz. Bir de devlet iç borçlanma senetleriyle özel sektör tahvilleri
arasında vergi eüitsizliùi yaratıldı. O sebeple de 1994 sonrasında ufak tefek birkaç arz dıüında
maalesef hiçbir tahvil, finansman bonosu ihracı görülemedi. Ama bu sene gerçekten bir dönüm
noktası diye düüünüyoruz, vergi eüitlemesinden dolayı. Bundan sonra piyasanın nasıl geliüeceùi çok
önemli. Öncelikle gerçekten piyasaya kredibilitesi yüksek ve tanınan firmaların gelmesini, bu üekilde
birtakım kapalı devre diyebileceùimiz ihraçlarla piyasanın geliümesini bekliyoruz.
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M. Rauf Ateﬂ Peki, bunun toplamdaki pay›
ne kadard›r?
Mustafa Ba¤r›aç›k Fon yöneticileri
bak›m›ndan m›?
M. Rauf Ateﬂ Evet.
Mustafa Ba¤r›aç›k Tabii, her fonun kendine
ait kriterleri var. Ama bilhassa emeklilik
fonlar›n› dikkate ald›¤›m›z için ve onlara pek
fazla gayrimenkul alma izni de vermedikleri
için epey bir uzun vadeli hazine bonosu,
fonuna göre belki yüzde 30’dan yüzde 70’e
kadar de¤iﬂebiliyor. Yani o tamamen fonun
kuruluﬂ parametrelerine ba¤l›.
M. Rauf Ateﬂ Bugünkü duruma gelmeden
önce, Türkiye’deki piyasan›n geliﬂimini bir de
Özer Bey’den dinleyelim. Çünkü Özer Bey, bir
dönem SPK’ya da dan›ﬂmanl›k yapm›ﬂt›.
Özer Ertuna ﬁimdi bu tahvil ve finansman
bonosu konusu çok önemli bir konu. Ve
Türkiye’de, rakamlar›n küçük olmas›na
bakmayal›m, Türkiye’de çok kullan›lan ﬂeylerdi
bunlar 1994 y›l›na kadar. Hatta biraz daha
geriye gidersek 1980 ortalar›nda Özal’›n sabit
k›ymetlerin yeniden de¤erlendirmesini
getirmesinin nedenlerinden biri, ﬂirketlere tahvil
ç›karma imkan› yaratmakt›. Çünkü enflasyon
alt›nda ﬂirketlerin sermayeleri çok küçük
görünüyordu. Tahvil de sermayelere ba¤l›
olarak ç›kar›labilece¤i için ﬂirketler limitlerini
doldurmuﬂtu. Yani küçük rakama
aldanmayal›m.
Çok yarat›c› bir araçt›r tahvil ve finansman
bonosu. Ve arz çok yüksekti. ﬁirketler ç›karmak
istiyordu. Özal, yeniden de¤erleme sayesinde
sermayelerin büyüyece¤ini, ﬂirketlerin böylece
limitlerinin aç›laca¤›n› düﬂünmüﬂtü. 1994
y›l›nda, tabii ki Türkiye o krizlere girince tahvil
bitti aﬂa¤› yukar›. Ama orada günah bence
finans kurumlar›n›nd›r. Çünkü tahvil, üç türlü
oldu¤u için, en iyi araçlardan biridir: Sabit
faizli, de¤iﬂken faizli ve indeksli. Ekonomideki
risklerin durumuna göre, örne¤in ekonomide
faiz riski yüksekse, de¤iﬂken faizli yap›p bu
riski ortadan kald›rabilirsiniz. Enflasyon riski
varsa, çeﬂitli ﬂeylere endekslemek mümkün.
Burada eksik olan, Türkiye’de arac›
kurumlar›n yeni araçlar geliﬂtirmekteki
zaaflar›d›r. Geliﬂtiremediler. Türkiye’nin
ekonomik konjonktürünü okuyup, o
konjonktüre uygun araçlar›n geliﬂtirilmesi
laz›md›. 1992 y›l›nda sermaye kanununu
de¤iﬂtirdi¤imiz zaman biz çok büyük bir yenilik
yapt›k. Sermaye piyasas› araçlar›n›n
tan›mlanmas›n› Sermaye Piyasas› Kurulu’na
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b›rakt›k. Hatta çok komik bir tan›mlama vard›
kanunun içinde. Sermaye piyasas› araçlar›n›
tan›mlarken kanun, “Sermaye piyasas› araçlar›
menkul k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas›
araçlar›d›r, di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n
tan›mlanmas› kurulun yetkisindedir” diyor. Ki,
o ara inan›lmaz derecede yarat›c› araçlar ç›kt›
piyasaya. Metrekare konut sertifikalar› ç›kt›.
Konut finansman›nda maaﬂa indeksli tahviller
ç›kt›. ‹SK‹ bile su sertifikas› diye su fiyatlar›na
indeksli tahvil ç›karma baﬂvurusu yapt›.
Ç›karabildi mi ç›karamad› m› bilmiyorum ama
baﬂvuru yap›ld›.
Tahvil ve finansman bonolar›, çok güçlü
enstrümanlard›r. 1994’ten bu yana Türkiye
bunu kullanmad›ysa, unutal›m kimin günah›
oldu¤unu, kullanmad›ysa çok ﬂey kaybetmiﬂtir.
Çünkü biraz önce dedi¤im gibi tahvil s›n›f›na
bakarsak likiditesi azd›r, tek eksikli¤i odur.
Likiditesi azd›r ama sabit faizli, de¤iﬂken faizli
ve indeksli ve bunlar›n kar›ﬂ›m› yapabilece¤iniz
için, kar›ﬂ›m› da istedi¤iniz gibi yapabilece¤iniz
için çok esnek, ihtiyaçlara uyarlanabilecek,
ekonomik koﬂullara uyarlanabilecek bir araçt›r.
Finansman bonosu ise çok daha likit
olabilecek bir araç. Evet tahvilde likidite eksik,
finansman bonosuyla, iyi bir finansal
mühendislikle iyi bir kompozisyon kurup tahvil
ile finansman bonosunu kar›ﬂt›r›p aﬂa¤› yukar›
halledemeyece¤iniz ekonomik koﬂul,
ÖZER ERTUNA
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halledemeyece¤iniz ihtiyaç yoktur. S›rf yarat›c›
olmaya ba¤l› bu. Onun için tarihine bakarsak,
tahvil ülkede epey kullan›ld›. Hatta 80’lerde
limitler dolmuﬂtu, limitleri art›rabilmek için
sabit k›ymetlerin yeniden de¤erlemesi ve
yeniden de¤erleme fonu sayesinde limitin
artmas›na gidildi. Ama 1994 y›l›nda büyük bir
ﬂanss›zl›k oldu. 94 sonras› tahvil tamamen
ortadan kalkt›. Çok büyük bir kay›pt›r. ﬁu anda
kurumlar, ihtiyaç sahipleri ve halk el ele verip,
tahvil olay›n› yeniden canland›r›rsak, Türkiye
ekonomisi çok ﬂey kazanacakt›r.
‹pek Efsane Çam 1994 sonras›nda bizim
temel sorunumuz, o fiyatlardan borçlanma
yapacak ihraçç› bulamamam›z oldu. Yani
hepimiz biliyoruz, biz gecelik yüzde bin
düzeyindeki faizleri gördük.
Özer Ertuna Onlar nominal faizdir ama.
Enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ faiz önemli.
Alp Ülgener Hocam, biz de ﬂu aç›dan
bak›yorduk ﬂirket olarak. Türkiye’deki hazine
bonolar›n› al›p satan insanlar, bakt›¤›n›z zaman,
enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ bile olsa aﬂa¤› yukar›
dolar baz›nda yüzde 18-20’lik y›ll›k ortalama
faiz istiyorlard›.
Özer Ertuna Maalesef Türkiye’nin di¤er bir
hatas› da yüzde 30’lara varan risk primini
do¤alm›ﬂ gibi kabul etmesi oldu. Bu cehaletti.
Dünyan›n hiçbir yerinde yüzde 30’lara varan
risk primi olmaz. Türkiye’de yüzde 30, yüzde
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32 risk primleri oldu. Ve bu risk primini alan,
bedavadan risk primi alm›ﬂ oldu. Çünkü riskler
gerçekleﬂmedi. Devlet müdahaleleriyle
gerçekleﬂmedi. Finans piyasas›ndaki, t›rnak
içinde “ma¤dur”lar›, “onun ma¤duru, bunun
ma¤duru” deyip devlet kurtard›. Bu çok yanl›ﬂ
oldu.
Alp Ülgener Do¤ru. Bir yerde siz yüzde 20
risk primini 10 sene üst üste ödüyorsan›z, o
riskin bir noktada tecelli etmesi laz›m. Ama
bizde bu olmad›.
‹pek Efsane Çam ﬁimdi bir de bunun
üzerine daha da fazla risk primi eklemek
zorundayd› özel sektör ve imkan› olmad› buna
da.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi koﬂullar uygun
görünüyor ve çeﬂitli haz›rl›klar var. Haz›rl›klar›n
bir cephesinde de SPK yer al›yor. Y›ld›r›m
Bey’den SPK’n›n bu anlamdaki haz›rl›k ve
planlar›n› dinleyebilirsek çok memnun oluruz.
Y›ld›r›m Akar Bizim bu konudaki mevcut
düzenlemelerimize, 1992 y›l›nda ç›kan
de¤iﬂiklikten sonra yapt›¤›m›z düzenlemeler
esas teﬂkil ediyor. Arada birkaç tane tebli¤
de¤iﬂikli¤i var ama bunlar marjinal, küçük
de¤iﬂiklikler. Zaten asl›nda bu bahsetti¤iniz
nedenlerle piyasadan böyle bir itiraz, böyle bir
talep de yok. O günlere bakt›¤›m›zda bence
hem o an için hem de bugün için gerek
finansal araç çeﬂitlili¤i, gerek muhtelif vade
imkanlar› tan›mas›, gerek dövize endeksli
borçlanma senetlerinin ihrac›na imkan vermesi,
de¤iﬂken faizli olmas› gibi bir sürü esneklikle
bence birçok ihtiyac› da taﬂ›yabilecek halde.
Hatta yaklaﬂ›k olarak son 4 y›ld›r hiç ihraç
olmayan bir piyasa için fazla bile araç çeﬂitlili¤i
oldu¤unu, esneklik oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ama tabii ki bu dönemde güncelli¤ini
kaybetmiﬂ baz› hükümler var.
Bizim muhasebe standartlar›nda, baz›
denetim tedbirlerimizde yapt›¤›m›z de¤iﬂmeler
nedeniyle güncellenmesi gereken k›s›mlar var.
Tebli¤lerin tek bir tebli¤de toplanmas›, bütün
borçlanma senetleri için geçerli olan ortak
hükümlerin tekrarlanmas› yerine tek bir
tebli¤de yer verilmesi, her finansal araca özgü
niteliklere tebli¤de ayr›ca yer verilmesi ama
sonuçta bütün borçlanma araçlar›n›n tek bir
tebli¤de toplanmas› gibi birtak›m düzenlemeler
yapmam›z laz›m. Bunun için de bir borçlanma
senetleri çal›ﬂma grubu oluﬂturduk kurulda. Bu
çal›ﬂma grubumuz piyasa kat›l›mc›lar› ile birkaç
toplant› yapt›. Ama burada ﬂunu unutmamak
laz›m. Biraz önce kamunun borçlanma gere¤i

nedeniyle ihraç olmamas›ndan bahisle,
piyasadan bize gelen taleplerin önemli bir
k›sm› ihraç maliyetlerinin düﬂmesi yönünde.
Burada ﬂöyle bir ﬂey var. Bir benchmark söz
konusu, hem arz taraf›ndan hem talep
taraf›ndan. Yani yat›r›mc› için benchmark,
risksiz oldu¤u için, diyelim 1 y›l vade için
konuﬂuyorum, Hazine’nin ihraç edece¤i
bonolar. Bunun ﬂu anki faiz oran›n› biliyoruz,
yaklaﬂ›k yüzde 14,5 civar›nda. Dolay›s›yla, bu
yat›r›mc› için benchmark oluﬂturuyor. Yani bir
ﬂirketin tahvilini alaca¤› zaman ödeyece¤i faiz
aç›s›ndan. Risk primi hariç. Buna mukabil
ﬂirketler için de yine bir benchmark var, bu da
banka kredileri. Sa¤layabilecekleri banka
kredileri. ﬁimdi kredibilitesi yüksek bir ﬂirket
ÖZER ERTUNA

ER‹N
“MAL‹YETL ‹ ﬁART”
ES
DÜﬁÜRÜLM
Finansal araçlarda maliyetlerin prensip
olarak mümkün olduùu kadar düüürülmesi
lazım. Çünkü finansal araçlar ekonominin kan
damarları gibidir. Bunları mümkün olduùu
kadar geliütirmelisiniz, çünkü piyasada bu
konuda etkinliùin artması veya finansın
gerçekten ekonomiye hizmet vermesi araçlar
ve kurumlar arası rekabetle olacaktır. Bu
rekabette mümkün olduùu kadar maliyetleri
düüürebilmek lazım. Devletin de vergi
konusunda, doùrudan doùruya o anda alacaùı
vergiye bakmaması lazım. Dolaylı olarak
bakması lazım. Ekonominin kan damarlarını
iyi çalıütırdıùınız zaman devletin toplayacaùı
vergi artacaktır. Biraz önce çok iyi söylendi.
Olmayan vergi. Bu araçlar ortaya çıkmazsa
vergiyi alamıyorsun zaten. Ama burada da
SPK’nın da Maliye Bakanlıùı’nın da çıkarları
çok paralel.
SPK’nın bir mesuliyeti var. Bir araç
geliütirmek mecburiyetinde. Türkiye
ekonomisine yapacaùı çok büyük bir hizmet
var. Araçları geliütirmesi lazım. Bu araçları
geliütirdikçe hacimden kazanacaktır. Tabii ki
SPK’nın da kendi maliyetleri var bu hizmetleri
verirken. Ama maliyetleri mümkün olduùu
kadar düüürebilmesi, devletin de mümkün
olduùu kadar uzun vadeli bir vizyonu olması
lazım. O anda, o enstrümandan alacaùı
vergiyi düüünmemeli. Uzun vadede bu
enstrüman sonucu ortaya çıkacak gelirin,
katma deùerin vergisini alacaktır devlet. úki
arkadaüımız onları söyledi ben de
vurgulayayım dedim.
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için, onlar›n banka kredisi maliyeti ile o hazine
bonosu faizi aras›nda çok ciddi bir farkl›l›k
olmad›¤› kanaatindeyim. O yönde de bilgiler
ediniyoruz piyasadan.
Muhtemelen ﬂirketin riskli olmas›na paralel
olarak o kredi maliyeti de artacakt›r ama o
zaten borçlanma senetlerinin faizine de
yans›yacakt›r. O zaman bu aletlerin iﬂlemesi
için muhakkak düzenlemelerde birtak›m
basitleﬂtirmeler, kolayl›klar yap›lmal›.
Referanslar falan do¤ru ﬂekilde verilmeli. Bu
hazine bonosu faiziyle banka kredisi maliyeti,
ﬂirket için ve yat›r›mc› için benchmark olan bu
iki nokta aras›ndaki marj›n mümkün oldu¤unca
aç›lmas› laz›m ki oraya bu özel sektör tahvilleri
veya finansman bonolar› girebilsin. Burada da
oynayabilece¤imiz birtak›m de¤iﬂkenler var.
Birtak›m de¤iﬂkenler piyasa taraf›ndan
belirleniyor. Vergi oranlar› gibi birtak›m
de¤iﬂkenler, do¤rudan düzenleyici otorite olan
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirleniyor.
Düzenlemelerimizi biraz basitleﬂtirmemiz
laz›m. Örne¤in limitlerin hesaplanmas›na iliﬂkin
katsay› uygulamas›n›n yap›lmas›na iliﬂkin
at›flar›m›z›n biraz kar›ﬂ›k oldu¤unu kabul
etmeliyim. Burada bizim de baz› s›n›rlar›m›z
var. Çünkü kanunda limitlerin nas›l
belirlenece¤ine iliﬂkin hesaplar aç›kça
belirlenmiﬂ durumda. Bu durumda, hocam›z›n
da biraz önce belirtti¤i gibi, tebli¤ ile kanunu
aﬂma imkan›m›z k›sa vadede yok. Ama tabii ﬂu
an bir kanun de¤iﬂikli¤i de söz konusu zaten
kurulumuzda. O kanun de¤iﬂikli¤iyle de

birlikte o limite iliﬂkin de¤erlendirmelerimizi de
yapaca¤›z, limite katsay› uygulamas›na iliﬂkin.
K›saca, bizim yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z, özetlersem,
düzenlemelerimizi tek bir tebli¤de toplamak,
olabildi¤inde basitleﬂtirmek, ayn› konudaki
referanslar› ayn› maddelerde yapmak ve o tek
tebli¤de sadece her bir menkul k›ymetin
kendine özgü niteliklerini dikkate alarak
düzenlemesini yapmak, ayr› bir madde halinde.
Bizim çal›ﬂmalar›m›z bu yönde.
M. Rauf Ateﬂ Alp Bey’den de yapt›klar›
çal›ﬂmalar›, beklentilerini ve gelece¤e yönelik
planlar›n› ö¤renelim. Koç Finans’›n bu konuda
bir haz›rl›¤› var. Ne yapmay› düﬂünüyorsunuz?
Ne aﬂamadas›n›z ﬂu anda?
Alp Ülgener Teﬂekkür ederim her ﬂeyden
önce. ﬁimdi k›saca herkes bugün dünyada
neler oluyor, geçmiﬂte neler oldu ondan
bahsetti. Bugün SPK nas›l çal›ﬂmalar yürütüyor
onu özetledi. Ama k›saca özetlemek gerekirse,
geçmiﬂ y›llarda faizlerin yüksekli¤i, sürekli inip
ç›kmas›, kurdaki oynakl›k, vadelerin k›sa
olmas›, bu tip ihraçlar›n yap›lmas›na en büyük
engeldi. Bir ekonomik istikrars›zl›k söz
konusuydu. ﬁimdi en önemli koﬂul olan bu
ekonomik istikrar sa¤land›. Hakikaten bir
ekonomik istikrar geldi. Ne oldu? Kur ayn›
gitmeye baﬂlad›. Faizler düﬂtü. Dolay›s›yla reel
faizler düﬂtü. Bunun yan›nda bir güven geldi
piyasaya. Bununla birlikte vadeler de uzad›.
Yani eskiden biz hazine bonosunu alt› ayl›k
olarak görürken 94-95’te, ﬂimdi 3 y›l 5 y›llar›
konuﬂmaya baﬂlad›k. En önemli farkl›l›k bu.

YILDIRIM AKAR

MAL‹YETLER YÜKSEK

M‹?

ústerseniz çok kısaca bu maliyetleri gözden geçirelim. Çünkü o aranın açılması bu maliyetlere
baùlı bir üey. Birincisi, gelirler üzerinde bir stopaj var. Bu konuda daha önceden üikayet vardı ama
üimdi bütün menkul kıymetler için bu eüitlendi. Gerçi yüksek bir oranda eüitlendiùi yönünde hala
eleütiriler getirilebilir. Ama sonuçta bu tip borçlanma araçlarının daha dezavantajlı bir konumda
olduùunu söyleyemeyiz, stopaj açısından, yeni gelen bu deùiüiklikle.
úkincisi, maalesef binde 6 oranında bir damga vergisi oranı var. Diùer maliyetleri de gördüùümüz
zaman göreceùiz ki, bu oldukça yüksek bir oran. Yine finansal faaliyet harcı var binde 1 oranında. Bu
bizim kayda alma ücretinin yarısı ediyor. Dolayısıyla, bizim kayda alma ücreti de binde 2. Onun
dıüında, ticaret sicili gazetesi maliyeti gibi pek önemli olmayan maliyetler var. Mesela, borsa bu
konuda bir düzenleme yaptı, kotasyon ücretleri makul seviyede. Miktardan, orandan baùımsız olarak
azami 10 bin YTL. Onun dıüında piyasanın maliyetleri var. Aracı kurum maliyeti var. Bir halka arz
yaptıùınız vakit onun ilan maliyetleri var, danıümanlık giderleri var. Derecelendirme maliyetleri söz
konusu olabilir.
ústerseniz, buna ikinci el konusunu tartıüırken, öbür safhada girelim. Onlar söz konusu olabilir.
Dolayısıyla, bize gelen talepler de, örneùin bizim kayda alma ücretini düüürmeyi kısmen de olsa
düüünüp düüünmediùimiz, veya üu damga vergisinin hala geçerli olup olmadıùı gibi. “Doùrudan
düzenlemelerin üu kısmında bir eksiklik var”dan ziyade, “Bu arayı nasıl açarız” yönünde bir talep var.
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Böyle olunca ne oldu? ﬁu andaki ortam›n
uygunlu¤u sebebiyle, özel sektör de buna ilgi
göstermeye baﬂlad›. ﬁimdi asl›nda yap›lmas›
gereken birçok ﬂey var. Birçok sektörümüz var.
Ama k›saca özetlemek gerekirse her ﬂeyden
önce finansman bonosu ve tahvil, hocam›z›n
dedi¤i gibi, asl›nda çok önemli bir kaynak.
ﬁöyle ki, ﬂirketlerin veya kurumlar›n bankalar
d›ﬂ›nda birtak›m yerlerden de fonlama
yapabilmesi laz›m. Bu yerler nereleri? Bir ﬂirket
bugün gidip bankadan kredi alabilir. Yurtd›ﬂ›
kaynaklar yoluyla finansman sa¤layabilir. Veya
yurtiçi piyasalarda bono-tahvil ihrac› yoluyla
kendini finanse edebilir. ﬁirketler için taze
kaynak sa¤lanmas›, finansman bonosu ve tahvil
ihrac›yla, çok önemli.
Y›ld›r›m Bey k›saca bahsetti ama bir damga
vergisinin, ki binde 6, SPK ücretlerinin ve di¤er
tescil ve kotasyon ücretlerinin toplam› yüzde
1’in ötesinde bir maliyet yap›yor. Siz bunu
yat›r›mc›lara satabilmek için mutlaka üzerine
bir spread vermelisiniz ki yat›r›mc› bunlar› talep
etsin. Bir de bunu yapabilmek için, halka arz
edebilmek için, sizin bir arac› kurum ya da
bankayla çal›ﬂman›z laz›m. Bir de onlara
ödedi¤iniz arac›l›k komisyonu veya yüklenim
komisyonlar›n› toplad›¤›m›zda yüzde 2’nin
üzerinde bir maliyetle karﬂ›laﬂ›yoruz. ﬁimdi
burada SPK’ya ve Maliye’ye çok büyük iﬂ
düﬂüyor tabii. Yani bu maliyetler bir ﬂekilde
revize edilmedi¤i müddetçe özel sektör de

buna ilgi göstermeyecektir. Örne¤in, bir damga
vergisi, ki binde 6, çok büyük bir maliyet ﬂu
anda. Bütün sözleﬂmelerden ﬂu anda neredeyse
damga vergisi kalkt›, bunlardan da kalkmas›n›
bekliyoruz. Neden? Çünkü ﬂu anda halihaz›rda
yap›lm›ﬂ bir ihraç yok zaten. Yani bunun
durmas›, olmayan bir ﬂeyden bu al›namad›¤›
için mant›ks›z. Dolay›s›yla, önce bu piyasan›n
YILDIRIM AKAR

RTIYOR”

EK A
“‹LG‹ G‹DER

M. Rauf Ateü Özel sektörden çok talep
geliyor mu? Arayanlar, soranlar çok oluyor
mu?
Yıldırım Akar Son 3-4 aydır özellikle aracı
kurumlardan ilgi var. “Halka arz isteyen bir
müüterimiz olabilir, bu durumda üu tip sorunlar
nasıl aüılabilir, üu konuda düzenlemeniz en
son nasıldır” gibi sorular geliyor. Bu
maliyetlerle ilgili biraz önce bahsettiùim
çerçevede sorular. ûirketlerden doùrudan
gelen birkaç tane.
Tabii geçen yılla, bir önceki yıllarla
karüılaütırılamayacak derecede denilebilir.
Çünkü önceki yıllarda hiçbir üey yoktu.
Yaklaüık 12 yıldır, halka arz edilmeden
yapılanları ve varlıùa dayalı menkul kıymetleri
çıkarırsak, 1992 yılından beri bir ihracın
olmadıùı bir piyasadan bahsediyoruz. Yani bu
çok uzun bir süre aslında.

YILDIRIM AKAR
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önünü açaca¤›z ki bunu kald›ral›m. Bu konuda
hakikaten ﬂirketler de bu alana ilgi göstersinler.
Maliye Bakanl›¤›’na da çok büyük iﬂ düﬂüyor.
‹kincisi, SPK ücretleri art› kotasyon ücretleri
yurtd›ﬂ› piyasalara bakt›¤›m›zda hakikaten
yüksek. Biz yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda SPK
ücretlerinin ve bu kotasyon ücretinin çok
yüksek oldu¤unu görüyoruz. Bir Londra
Borsas›’nda veya Frankfurt Borsas›’nda bu
ﬂekildeki tescil ücretleri hakikaten çok minimal
seviyelerde. Bizde 100 milyon YTL’lik bir ihraç
yapt›¤›n›z› düﬂünün; damga vergisi 600 bin
YTL, SPK ücretleri 300 bin YTL, kotasyonlar,
tesciller 100 bin-150 bin YTL, yani 1 milyon
YTL’yi aﬂk›n bir maliyet.
Fakat d›ﬂ borsalarda bu
kotasyon ücretlerinin, tescil
ücretlerinin çok düﬂük
oldu¤unu görüyoruz. Yani
bir taban uygulamalar› var
orada.
Y›ld›r›m Akar Kotasyon
ücreti asl›nda, biraz önce
söyledi¤im gibi, karﬂ›laﬂt›rma
olarak o kadar yüksek
olmayabilir. Herhalde
a¤›rl›kl› olarak kayda alma
ücretini kastediyorsunuz.
Alp Ülgener Kayda alma
ücreti. Yani kotasyon derken
borsadaki kayda alma
ücretinden bahsediyorum.
‹pek Efsane Çam Orada
bir de ﬂey oluyormuﬂ
bildi¤im kadar›yla, Mustafa
Bey çok daha iyi biliyordur,
mesela birinci tertipte ihraç
kayda al›n›yor, ikinci tertipte
çok daha minimal bir
miktarda al›n›yormuﬂ.
M. Rauf Ateﬂ O zaman
Mustafa Bey, Alp Bey’e
tekrar dönmek üzere,
d›ﬂar›daki uygulamay›
anlats›n.
Mustafa Ba¤r›aç›k
Bilhassa bono taraf›nda, özel
sektör tahvilinde de eskiden
öyleydi. Kendi ratinginize
göre bir montan
belirliyorsunuz. Bu Türkiye
için 2 milyar, 3 milyar gibi
bir rakam olabilir. 300
milyon dolar, 500 milyon
12 / 2006

dolar, o limite ulaﬂ›ncaya kadar, sizin dedi¤iniz
gibi ilk bir kay›t ücreti ödüyorsunuz. Ondan
sonrakiler hesaba bile kat›lmayacak kadar
düﬂük oluyor. Denetleyici kurumlar›n hem de
biraz Maliye Bakanl›¤›’n›n sürümden kazanma
gibi bir mefhumu yok. Bunu biz mesela
bonolar›n stopaj vergilerinde de gördük. Yani
yüzde 15 stopaj vergisi koyaca¤›m diye piyasa
birbirine girdi, daha da devam edecektir.
Halbuki bunun yerine çok basit, ne bileyim,
yüzde 1 al›m-sat›m vergisi konulabilirdi. Hem
miktar olarak azd›r hem de önemli olan burada
al›m-sat›md›r.
Ne kadar çok iﬂlem gerçekleﬂtirilirse
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buradan bu kadar bir gelir elde edilecektir.
Art›, bu ka¤›d›n mümkün oldu¤u kadar
dönmesi önemli. Ama maalesef Türkiye’de bu
daha oturmuﬂ de¤il. Ama mecburen oturacakt›r.
Burada belki ﬂunu göz önüne almak laz›m. Koç
Finans tabii di¤er finans ﬂirketleri gibi bilanço
ve fonlama bak›m›ndan çok özel bir konumda.
Birincisi isim aç›s›ndan. ‹kincisi de, kendilerini
YTL piyasas›nda bonodan fonlayabilmeleri
onlar aç›s›ndan büyük bir avantaj getirebilir.
Fakat bence finans kurumlar› ile ﬂirketler
birbirinden ayr›lmal›d›r. Yani bir imalat
ﬂirketinin durumuyla bir finans kurumunun
durumu bambaﬂkad›r. Çünkü sizin, tahmin
ediyorum ki Türk bankalar›ndan uzun vadeli
finansman bulman›z çok k›s›tl›d›r.
Alp Ülgener As›lda tam öyle de¤il.
Bankalardan da çok rahat kredi bulabiliyoruz,
kaynak bulabiliyoruz. Yani vadeler nas›l bono
piyasas›nda uzad›ysa kredi piyasas›nda da
uzad›. Yani ayn› ﬂekilde oraya da yans›yor.
Mustafa Ba¤r›aç›k Peki, o YTL baz›nda
m›d›r, yoksa dolar baz›nda m›?
Alp Ülgener YTL baz›nda da, dolar baz›nda
da.
Mustafa Ba¤r›aç›k Anlad›m. Belki sizin
de¤indiniz bir noktayd›. Türkiye’de bilhassa
hazine bonosu faizlerinden dolay› da bono
piyasas›yla banka kredi piyasalar› aras›nda
bence bir kopukluk var. Bir ﬂirket için gidip,
mesela Avrupa’da ç›karaca¤›n›z tahvilin faizine
bakt›¤›n›z zaman hep o hazinenin üstüne
ekstra bir risk primi olarak görülüyor. Ayn›
ﬂirkete gidip banka kredi piyasalar›nda
bakt›¤›n›z zaman orada buldu¤u para çok daha
ucuz bir hale geliyor. Dolay›s›yla, bence bu
ﬂirket bonolar›n›n da oturmas› biraz hazine
bono faizlerinin düﬂmesine ve hazine bono reel
Alp Ülgener Biz neler yap›yoruz ona
gelelim. ﬁu anki ekonomik durum gayet
müsait. Biz bu konuda gerekli haz›rl›klar›m›z›
yapt›k. ‹lk olarak geçen y›l deneme amaçl›
bir finansman bonosu ihraç ettik. Bu hem
SPK hat›rlas›n, hem biz hat›rlayal›m, hem de
bunu piyasaya hat›rlatal›m anlam›nda
yapt›¤›m›z deneme amaçl› bir ihraçt›. 2006
y›l›nda daha yüksek miktarlarda ihraçlar
yapmay› planl›yoruz. Fakat Y›ld›r›m Bey’in
de dedi¤i gibi hala birçok engel var. Yani
k›saca en önemlisi, ortam geçmiﬂ y›llara
nazaran çok müsait, fakat bu sefer çok
yüksek maliyetlerle, önemli di¤er engellerle
karﬂ›laﬂmaya baﬂlad›k.

getirilerinin de azalmas›na ba¤l› bir ﬂey. ‹lk
baﬂta biraz zor olacakt›r ama büyük olabilmesi
için finansman giderlerinin daha da düﬂmesi
gerekecektir.
‹pek Efsane Çam Arac› kurum
komisyonlar›n› etkileyen çok önemli bir husus
var. Garanti taahhüt edilecek mi? Mesela ﬂu
anki SPK mevzuat›nda o çok aç›k de¤il. Yani
taahhüt ettirmesi istenebilir diyor. Garanti
istenebilir. Yani somut duruma göre bak›lacak
gibi alg›l›yoruz biz hep. Garanti, büyük bir
yükümlülük arac› kurumlar için. Çünkü geçmiﬂ
dönemlerde arac› kurum bazl› de¤il, daha çok
banka bazl› menkul k›ymet iﬂlemleri
yap›l›yordu. Yani bir bankan›n garanti etmesi
ve “underwrite” etmesi ile bir arac› kurumun
etmesi bir de¤il. Tabii ﬂu an bir örne¤i
olmad›¤› için SPK’n›n da o konuda nas›l bir
tutum izleyece¤ini aç›kças› merak ediyoruz.
E¤er bu konuda kat› fikirli olursa bu maliyetleri
çok art›r›c› bir etken olarak ﬂirketlere
yans›yacak.
Y›ld›r›m Akar Bir borçlanma senedinin
halka arz›n›n “underwrite” edilmesindeki arac›
kurum maliyetiyle “underwrite”
edilmemesindeki arac› kurum maliyeti aras›nda
ciddi bir fark olaca¤› aç›k bir ﬂey tabii. Bizim
mevcut düzenlemelerimizde, dedi¤iniz gibi,
zorunlu de¤il. Zaten sat›lamayan tahvillerin
iptaline iliﬂkin filan da hususlar var. Ama
“underwrite”›n da tabii bir fonksiyonu var.
Düzenlemelerde buna piyasayla tart›ﬂarak son
halini verece¤iz. Yani faiz oran›n›n objektif
olarak belirlenmesi aç›s›ndan öyle bir
fonksiyonu var. Konunun bütün taraflar›n›
düﬂünerek bu konuda bir karar vermekte fayda
var.
Onun d›ﬂ›nda, belki olumlu bir ﬂeyden
bahsetmek laz›m. Etkin bir hazine bonosu
piyasas› olmas›n›n olas› etkilerinden bahsettik
ama baz› avantajlar› da var bunun. Çok k›sa
sürede birincil halka arzlar›n artmas›na paralel
olarak, tabii yeterince birincil halka arz
olmas›ndan sonra, ikinci elinin oluﬂmas›na
imkan tan›nabilir. Çünkü Türkiye’de birinci el
ve ikinci el olarak özel sektör borçlanma
senedi haf›zas› yok. Ciddi bir hazine bonosu
iﬂlemleri kültürü var. ‹kinci elinde, repo,
teminat olarak. ‹ﬂte bu piyasalar›n iﬂleyiﬂi
olarak. Örne¤in ‹MKB bünyesinde de bir tahvil
bono piyasas› var. Bu tür menkul k›ymetleri
inﬂallah ileride kote edip ikinci elini
sa¤layabilece¤iniz.
Onun d›ﬂ›nda, hisse senedi piyasas›ndan
2006 /
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a¤›rl›kl› olarak beslenen bir takas sistemimiz
var. Yeni faaliyete geçen bir merkezi kay›t
kuruluﬂu var. Bir y›l önce olsa tahvillerin bas›m
maliyetini konuﬂacakt›k. ﬁimdi kay›t kuruluﬂu
oldu¤u için bu yok. Tabii ﬂu an hemen yar›n
bir ihraç olsa haz›rlard›r demiyorum ama teknik
altyap›ya haz›rlard›r. Yeterli baﬂvuru oldu¤u
vakit, bu izlemeyi yapmalar›n› gerektirecek
derecede bir baﬂvuru oldu¤u vakit onu k›sa bir
sürede gerçekleﬂtireceklerini umuyorum.
90’l› y›llara göre GSMH’ye oran›n› düﬂük
bulabiliriz ama bir kurumsal yat›r›mc› kültürü
oluﬂtu, piyasa kat›l›mc›s› olarak oluﬂtu. Arac›
kurumlar, ba¤›ms›z denetim ﬂirketleri... ‹nﬂallah
bu özel sektör borçlanma araçlar›n›n ihrac›yla
daha da geliﬂmesini bekleriz. Dolay›s›yla,
asl›nda ikinci ele, likiditeye, birincil halka arz›n
gerçekleﬂmesine yönelik altyap›da da ciddi
avantajlar›m›z oldu¤unu düﬂünüyorum. Belki
bu maliyetler bir ﬂekilde ﬂirketler aç›s›ndan
ihraç edilebilir, yat›r›mc›lar aç›s›ndan talep
edilebilir bir noktaya geldi¤i vakit, bu ihraçlar›n
baﬂlamas›n›n ard›ndan etkin bir piyasaya sahip
olabiliriz.
M. Rauf Ateﬂ Alp Bey’le devam edelim.

Çal›ﬂmalar›n›z› ne zaman sonuçland›rmay›
düﬂünüyorsunuz, var m› kafan›zda bir tarih?
Alp Ülgener Asl›nda ben de hocam›n
söylediklerine benzer ﬂeyler söyleyecektim.
Maliyetler gerçekten yüksek. SPK’n›n bu
konuda yap›c› olmas› laz›m ki bu piyasalar›
geliﬂtirebilsin ve sonra bu piyasalardan para
kazanabilsin. Bir de ﬂöyle bir ﬂey var. Eskiden
faizler yüzde 60-70’lerdeyken, bundan 4-5 sene
öncesinde, bu maliyetlerin etkisi o kadar fazla
olmuyordu. Fakat ﬂimdi faizler 10’lu seviyelere
düﬂünce, düﬂünsenize siz yüzde 60-70’lik bir
faizle yine ayn› damga vergisini, ayn› SPK
ücretini al›yorsunuz. Faizler yüzde 10’a
düﬂüyor, yine ayn›s›n› al›yorsunuz. Hocam›n
dedi¤i gibi, bunlar› bir ﬂekilde minimal
seviyelere çekmek laz›m.
ﬁuna getirece¤im sözü. Her ﬂeyden evvel,
bu ihraçlar›n baﬂar›l› olabilmesi için likit olmas›
laz›m. Yani birilerinin bunu al›p sat›yor olmas›
laz›m ki yat›r›mc› buna güvenecek, benim
ka¤›d›m buradan iﬂlem görüyor, buna
satabilirim, buradan alabilirim diyecek. Ve
böylelikle ihraçlar›n say›s› artacak. Ne olacak?
Burada o ‹MKB piyasas›nda kote olunca SPK

úPEK EFSANE ÇAM

K?

NLER NELER YAPACA

‹STEYE
TAHV‹L ‹HRAÇ ETMEK

M. Rauf Ateü ûimdi bir diùer önemli konu da tahvil ya da finansman bonosu çıkarmaya karar
veren üirketlerin ne yapacaklarıdır. úlk 500’de ya da ilk bin içinde yer alanlar. Siz bu konuda çalıüan
birisiniz. Ne yapmaları lazım, nasıl bir süreç izleyecekler ve ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekir?
úpek Efsane Çam Prosedürün baüından sonuna kadar seçecekleri bir aracı kurumla bu yolda el
ele yürümeleri gerekiyor. Zaten bir ihraç durumunda, mutlaka bir aracı kurumu yetkilendirmeleri
lazım. Ama en baüından itibaren bu yetki verilerek öncelikle ihraç edilecek kaùıdın yapısının
oluüturulması lazım. Çünkü bu detaylı bir seçim sürecinden geçmek zorunda. Bir karar aùacı lazım.
Öncelikle YTL bazında mı çıkarılacak yoksa döviz bazında mı çıkarılacak, dolar veya Euro olabilir,
buna karar verecek. Onun dıüında yurtiçinde mi çıkaracak, yurtdıüında mı çıkaracak, buna karar
verecek. Çünkü üu ana kadar bahsetmedik, ama artık eurobond tahvillerden de söz edebiliriz.
Tamamen yurtdıüına tahsisli olarak satılabilecek. úlk etapta üirketler için bir alternatif. úkinci bir karar
adımı olarak buna karar verecek.
Ondan sonrasında da bütün bunlar, seçenekler oluütuktan sonra, kendisi gerekli yetkili organ
kararlarını alarak prosedüre baülayacak. Eùer sırf yurtiçine satılacak bir kaùıt olacaksa bunun
mutlaka SPK’nın kaydına alınması gerekiyor. Bunun için de hazırlanması gereken birtakım belgeler
var. Bu belgelerin hazırlanmasını takiben SPK’ya baüvuru yapılacak. SPK sürecine eü anlı olarak bir
yandan da halka arz yoluyla yapılacak bir tahvilse yani kapalı devre tahvil deùilse ve küçük
yatırımcılara da satılacaksa, likidite saùlanması açısından, orada da piyasanın açılmasını saùlamak
için mutlaka úMKB’ye de baüvurulması gerekiyor. SPK süreci için normalde 30 günde baüvurular
sonuçlandırılır gibi bir bilgi var ama tabii ki bu baùlayıcı deùil. Çünkü SPK’nın sizin verdiùiniz
dosyanın üzerine ek bilgi, belge isteme yetkisi her an var. Ama biz ortalama 4 haftalık bir sürede
bunun tamamlandıùını varsayabiliriz. Bundan sonra da yatırımcılara duyurular, reklamlarla beraber
arz sürecine geçilebilir. Yani halka arz yoluyla bir tahvil ihracı ise 4 ile 6 haftalık bir süreçte bu iüin
yasal prosedürünün kotarılabileceùini düüünüyoruz. Halka kapalı devrede de bu biraz daha kısa
olabilecektir. Öbür tarafa geçtiùimizde, yani eurotahvil ihracında, belki bu sefer rating süreci
gerekecek. Ama gene onun da 2 aylık bir süre içerisinde kotarılabileceùini düüünüyorum.
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da orada görülen iﬂlemlerden daha çok
kazanacak. Yani bu bir ﬂekilde birbirini
etkileyen, merdiven gibi yürüyen bir silsile.
Onun d›ﬂ›nda hakikaten bu likidite önemli.
Mutlaka ‹MKB’ye kote olmas› laz›m. Orada
fiyatlar›n belirlenmesi laz›m ve bu piyasalar›n
da aç›lmas› laz›m. Aksi takdirde geliﬂtirmek zor.
Sizin sorunuza gelince, dedi¤im gibi, biz geçen
y›l deneme amaçl› birtak›m iﬂler yapt›k. Bu y›l
itibariyle de e¤er hakikaten maliyetlerimiz
bizim bekledi¤imiz ölçüde olursa bu piyasay›
geliﬂtirmek istiyoruz.
M. Rauf Ateﬂ ‹lk deneme nas›l sonuçland›?
Alp Ülgener ‹lk denememiz bir finansman
bonosuydu. 18 ay vadeliydi. Tahsisli bir sat›ﬂt›.
Dolay›s›yla o hat›rlama anlam›nda bir
antrenmand› bizim için, piyasalar için. Onu
satt›k. ﬁimdi piyasan›n vadesi de uzad›¤› için
daha uzun vadelere bak›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Nas›l bir vadeden
bahsediyorsunuz?
Alp Ülgener ﬁu anda zaten, Y›ld›r›m Bey de
destekler, 2 y›la kadar ç›kard›n›z m› finansman

bonosu, 2 y›l ve üstü tahvile giriyor. Finansman
bonosu iskonto esas›na göre kullan›lan bir
araç. Tahvil kupon ödemelerine göre. Yani alt›
ayda bir, y›lda bir faiz ödüyorsunuz. ﬁimdi
burada bizim düﬂündü¤ümüz vade 2 ile 3 y›l
aras›nda. Çünkü burada benchmark
alabilece¤imiz gösterge hazine ka¤›tlar› da bu
civarlarda ﬂu anda. Yani likit olanlar bu ﬂekilde.
Dolay›s›yla, bizim düﬂündü¤ümüz vadeler de 23 y›l aral›¤›nda. Ama önemli olan tabii ki,
yat›r›mc›n›n buna paras›n› yat›rmas›. Bizim de
banka kredisine k›yasla kullan›labilir bir
maliyete sahip olmam›z laz›m ki bunu
geliﬂtirelim. ‹nﬂallah yapaca¤›z.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’de bu enstrüman için
potansiyel yat›r›mc› kimdir?
Mustafa Ba¤r›aç›k Bunu eskiden mesela
Koçbank’a satard›k, ‹ﬂ Bankas›’na satard›k, ‹ﬂ
Yat›r›m’a satard›k. Onlar kendi ATM’lerinden
bunlar› al›r satarlard›. Coca Cola, Ford, GM gibi
ka¤›tlar› satard›k. Yani insanlar 3-4 ayl›k
paralar›n› de¤erlendirmek için bunlar› al›p
sat›yorlard›. Çok uzun vadelisini alm›yorlard›.
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Yani itfas›na 3 ay, 4 ay kalm›ﬂ ka¤›tlar› al›p,
normal bankaya koyaca¤›n›n biraz üstünde iyi
bir getiri için bunu al›yorlard›. Dolay›s›yla,
yerli, sokaktaki yat›r›mc›n›n bunu alaca¤›n›
düﬂünüyorum. Hele tan›d›¤› isimler olursa.
Zaten ilk 400-500 dedi¤iniz zaman zaten o çok
tan›d›k isimler olacakt›r.
Ayr›ca, Türkiye’ye ilgi duyan yabanc›
yat›r›mc›larla konuﬂtu¤unuz zaman, hazine
bonosu haricinde alacak hiçbir enstrüman›n
olmamas›n› ak›llar› alm›yor. Mesela Brezilya
dedi¤iniz zaman, evet Hazine’nin de ka¤›d› var
ama ﬂirketlerin de muazzam ka¤›d› var.
Meksika ayn› ﬂekilde. Rusya’da neredeyse hiç
hazine bonosu kalmad›, tamamen ﬂirketlere
yöneldi. Çünkü Rusya’n›n devlet borcu
kalmad›. Benim tahminim, Türkiye’ye gelen
yabanc›, en uzun vadeli bonoyu almaya
çal›ﬂ›yor. Çünkü uzun vadede Türkiye’de
faizlerin düﬂece¤ine inan›yor. Bu insanlar›n da
büyük bir ilgi gösterece¤ine inan›yorum.
Özer Ertuna ﬁimdi çok önemli bir nokta var
burada. Bunun ismi çok bilinen 500 ﬂirketten
daha küçüklere do¤ru kaymas› laz›m, ama al›c›
aç›s›ndan da itibar çok önemli. Büyük
ﬂirketlerin itibar› var. Acaba bir mekanizma
geliﬂtirip, küçük ﬂirketlerin ka¤›tlar›na itibar
ekleme sistemleri geliﬂtirilebilir mi? Mesela
ﬂöyle bir ﬂey olabilir. Fonlar› al›n›p veyahut da
bunlar menkul k›ymetleﬂtirilebilir. Yani bu

MUSTAFA BA⁄RIAÇIK
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küçük ﬂirketlerin ç›karaca¤› tahviller bir ﬂekilde
fonlarda toplan›p menkul k›ymetleﬂtirilip, halka
o küçük ﬂirketin imaj›yla de¤il arac› kurumun
kuvvetli imaj›yla sat›labilir.
Mustafa Ba¤r›aç›k Ya da bunlardan bir
portföy yap›labilir.
Özer Ertuna Evet, portföy kurup portföyden
bono satmak. Türkiye’nin bunlar› araﬂt›rmas›
laz›m. Çünkü Türkiye’de halk itibar ister. Koç
ﬂirketinin itibar›n› herkes biliyor. Ama aﬂa¤›
do¤ru indi¤imiz zaman iﬂte itibar› bir ﬂekilde
eklemek laz›m. Bu ekledi¤i itibar›n da
karﬂ›l›¤›n› al›r zaten ekleyen.
Mustafa Ba¤r›aç›k Fakat hocam bu tip halka
arz edilen bonolar›n ve tahvillerin girdi¤i
derinlik Avrupa’da da Amerika’da da limitlidir.
Yani belli bir ﬂirket büyüklü¤ünün alt›na
düﬂtü¤ünüz zaman bunlar Avrupa’da da b›çak
gibi kesilir. Mesela ‹talya bu piyasan›n en
büyüklerindendir. Çünkü oradaki bilhassa
sokaktaki insan›n emeklilik fonunun büyük bir
k›sm› o tip ﬂeylere yat›r›l›yor. Belli bir noktada
bunun kesimi olacakt›r.
Özer Ertuna Do¤ru ama oradaki ihtiyaç
Türkiye’deki kadar de¤il. Türkiye’de itibarl›
ﬂirketlerin alt›ndaki ﬂirketler zaten KOB‹’ler
veya ara mal› yapan ﬂirketler ana ﬂirketlerin
itibar›yla, onlar›n finansman›yla yürürler.
Halbuki biz bu finansman› d›ﬂar› ç›karabilsek,
bu insanlara, küçük ﬂirketlere, KOB‹’lere
yönelik araçlar geliﬂtirebilsek. Bat›’da
olmayabilir bunlar. Ama bizim kendi
deneyimlerimiz var. Siz ne güzel birkaç tane
söyleyiverdiniz. Portföy kurars›n›z dediniz.
Portföy kurdu¤unuz zaman riski çok düﬂürme
imkan›n›z var. Portföy kurars›n›z, fon
kurars›n›z, menkul k›ymetleﬂtirirsiniz. Bir sürü
araçlar› var. Biraz Türkiye’nin ihtiyaçlar›na
yönelik olarak, küçük ﬂirketlerin ihtiyaçlar›na
yönelik olarak yarat›c› olmaya çal›ﬂmam›z
laz›m. KOB‹’lerin de bu araçlardan
yararlanmas› imkan›n› yaratabilmemiz laz›m. Ve
o zaman yay›l›r zaten. Zaten büyük ﬂirketler,
çok büyük olan ﬂirketler yurtd›ﬂ›ndan da
fonlanabiliyor, yurtiçinden de kolay fonlan›yor.
Hatta bunlar›n peﬂinde koﬂan ﬂirketler var.
Alp Ülgener Ama onlar ço¤unlukla ilk 50’yi
geçmiyor.
Özer Ertuna Ama en büyük 500 ﬂirketten, 2
bin-2 bin 500’e do¤ru yay›labilirsek ekonomiye
etkisi çok büyük olur.
‹pek Efsane Çam Ama yat›r›mc› taban›na da
de¤inmemiz laz›m. Yani retail olarak bir de
kurumsal olarak bakt›¤›m›zda, bugün
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Takasbank’taki aktif hesap say›s› 1,1 milyon
civar›nda. Ve biliyoruz ki ‹MKB’deki bireysel
yat›r›mc›lar›n toplam pay› yüzde 30 civar›nda.
Bunun karﬂ› taraf›na geçip, kurumsal yat›r›mc›y›
düﬂündü¤ümüzde asl›nda halen sadece yat›r›m
fonlar›, çok küçük bir miktarda yat›r›m ortakl›¤›
ve emeklilik sigorta ﬂirketlerinden
bahsediyoruz. Bunlar içinde en büyü¤ü yat›r›m
fonlar›, onun da Türkiye’deki toplam portföy
büyüklü¤ü 40 milyar YTL. Bir de tabii ticari
bankalar da mutlaka bunlar› portföylerine
alacaklard›r.
Yurtd›ﬂ›na bakt›¤›m›zda, bunlar›n yan›nda
sosyal güvenlik sistemleri, sigorta ﬂirketleri,
ticari bankalar çok aktif olarak bunlar›
portföylerine al›yor. Ama mesela Türkiye’de
sosyal güvenlik sistemlerinin bunlar›
portföyüne almas›nda engeller var. Bir Emekli
Sand›¤›, bir SSK alam›yor. Onun d›ﬂ›nda da
kurumsal yat›r›mc› taban›nda da ilk baﬂta tabii
ki mutlaka çok büyük isimleri isteyecekler diye
düﬂünüyoruz. Ama gene de ﬂu an yat›r›m
fonlar›, yat›r›m ortakl›klar› çok fazla alternatifsiz
kald›. Onlar da kendilerini piyasada
di¤erlerinden farkl›laﬂt›rmak için yeni araçlar
ar›yorlard›r. Çünkü hepsi portföylerine hazine
bonosu, devlet tahvili al›yor. O yüzden ben
çok iyi bir seçenek olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Ama mutlaka ilk baﬂta böyle kapal› devre arzlar
olup, bu kurumsal yat›r›mc›lar öncelikle
alacaklar. Zaten asl›nda dolayl› olarak bireysel
yat›r›mc› da yat›r›m fonuna yapt›¤› plasmanla
bundan yararlanm›ﬂ olacak diye düﬂünüyoruz.
Bir de Mustafa Bey’in de bahsetti¤i rating
sistemi gerçekten gelmeli. Orada SPK’n›n da
derecelendirmeye iliﬂkin tebli¤ine bakt›¤›m›zda
asl›nda sektöre giriﬂ bariyerleri var. Birtak›m
tecrübe s›n›rlamalar› var.
Y›ld›r›m Akar Ama ilgilenenler de var büyük
rating ﬂirketlerinden, mevcut olandan hariç.
‹pek Efsane Çam ﬁu anda kurulmuﬂ üç
büyük rating ﬂirketinden san›r›m bir tanesinin
Türkiye’de ﬂubesi var. Fitch var. Di¤erlerinin de
gelmesi, hatta belki mümkünse Türk
ﬂirketlerinin kurulmas›, bu piyasa için çok
elzem.
Y›ld›r›m Akar ﬁimdi rating konusunu, Efsane
Han›m’›n getirdi¤i noktadan biraz tart›ﬂmak
laz›m. Bu konuda dünya uygulamalar›na
bakal›m, yani Amerika, ‹ngiltere gibi ülkelere.
Amerika en geliﬂmiﬂ piyasa tabii bu özel sektör
tahvillerinde. ‹ngiltere biraz 80’li y›llar›n
sonundan sonra geliﬂmiﬂ bir piyasa. Ama bizim
geliﬂmekte olan piyasalar diye

nitelendirebilece¤imiz ülkelerdeki rating
sistemine bakt›¤›m›zda hakikaten ilginç ﬂeyler
görüyoruz. Kimi zorunlu tutuyor, kimi ﬂu an
bizim kurul düzenlemelerinde oldu¤u gibi
tercihli olarak b›rak›yor. Çok enteresan, mesela
Kore iki ayr› rating ﬂirketinden not istiyor.
Bunun, 90’l› y›llar›n sonunda yaﬂad›klar› krizle
de muhtemelen ba¤lant›s› vard›r. O yüzden
biraz önce hocam›n “KOB‹’lerin de bu
piyasadan yararlanmas›” teziyle, buna mukabil
Mustafa Bey’in de “Piyasay› tabii geliﬂtirmeliyiz,
ama daha ilk ad›mlarda tersyüz olacak bir ﬂeyle
karﬂ›laﬂmamak laz›m” ﬂeklindeki fikrini de
alarak ﬂunu tart›ﬂmal›y›z: Rating zorunlu olmal›
m›, olmamal› m›?
Bunu belli bir tutara ba¤layan ülkeler de
var. Yani zorunluluk konusunda belli bir tutar
belirleniyor. Hatta baz› ülkeler belli bir tutar›n
alt› için do¤rudan banka garantisi istiyor veya
MUSTAFA BAøRIAÇIK

ÜKLER
“ÖNCE BÜY ”
AK
BAﬁLAYAC
M. Rauf Ateü Bu tür enstrümanlar hangi
tür üirketler için geçerli? Türkiye’de 600 bin
tane iületme var. Bunlardan bir bölümü küçük,
ama belli büyüklükte olan ciddi sayıda üirket
var. Her ölçekten üirket kullanabilir mi?
Mustafa Baùrıaçık Bence burada ilk
baüka baülayacak olanlar büyük üirketler
olacaktır. Ama asıl bu tahvil ve bonoların daha
orta ölçekli üirketler için alternatif bir
finansman aracı olması lazım. Sayın
hocamızın da dediùi gibi, böylece sisteme
ekstra bir kan getirsin. Çünkü büyük ilk 50-100
üirket zaten istediùi zaman istediùi bankadan
limiti olduùu sürece o parayı çekebiliyor. Çok
ucuza çekebiliyor. Hazine bonosundan daha
da ucuza para bulabiliyor. Fakat ilk 100’ün
altına indiùiniz zaman olay farklılaüıyor.
Ayrıca, bir yerli kredi notlandırma
mekanizmasının geliütirilmesi lazım. Belki
büyük üirketler “triple A” olarak alınıp, bu
“single A” diyebileceùimiz mertebeye kadar
indirilebilir. Onun altına da indirilebilir ama ilk
baüta, birincisi sistemin çalıüıyor olması lazım,
ikincisi de yatırımcıların çok kısa sürede
aùzının bundan yanmaması lazım.
Dolayısıyla, bu bir “single A” gibi bir noktada
kesilebilirse bence epey bir üirketi
kapsayacaktır. Belki ilk 500’ü alacak, daha
fazlasına gitmeyecek ama o bile bence o
üirketler için büyük bir ilave kaynak
yaratacaktır. Bu bence önemli bir konu.
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ratingi zorunlu tutuyor. Yani tutar ve rating ve
banka bonosu ba¤lant›l› birtak›m
kombinasyonlar oluﬂuyor. Tabii burada bir
yandan “Piyasa bunu fiyatlas›n, yat›r›mc› talep
ediyorsa problem yoktur, devam edebilir”
diyebilirsiniz. Ama bir yandan da öbür taraftan
da düﬂünebilirsiniz. Yani bu ihraçlar›n en
baﬂ›ndan itibaren piyasan›n geliﬂmesini k›sa
vadede engelleyecek sevimsiz bir risk ile
karﬂ›laﬂmamaktan bahsedebilirsiniz. Böyle bir
ﬂey var. Öbür taraftan ratingin bir maliyet
oldu¤undan bahsedebilirsiniz. Öbür taraftan,
rating bir maliyettir ama faiz oran›n›n da do¤ru
ﬂekilde belirlenmesine, fiyatlanmas›na yard›mc›
olur. Asl›nda son tahlilde, bir maliyet avantaj›
bile sa¤lar diyebilirsiniz. Bunun, ülkenin
koﬂullar› da dikkate al›narak, hakikaten
etrafl›ca tart›ﬂ›lmas› laz›m. Tabii KOB‹’lerin de
yararlanmas›, rating derecelendirme
ﬂirketlerinin de geliﬂmesi gerekiyor.
Özer Ertuna Ama rating, itibarla ilgili. O
itibar› nas›l ekleyece¤iz? Sözgeliﬂi çok itibarl›
bir ﬂirket ihraç yapaca¤› zaman niçin onu
mecburi tutaca¤›z? O itibar›n›n karﬂ›l›¤›n›
alabilmeli. Türkiye’de herkesin, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun, arac› kuruluﬂlar›n,
ﬂirketlerin görevi, halka riski ö¤retmek.
Hakikaten risk kavram›n› bilmeden, risk
kavram›n› tamamen anlamadan finans
piyasas›nda oyuncu olamazs›n›z. Birkaç örnek
alal›m. Bir ﬂirket, “Bak›n, ben rating yapt›rd›m,
ﬂöyle bulundu ratingim, buna göre ben
sat›yorum” dedi¤i zaman, o al›c›, o ﬂirketin
yapt›¤› de¤erlendirmeye uyacak. Ama her
al›c›n›n bir kendi de¤erlendirmesi de var.
Al›c›lar›n hepsi küçük al›c› de¤il. Al›c›lar› biraz
önce dedi¤imiz portföylere ortak edeceksek,
fonlara ortak edeceksek, fonlar›n yöneticileri o
rating ﬂirketlerinin yapt›¤› ratingden daha
sa¤lam›n› yapabilir. Hakikaten yapabilir.
Özellikle d›ﬂar›dan gelen rating ﬂirketlerinin
çok büyük bir handikap› var. Elleri ayaklar›
ba¤l›. Çünkü farkl› bir mantaliteleri var. Mesela
bir ülkede devletin ratinginden daha yüksek bir
rating göremezsiniz. Halbuki Türkiye’de
bak›yorsunuz devletten 10 kat daha sa¤lam
ﬂirketler var. Bu rating konusu önemli ama
bence bunun serbest kalmas› laz›m. Bir
zorlama olmamas› laz›m. Esnek uygulanmas›
laz›m. Bir zorlama ﬂeklinde uygulanmamas›
laz›m. Ancak bu arada finans piyasas›nda risk
konusunda herkesin e¤itilmesi laz›m. E¤itilmesi
dedi¤im aç›kl›kla oluyor. Sermaye piyasas›n›n
görevi o zaten. Herhangi bir garanti vermiyor
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sermaye piyasas› kayda ald›¤› zaman. Kayda
almak demek, bu ilan edilen, verilen bilgilerin
do¤rulu¤unun tasdiki oluyor. Eksiksiz ve
gerçe¤i yans›t›yor diye. Ama gerçekte, “Ben
tahvil ç›kard›m, bak kardeﬂim sizin paran›z›
kaybetme durumunuz da olabilir. Ama ﬂöyle
bir durumda da ﬂu kadar para
kazanabiliyorsun” diyebilmeli art›k. Yani riski
ö¤renmemiz laz›m.
M. Rauf Ateﬂ Alp Bey’in ekleyecekleri vard›.
Bir de haz›rl›k aﬂamas›ndaki bir kurum olarak,
bu rating konusuna da isterseniz
de¤inebilirsiniz.
Alp Ülgener ﬁimdi dedi¤im gibi her ﬂeyden
önce karﬂ›n›zda bir yat›r›mc› olmas› laz›m.
Gene ayn› ﬂeye dönece¤im, birilerinin bunu
almas› laz›m. Efsane Han›m da özetledi ama
Türkiye’de bunu kimler al›r hakikaten ﬂu anda?
K›saca tekrar bahsedelim. Bunu ﬂu anda özel
emeklilik fonlar› alabilir. Sigorta ﬂirketleri
alabilir. Yat›r›m fonlar› alabilir en baﬂta. Portföy
yönetimi ﬂirketleri alabilir. Kurumsal ﬂirketler
alabilir. Vak›flar, dernekler gibi ﬂirketler,
paralar›n› de¤erlendirirken daha çok sabit faizi
tercih eden ﬂirketler alabilir. Bankalar kendi
portföylerinde tutabilir. Ve halk alabilir. Her
ﬂeyden öte, bu yat›r›mc›lar›n buna paralar›n›
yat›rmas› için bu piyasan›n likit olmas› laz›m.
Likit olmas› ne demek? Gene ayn› ﬂeye
dönüyorum ama bunun faizinin ne oldu¤unu
bilmek laz›m. Yani kimse paras›n› kalk›p sabit
bir faize, satamayaca¤› bir faize yat›rmak
istemez. Yani yar›n faizler yükseldi¤inde herkes
bunu elinden ç›kar›p yüksek faize yat›rmak
ister. ﬁimdi bunun likit olmas›n› sa¤lamad›kça
biz bu yat›r›mc›lar›n, yat›r›m fonlar›n›n, portföy
yönetim ﬂirketlerinin hiçbir zaman bunlar› talep
etmesini sa¤layamay›z. Yani portföy yönetim
ﬂirketlerini düﬂünün. Oradaki paralar›n› oradaki
profesyonel yöneticilere yat›ranlar maksimum 1
y›la kadar vadede yat›r›m yapmak isterler. Ama
al›n›p sat›lamayan bir ka¤›d› siz bunlara
satabilir misiniz? Satamazs›n›z. Dolay›s›yla, bu
likiditeyi sa¤lamak, derinli¤i sa¤lamak için
mutlaka bizim önünü açmam›z laz›m bu
piyasan›n.
Önünü açmak da bir ﬂekilde itibari
Geniﬂ Aç› toplant›s›n›n kat›l›mc›lar›,
yurtd›ﬂ›ndaki deneyimlerden hareketle özel
sektör tahvillerinin neler getirece¤ini tart›ﬂt›.
Sa¤l›kl› bir baﬂlang›ç için, at›lmas› gereken
ad›mlar› masaya yat›rd›.
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ﬂirketlerle baﬂlay›p, ayn› zamanda birtak›m
maliyetleri de düﬂürerek, ilave maliyetleri de
yaratmamak koﬂuluyla olabilir. Neye ba¤l›yoruz
hemen, ratinge ba¤l›yoruz. Çünkü ratinge
ihraçç› taraf›ndan bakacak olursak bunun ilave
bir maliyet oldu¤unu görüyoruz. Yani biz
ratingin zaruri olmamas›n›, ihtiyari olmas›n›
tercih ediyoruz. Çünkü daha mevcut maliyetleri
indirmedik ki. Bir damga vergisini, SPK
ücretlerini, ne bileyim, di¤er komisyonlar›,
kotasyon ücretlerini. Bunlar› indirmeden rating
gibi, bildi¤im kadar›yla 40 ile 50 bin dolar
aras›nda bir maliyeti getirmek, ilave bir yük
olacakt›r. Ve bu ilave yük de demin söyledi¤im
piyasalar›n ölü do¤mas›na yol açacakt›r. Belki
SPK bu piyasalar canlan›p derinlik kazanmaya
baﬂlad›kça, halka arzlar baﬂlad›kça,
gerekti¤inde yat›r›mc›y› korumak için rating
isteyebilir. Zaten siz rating yapt›r›rsan›z belki
bundan sonra ﬂirketler de rating yapt›racak.
Rating ne demek, risk priminin aﬂa¤› gelmesi
demek asl›nda. Dolay›s›yla biz ﬂu anda ratingin
ihtiyari bir biçimde kalmas›n› tercih ederiz.
M. Rauf Ateﬂ SPK taraf›ndan bakarsak, ﬂu
anda rating uygulamas› yok de¤il mi?
Y›ld›r›m Akar Opsiyonel, yani tercihli.

M. Rauf Ateﬂ Peki, ﬂu anda yat›r›mc›
aç›s›ndan bir risk olacak m›? Rating aç›s›ndan.
Y›ld›r›m Akar Yani biraz evvel de
söyledi¤im gibi dünyadaki örneklerine
bakabiliriz. Kore, 90’l› y›llar›n sonunda yaﬂad›¤›
kriz nedeniyle büyük ﬂirketlerin yo¤un tahvil
borçlar›yla batmas› sonucu iki tane rating
istiyor. Tabii bizim rating uygulamam›z ﬂu
anda, söyledi¤im gibi opsiyonel. Baz› ülkelerde
gene bu rating zorunlu. Latin Amerika
ülkelerinde zorunlu. Rusya’da zorunlu de¤il,
onu biliyorum. Malezya’da zorunlu mesela.
Montan olarak geliﬂmekte olan piyasalar›n
bulundu¤u ülkelerin yapt›klar› düzenlemeler
itibariyle konuﬂuyorum. Bizde rating ﬂu anda
opsiyonel ama ﬂu anda yapt›¤›m›z ve ileride
yapabilece¤imiz gibi piyasa kat›l›mc›lar›yla
konunun muhtelif katk›lar›n› ve risklerini de
dikkate alarak karar verebilece¤imiz bir ﬂey bu.
Yani ﬂu anda olmayan bir piyasa üzerine bunu
zorunlu yapmak laz›m, yapmamak laz›m gibi
bir karara varmam›z söz konusu de¤il ﬂu an
itibariyle. Ama dünya örneklerini,
uygulamalar›n› da dikkate alarak bu konuda bir
karara varabiliriz piyasalarla beraber.
Yaln›z ﬂunu söylemek laz›m. Aynen biraz
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önce söyledi¤imiz kayda alma ücretlerinin
süreklilik arz eden ihraçlarda ve ihraçç›larda
maliyetinin düﬂmesi gibi, ratingin de uzun
vadede maliyetinde öyle bir düﬂme söz
konusu. Yani bir ﬂirketin bir rating ﬂirketi
taraf›ndan birinci rate edilmesiyle, gene ayn›
nitelikte bir menkul k›ymet için yak›n zamanda
ikinci kez rate edilmesinde, süre aç›s›ndan da
maliyet aç›s›ndan da, bizim gördü¤ümüz
kadar›yla, ciddi bir düﬂüﬂ söz konusu. Yani
asl›nda bunu ﬂöyle söylemeli. ‹kinci elinin
olmas› talep olmas› aç›s›ndan iyi. ‹kinci elinin
olmas› için birinci elinin olmas› laz›m. E¤er
ikinci eli olursa, ihraçlar süreklilik arz ederse,
konuﬂtu¤umuz baz› maliyetler çok daha düﬂük
seviyede olacak. Bir nevi baﬂ›ndan
bakt›¤›m›zda, bir k›s›r döngü gibi görünüyor.
Bu defa fonlar için de bir sorun. ﬁöyle bir
sorun. Onlar kendi portföylerinde iç verim
oran›yla de¤erleyebiliyorlar ama onlar›n bir de
ayl›k bildirimleri var. Benzer nitelikteki portföy
yap›lar›n›n di¤er portföy yap›lar›na göre bir
benchmark ile karﬂ›laﬂt›r›larak
performanslar›n›n de¤erlendirildi¤i bir
bildirimleri var. Fon yat›r›mc›lar› aç›s›ndan da
önemli bu. ﬁimdi özel sektör borçlanma
senetlerini alan fonlar için böyle bir benchmark
yok. Çünkü böyle bir piyasa yok.
Mustafa Ba¤r›aç›k ﬁimdi orada iki nokta var.
Birincisi, yine piyasalara göre farkl› ama, ço¤u

20 / 2006

piyasada o ka¤›d› ç›karan arac› kurumun belli
bir likiditeyi sa¤lama mecburiyeti var. Çünkü
hat›rl›yorum ben, biz kendi ç›kard›¤›m›z
tahvillerde her ne pahas›na olursa olsun fiyat
gösterirdik. Çünkü bilirdik ki o fiyat›
göstermezsek bir daha hiç kimse bizim
ç›kard›¤›m›z ka¤›d› almaz. ‹kincisi de, burada
ratingin bilhassa büyük ﬂirketler için çok fazla
katma de¤eri olmayacak. Ama daha az bilinen
isimler için zaten siz mecbur k›lmasan›z da
piyasa onlar› mecbur k›lacak.
Piyasadan piyasaya de¤iﬂen bir baﬂka nokta
daha var. Bilhassa tahvillerde arac› kurumun
ba¤l› oldu¤u banka belli miktarda krediyi de
garantiliyor. Yani diyelim ki 100 milyon YTL’lik
bir tahvil ç›kard›. Onun belki yüzde 20-30’luk
k›sm›n›, baz› piyasalarda bu yüzde 100’e kadar
gider ama o zaten Türk bankac›l›k sisteminin
destekleyebilece¤i bir miktar de¤il, o arac›
kurumun ba¤l› oldu¤u bankalar›n belli bir
destekleme garantisi var. Çünkü orada bilhassa
tahvilde ﬂöyle bir ﬂey var. Diyelim ki 6 ayl›k bir
tahvil söz konusu. Tahviller k›sa süreli
enstrümanlar oldu¤u için, e¤er alt› ay sonra o
ﬂirket o tahvili yenileyemezse bir likidite
s›k›nt›s›na girece¤i aﬂikar. Dolay›s›yla, piyasada
yine o tip bir likidite garantisini görmek istiyor.
Yani arac› kurumlar›n o tip vazifelerinin de
olmas› gerekebilir, duruma göre.
Özer Ertuna Ayn› konu de¤il ama hisse
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senetlerinin ihrac›nda ilk halka arz konusu, ilk
ihraçlarda arac› kurumlar çok önemli. Yani
arac› kurumlar›n itibar› o hisse senedi ihrac›n›
çok etkileyen bir konu. Bizde üniversitede
doktora tezleri yap›ld› bu konularda. Belirgin
olarak arac› kurumlar›n etkisini görüyoruz.
Onun için Türkiye’de arac› kurumlar›n kendi
itibarlar›n›n güçlendirilmesi, belki rating kadar
önemli.
M. Rauf Ateﬂ Burada bir önemli konu da,
finansman olanaklar›n›n ne kadar elveriﬂli
olaca¤›. Bir fikir vermesi aç›s›ndan, tahvil
ç›karmak, ﬂirketler aç›s›ndan kredi ve di¤er
seçeneklere göre ne kadar bir avantaj
sa¤layacakt›r? Ona da bir aç›kl›k getirirseniz.
Alp Ülgener Burada asl›nda önemli bir
nokta var. Bu ihraçlar yurtiçi piyasalarda
geliﬂmedi¤i müddetçe büyük firmalar, muteber
firmalar bunu yurtd›ﬂ›nda yapacaklar. Çünkü
yurtd›ﬂ›nda sizin bir damga vergisi maliyetiniz
yok. Burada karﬂ›laﬂt›¤›n›z maliyetlerle, ayn›
maliyetle karﬂ›laﬂmayabilirsiniz. Zaruri olan,
belki o da zaruri olmayabilir asl›nda, rating art›
birtak›m hukuki masraflar var. Bu belki bir
tehdit say›labilir, yani muteber büyük firmalar›n
yurtd›ﬂ›na hem de YTL cinsinden ihraç
yapabilmek gibi ciddi bir alternatifi var. Bunu
YTL cinsinden de yapabiliyor. Yurtd›ﬂ›
piyasalarda böyle bir talep de oluﬂtu.
M. Rauf Ateﬂ ‹kinci konu, ﬂirketler aç›s›ndan
finans kayna¤› olarak ne kadar uygun, ﬂu
andaki di¤er seçeneklere göre?
Alp Ülgener ﬁimdi burada gene
maliyetlerden bahsedece¤iz. Hazine
bonolar›n›n ﬂu anda yüzde 14 civar›nda
oldu¤unu düﬂünürsek, hazine bonolar› ile
borçlanma oranlar› aras›nda 2 puanl›k bir fark
vard›r. Ama bu bizim, yani Koç Finans için
olan bir fark de¤il. Tabii iyi ﬂirketler, muteber
ﬂirketler çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar.
Ama ben orta ölçekte bir firmadan
bahsediyorum. ﬁimdi ne olursa olsun, firmalar
bu kaynaklardan daha ucuza bir maliyet
bulmak zorunda. Bunun da yolu gene
maliyetleri indirmekten geçiyor. Bilmiyorum
M. Rauf Ateﬂ Burada bir önemli konu da,
finansman olanaklar›n›n ne kadar elveriﬂli
olaca¤›. Bir fikir vermesi aç›s›ndan, tahvil
ç›karmak, ﬂirketler aç›s›ndan kredi ve di¤er
seçeneklere göre ne kadar bir avantaj
sa¤layacakt›r? Ona da bir aç›kl›k getirirmek
gerekiyor.

sorunuzu tam cevaplad›m m›?
M. Rauf Ateﬂ Mesela, yat›r›m için banka
kredisi kullanacaks›n›z ya da tahvil
ç›karacaks›n›z. Banka kredisinin maliyeti nedir,
muteber firma için?
Alp Ülgener Banka kredisinin maliyeti, fikir
vermesi için söyleyeyim, ﬂu anda iyi bir firma
için yüzde 15-15,5. Her ﬂey dahil bu fiyatla
bulunabilir. Ama yüzde 14,5’e bunu çok iyi
seviyelerde bulan da vard›r. Ama ben bunu
orta ölçekli bir firma için söylüyorum.
Maliyetler bu ﬂekilde. ﬁimdi her ﬂeyden önce
bu maliyetin alt›nda bir maliyete ulaﬂman›z
laz›m. Banka kredilerinin ﬂöyle bir avantaj› var.
Banka kredisinde sizin bir genel kredi
sözleﬂmesi imzalaman›z durumunda, orada bir
limitiniz oluyor ve onu istedi¤iniz kadar
kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj› var.
Fakat, bir ﬂirket niye finansman bonosu veya
tahvile ihtiyaç duysun, esas sorunuz buydu
sizin.
Banka kredilerinde bu ﬂekilde bir maliyet
var ama her bankadan bu kredi oranlar›n›
bulamayabilirsiniz. Yani her bankadan
bulacaks›n›z diye bir ﬂey yok. Çok muteber bir
ALP ÜLGENER

RED‹S‹N‹N
K
A
K
N
A
B
“FA‹Z
B‹L‹YOR”
E
N
‹
A
N
I
T
L
A

Bir bankanın bir gruba verebileceùi limit,
toplam kredi limiti kısıtlı. Dolayısıyla bu da
üirketleri yeni, ilave, taze, ucuz maliyetli,
banka kredilerinden daha ucuz, onlara
yaklaüan kaynak bulmaya itiyor. Bir banka,
olmaz ama, herhangi bir kriz durumunda
verdiùi krediyi geri isteyebileceùi gibi, belki
tahvilde erken itfa olup olmama durumuna
göre böyle bir riski olmayabilir bir üirketin.
Dolayısıyla, üirketlerin böyle bir kaynaùa
ihtiyacı var. Ama gene en önemlisi, hazine
bonosunun üzerine bir spread vereceksiniz,
komisyonlar ödeyeceksiniz, ne kadar vadeyi
uzatırsanız o kadar bu maliyetler düüüyor. Siz
bir yıllık süreçte bakarsanız, demin dedim,
yüzde 2’lik bir maliyet var. Bu yüzde 2’yi
bozamazsınız, ama ne kadar vadeyi
uzatırsanız o damga vergisini azaltırsınız. 2 yıl
çıkardınız, damga vergisini ikiye, 3 yıl
çıkardınız üçe böleceksiniz. Dolayıysa, 5 yıl
çıkardıùınız zaman bunu, ciddi anlamda
banka kredisinin altına bile inebiliyorsunuz.
Yani piyasalarda vade uzadıùında, istikrar
geldiùinde, bu maliyetlerin de aüaùı inmesi
söz konusu.
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firma olmayabilirsiniz ve düﬂük oranda
bulabilirsiniz. Bankalar›n da mutlaka teminat
gibi birtak›m ilave istekleri olabiliyor. SPK
ihraçlar›nda tabii ki bu tip teminat vermenize,
teminat olarak herhangi bir varl›¤›n›z›
göstermenize gerek yok. Bunun d›ﬂ›nda bir
banka kredisinden de bir yere kadar
kullanabilirsiniz. Tamam bir banka size iyi bir
oran verdi, öteki kötü bir oran verdi ama o
bankan›n size verdi¤i limit belli. Art›, baz›
ﬂirketler için de sonuçta grup limitleri devreye
giriyor.
‹pek Efsane Çam Burada bir hesap yap›p
bakt›¤›n›zda, 3 y›l›n alt›nda, ﬂu an ticari banka
kredisiyle çok fazla rekabet edebilir durumda
de¤il. Mutlaka 3 y›l ve üstü ç›karmak gerekiyor.
O da tabii bu sabit maliyetleri de y›llara
yayd›¤›m›z için, bileﬂik maliyet baz›nda
bakt›¤›m›zda yüzde 1, yüzde 1,5’e varan bir
avantaj› oluyor.
M. Rauf Ateﬂ Özer Bey’in ekleyecekleri var
galiba.
Özer Ertuna ﬁimdi buna biz teorik olarak
ﬂöyle bak›yoruz. Bütün olan olay budur.
Tasarrufçunun paras›n›, kullanan ﬂirkete
aktarmak. Bütün olay budur. Arada geçen
merhaleler maliyet yükler. ﬁimdi banka
mevduat toplar, bunun karﬂ›l›¤›nda kredi verir.
Mevduat üzerinde munzam karﬂ›l›k var,
bankan›n kendi maliyetleri var, türlü türlü
maliyet var. Genellikle bankan›n mevduat

toplay›p kredi vermesi olay› dünyada daha
düﬂüktür. Öbür ﬂekilde tahvil ç›kar›ld›¤› zaman
bir arac› kurum var. Bu banka da olabilir tabii.
Ama disponibilite yok, munzam karﬂ›l›k yok,
hiçbir ﬂey yok. Halktan toplanan para
do¤rudan do¤ruya ﬂirkete devrediliyor. Bir de
bunun üçüncü ﬂekli hisse senedidir.
ﬁimdi finansal aç›dan bakt›¤›m›z zaman
olay›n böyle olmas› laz›m. ﬁirketler aç›s›ndan
en ucuz finansman kayna¤› hisse senedidir.
Çünkü arac› kurumlar var arada ama halk›n
paras› do¤rudan do¤ruya ﬂirkete gider. Likidite
yaratmak için kendi içinde baﬂka maliyetleri
vard›r tabii. En ucuzu ama halk direkt ﬂirketin
riskini de taﬂ›yaca¤› için yaln›zca çok itibarl›
ﬂirketler bunu yapar. Bunu yapamayan ﬂirketler
uzun vadeli kaynak olarak tahvil ç›karabilir. O
da oldukça direkttir, halk›n paras›n› ﬂirkete
devrederken. Kredi üçüncü düzeydedir.
Türkiye’de olay tabii kar›ﬂ›k. Ama dünyada ve
teorik olarak bakt›¤›n›z zaman üçüncü tercih
kredidir. Çünkü krediyi veren banka için
mevduattan kaynaklanan maliyetler daha
yüksektir. Ama bir avantaj› vard›r. Krediyi
verdi¤i zaman müﬂteriyi iyi tan›r ve iyi
teminatlar alabilir. ﬁimdi bu zincir içinde
bakmak laz›m.
ﬁimdi Türkiye’de kredi ve hisse senedi var.
Aradaki boﬂluk çok büyük ihtiyaç sahiplerini
d›ﬂar›da b›rak›yordu. Onun için, biraz önce
söyledi¤im KOB‹’ler olsun, pek çok ﬂirket, ara

ﬁUR?
PAZAR NE ZAMAN OLU
M. Rauf Ateü Efsane Hanım isterseniz sizinle devam edelim. Burada ne zaman bir pazar oluüur
Türkiye’de? Yani bu iü üimdi baüladı. Koç Finans baüladı, siz de çalıüıyorsunuz. Çok sayıda üirketten
de SPK’ya ilgi var. Bizim de konuütuklarımız var. Türkiye’de ne zaman bir özel sektör tahvil piyasası
oluüur? Sonra da bir ikincil piyasadan bahsedilebilir? Sonra Alp Bey’e de sorarız aynı soruyu.
úpek Efsane Çam Bizim öngörümüz, öncelikle finansal kurumlardan ve bazı büyük holding
firmalarından bu tür arzların geleceùi yönünde. Karar verildikten sonra da belli bir süre geçmesi
gerekiyor. Dolayısıyla 2006’nın ilk yarısında, kapalı devre olarak, en azından 4-5 tane tahvil ihracının
geleceùini öngörüyoruz. Bundan sonra ikinci yarıda artık yavaü yavaü piyasanın oturacaùını ve küçük
yatırımcıya da satılabilecek arzların geleceùini öngörüyoruz. Yani 2006’nın artık son çeyreùinde
yavaü yavaü oturmuü bir piyasa bekliyoruz diyebiliriz. Ama mutlaka ilk yarıda ihraçlar olacak. Kapalı
devre, sadece büyük firmalardan ve finansal kesimden, ama kesin olacak.
M. Rauf Ateü Sizin tahmininiz nedir, Alp Bey?
Alp Ülgener Ben de aslında benzer görüüteyim. En baüta demin saydıùım o özel emeklilik
fonları, sigortalar, fonlar talep gösterecektir. Dolayısıyla, 2006’nın ilk yarısında da ufak ufak olmakla
beraber, ikinci yarıda bu tip emeklilik fonları, yatırım fonları, biraz da aracı kurum bu iüe girecek.
Aracı kurumun bunu halka satacak, kendi portföyündeki kiüilere satabilme gücü ve inancı varsa belki
onlar da bunu tabana, halka yayacaklar. Yani bence biraz da aracı kurumların buna ne kadar istekli
olduùuna, hünerlerine baùlı. 2006’nın ikinci yarısında ufak ufak halka arzlar baülayacaktır. 2007’de
de bu iyice tabana, halka yayılacaktır.
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mal› üretimi yapanlar, hep nihai mal satan›n
finansman›yla yürümeye çal›ﬂ›r Türkiye’de.
Türkiye ekonomisinin verimini de düﬂüren çok
büyük bir kitle, bu biraz önce söyledi¤imiz
zincirde kendi itibar›na göre maliyetini
düﬂürme ﬂans›na sahip de¤il. Ama sizin
söyledi¤iniz çok önemli. “Maliyet, maliyet”
diyorsunuz, bir de bak›yoruz, gerçek hayat
benim biraz önce söyledi¤im teorik duruma
uymuyor. Mesela Türkiye’deki en ters olan ﬂey,
bankalar›n mevduat faizlerinin devletin hazine
bonosunun faizinden daha düﬂük olmas›. Bu
çok ters, dünyan›n hiçbir yerinde görmedim.
Çünkü bütün dünyada devlet ka¤›tlar› en
düﬂük maliyetli ka¤›tlard›r.
Y›ld›r›m Akar Fakat hocam orada bankalar›n
bir s›k›nt›s› var. Bilhassa geliﬂmiﬂ piyasalarda
vadesiz mevduat oran› toplam sistemin yüzde
60’›d›r. Benim bildi¤im kadar›yla Türk
bankalar›nda bu yüzde 10-15 seviyesinde.
Dolay›s›yla, Türk bankalar›n›n öyle bir s›k›nt›s›
var. Maliyeti çok fazlad›r Türk bankalar›n›n.
Özer Ertuna Tabii. Biz bu s›k›nt›lar› sistem
içinde çözemiyoruz, çözemeyince de böyle
garip ﬂeyler ortaya ç›k›yor. Benim söyledi¤im
konuyu tart›ﬂmak çok uzun sürer. Ama
gerçekler buna uymuyor. Uymas› için de bütün
kurumlar›n maliyetleri düﬂürme çabas› içinde
olmas› laz›m. Maliyetleri düﬂürme konusunda
elimizden gelen her ﬂeyi yapmam›z laz›m.
Maliyetleri düﬂürmenin yollar›ndan bir tanesi,
muhakkak bütün ilgili olanlar›n çok iyi

e¤itilmesi. Ne ﬂekilde yapaca¤›z bilmiyoruz
ama Türk halk›n›n, yat›r›mc›n›n ve ﬂirketlerin
çok iyi e¤itilmesi laz›m. Hangi ﬂirketler ne tür
finansman› kullanabilir, bu konuda arac›
kurumlara çok büyük ihtiyaç var. Arac›
kurumlar, çünkü esas›nda tahvil satmazlar.
Bunlar fikir satarlar, finansal çözüm satarlar.
Finansal çözüm oluﬂturma görevi arac›
kurumlar›nd›r. Demin söylediniz zaten,
“Baﬂvurduklar› zaman onlara seçenekler
verece¤iz, onlar kararlar›n› verecekler” dediniz.
M. Rauf Ateﬂ Mustafa Bey, kredi maliyeti ile
tahvil maliyeti aç›s›ndan yurtd›ﬂ›nda farkl›
noktalar nelerdir? Orada, maliyetleri göz önüne
al›rsak, çok farkl› bir tablo var m›?
Mustafa Ba¤r›aç›k ﬁirketler aç›s›ndan bir ﬂey
yok. Fakat belki burada de¤inilmeyen bir konu,
bononun yap›s›yla ve bilhassa
dökümantasyonundan gelen farkl›l›klarla banka
kredisi bambaﬂka. Türkiye’de bankalar verdi¤i
krediyi, tüketici kredisi de¤ilse, istedi¤i zaman
geri ça¤›rabilir. Bankalar kanununda bunun
yeri vard›r. Tahvilde böyle bir ﬂey yok. Tahvili
ya da bonoyu ç›kard›n›z, sonuna kadar o
paray› kullanabilirsiniz. Sonuna geldi¤inde
ödersiniz.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bankalar›n kendi
fonlama maliyetleri çok düﬂük oldu¤u için
ﬂirketlere çok ucuza kredi verebiliyorlar. Fakat
orada da hiç kimse gidip 7 senelik, 10 senelik
kredi vermek istemiyor. Çünkü bankalar o
kritik likidite riskini taﬂ›mak istemiyor.
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Dolay›s›yla, bonolardan konuﬂurken uzun
vadeli konuﬂuyoruz. K›sa vadeli oldu¤u zaman
da, bunu üçer, alt› ayl›k montanlara tuttu¤unuz
zaman o zaman da yine banka kredisinin alt›na
getirmiﬂ oluyorsunuz. ﬁu ana kadar
de¤inmedi¤imiz bir konu daha var. Bilhassa ilk
100 ﬂirketin alt›na indi¤imiz zaman, bankalara
kefalet ar›yorlar diye yüklendik. Fakat niye
bunu yap›yorlar? Çünkü ﬂirketlerin ço¤unun
finansal tablolar› ﬂeffaf de¤il. Maalesef bu bir
gerçek.
Y›ld›r›m Akar Yani ba¤›ms›z denetimden
geçenler dahil mi diyorsunuz?
Mustafa Ba¤r›aç›k Ba¤›ms›z denetimden
geçenleri, e¤er üç büyük ﬂirket yapt›ysa, onda
ben art›k bir ﬂey arayamam. Etik olarak
arayamam. Tan›d›k bir mali müﬂavire yapt›r›lan
denetim baﬂka. Ama zaten ilk 100’ün alt›na
indi¤iniz zaman, dört büyük, beﬂ büyük
dedi¤imiz ﬂirketlere zaten çok fazla
yapt›rm›yorlar. Efsane Han›m tabii benden çok
daha vak›ft›r. Birisi bir ahlaks›zl›k yapmak
istiyorsa onu yapacakt›r. Ama en az›ndan bir
sistemik risk yaratmayacakt›r.
Bence ilk 100’ün alt›na inildi¤i zaman

Türkiye’de biraz da o sorun ortaya ç›kacakt›r.
Çünkü orada bilhassa bilanço olarak bakt›¤›n›z
zaman, ilk 100’ün alt›ndaki ﬂirketlerin sermaye
yap›lar›n›n çok zay›f oldu¤unu, daha çok ﬂah›s
ﬂirketleri oldu¤u için daha çok sermayenin
ﬂahs›n üzerinde oldu¤unu göreceksiniz.
Bankalar da bunu bildi¤i için her zaman ﬂahsi
kefalet istiyor. Ama ﬂirketler aç›s›ndan bilhassa
e¤er muhasebelerini ﬂeffaf bir hale
getirebilirlerse normalde verdiklerinden çok
daha az kefaletle piyasadan para bulma
olanaklar› var. Sonuç olarak ayn› seviyede
olabilir, hatta biraz daha pahal› olabilir bono,
ama kefalet konusunu iﬂin içine soktu¤unuz
zaman bilhassa küçük ﬂirketler için çok
avantajl› durumlar yaratabilir.
Alp Ülgener ﬁimdi ﬂöyle bir ﬂey var. ﬁu
anda hazine bonolar› 2 y›ll›k civar›nda. Ama siz
her bankadan 2 y›ll›k kredi bulamazs›n›z, hatta
çok zor bulursunuz. Yani maksimum bir y›la
kadar bulursunuz.
M. Rauf Ateﬂ Yani avantaj› uzun vade
olmas›.
Özer Ertuna Uzun, bir de kesin vade. O çok
önemli.

ÖZER ERTUNA
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M. Rauf Ateü Özer Bey, özel sektör tahvilleriyle birlikte yeni enstrümanlar da doùacak mıdır?
Özer Ertuna ûimdi çok güzel bir soru bu. Çünkü biraz önce ben bir-iki kere bu kapıyı açtım.
Tahvil, finansman bonosu, hisse senedi, banka mevduatı, bunlar temel araçlardır. Ekonomik üartlar,
alıcıların üartları ve ihraç edenlerin üartlarına uygun hibrid, karma araçların geliütirilmesi lazım. ûu
anda etrafta yalnızca mevduat, yalnızca hisse senedi varken araç geliütirilemiyor. Ama bu tahvil
olayının en önemli tarafı, ihtiyaçlara uyan, çok yapıcı araçlar geliütirilecek olması.
Biraz önce mesela bir örnek üzerine konuüurken ortaya çıktı. Tahvillerde, tahvili ihraç eden için
vade kesin. Ama bu kesinlik de iki türlü olabiliyor. Tek taraflı kesinlik; mesela çaùrılabilir tahviller var.
Ama yalnızca ihraç eden istediùi zaman çaùrılan veya bir sisteme göre çaùrılan var. Ama elinde
tahvil olan gelip, “Bunun parasını ver” diyemiyor. ûimdi bu bir örnek. Deùiüken faiz, sabit faiz,
endeksli, çaùrılabilir, çaùrılamaz, Türk parasından, yabancı paradan veya bambaüka bir üeyden.
Mesela memur maaüına indeks gibi. Bambaüka, çok çeüitli endeksler de kullanılabilir.
Elimizde iki tane araçla oluüturabileceùimiz hiç ara araçlar yokken, üimdi elimizdeki araçların
boyutlarını çeüitli üekillerde birleütirerek, gerekirse bunlardan portföyler oluüturmak, gerekirse müüteri
portföyü oluüturmak mümkün. Bu imkanlar inanılmaz bir ufuk açacak mali sistemimize. Bu bakımdan
da aracı kurumların yeniliùe yönelmesi lazım. Burada bir ikaz da yapayım. Bu benim kiüisel görüüüm.
Ama bu baüka ülkelerde var mı yok mu diye endiüe etmeyelim.
Türkiye’nin üartları farklı. Türkiye’nin alıcısı da farklı, satıcısı da farklı. Ekonomik koüulları çok
farklı. Kendimize göre araç geliütirmek mecburiyetindeyiz. Bunu çok süratle yapabilecek durumdayız.
Sermaye Piyasası Kurulu’na yeni araçlarla baüvurduùumuz zaman gerekli esnekliùi gösterecek ve
onları kayda alacaktır. Çünkü elinde herhangi bir üeyi sermaye piyasası aracı olarak tanımlama
yetkisi vardır. Yani bütün olay üu. Sorunuzun cevabı, “evet”. Baüka çok çeüitli, çok güzel araçlar
geliütirilebilecek ve bu araçlar müüterinin, ekonomik üartların ve ihraççının ihtiyaçlarına cevap
verecektir. Kural da budur zaten. Geliümiü piyasalarda her sene 20-30 yeni araç çıkar. Bunlardan
belki 1-2 tanesi yaüar. Ama her sene yeni araçlar çıkar piyasaya. Türkiye iüte bu safhaya girerse, o
zaman biz ekonominin ihtiyaçlarını karüılayan bir finans sektörüne sahip olacaùız.
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ÖZER ERTUNA

Alp Ülgener Evet. Yani ﬂirket neden bono,
tahvil ç›kar›r? Vadeyi çok uzatt›¤› için. Bankalar
ﬂirketleri riskli gördü¤ü için, banka kredisi
mutlaka daha k›sa olur.
‹pek Efsane Çam Bir de kriz ortam›nda
kesinlikle bütün bankalar kredilerini geri
ça¤›r›r.
Alp Ülgener Yani hepsini demeyelim de, bir
bölümünü.
M. Rauf Ateﬂ Peki burada ﬂimdi ﬂöyle bir
soru akl›m›za geliyor. Yasal düzenleyici kurum
aç›s›ndan önemli. Bu tip tahvillerde bir tarafta
ç›karan ﬂirket var, bir tarafta da alanlar var.
Al›c›n›n bir sigortas› var m›d›r, ﬂirketin batmas›
durumunda?
Y›ld›r›m Akar Banka garantili bono, tahvil
ihraç edilmedi¤i sürece, ﬂirketin batmas›
durumunda, yat›r›mc›n›n o tahvil nedeniyle
do¤an alacaklar› icra-iflas kanununda
öngörülen süre çerçevesinde iﬂlem görür.
Alp Ülgener Burada bence icra-iflas
kanununda bir düzenleme yap›lmas› ve o
sürenin öne çekilmesi gerekir.
M. Rauf Ateﬂ Hisse senedinden fark› bu. En
az›ndan icra-iflasa giriyor de¤il mi?
Özer Ertuna Ama iﬂte bunun karﬂ›l›¤›n›
al›yorsunuz. Biraz önce arkadaﬂ›n devaml›
“spread” dedi¤i bunun karﬂ›l›¤›d›r.
M. Rauf Ateﬂ Bu iﬂin pazardan ne kadar pay
almas› bekleniyor ﬂu anda? Yüzde 5, yüzde 10
gibi paylar m›?

‹pek Efsane Çam ﬁu anda tabii epeyce
yüksek bir miktardan bahsediyorsunuz.
Y›ld›r›m Akar 16-17 milyar dolardan
bahsediyorsunuz.
‹pek Efsane Çam Onlara ulaﬂmas› gerçekten
çok zor. Belki eurotahvilleri de toplam
büyüklü¤ün içine katt›¤›m›zda 1 milyar
dolarlara ulaﬂabilir. Çünkü çok büyük ﬂirketler
geldi¤inde yurtd›ﬂ›na, biz çok rahatl›kla, tek bir
seferde bile 100 ile 200 milyon dolar aras›nda
ihraçlar yap›labilece¤ini ﬂu an için karﬂ›l›kl›
iliﬂkilerimizde görebiliyoruz. O yüzden hani 1
milyar dolarlara belki varabiliriz 1 y›l içinde
ama tabii sonras›n› öngörmek zor.
Y›ld›r›m Akar Ben birkaç rakam vereyim,
kaç milyar dolar olur diye, karﬂ›laﬂt›rma
yapmak aç›s›ndan. Bizim kurulun rakamlar›
de¤il de, 2004 sonu itibariyle benzer ülkelerde
ﬂu anda tedavülde olan tahvillerin miktar›na
iliﬂkin olarak IMF’nin rakamlar›. Bizim
benzerimiz olan geliﬂmekte olan piyasalara
bakt›¤›m›zda, bunlar Malezya, Kore, Tayland
gibi Asya piyasalar›, bunlar 20 ile 150 milyar
dolar aras›. 150 milyar dolar olan Kore. 2004
sonu itibariyle söylüyorum.
Yine geliﬂmekte olan piyasalar aras›nda yer
alan Güney Afrika, Arjantin, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti gibi ülkelerde 5 ile 15 milyar dolar
aras›nda görünüyor tedavüldekiler. Kayda
al›nanlar de¤il de, tedavüldekiler. Geliﬂmekte
olan piyasalar 1992-1993’ten itibaren baﬂlam›ﬂ.
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1990’lara kadar hemen hemen hiç
ihraç yok, çok ilginç.
‹pek Efsane Çam Ama arada bir
kesinti yok de¤il mi?
Y›ld›r›m Akar Yok. Asl›nda
bizdeki de tam kesinti mi emin
de¤ilim ben. E¤er varl›¤a dayal›
menkul k›ymetleri ç›karsan›z, ki
onlar da bankalar›n o dönem
itibariyle zorunlu karﬂ›l›klar için
mevduata karﬂ› sa¤lad›¤› avantajla
epeyce yükse¤e ç›km›ﬂ tutarlard›r,
belki 1990-1991’e kadar bir tahvil
ihrac› var. Biraz önce söyledi¤im
gibi, halka arz edilmeyenleri de
ç›kar›rsak, fiilen reel sektörün fon
bulmak ad›na yapt›¤› ihraçlar›n
1991-1992’den beri olmad›¤›n›
MUSTAFA
söylüyoruz. Art› o dönemlerde
BA⁄RIAÇIK
gerek hisse senedi olarak, gerek
özel sektör piyasas› olarak, gerek hazine
bonosu piyasas› olarak, finansal piyasalar›n pek
derin de olmad›¤›n› ele al›rsak, bizim asl›nda
bir baﬂlang›c›m›z yok diyebiliriz. O yüzden
onlar 1991-1992’de baﬂlam›ﬂlar, biz biraz daha
yeni baﬂl›yoruz diyebiliriz bence. Yani bir
zamanlar vard›, kesintiye u¤rad›, tekrar nas›l
aya¤a kald›r›r›z görüﬂünden ziyade, asl›nda
baﬂ›ndan itibaren pek de yoktu görüﬂündeyim.
Özer Ertuna Faiz nereye oturacak, aﬂa¤›
yukar›? Yani dünya faizlerinin ne kadar
üzerinde olacak?
Mustafa Ba¤r›aç›k Tabii burada her zaman
benchmark, likiditeden dolay› hazine
bonosunun getirisinin üstünde bir getirisinin
olmas› laz›m. Yani hazine bonosunun
getirisinin alt›na, YTL baz›nda, birisinin gelip
yat›r›m yapmas› mümkün de¤il. Çünkü kendi
dahili olarak da o tip bir okey alamaz.
Özer Ertuna O zaman uzun vadeye
bakmas›n›n sebebi de o. Yani ﬂu anda devlet
ka¤›d›n›n faizi yüzde 14 oldu¤una göre yüzde
16-17 civar›nda olacak. Böyle faizin düﬂtü¤ü bir
ortamda giderek inan›lmaz primler yapacak.
Yani onlar›n düﬂünce tarz› o.
M. Rauf Ateﬂ Peki, ﬂimdi Türkiye yeni
baﬂlayacak bu iﬂe. Türkiye gibi çok yak›n
dönemde baﬂlayan ülke örne¤i var m›? Orada
trend ne yönde geliﬂti? Sizin var m› böyle bir
gözleminiz?
Y›ld›r›m Akar Benim bildi¤im kadar›yla yok.
Ben uzunca süreler Güney Afrika ve Orta
Avrupa ülkelerine gittim. Orada bizimki gibi
enflasyon yaﬂamad›klar› için her zaman bu tip
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enstrümanlar oldu. Bir avantaj da, bilhassa
Güney Afrika gibi ülkelerde, onlar›n emeklilik
fonlar› ve sigorta ﬂirketlerinin sermaye miktar›.
Türkiye’deki toplam sigorta ﬂirketlerinin
sermaye taban› ya 1 ya da 1,5 milyar dolar.
Yani Türkiye’nin toplam gayrisafi milli
has›las›na göre çok düﬂük bir rakam. Bu
Güney Afrika’da yüksek. Polonya da 19971998’te özel emeklilik sigortas›na geçti, bu
rakamlar muazzam yükseldi. Dolay›s›yla,
onlarda bu hep vard›. Büyük olmasa da hep
vard›. Çünkü kimse bizim gibi, Güney
Amerikal›lar haricinde, hiperenflasyon
yaﬂamad›.
M. Rauf Ateﬂ Bir de SPK taraf›ndan alal›m.
Mevzuat bunlar›n hepsine aç›k m›?
Y›ld›r›m Akar ﬁimdi türev araçlar yani
finansal mühendislik konusuna kat›lmamak
tabii mümkün de¤il. Fakat ﬂöyle bir ﬂey var. O
türev araçlar›n oluﬂmas› için Türkiye’de, geçmiﬂ
y›llar için konuﬂuyorum, gelecekteki
belirsizli¤in olmamas› gerekirdi. Yine
makroekonomik koﬂullara ba¤l› bir ﬂey.
Özer Ertuna Fakat baz› araçlarla
belirsizlikleri de yok etmek mümkün.
Y›ld›r›m Akar Evet. 1992’de kanun
de¤iﬂikli¤inden sonra düzenlenmiﬂ araçlar, o
zaman için bile bence ﬂaﬂ›rt›c› derecede ileriyi
öngörerek dizayn edilmiﬂ araçlar. Tahvil ve
finansman bonosu d›ﬂ›nda. Mesela kâr-zarar
ortakl›¤› belgesi var. Faiz geliri elde etmeye
pek de s›cak bakmayan insanlar için
geliﬂtirilmiﬂ. Bunlar örne¤in Malezya’da oldukça
yüksek tutarlarda iﬂlem görüyorlar. Onun
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d›ﬂ›nda kat›lma intifa senedi var. Kâra iﬂtirakli
tahvil var. Hisse senedi ile de¤iﬂtirilebilir tahvil
var. Varl›¤a dayal› menkul k›ymet var.
Mustafa Ba¤r›aç›k Sözünüzü kestim, çünkü
bu çok önemli bir ﬂey, söylemem laz›m.
“Convertable” mevduat da var. Fakat hazine
sto¤u olmad›¤› için o tamamen ka¤›t üstünde.
Y›ld›r›m Akar Hazine sto¤u derken?
Özer Ertuna Bir ﬂirket kendi senetlerini
alam›yor.
Y›ld›r›m Akar Evet, ticaret kanunu
çerçevesinde. O da yeni ticaret kanununda
de¤iﬂmesi öngörülen bir ﬂey. Ticaret kanunu
çerçevesinde ﬂirketler kendi hisse senetlerini
alam›yorlar ama ilk de¤iﬂimi yapabilir.
Özer Ertuna Bak›n yap›c› olursak o da
aﬂ›labiliyor. Çünkü karﬂ›l›kl› eﬂleﬂtirip ﬂirketleri,
birbirlerininkini ald›rabiliyorsunuz. Elimizdeki
kanun hepsini yapmaya müsait.
Y›ld›r›m Akar Onun d›ﬂ›nda bir de iste¤e
MUSTAFA BAøRIAÇIK

AR ‹LG‹
“YABANCIL
GÖSTER‹R”

M. Rauf Ateü Mustafa Bey’e sormak
istiyorum. Yabancıların Türkiye’de bu tip
enstrümanlara, özel sektör tahvillerine ilgisi
olacak mı, ne diyorsunuz?
Mustafa Baùrıaçık Bence YTL bazında
olanlara çok büyük ilgi olacaktır. Biz
müüterilerimize her seferinde gittiùimizde iki
araçtan bahsedebiliyoruz: Hazine bonosu ve
hisse senedi. Türkiye’de maalesef
sunabileceùimiz baüka bir enstrüman yok.
Tabii bir de eurobondların bir parçası olarak
çeüitli opsiyonları sunabiliyoruz ama bunlar
tabii çok birbirine baùlı ve ekstra bir deùer
katmayan üeyler. Herkesin hep dediùi üu;
Rusya’ya, Brezilya’ya, Meksika’ya, Güney
Afrika’ya bakan, “Ben buralarda hep gidip,
üirket hisselerini alabiliyorum, mesela bu
ülkelerdeki petrol üirketleri hoüuma gidiyor”
diyen bir sürü insan var. “Ama hisse senedi
deùil, bonosunu almak istiyorum.” Türkiye’de
bu noktada bir boüluk var. Dolayısıyla, buna
çok büyük ilgi olacaùını tahmin ediyorum. Kısa
vadeli çıkarsa çok fazla bir ilgi olmaz. Ama
vade uzadıkça ilgi de artacaktır. úlk baüta belki
önde gelen 50, 100 üirkete gidecektir. Mesela
hisse senetlerinde de geçen seneye kadar
büyük yurtdıüı fonlar hep büyük hisse
senetlerine bakıyorlardı, bu sene itibariyle
aüaùıya kaymaya baüladılar. Burada da aynı
sürecin yaüanacaùını tahmin ediyorum.

ba¤l› olarak erken itfa mümkün. Dövize
endeksli mümkün. De¤iﬂken faizli mümkün.
K›ymetli madenlere, alt›n, gümüﬂ, platine
endeksli mümkün. Bakarsak, asl›nda bunlar
daha 1990’l› y›llarda haz›rlanm›ﬂ araçlar. O
y›llar boyunca, ﬂimdi de gördü¤ümüz gibi, çok
da ciddi bir finansal araç s›k›nt›s› yok. Bunlar›n
türev araçlara dönüﬂmemesinin sebebi o y›lki
makroekonomik koﬂullar nedeniyle gelece¤in
belirsizli¤inden kaynaklanan bir ﬂey.
Özer Ertuna Ben hala o fikrimi koruyorum.
Biraz da tembellik bizde. Finans sektörü hangi
arac› geliﬂtirmeye çal›ﬂ›p da, hangi riski yok
edecek bir araç geliﬂtirdi de baﬂvurdu?
Baﬂvurmad›. Ama bugün baﬂvursun art›k.
Y›ld›r›m Akar Ama bildi¤im kadar›yla vadeli
iﬂlemlerde gerekli düzenlemeler yap›ld›,
piyasalar aç›ld› ama en basit döviz cinsinden
bile pek bir iﬂlem hacmine ulaﬂ›lamad›.
Mustafa Ba¤r›aç›k Evet. Ama VOB eﬂyan›n
tabiat› gere¤ince oraya do¤ru gidecektir.
Hocam›n dedi¤i önemli bir ﬂey var. Bizim gibi
insanlar her sene yeni ürün geliﬂtiremez.
Sadece s›radan ﬂeyleri satarsak zaten bizim
ekmek yememize imkan yok. Dolay›s›yla ürün
geliﬂtirilecektir. Tabii bu bononun, hisse
senedinin kendisi olabilir. Ama onun kadar
vadeli iﬂlemler piyasas› da önemli. Çünkü
riskinizi baﬂka türlü düﬂüremezsiniz.
Diyelim Efsane Han›m gitti, ‹ﬂ Yat›r›m
olarak birisiyle türevli bir iﬂ yapt›. Ne
yapacakt›r? Her zaman gelip en basit
enstrümanlara onu bölüp, o enstrümanlar
üzerinden kendini hedge edecektir. O dinamik
baﬂlad›¤› zaman “futures” piyasas› da kendi
kendine geliﬂecektir. Bugüne kadar
olmamas›n›n bir nedeni, say›n hocam›n dedi¤i
gibi biraz beyinsel tembellik. Ama ayn›
zamanda da faizler o kadar yüksekti ki. Bunu
nereye koyarsan›z koyun ç›kacak rakam aﬂa¤›
yukar› belliydi. Çünkü enflasyon ya da faizin
yüksekli¤i di¤er her ﬂeyi matematiksel olarak
bo¤up götürüyordu. ﬁimdi o tabii azalm›ﬂ
vaziyette.
Y›ld›r›m Akar Ve volatildi ayn› zamanda.
Yani hem yüksekti, hem de öngörülmesi çok
zordu. Ve vadeler k›sayd›.
Mustafa Ba¤r›aç›k Hatta volatilite yoktu.
Çünkü dolar-TL’ye bak›yordunuz, öyle
gidiyordu. Gitti¤i istikamet çok belliydi. Uzun
vadede ald›¤›n›z zaman devalüe olup
gidiyordu. O devalüasyon ve faiz, di¤er bütün
verileri bo¤uyordu.
Özer Ertuna Çok önemli bir ﬂey söylediniz.
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Bu mühendisli¤i yaparken bu vadeli iﬂlem
piyasas›n› da kuvvetlendirmek laz›m. 1992’de
bu tadilat yap›ld›¤› zaman, ayn› anda baz›
borsalar›n, alt›n borsas›n›n aç›lmas› vs.
gündemdeydi. Alt›n borsas›n›n 1-2 y›l içinde
alt›n üzerinden “future”lar› baﬂlatmas› ve bu
alanda elde edilen deneyimle bunun her tarafa
yay›lmas› planlanm›ﬂt›. Buna bugünkü mevzuat
müsait. Mevcut mevzuat içinde yarat›c›l›¤›m›z›
kullan›rsak çok yeni enstrümanlar ç›kar›p,
Türkiye’de bir yenilik yapabiliriz.
‹pek Efsane Çam Bizim bu konuda
çal›ﬂmalar›m›z var mesela. ﬁu ana kadar hiç
bahsetmedi¤imiz “equity linked securities”
denilen ürünler var yurtd›ﬂ›nda. Orada da ne
oluyor? Bir faiz oran› belirliyorsunuz, ki bu faiz
oran› ﬂu an diyelim ki yüzde 15. Ama yüzde
15’in daha alt› bir faiz oran›
belirleyebiliyorsunuz, mesela yüzde 14 gibi.
Di¤er taraftan, yat›r›mc›ya bir havuç
gösteriyorsunuz. Bunu gidip mesela bir hisse
senedi piyasas›nda belli bir endekse
ba¤l›yorsunuz. Ya da o ﬂirketin arkas›nda
varl›klar› varsa o varl›klar›n getirisine
ba¤l›yorsunuz, menkul k›ymetleﬂtirme ile
yaparsan›z. Ve diyorsunuz ki “Ben vadenin
sonunda sana bu sabit getirili faizi verece¤im,
art› bu di¤er ‘equity’den gelecek olan paran›n
belli bir k›sm›n› verece¤im.”
Bu tür ürünler yurtd›ﬂ›nda çok fazla var. Biz
de bunlar üzerinde ﬂu an çal›ﬂ›yoruz. Hatta
yat›r›mc›lar baz›nda da iliﬂkilere geçtik, bunlara
bak›ﬂ aç›lar› nas›ld›r diye. Ama bunlar› ilk
YILDIRIM AKAR
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etapta kurumsal yat›r›mc›lar alg›layabiliyor
aç›kças›. Biz bunlar› piyasaya getirece¤iz ama
bunlar›n genele yay›lmas› zaman alacak diye
düﬂünüyoruz.
Özer Ertuna Çok güzel bir örnek verdiniz.
Bu Bat›’da 1990 sonras›nda minimum
garantiyle, yüksek riskli getiri sa¤layan bir
üründü. Bu ‹ngiltere’de çok kullan›ld›. Doktora
tezi bile yap›ld›.
M. Rauf Ateﬂ Burada ikinci el piyasa
oluﬂmas›nda görev kimin?
‹pek Efsane Çam ‹kinci el piyasada tabii
görev arac› kurumlara düﬂüyor.
Alp Ülgener ‹kincil piyasan›n oluﬂmas› için
her ﬂeyden önce birilerinin baﬂlatmas› laz›m.
Gerekli düzenlemelerin yani yine maliyet
taraf›nda oldu¤u kadar mevzuat, limitler vs. söz
konusu oldu¤unda, SPK’n›n bu ﬂekilde
ihraçlarda daha h›zl› davranmas› laz›m. Ki
birileri bunu baﬂlats›n. Birileri baﬂlad›ktan sonra
zaten bunun piyasa yap›c›l›¤› da arac› kurum
veya bankalarda olacak. Bir ﬂekilde di¤er
ﬂirketler de bu ihraçlar›, bu ihraçlar›n faizini, alsatlar›n›, risk primlerini gördükten sonra benzer
ihraçlar› yapmak isteyecekler. Bu çok net.
Dolay›s›yla, burada en baﬂta gerekli
düzenlemelerin, sadeleﬂtirmenin yap›lmas›
geliyor. Çünkü ekonomik ortam çok uygun.
Faizler düﬂük, reel faizler düﬂük, bütçe aç›klar›
azald›, kamunun borçlanma ihtiyac› az. Kamu
zaten “Ben 2006 y›l›nda daha az
borçlanaca¤›m” diyor. Dolay›s›yla, mutlaka bir
para olacak, onun bir yerlere yat›r›lmas› laz›m.
Bütün bu ekonomik konjonktür çok olumlu
oldu¤u için yeter ki gerekli düzenleme yap›ls›n,
arac› kurumlar piyasa yap›c›l›¤› yönünde bunun
ikincil piyasas›n› oluﬂtursun ve di¤er ﬂirketler
de bunu takip etsin.
Özer Ertuna Piyasa yap›c›l›¤› k›smen
holdingler yapamaz m›?
Alp Ülgener ﬁimdi holdingler derken asl›nda
ﬂirketin veya bir holdingin bir tahvil-bono
ç›karmas› durumunda onu oradan almas› için...
Özer Ertuna Yok, yok, yavru ﬂirketlerin
tahvilleri için. Yavru ﬂirketin ç›kard›¤› bir tahvil
için holding bir piyasa yap›c›l›¤› yapamaz m›?
Alp Ülgener Burada kanunlara çok dikkatli
bakmak laz›m. Belki bir ﬂirket kendi ka¤›d›n›,
bonosunu, tahvilini, borcunu erken kapatmak,
azaltmak anlam›nda tekrardan al›p satabilir.
Ama bu iﬂin piyasa yap›c›l›¤›n› o ﬂirket
yapamaz. Ama kalk›p bir holding yapabilir mi?
Bunun için mevzuat› çok ciddi bir ﬂekilde
incelemek laz›m. Bu konuda bence görev gene
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arac› kurumlara veya bankalara düﬂüyor.
M. Rauf Ateﬂ Peki, burada son olarak, eksik
kurum var m› Türkiye’de? Yasal eksiklikleri
konuﬂtuk, altyap› anlam›nda olmayan bir
kurum var m›?
Alp Ülgener Takasbank ve saklama
merkezleri konusunda ﬂu anda çok da iﬂlem
olmad›¤› için eksiklik var m› diye düﬂünülebilir.
Ama ben orada Y›ld›r›m Bey’e kat›l›yorum.
Eksiklik olmayacakt›r. Yani bu iﬂin kayd›,
sisteme geçirilmesi yönünde gerekli kurumlar
var m›? Kendisi de bahsetti. Merkezi kay›t
kuruluﬂu faaliyete geçti.
Y›ld›r›m Akar Zaten devlet iç borçlanma
senetleri, yat›r›m fonlar› nedeniyle o altyap›
var. Sadece gerekli organizasyonu yapmalar›
laz›m. Yani yeni bir ﬂey icat etmeyecekler.
Alp Ülgener Evet. Belki süreçle birlikte
yaﬂayacaklar, ö¤renecekler.
Y›ld›r›m Akar O konuda gerçekten de biraz
önce söyledim, 90’l› y›llardaki hazine bonosu
piyasas› deneyiminin sa¤lad›¤› bir avantaj var.
Öyle ya da böyle, bir ikinci el piyasas› temel
altyap› kurumlar›n› ﬂu an sa¤lam›ﬂ durumda.
Yani takas›yla, saklamas›yla, merkezi kay›t
kuruluﬂuyla. Ben tek bu konuda bir ﬂey
söyleyece¤im süreçle ilgili. Muhakkak tabii
finansman›n maliyeti kadar o finansmana
ulaﬂma süreci de bir maliyet. Yani zaman
maliyeti de önemli bir ﬂey. Ama ister
borçlanma senedi olsun ister hisse senedi
olsun, ister Türkiye’de ister baﬂka bir ülkede, o
sürecin k›salmas› biraz da baﬂvuruyu yapan
tarafa ba¤l›. Yani burada temel esas ﬂudur.
Bilgilerin eksiksiz ve gerçe¤i yans›tacak ﬂekilde
sunulmas›. Otorite taraf›ndan onaylanmas›,
kayda al›nmas›.
Siz bilgileri eksik sunarsan›z veya temel
dökümanlar› haz›rlamazsan›z, veya mali
tablolarda ﬂüphe uyand›racak iﬂlemlere
girerseniz, o zaman o verilerin teyit edilmesi
tabii ki bir süreç al›yor. Yani onlar›n belgeye
ba¤lanmas› gerekiyor. Sürecin k›salmas›, ayn›
zamanda o bilgilerin de tam ve eksiksiz olarak
bize iletilmesine çok ba¤l›. Sadece bize de¤il,
bütün bu onay› veren dünya üzerindeki kayda
almay› yapan kurumlar için önemli. Onu da
belirtmekte fayda görüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Benim sorular›m bu kadard›.
Eklemek istedi¤iniz ya da dikkat çekmek
istedi¤iniz konular varsa buyurun.
Alp Ülgener Ekonomik ortam çok müsait.
Yeter ki gerekli düzenlemeler yap›ls›n.
Kurumlar kendi içinde geliﬂimini tamamlas›n.

Bu piyasalar aç›lacakt›r.
‹pek Efsane Çam Biz de arac› kurum
piyasas›n›n temsilcisi olarak son söz olarak
ﬂunu söyleyebiliriz. Gerçekten Türk ekonomisi
için, art› para ve sermaye piyasalar›m›z için bu
kadar önemli bir piyasan›n geliﬂmesine katk›da
bulunmaya biz her aç›dan haz›r›z. Yeni ürünler
geliﬂtirmeye haz›r›z. Bu konuda da SPK ve
‹MKB yetkilileri ile el ele verece¤imize, iﬂbirli¤i
yapaca¤›m›za inan›yoruz.
Y›ld›r›m Akar Efsane Han›m’›n
söylediklerinden sonra ben de ﬂunu
söyleyeyim. Biz zaten bu borçlanma
senetlerinin yenilenmesi yönünde çal›ﬂma
yapacak grubu yaklaﬂ›k 5-6 ay önce
oluﬂturduk. Ama bu süre zarf›nda bile çok
toplant›m›z oldu. Ben bunu da öyle bir toplant›
olarak görüyorum.
Daha önce arac› kurumlarla bir toplant›m›z
oldu. Piyasan›n di¤er kurumlar›yla bir
toplant›m›z oldu. Kuruldan bizle görüﬂmek
isteyen, sorular› olanlarla, gerek telefonla gerek
toplant› ﬂeklinde sürekli görüﬂüyoruz. Benim
de dile¤im, bütün piyasa kat›l›mc›lar›yla birlikte
sa¤l›kl› bir tahvil-bono piyasas›n›n oluﬂmas›, iyi
iﬂleyen, KOB‹’lerin de yararlanabildi¤i bir
piyasan›n oluﬂmas› yönündedir.
M. Rauf Ateﬂ Herkese çok teﬂekkür ederiz.
ÖZER ERTUNA
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Kurumsal olarak temel kurumlar var ama
üu anda bütün bu kurumlar geliümeye muhtaç.
Bir örnekle anlatayım. Mesela fon konusunda
bizde aynı kurum pek çok üeyi yapar. Geliümiü
piyasalarda fon kurucusu ayrıdır, yöneticisi
ayrıdır, deùerleyicisi ayrıdır, saklayıcısı ayrıdır.
Bu kurumlar Türkiye’ye getirilirken, mevcut
kurumlar eksik olduùundan, bir kurumun pek
çok görevi yürütmesine izin verildi.
Türkiye’de kurumlarımız var ama
kurumlarımızı da geliütirmek zorundayız. Ama
bunu geliütirmede ihraççıların, aracı
kurumların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
beraber çalıüması gerekecek. Bütün bu
kurumların oluüturulması da bizim
kanunlarımız çerçevesinde çok kolaydır.
Sermaye Piyasası Kurulu, ihtiyaç duyulan her
türlü kurumu kurabilir. O bakımdan çok
üanslıyız. Bugünkü kurumlar yeterli, yeterli
ama geliütirmeye de muhtaç. Onu geliütirme
yolunda da faal olmamız lazım.
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Önümüzdeki y›llarda oldukça aktif bir özel sektör borçlanma piyasas›
ile karﬂ›laﬂaca¤›z. Özel sektör tahvil ve bonolar›n›n Türkiye’de ilk
etapta, yurtd›ﬂ› piyasalarda tan›nan finansal kurum tahvil ve
bonolar›yla baﬂlayaca¤›n›, ard›ndan üretim ﬂirketleri aras›nda da
geniﬂ bir tabana yay›labilece¤ini düﬂünüyoruz.
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K

amunun borçlanma gereksiniminin
azalmas›na ve vergisel farkl›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›na paralel olarak
özel sektörün sermaye piyasalar›ndan sa¤layaca¤› kaynak tutar›n›n önemli oranda
yükselmesini bekliyoruz. Borsada halka arz ve
blok sat›ﬂlarla halka aç›kl›k oranlar›n›n artaca¤›n› görece¤iz. Ancak, as›l büyüme unutulmaya
yüz tutmuﬂ özel sektör borçlanma piyasas›nda
görülecek.
Uygulamalar›n Türkiye’de geçmiﬂi 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda piyasalarda yer almaya baﬂlayan özel sektör tahvil ve bonolar›n›n 1987 sonu itibariyle tüm yurtiçi tahvil piyasas› içinde
yüzde 9 paya sahip oldu¤unu ve borçlanma piyasalar›nda kamuya ciddi bir alternatif oluﬂturdu¤unu görüyoruz.
Ancak, 90’l› y›llarda yaﬂanan ekonomik krizler yüzünden devletin likidite s›k›ﬂ›kl›¤›na düﬂmesi ve borçlanma ihtiyac›n›n artmas›na paralel
olarak kamu borçlanma senetlerinden kazan›lan
faiz üzerinden vergi al›nmamas› ve buna karﬂ›l›k
özel sektör tahvillerinden kazan›lan faize getirilen yüzde 12’lik stopaj, 1993 y›l›ndan itibaren
özel sektör tahvillerinin tüm yurtiçi tahvil piyasas› içindeki pay›n›n “binde”lerle ifade edilmesine
ve ilerleyen y›llarda yurtiçi piyasadan tamamen
silinmesine yol açt›.
2006 baﬂ› itibariyle yurtiçi piyasada iﬂlem gören özel sektör tahvili veya bonosu bulunmuyor.
Yurtd›ﬂ› piyasalarda eurotahvil olarak ‹ﬂ Yat›r›m’›n da arac›l›k etti¤i özel sektör eurotahvilleri
bulunmakla beraber bu ihraçlar›n toplam tutarlar›n›n ﬂu anki ihraç potansiyeli yan›nda çok küçük kald›¤›n› belirtmek gerekir.
Ekonomik geliﬂmelerin etkisi Türkiye’de süregelen yüksek reel faiz ve kamunun yüksek
borçlanma ihtiyac› sayesinde yat›r›mc›lar alternatif borçlanma araçlar›na ihtiyaç duymuyorlard›.
Ancak, geçti¤imiz 3 y›ll›k dönemde enflasyonun
h›zla düﬂmesi ve Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ sürecinin
de baﬂlamas›yla uluslararas› piyasalar›n Türkiye’deki sermaye piyasalar›na olan güven art›ﬂ›
reel faizlerin düﬂmesine yol açt›.
2003 y›l› baﬂ›nda yüzde 25 seviyelerinde seyreden YTL reel faizler, 2005 y›l sonu itibariyle

yüzde 7’li seviyelere düﬂtü. Yat›r›mc›lar devlet
tahvillerinde düﬂen bu getirileri yükseltebilmek
ad›na alternatif borçlanma araçlar› aray›ﬂ›na girdi.
Borçlanma ihtiyac›n› özelleﬂtirmeler ve düﬂen reel faizler dolay›s›yla rahatça karﬂ›lamaya
baﬂlayan kamu da piyasalar›n ça¤r›s›na kay›ts›z
kalamayarak kamu borçlanma senetlerinden elde edilecek gelirden al›nacak stopaj oran›n› önce yüzde 10’a, ard›ndan 2006 baﬂ›nda ise yüzde
10’dan yüzde 15’e ç›kard›. Özel sektör tahvil ve
bonolar›na uygulanan stopaj oran›n›n yüzde
15’e ç›kmas›yla kamu tahvilleriyle özel sektör
tahvilleri aras›ndaki vergisel fark ortadan kalkm›ﬂ oldu.
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BORÇLANMA P‹YASASINDA
ÖZEL SEKTÖR HAREKETL‹L‹⁄‹
Yukar›da bahsetmiﬂ oldu¤umuz makroekonomik geliﬂmeler YTL’ye olan güvenin de artmas›na yol açt›. 2003 sonu itibariyle kamunun toplam borçlanma stokunun yüzde 58’i civarlar›nda
olan döviz veya dövize endeksli borçlanma
araçlar› 2005 sonu itibariyle yüzde 38’e düﬂmüﬂ
durumda. Bunun bir sebebinin de özellikle yurtd›ﬂ› yat›r›mc›n›n YTL borçlanma senetlerine olan
ilgisinin artmas› oldu¤unu belirtelim.
Türkiye’de piyasalara olan bu güven Türk
ﬂirketlerine olan güvenin de artmas›na ve uluslararas› yat›r›mc›n›n Türk ﬂirketlerine olan bak›ﬂ
aç›s›n›n da olumlu yönde de¤iﬂmesine yol açt›.
Kurumsal yap›n›n geliﬂimi Uluslararas› yat›r›m yapan kiﬂi ve kuruluﬂlar›n yat›r›mlar›n› yaparken bilgi ak›ﬂ›n›n do¤ru ve ﬂeffaf bir ﬂekilde
sa¤lanmas›na verdikleri önemi içinde bulundu¤umuz özelleﬂtirme sürecinde görme f›rsat› bulduk. Geçti¤imiz 5 y›l içinde sermaye piyasalar›ndaki regülasyonun uluslararas› standartlara gelmesi ve SPK’ya kote olan veya olmayan birçok
ﬂirketin ba¤›ms›z denetim prosedürlerine tabi tutulmas› piyasan›n ﬂirketler için öngördü¤ü risk
priminin düﬂmesine yol açt›.
Özetlemek gerekirse; ﬂirketlerin ﬂeffaflaﬂmas›, enflasyonun düﬂmesi ve Türk ﬂirketlerine
uluslararas› piyasalar›n güveninin artmas› sonucu eurotahvil ihraç edebilen Türk firmalar›na konulan risk primleri ilk ç›k›ﬂ oranlar›ndan daha
düﬂük seviyelere inmiﬂtir. Primlerdeki bu düﬂüﬂün yan› s›ra uzun vadeli borçlanma olana¤› sa¤layan ve kredilerden çok daha likit bir borçlanma yöntemi olan kurumsal tahvil ve bonolara
olan ilginin artaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Risk primlerini belirleyen etkenler Makroekonomik koﬂullar›n belirleyici olaca¤› devlet
tahvili referans faizlerinin üzerine eklenecek ﬂirkete özel risk priminin belirlenmesi s›ras›nda piyasan›n dikkate ald›¤› önemli etkenleri belirtmenin tahvil ve bono ihrac› isteyen ﬂirketler için
faydal› olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Bu etkenlerden belki de en önemlisi, ﬂirketin
mali tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ
olmas› ve uluslararas› bir derecelendirme kuruluﬂu taraf›ndan kredi notu alm›ﬂ olmas› ﬂeklinde
s›ralanabilir. ﬁirketin ç›kard›¤› tahvil miktar› da

ikincil piyasada likiditesi için belirleyici olaca¤›ndan, piyasalar›n risk primini belirlemesinde
önemli bir yer tutuyor. Ba¤›ms›z denetimden
geçmiﬂ mali tablolar do¤rultusunda ﬂirketin mali
performans› da de¤erlendirilerek piyasalar taraf›ndan ﬂirketin ç›karaca¤› tahvile uygun görülen
risk primi ortaya ç›k›yor.
Baz› uluslararas› sigorta kuruluﬂlar› ald›klar›
belirli bir yüzde karﬂ›l›¤›nda ﬂirket tahvillerini sigortalayabiliyor. Bu sayede ﬂirket, kendi kredi
notu üzerinden de¤il de sigortalayan ﬂirketin
kredi notu üzerinden borçlanma olana¤› bulabiliyor. Böyle bir seçene¤in normal ihraçtan daha
uzun sürebilece¤i ve maliyet analizinin de dikkatli yap›lmas› gerekti¤ini söyleyelim.
Piyasalar nas›l büyüyecek? 90’l› y›llarda Türkiye’de de yayg›n olan ve günümüzde yurtd›ﬂ›nda derinlikli bir piyasas› olan özel sektör tahvil
ve bonolar›n›n Türkiye’de ilk etapta, uluslararas› derecelendirme kuruluﬂlar› taraf›ndan kredi
notu verilmiﬂ olan ve yurtd›ﬂ› piyasalarda tan›nan finansal kurum tahvil ve bonolar›yla baﬂlayarak k›sa sürede üretim ﬂirketleri aras›nda da
geniﬂ bir tabana yay›labilece¤ini düﬂünüyoruz.
Öncelikle kapal› devre sat›ﬂlarla baﬂlamas›n›
bekledi¤imiz kurumsal bono sat›ﬂlar›n›n, sonradan halka arz ﬂeklinde devam edebilece¤ini öngörüyoruz. Öncelikle, piyasan›n al›ﬂk›n oldu¤u
devlet tahvili benzeri sabit kuponlu tahvillerle
baﬂlamas›n› öngörüyoruz.
Bir sonraki aﬂama olarak tahvil ihraçlar›n›n
varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin de devreye
girmesiyle geniﬂleyerek sürmesini bekliyoruz.
Söz konusu enstrüman›n bankalar, leasing
ﬂirketleri, GYO gibi baz› finansal kurumlarla s›n›rl› oldu¤unu belirtelim. Ancak, varl›¤a dayal›
menkul k›ymetlerde menkul k›ymetle iliﬂkilendirilen varl›k portföyünün de incelenip de¤erlendirilmesi gereklili¤i ihraç sürecinin uzamas›na
yol açabilir.
Özellikle mortgage sistemi devreye girdikten
sonra bu sistemin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› için
gerekli olan ikinci el piyasan›n oluﬂumunda ipote¤e dayal› menkul k›ymetlerin ihrac› söz konusu olacak. Önümüzdeki y›llarda oldukça aktif bir
özel sektör borçlanma piyasas› ile karﬂ›laﬂaca¤›z.
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“1988’DE PAYI YÜZDE 68’E ÇIKTI,
ﬁ‹MD‹ ORTAM ÇOK DAHA UYGUN”

T

ürkiye’de özel sektör tahvil ve finansman bonosu uygulamalar› ilk hangi y›llarda baﬂlad›?
Özel sektör tahvili ve finansman
bonosu uygulamas›n› iki döneme ay›rmak gerekir. Birincisi; henüz mevzuat›n bile olmad›¤›
1970’li y›llard›r. Borsa ve SPK yoktu. Bu iﬂlere Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› Hazine Genel Sekreterli¤i
bak›yordu. Daha önce ç›km›ﬂ bir Hazine tebli¤ine göre ﬂirketlerin 7 y›l vadeli tahvil ihraç yetkileri vard› ama hiçbir ﬂirket bu yola baﬂvurmam›ﬂt›.
Meban, Transtürk Grubu’na ba¤l› olarak kurulmuﬂ ilk ciddi arac› kurumdu. Kurucusu Merrill
Lynch’de çal›ﬂm›ﬂ Mehmet Gün Çal›ka ad›nda
fevkalade de¤erli bir insand›. Ben onun yard›mc›s› idim. Birlikte ilk defa bu tahvil ihraç olana¤›n›
de¤erlendirdik. Ülkenin önde gelen kuruluﬂlar›n›
ziyaret edip, bu yönde teﬂvik ettik.
H›zl› büyüme süreci yaﬂayan Efes Pilsen Grubu, Ahmet Veli Menger Holding gibi baz› holdingler, bizim tahvillerimizi ilk ihraç etti¤imiz kuruluﬂlar oldu. Ancak, vade 7 y›ld›. Biz onu y›ll›k
sat›yorduk. Daha sonra vade bak›m›ndan çok daha k›sa olan banka sertifikalar› devreye girince,
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“Birinci Dönem” tahvil ihrac› sona erdi.
“‹kinci Dönem”, SPK’n›n kuruluﬂu ile birlikte
baﬂlayan ve 1985’lerde geçen dönemdir. Enflasyonun yüzde 30’lara indi¤i ve nisbeten istikrarl›
y›llardan söz ediyoruz. O dönemde tahvillerin vadesi SPK taraf›ndan 2 y›la indirilmiﬂti. Bu yöntemi
uygulayanlar yine büyük holdinglerdi. Anadolu
Grubu, Ercanlar, Çukurova ve Yaﬂar Holding baﬂ› çekiyordu. Koç gibi kuruluﬂlar da bu yola baﬂvurmuﬂtu. Ancak, tahvillerin hepsini kendi yard›m sand›klar›na plase ettiler.
Bu arada finansman bonosu mevzuat› da ayn›
dönemde düzenlendi. ABD’de uygulanan “commerciai paper” uygulamas›n› and›r›yordu. Ancak,
ﬂirketler daha uzun vadeyi tercih ediyorlard›. Bu
nedenle pek fazla ra¤bet görmedi. 1988 y›l›ndan
söz ediyoruz.
‹ﬂte tam bu y›l içinde önemli bir geliﬂme yaﬂand›. Devlet tahvil piyasas› düzenlendi. Bu tahviller büyük ilgi görmeye baﬂlay›nca, ister istemez
özel sektör tahvili piyasadan çekildi. Son dönemin tahvil kupon faizi yüzde 55’ler civar›nda idi.
‹hraç maliyeti yüzde 60 düzeylerini geçiyordu.
Firmalara yüksek gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Di¤er bir
baﬂka önemli etken ise yükselmeye baﬂlayan enflasyon idi. Bu, yükselen faizlerle birlikte tahvil ihraç etmiﬂ ﬂirketlerde krize neden oldu.
Bu yöntem hangi y›llarda neden terk edildi?
Özel sektör tahvili, orta ve uzun vadeli finansman arac›d›r. ﬁirketler yat›r›m sürecine girdiklerinde buna ihtiyaç duyarlar. Ancak, vade yan›nda
faiz istikrar› da ararlar. Enflasyonun veya faizlerin
düﬂme trendi olan bir beklenti içinde, ﬂirket ayn›
faizden uzun vadeli borçlanmak istemez.
Ayn› ﬂekilde yat›r›mc› da faizlerin yükselme
trendine girdi¤i bir ortamda paras›n› ayn› faizden
uzun vadeli ba¤lamay› tercih etmez. Genellikle
yüksek faizli ortamlarda tahvil ihrac› yap›lmaz.
Zaten yap›lmas› da anlaml› de¤ildir.
‹kinci neden ise 1988’lerde devreye sokulan
ve günlük (repo) iﬂlem dahi yapabildi¤iniz devlet
tahvilleridir. Sistemli ﬂekilde para piyasalar›na giren bu tahviller, di¤erlerini tamamen silmiﬂtir. Gerek güvencesi gerekse vadesi bak›m›ndan tahvilin
zaten rekabet etmesi mümkün de¤ildi.
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Emen&Emen Dan›ﬂmanl›k’›n sahibi ‹smail Emen, TKB ve ‹ktisat Bankas›’n›n eski
genel müdürlerinden... Uzun y›llar bankac›l›¤›n içinde kald›, özellikle kalk›nma
bankac›l›¤› konusunda çal›ﬂt›. Bu dönemde “özel sektör” tahvil ve finansman
bonolar›n›n ç›kar›lmas›na öncülük etti. “Mevzuat›n bile olmad›¤› 1970’lerde çok
baﬂar›l› arzlar oldu” diye anlat›yor. “2006 y›l› çok uygun. Ciddi firmalarla
baﬂlan›rsa fevkalade baﬂar›l› olaca¤›na inan›yorum” diye konuﬂuyor.
Üçüncü neden ise banka enflasyonu ve mevduat yar›ﬂ›ndan kaynakland›. O dönemde böyle
bir tablo vard›. Do¤al olarak yat›r›mc›lar da dikkatlerini bu yar›ﬂa verdiler. Di¤er bir neden banka sistemi ile birlikte ﬂirketlerin daha uzun vadeli kredi bulma imkan›na kavuﬂmas›yd›.
Peki ﬂirketlere ne yarar sa¤lar?
E¤er ﬂirketlerin özvarl›klar› müsaitse, önemli
borçlanma imkan› sa¤lar. Birkaç bankadan alabilece¤i krediyi tek bir seferde elde edebilir. Banka
limitlerini t›kamam›ﬂ olur. ‹stikrarl› bir finansman
kayna¤› bulmuﬂ olur. Di¤er bir özellik ise hisse
senedine çevrilebilir tarzda borçlanabilirse, dolayl› yoldan halka arz yolunu da açm›ﬂ olur.
Finansman bonosu vadenin k›sa olmas› sebebiyle, daha ziyade “private placement” iﬂlemler
için kullan›labilir. Tahvil ve finansman bonosu,
kapal› devre ihraç edilip, ortak finansman›nda da
araç olarak kullan›labilir.
Uygulamay› düﬂünen ﬂirketlere ne önerirsiniz?
Tahvil ve finansman bonosunun zaman› gelmiﬂtir. Faizler, enflasyon ve kurlar belli bir istikrar
içindedir. Mevcut faiz band›, ﬂirketlerin uzun vadeli borçlanmas›na çok uygundur. Arac› kurum
say›s› ve tahvil içeren fon say›s› çok artm›ﬂt›r.
1988 y›l› ortalar›nda fonlardaki ﬂirket tahvilinin pay› yüzde 69’lara, verimi de yüzde 59’lara
kadar yükselmiﬂti. ‹ﬂ Yat›r›m’da yüzde 33, ‹nter-

fon’da yüzde 58, ‹ktisat Fon’da yüzde 69, Yap›
Kredi Fon’da yüzde 69 ve Esbank’ta yüzde 58 paya sahipti.
Underwrite edecek arac› kurum veya ba¤l› oldu¤u banka bunu mutlaka fonuna koyacakt›r.
As›l pazar fonlarda olacakt›r. Düﬂen devlet tahvili faizini, özel sektörün biraz daha yüksek olan
verimi ile yükseltmek isteyeceklerdir. Sabit faizli
bir entrüman oldu¤u için ra¤bet görecektir.
Yat›r›mc›n›n bireysel olarak benimsemesi de,
faizleri e¤er mevduat›n biraz üstünde seyrederse
daha kolay olacakt›r. Devlet tahviline göre 3-4
puan üstünde veren tahvil, firmas›na ve ihraç ﬂekline göre pazarda tutulacakt›r.
Tahvil ç›karacak firmalar›n, banka kredi maliyetleri ile mukayese yapmalar› laz›m. Biraz üstünde bile olsa rotatif krediden vade bak›m›ndan daha cazip oldu¤u için tercih edilmelidir.
Biz bunu, 1970 ve 1980’li y›llarda büyük güçlükler içinde denedik. Sermaye piyasas› ve kurumlar› ya yoktu ya da tam oluﬂmam›ﬂt›. Devlet
kendi tahvilinin faizinde çok bonkördü. Tahvil ç›karacak firma say›s› s›n›rl› idi. Ekonomik istikrar
yoktu. Enflasyon ve faizler h›zla yükseliyordu.
Buna ra¤men çok baﬂar›l› oldu ama k›sa sürdü.
2006 y›l›, gerek ekonomik, gerekse siyasi istikrar bak›m›ndan çok uygun. Ciddi firmalarla baﬂlan›rsa fevkalade baﬂar›l› olaca¤›na inan›yorum.

LERE UYGUN?

‹ HANG‹ ﬁ‹RKET
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L

Türk ekonomisi geçmiüten çok ders aldı. Öyle firmalar gördük ki, prefinansmanla yatırımlarını
yenilemeye kalktı, sonu hüsran oldu. Mensucat Santral bunlardan biridir. Öyle firmalar gördük ki,
yatırımlarını finanse etmek için, kısa vadeli rotatif kredilerle çok banka ile çalıütılar. Anadolu’da bu tip
çalıüan onlarca firma var. O da yürümedi. úülerini yürütemediler.
Tahvil, en az 2 yıl vadeli bir finansman yöntemidir. úü planınıza uygun bir finans yöntemi olmalıdır.
Güven duygusunu yaratırsanız, yeniden finans yapmanız her zaman mümkündür. Yani tahvili tahville
uzatırsınız. Tahvil proje finansman aracıdır. Bir projeniz olmalı ve onu bu yolla finanse etmelisiniz.
Yoksa iületme sermayesi açıùınızı kapacaùınız bir yöntem olmamalıdır.
úkincisi, tahvil iki yöntemle çıkarılabilir. Aracı kurum sadece tahvilinizi satar. Satılamayan size aittir.
Veya underwrite eder. Satılsın satılmasın size bedelini öder. Bir de banka garantili olabilir. O zaman
firma deùil, garanti önemlidir. O bakımdan ihtiyaç duyan her firma bu yola baüvurabilir. Ama tanınan,
güven duyulan bir firma tercih nedenidir.
Bu özelliùi olmayan üirketler de banka garantisini saùlarsa rahatlıkla tahvil çıkarabilir. Önemli olan
aracı kurumun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tahvil çıkaracak üirkete bakıü açısıdır.
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ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L/BONO P‹YASALARI

005 sonu itibariyle Türkiye’de menkul k›ymet stoklar›n›n toplam de¤eri 207 milyar dolard›r. Bunun 180 milyar dolar›, yani yüzde 87’si Hazine bonosu/devlet tahvilleridir. Halka aç›k hisse senetlerinin de¤eri ise 23,5
milyar dolard›r. Özel sektör tahvil/bonolar›n›n de¤eri s›f›r say›l›r.
Bu rakamlar›n gösterdi¤i en önemli gerçek ﬂudur: Devletin finansman ihtiyac›, özel sektörü sermaye piyasalar›ndan d›ﬂlam›ﬂt›r. Bu
hem makro ekonomi aç›s›ndan hem de finansal kurumsal aç›dan
çok tehlikeli bir durum yaratm›ﬂt›r.
Finans biliminde sermaye kavram›n›n iki parças› vard›r; özsermaye ve uzun vadeli kredi. Dolay›s›yla, Türk ﬂirketlerinin sermaye yap›lar›nda (döviz bazl›
tahvil d›ﬂ›nda) uzun vadeli kredi yoktur. K›sa vadeli banka
kredisi finans dünyas›nda bir
yat›r›m sermaye kayna¤› olarak
düﬂünülmez. Banka kredisi sadece iﬂletme sermayesinin bir finansman kayna¤› olabilir. Hiçbir zaman için duran varl›klar›n
finansman kayna¤› olmamas›
gerekir. Ancak, Türkiye’de firmalar maalesef k›sa vadeli banka kredilerini kullanarak duran varl›klar›n› finanse etme durumuna itilmiﬂlerdir. Bu hem firmalar hem
de ekonomi için çok tehlikeli bir durum yaratm›ﬂt›r. Banka kredisinin yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lmas›n›n yaratt›¤› riskleri
ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz: Vade riski, de¤iﬂken faiz riski, kur riski
(banka kredisi döviz baz›ndaysa). Bahis konusu bu riskler tabii ki
firmalar›n yat›r›m potansiyellerini büyük ölçüde k›s›tlar.
Özel sektörün sabit gelirli sermaye piyasalar›ndan d›ﬂlanm›ﬂ
olmas›, çarp›k bir sermaye kayna¤› da¤›l›m›n› temsil eder. Y›llard›r
devam eden bu çarp›kl›k makro ekonomi aç›s›ndan büyümeyi
frenleyen ve enflasyonu körükleyen çok olumsuz bir ortam yaratm›ﬂt›r. Pazar ekonomilerinin, planlama kökenli ekonomilere k›yasla çok yüksek bir rand›man göstermesinin ana nedeni pazar ekonomilerinde kaynak da¤›l›m›n›n relatif fiyat mekanizmas› ile gerçekleﬂtirilmesidir. E¤er ekonominin bu¤daya ihtiyac› artarsa, merkezleﬂmiﬂ ekonomilerin tersine, kimsenin çiftçilere arpa üretimini
azalt›p bu¤day› ço¤altmalar›n› söylemesi gerekmez: Bu¤day fiyat›,
arpa fiyat›na oranla artar ve bu fiyat sinyali çiftçinin kendili¤inden
bu¤day üretimini art›rmas›n› sa¤lar.
Ayn› kaynak da¤›l›m› sermaye için de geçerlidir. Sermayenin
en üretken kesimlerde kullan›lmas› pazarlarca belirlenen risk-getiri göstergesi sinyali ile gerçekleﬂtirilir. Kamu sektörü sermaye piyasalar›nda özel sektörü itici bir davran›ﬂ içinde olursa, sermayenin rand›man potansiyeli en yüksek yat›r›mlara yönelmesi engellenmiﬂ olur. Tabii ki bu durum ülke ekonomisini olumsuz etkiler.
Özel sektör yat›r›mlar›, kamu yat›r›mlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
genel kural olarak, özel sektör yat›r›mlar›n›n kamu sektörü yat›mlar›ndan çok daha de¤erli (daha yüksek net bugünkü de¤eri-NBD
olan) yat›r›mlar oldu¤u ortaya ç›kar. NBD kavram› ﬂudur: Yat›r›m
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için bugün gereken eksi nakit ak›ﬂ› ile bahis konusu yat›r›m›n gelecekte yarataca¤› art› nakit ak›ﬂlar›n›n bugünkü de¤eri karﬂ›laﬂt›r›l›r (A¤›rl›k ortalamal› sermaye maliyeti iskonto haddi olarak kullan›l›r). E¤er, bu k›yaslama art› bir rakamla sonuçlan›yorsa, bahis konusu yat›r›m›n sa¤layaca¤› faydalar›n yat›r›m›n maliyetinden daha
yüksek oldu¤unu gösterir. Dolay›s›yla, art› NBD’li yat›r›mlar de¤er
yarat›r. Ekonominin yüksek bir h›zla büyümesi ancak bu tip yat›r›mlar›n yap›lmas› ile mümkün olur.
Pozitif NBD’si olan yat›r›mlar, sadece ekonominin büyüme h›z›na olumlu katk›da bulunmakta kalmay›p, ayn› zamanda enflasyonu frenleyici nitelikte de olurlar. De¤erli yat›r›m-enflasyon iliﬂkisini görmek için konuya kurumsal finansman gözlü¤ü ile bakmak
gerekir: Bugünkü yat›r›m GSMH muhasebesi aç›s›ndan talebe katk› yapar. Ancak, bu yat›r›mlar›n ileride yaratacaklar› pozitif nakit
ak›ﬂlar›n›n gelecek dönemlerde arz boyutlu katk›lar› bugüne getirildi¤inde, de¤erli yat›r›mlar›n arza katk›lar›n›n talepte yaratt›klar›
miktardan daha yüksek olaca¤› ortaya ç›kar. E¤er yat›r›mlar›n arza
olan katk›lar› talebe olan katk›lar›ndan daha yüksekse ekonomideki fiyat seviyesinin artmamas› gerekir.
Ayn› analizi NBD’si eksi olan yat›r›mlar için tekrarlarsak, bu
yat›r›mlar›n hem büyümeyi düﬂürücü, hem de enflasyonu körükleyici nitelikleri oldu¤u bir gerçek olarak belirlenir.
Kamu sektörünün, özel sektörü sermaye piyasalar›ndan d›ﬂlamas›n›n ülke ekonomisi için yaratt›¤› zarar› görmenin son etab› ﬂu
soruya verilecek cevapla bulunur: “Acaba yüksek de¤erli yat›r›mlar özel sektörün yapt›¤› yat›r›r›mlar m›, yoksa kamu sektörünün
yapt›¤› yat›r›mlar m›d›r?”
San›yorum, okurlar›m özel sektörün de¤erli yat›r›m yapma potansiyelinin, kamu sektöründen çok daha yüksek oldu¤u görüﬂümü paylaﬂ›rlar. Bu ﬂartlar alt›nda tahvil/bono boyutlu sermayenin
bahis konusu d›ﬂlama yöntemiyle, özel sektörden kamu sektörüne
kayd›r›l›p, kamu yat›r›mlar›n›n finansman›nda kullan›lmas›n›n hem
ekonominin büyüme h›z›n› kesmekte, hem de enflasyonu körüklemekte oldu¤u kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Türkiye sermaye piyasalar›n›n bilhassa uzun vadeli kredi kesiminde hakim olan olumsuz faktörlerin de¤iﬂtirilmesi ve bu piyasalar›n reel sektöre uzun vadeli finansman sa¤layacak bir platform
haline getirilmesi, ekonomik politikada öncelik kazanmal›d›r. Türkiye ekonomisinin geçmiﬂ dönemlerdeki baﬂar›s›zl›¤›n›n belki de
en önemli kök nedeni, özel sektörün yüksek de¤erli yat›r›mlar›
için gereken finansman kaynaklar›n› bulamam›ﬂ olmas›d›r. Devlet
sektörünün kronik bütçe aç›klar› sermaye piyasalar›n›n özel sektöre finansman kaynaklar› sa¤lamas›n› engellemiﬂtir.
Ayn› yönde ﬂunu da söyleyebilirim: Ülke ekonomisinin son
y›llarda gösterdi¤i baﬂar›, sermaye piyasalar›n›n geçmiﬂe oranla daha rand›manl› bir ﬂekilde çal›ﬂmas› sayesinde gerçekleﬂtirilmiﬂ bir
baﬂar› de¤ildir. Tam tersine, bahis konusu baﬂar›, özel sektörün
sermaye piyasalar›ndan hak etti¤i pay›n› alamam›ﬂ olmas›na ra¤men gerçekleﬂtirilmiﬂ bir baﬂar›d›r. Sermaye piyasas› baﬂar›l› yat›r›mlar› ödüllendirebilecek bir olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂ olsayd›, elde edilebilecek baﬂar› seviyesinin ne kadar daha da yüksek olabilece¤ini kesin olarak bilemeyiz; sadece tahmin edebiliriz.
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