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009 y›l›n›n ilk aylar›nda yat›r›mc›lar›n bak›ﬂ› oldukça farkl› idi. Uzmanlar,
y›l›n tamam› için karamsar bir tablo çiziyorlard›. ‹MKB 100 Endeksi’ni 36
binlerden yüksek tahmin eden kimse yoktu. Dolar›n ve faizin de yönü
hakk›nda karamsar tablolar vard›.
Ancak, ﬂimdi gerçek anlamda yeni bir döneme giriyoruz. Dolar, faiz, borsa
gibi temel gösterge ve ekonomik beklentilerde farkl› hesaplar var. Tam
anlam›yla “yeni normal” denilemese bile, ona yak›n gerçeklerle karﬂ›
karﬂ›yay›z. Yat›r›mc›lar, tasarruflar›n› nereye yönlendireceklerinin yan›t›n› o
kadar kolay bulam›yorlar.
Öncelikle ekonomi ve piyasalar›n yönüyle ilgili
soru iﬂaretleri var. Ard›ndan da tek tek yat›r›m
enstrümanlar› için... Tahvil ve bonoda art›k eski
yüksek kazançlar yok. Repo iyi bir adres olmaktan
ç›kt›. Mevduatta parlak oranlar geride kald›. Borsa,
yüksek ve riskli görünüyor. Dövizde ise volatilite yüksek.
Peki yat›r›mc› nereye gidecek? Geniﬂ Aç› dergisinin 2010 y›l›n›n ilk
say›s›nda bu sorular›n yan›t›n›, konunun uzmanlar› ile arad›k. 5 önemli uzman
masa etraf›nda, 3 uzman›m›z da görüﬂleriyle okurlar›m›za yeni dönemin yat›r›m
ortam›n› analiz ettiler. Tahmin ediyoruz, bütün sorular yan›t buldu.
Okuyanlar›n, 2010 ve gelece¤i alg›lamada ciddi mesafe alacaklar›n› umuyoruz.
Umar›z, yat›r›mc›lar, 2010’u çok parlak geçirirler.
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PARANIN YÖNÜ
Küresel mali krizin a¤›r biçimde yaﬂand›¤›
2009 y›l›nda, sadece reel sektörde de¤il
sermaye piyasas›nda da taﬂlar yerinden
oynad›. 2009, hem kurumsal hem bireysel
yat›r›mc›n›n yönünün de¤iﬂti¤i bir y›l oldu.
Krizin etkileri 2010 itibar›yla hafifleyecek gibi
görünüyor. Hatta uzmanlar düzelmenin y›l›n
ikinci çeyre¤inden itibaren hissedilece¤ini
düﬂünüyor. Yine uzmanlara göre bu ortamda
yat›r›m›n yönü de güvenli limanlardan daha
yüksek getirili enstrümanlara kayacak.
Geniﬂ Aç›’n›n bu say›s›nda “Krizden sonra
de¤iﬂen yat›r›mc› profilini, yeni dönemde öne
ç›kan yat›r›m araçlar›n› ve yat›r›m
stratejileri”ni masaya yat›rd›k. Konunun
uzmanlar›yla bir araya geldi¤imiz toplant›da,
1994 ve 2001 krizlerinde a¤›r darbe alan
küçük yat›r›mc›n›n bu krizdeki tavr›n›, bilinç
düzeyini, önümüzdeki dönemde neler
yaﬂanaca¤›n› ve paran›n yönünü de konuﬂtuk.
Moderatörlü¤ünü Capital & Ekonomist
Dergileri Yay›n Direktörü M. Rauf Ateﬂ’in
yapt›¤› toplant›ya; SPK Ortakl›klar
Finansman› Dairesi Baﬂkan Yard›mc›s› Okan
Bayrak, VOB Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› Mert Öncü, ‹ﬂbank Sermaye
Piyasalar› Birim Müdürü Özgür Temeler, ‹ﬂ
Yat›r›m Pazarlama Müdürü Can Pamir ve
ekonomist Abdurrahman Y›ld›r›m kat›ld›.
Piyasalar›n içinde bulundu¤u durumu ve kriz
sonras› de¤iﬂen yat›r›mc› profilini tart›ﬂan
uzmanlar, önümüzdeki dönemde öne ç›kacak
yat›r›m stratejilerini paylaﬂt›.
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M. Rauf Ateﬂ Herkese hoﬂ geldiniz
diyorum. 5 y›ld›r y›lda 4 defa Geniﬂ Aç›
toplant›s› düzenliyoruz. Ve her toplant›da o
dönemin öne ç›kan konusunu masaya
yat›r›yoruz. Bu ayki konumuz ise krizden
sonra de¤iﬂen yat›r›mc› profili, öne ç›kan
yat›r›m araçlar› ve yat›r›m stratejileri. Ayn›
zamanda Türkiye ekonomisini ve piyasalar›n
gelece¤ini de konuﬂaca¤›z. ‹lk sözü
konuklar›m›zdan ‹ﬂ Yat›r›m Pazarlama
Müdürü Can Pamir’e vermek istiyorum.

2001 krizinden sonra yeni regülasyonlarla
farkl› bir yat›r›m iklimi ortaya ç›km›ﬂt›. Yeni
enstrümanlarla birlikte yat›r›mc›n›n ilgisi d›ﬂ
piyasalara da yönelmiﬂti. Faizler düﬂünce
yat›r›m tercihleri de¤iﬂti son dönemlerde.
ﬁimdi bu tablo son ekonomik geliﬂmeler ve
dünyadaki yeni yap›yla birlikte önümüzdeki
dönemde nas›l de¤iﬂecek? Ve Türk yat›r›mc›s›
bundan nas›l etkilenecek?
Can Pamir Evet 2001 krizinden sonra
malum Kemal Derviﬂ önderli¤inde hem
CAN PAM‹R
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ekonomik olarak olsun hem finansal olarak,
birçok reformlar yap›ld›. Günde 15 kanun
diye bahsedildi bunlardan. Bunun
sonucunda da yeni yat›r›m araçlar›n›n önü
aç›ld›. Türk yat›r›mc›s›, daha önce
kullan›lmayan, daha önce gündemde
olmayan yat›r›m araçlar›yla tan›ﬂt›. 2001
öncesine bakt›¤›m›zda repo vard›, döviz
tevdiat hesaplar› vard›. Bir de hisse senedi
vard›. Yat›r›mc› böyle bir üçgen içinde
hareket ediyordu. Ama 2001 sonras›ndaki
regülasyon de¤iﬂikli¤i ve bunun getirmiﬂ
oldu¤u ekonomik normalleﬂmeyle birçok
farkl› ürünün önü aç›ld›. Biz bankac›lar›n
okullarda okudu¤u opsiyonlard› bunlar.
Örne¤in future piyasalard›, onlara
dayand›r›lm›ﬂ birtak›m yap›land›r›lm›ﬂ
ürünlerdi ve çok az kullan›l›rd›. Tahvil bono
bile çok az olurdu. Eurobondlar da o kadar
fazla kullan›lmazd›. Büyük bir de¤iﬂim oldu
ve Türk yat›r›mc›s› da farkl› yat›r›m araçlar›na
do¤ru kaymaya baﬂlad›. Arkas›ndan bu
global krizle beraber Türk yat›r›mc›s›n›n
yurtd›ﬂ› piyasalara olan ilgisinin artt›¤›n› da
gördük. Zaten oradan bir bilgi bombard›man›
geliyor... Globalleﬂmenin sonucunda
s›n›rlar›n kalkmas›yla da Türk yat›r›mc›s›n›n
yurtd›ﬂ› piyasalar›ndan birtak›m yeni ürünler
alma çabalar›n› gördük. Biz bankac›lar art›k
gece mesailerine baﬂlad›k. Ve en son
dönemde de Merkez Bankas›’n›n son 1 y›l
içinde faizleri dramatik biçimde
düﬂürmesinden sonra da her zaman geçerli
olan, “TL’yi yüksek faizde b›rak›rsan›z
mutlaka para kazand›r›r. 3-5 ay TL’yi faizde
beklerseniz bütün yat›r›m araçlar›n›n önüne
geçersiniz” mottosu pek çal›ﬂmamaya
baﬂlad›.
Son s›rada da hisse senetlerinin
performans›n›n çok yüksek gitmesinde faizin
bu kadar düﬂük olmas›n›n etkisinin
oldu¤unu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde
art›k Türk yat›r›mc›s›n›n biraz daha karmaﬂ›k
ürünlere, belki biraz daha iyi yap›land›r›lm›ﬂ
ürünlere daha fazla ilgi duyaca¤›n›, daha
fazla ilgi gösterece¤ini hissediyoruz. Bunda
hem faizlerin bu kadar gerilemiﬂ olmas›n›n
önemli bir etkisi var, hem globalleﬂmenin
getirmiﬂ oldu¤u bir etki var. Ekonominin
önemi giderek art›yor. Örne¤in bundan 10
y›l önce gazetelerde ekonomi sayfalar› 2-3
sayfa iken ﬂimdi 8-10 sayfaya ç›kt›. Ekonomi
programlar› insanlar›n ilgisini daha fazla
çekmeye baﬂlad›. Önümüzdeki dönemde bu

trend daha artarak devam edecek gibi
görünüyor. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂanm›ﬂ olan
olumsuzluklar, özellikle mortgage’a dayal›
ürünler nedeniyle do¤an s›k›nt›lar, mortgage
sistemi Türkiye’de olmad›¤› için Türk
yat›mc›s›n› fazla etkilemedi. Bunu aç›kças› bir
ﬂans olarak görüyorum. Belki öyle bir s›k›nt›
yaﬂanm›ﬂ olsayd› insanlarda bir korku, bir
endiﬂe olabilirdi.
Önümüzdeki dönemde art›k ürün
yelpazesinin geniﬂlemesi ve bunun
sonucunda da belki ﬂirketlere halktan direkt
kaynak aktar›m›n›n yollar›n›n daha da
geniﬂleyerek ilerlemesi söz konusu olacak.
Yani konvansiyel ticari bankalardan kredi
kullanmak yerine halka arz›n yan› s›ra
birtak›m baﬂka ürünlerle de ﬂirketlere kaynak
aktar›m›n›n önünün aç›lmas› gibi… Veya bu
proseslerin daha kolaylaﬂt›r›lmas› gibi…
Özetle, ekonomiyi daha sa¤l›kl› tutacak bu
birikim transferlerini daha etkin
uygulayabilecek bir imkan önümüzde aç›l›r
gibi duruyor.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler. ﬁimdi
yat›r›mc›ya yeni perspektif vermek ve
gelece¤i alg›lamas›n› sa¤lamak için herhalde
dünyada neler oldu¤una bir bakmak laz›m.
‹ﬂbank Sermaye Piyasalar› Birim Müdürü
Özgür Temeler’e dönmek istiyorum.
Dünyada neler oluyor, Türk yat›r›mc›s› bu
geliﬂmelere göre gelecekte nas›l bir pozisyon
als›n? Nas›l yat›r›m yaps›n?
Özgür Temeler Tabii hepimizin bildi¤i
üzere 2008 Eylül’ünden sonra süregelen mali
kriz tüm dünyay› etkiledi. Yurt içindeki
yat›r›mc›y› da çok marjinal biçimde etkiledi.
Ben aç›kças› biraz yat›r›mc› taraf›ndan
konuya bakmak istiyorum. Tabii asl›nda Can
Bey çok güzel özetledi. Geçmiﬂte yurtiçi
yat›r›mc›, gerek TL mevduat gerek yabanc›
para mevduatla ya da devlet içi borçlanma
senetleriyle belirli getirileri elde edebiliyordu.
Ama 2008’de yaﬂanan küresel mali kriz
sonras›nda iﬂin rengi biraz de¤iﬂti. Yat›r›mc›
iﬂtah› da risk iﬂtah› da çok büyük ölçüde
kapand›. Biz bunu banka olarak da izledik.
Bu ba¤lamda aç›kças› bir geçiﬂ süreci
yaﬂad›k. Yat›r›mc› tercihleri çok farkl›
boyutlara geldi. 2009’da hem dünyada hem
yurtiçi ekonomide, ekonomik düzelmenin
daha ›l›ml›, daha s›n›rl› oldu¤unu izledik.
Risk iﬂtah›n›n ise daha s›n›rl› biçimde
yat›r›mc›lar nezdinde oluﬂtu¤unu gördük. Bu
ba¤lamda yat›r›mc›lar›n art›k mevduat ve
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devlet iç borçlanma senetleri gibi
konvansiyonel ürünleri yavaﬂ yavaﬂ
b›rakmaya baﬂlad›¤›n› izledik. Yine Can Bey
de bahsetti, bu ba¤lamda yat›r›mc› aç›s›ndan
yönetilen fonlar ve hisse senetleri ön plana
ç›kt›. Di¤er taraftan alt›na olan bir ilgi vard›
2009 senesi boyunca. Bir de yine 2009 y›l›
boyunca türev yap›land›r›lm›ﬂ sermaye
piyasas› ürünlerine ve yap›land›r›lm›ﬂ
mevduat ürünlerine olan ilginin artt›¤›n›
izledik.
Yat›r›m fonlar› sektörüne bakt›¤›m›zda
dedi¤im gibi düﬂen faiz seviyeleri getiri
arayan yat›r›mc›y› yönetilen fonlara sevk etti.
Yaklaﬂ›k 24 milyar TL civar›nda olan yat›r›m
sektörü büyüklü¤ü Aral›k 2009 itibar›yla 31
milyar TL’ye ulaﬂt›. Bu rakamlar da zaten
yat›r›mc›n›n tercihini çok belirgin biçimde
ortaya koydu¤unu gösteriyor. Buna biz de
seyirci kalmad›k. Banka olarak farkl› ürünler
ç›kararak yat›r›mc› tercihine cevap verdik.
Dolay›s›yla yönetilen fonlar›n önemi yat›r›mc›
nezdinde iyi bir yere geldi. Bunun yan›nda
yine 2007’de ve 2008’de ilk olarak
yat›r›mc›n›n tan›ﬂt›¤› “anapara korumal›
garantili fonlar” vard›. Burada da belirgin bir
büyüme yaﬂad›k. 2008 sonunda 400 milyon
TL civar›nda olan anapara korumal› fon
sektörü, y›l içinde 230’lu rakamlara
düﬂmesine ra¤men ﬂu anda 610 milyon TL
civar›nda. Di¤er yandan gerek TL’den
gerekse DTH’dan (döviz tevdiat hesab›)
bekledi¤ini art›k bulamayan yat›r›mc›
yap›land›r›lm›ﬂ mevduat ürünlerine de
geçmeye baﬂlad›. Yap›land›r›lm›ﬂ sermaye
piyasas› ürünü olarak ﬂu an sadece ana para
korumal› ve garantili fonlar var ama mevduat
ürününde DCD (Dual Currency Deposit - Çift
Para Birimli Mevduat) olarak adland›rd›¤›m›z,
müﬂterinin DTH veya TL mevduat faizi
üzerine bankaya belirli ﬂartlar› içeren
opsiyonlar› satarak ilave opsiyon primi
kazand›¤› ürünler de ön plana ç›kt›. Bu
tamamen yat›r›mc›n›n daha yüksek getiri
aramas›ndan kaynaklan›yor.
M. Rauf Ateﬂ Ne kadar bir büyüklü¤e
ulaﬂt›? Var m› ciddi bir yükseliﬂ?
Özgür Temeler Onu banka
bilançolar›ndan izlemek mümkün de¤il
aç›kças›. Çünkü bankayla müﬂterilerin
pozisyonlar› bir arada izleniyor. Ama ﬂöyle
söyleyeyim, mevduat faizleri 2008 sonunda
22’ler 23’ler seviyesine gelmiﬂti. Global kriz
sonras› bankalar›n likidite saikiyle de para
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b›rakmama düﬂüncesiyle mevduat faizleri bu
durumlara geldi. Tabii yat›r›mc›n›n türev
ürün ihtiyac› yoktu, yap›land›r›lm›ﬂ mevduat
ürünü kullanmamaktayd›lar. Ama ne zaman
ki 2009 baﬂ›nda mevduat faizleri 22’lerden
13’lere gerilemeye baﬂlad›, bizim aç›m›zdan
net rakam verebilirim, s›f›ra yak›n olan türev
iﬂlem hacmi 2009 ﬁubat ay› itibar›yla yaklaﬂ›k
20-30 kat›na ç›kt›. ﬁu anda da artarak devam
ediyor. Bu anlamda yat›r›mc›n›n çok büyük
bir ilgisi var türev ürünlere. Di¤er yandan
Can Bey’in bahsetti¤i gibi hisse senetlerine
de büyük ilgi var. ‹MKB iﬂlem hacmi Aral›k
ay› itibar›yla bir önceki seneye göre yüzde
30’lara kadar bir art›ﬂ göstermiﬂ durumda.
Bizim müﬂterimiz de ‹ﬂ Bankas› müﬂterisi de
hisse senedinde yüzde 57-60 civar›nda iﬂlem
hacmini art›rd›. Zaten toplam varl›klara da
bakt›¤›m›zda 2008’de yurtiçi yerleﬂik
yat›r›mc›larda hisse senetlerinin toplam varl›k
içindeki pay› yüzde 11’ler civar›ndayken,
2009’da sonu itibar›yla 17,5’e ç›km›ﬂ
durumda. Belirgin bir farkl›l›k var. TL ve
yabanc› mevduat düﬂmüﬂ durumda, D‹BS
(devlet iç borçlanma senedi) yat›r›mlar›
düﬂmüﬂ durumda. Ama hisse senetleri ve
yönetilen fonlar›n pay›n›n belirgin biçimde
artm›ﬂ oldu¤unu görüyoruz. Bunun yan›nda
yine özetlemek gerekirse rakamlar›n› tam
olarak takip edemesek de türev ürünlerinin
iﬂlem hacimlerinin de bankalar›n iﬂlem
hacimlerinde çok belirgin bir paya sahip
oldu¤unu düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler. Abdurrahman
Bey’le devam edelim. Özgür Bey’e de
sormuﬂtuk. Dünyadaki kriz ve krizin global
piyasalara etkisiyle ilgili sizin de
düﬂüncelerinizi alal›m. Bir de Türk
yat›r›mc›s›n›n profili kriz sonras›nda de¤iﬂti
mi? Siz bununla ilgili yaz›yorsunuz,
konuﬂuyorsunuz. Gözlemleriniz nedir?
Abdurrahman Y›ld›r›m Kriz elbette
yat›r›mc›larda risk alma iﬂtah›n› düﬂürdü. Kriz
hafifledikçe, krizden uzaklaﬂt›kça bu iﬂtah
yavaﬂ yavaﬂ belki geri gelecek. Ama ayn›
araçlarla m› gelecek, ya da mevcut baz›
araçlar›n revize edilmesiyle mi gelecek? Baz›
araçlar düzenlenecek. Türev ürünlerin geniﬂ
halk kitlelerinden ve geniﬂ tasarruf
sahiplerinden eski ilgiyi görmesini ﬂahsen bu
deneyimden sonra en az›ndan y›llarca
beklemiyorum. Daha çok bilinen klasik
yat›r›m araçlar›na yönelme bekliyorum.
Dünyada da bu böyle. Belki bu durum

Türkiye’de, kriz yaﬂayan di¤er ülkelerdeki
kadar olmayabilir. Çünkü Türk tasarruf
sahibinin eli bu krizde yanmad›. Diyebilirim
ki Türk tasarruf sahipleri faizden bir zarar
görmedi. Faiz düﬂüﬂünden kârl› bile ç›kt›.
Alt›n yat›r›m›ndan zarar etmedi, hatta kârl›
ç›kt›. Dövizden k›smen kârl› ç›kt›. Ama
bekledi¤i ölçüde bir kazanç elde edemedi.
Krizden önce Türk yat›r›mc›s›n›n tipik
davran›ﬂ› ﬂu oldu. “Yeni bir dalga geliyor, o
zaman bu devalüasyona karﬂ› kendimizi
korumaya alal›m.” Bu da dövize yönelmeye
neden oldu. Döviz tevdiat hesaplar›n›n bu
nedenle 60 milyar dolar seviyesinden 108
milyar dolara kadar ç›kt›¤›n› izledik. Ciddi bir
art›ﬂ. Üstelik ortada herhangi bir kriz
yokken... Bu tipik olarak krize ve
devalüasyona haz›rl›kt›. Ama kriz
gerçekleﬂmesine ra¤men devalüasyon
gerçekleﬂmedi. Daha do¤rusu çok düﬂük
düzeyde kald› ve Türk paras›n›n
de¤erlenmesi yeniden baﬂlad›. Dolay›s›yla
Türk yat›r›mc›s› dövizden, faizden, alt›ndan
bu krizde kârl› ç›kt›. Kaybetmedi. Kaybetti¤i
tek yat›r›m arac› var borsa. Ona ba¤l› olarak

ÖZGÜR TEMELER “ﬁimdi önümüzdeki
döneme bakt›¤›m›zda art›k çift haneli
faizlerin bir ﬂekilde en az›ndan 2010
y›l›nda oluﬂma ﬂans› pek de fazla
görünmüyor. Dolay›s›yla yat›r›mc›n›n farkl›
ürünlere yönelmesi de gerekiyor. Bu
ba¤lamda öncelikle anapara korumal›
fonlar›n Türkiye’deki yat›r›mc›lara çok
uydu¤unu düﬂünüyorum. Bu ürünler,
anaparas›n› kaybetmek istemeyen ve
dayanak varl›¤›n getirisinden de bir
nebze faydalanmak isteyen yat›r›mc›lara
çok iyi biçimde hitap ediyor. Bu ürünler
çeﬂitlendirilebiliyor da. Sadece tek bir
dayanak varl›k olmas› da gerekmiyor.
Ben yine ‹ﬂ Bankas›’ndan da bir örnek
vereyim. Biz anapara korumal› fonlarda
bir ‹MKB 30 ve dolara dayal› bir anapara
korumal› fon ihraç ettik. Bu tamamen
ﬂöyleydi: Her ay ‹MKB 30 ya da dolar
hangisi daha fazla getiriyorsa
yat›r›mc›s›yla onu paylaﬂmay› öngören
bir yat›r›m fonuydu. Ve çok büyük ilgi
gördü yat›r›mc›lardan. Çünkü sonuçta
anaparas›n› kaybetmeyen bir yat›r›mc›
var ortada ve e¤er inand›¤› ürün var ise
onun getirisinden de bir ﬂekilde
faydalanmay› ümit ediyordu. Bence
önümüzdeki dönemde yat›r›mc›lara
önerilebilecek ürünlerden bir tanesi bu.”
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baz› fonlarda. Borsada Türk yat›r›mc›s›n›n
pay› halen ayn› düzeyde. Yani yerli-yabanc›
dengesinde çok bir de¤iﬂme yok.
Yabanc›lar›n pay› yüzde 72’den 66’ya gelmiﬂ.
Bu 5 puanl›k pay› Türk yat›r›mc›s› alm›ﬂ gibi
görünüyor. Oradaki Türk yat›r›mc›s›n›n
lehine geliﬂen 5 puanl›k durumu belki
verginin kald›r›lmas›yla da aç›klamak
mümkün. Ama bu arada stopaj da
yabanc›lara yükseltildi, ya da s›f›rland›, ikisi
eﬂitlendi.
Burada kent nüfusunun ve çal›ﬂan, sosyal
güvenlik ﬂemsiyesi alt›na giren kitle say›s›n›n
artmas› nedeniyle bireysel emeklilik
sisteminin ve o yolla tasarruf düzeyinin
artt›¤›n› görüyoruz. Önümüzdeki dönemde
bu yolun yine aç›k oldu¤unu düﬂünüyorum.
Ta ki ilk getiriler, ilk emeklilik getirileri
ortaya ç›k›p performans görülene kadar. O
da 2010, 2014 tarihlerinde ortaya ç›kacak. O
zaman bireysel emeklilik sistemi emeklisine
net olarak ne kadar kazand›rm›ﬂ, di¤er
yat›r›m araçlar›yla da karﬂ›laﬂt›rma imkan›m›z

olacak. Ve o noktada belki bireysel
emeklili¤i düﬂünenler bir karar verecek.
Belki ilgi artarak devam edecek. Belki de
fazla artmayabilecek. Ama burada bir ihtiyaç
oldu¤u, özel bireysel emeklilik sistemine o
yolla tasarruf etmeye bir ihtiyaç oldu¤u
kesin. Dolay›s›yla önümüzdeki dönemde BES
yoluyla tasarrufa ilginin artmas›n› ve bu
yat›r›m arac›n›n yayg›nlaﬂabilece¤ini tahmin
ediyorum. Koruma amaçl› yat›r›m fonlar› ya
da anapara garantili yat›r›mlar›n da Türk
yat›r›mc›s›na uygun düﬂtü¤ünü ve kabul
görebilece¤ini düﬂünüyorum. Çünkü
geçmiﬂte Türkiye’de, çeﬂitli örneklerle
anaparan›n ço¤u zaman kayboldu¤u
tecrübeler yaﬂand›. Dolay›s›yla anapara
garanti alt›ndaysa ve bankac›l›l›k sisteminin
de -ﬂimdiye kadar batan olsa dahi- tasarruf
sahiplerine bir zarar› dokunmam›ﬂsa buradan
hareketle bu anapara para korumal› yat›r›m
fonlar›n›n ilgi görebilece¤ini düﬂünüyorum.
Çünkü ana paras› korunuyor, üzerine getiri
sa¤lama opsiyonu var. Bu iﬂin tutabilece¤ini

OKAN BAYRAK
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tahmin ediyorum. Yat›r›m fonlar› Türk
yat›r›mc›s› için asl›nda son derece uygun bir
araç. Ama orada da yönetim giderlerinin
yüksekli¤inden, kötü yönetimden dolay› ve
pazar›n oligopolistik özelli¤inden dolay› iyi
bir performans sa¤lanamad›¤›n›
düﬂünüyorum. ‹lk y›llarda performans› iyiydi,
ama sonra bunu kaybetti. Dolay›s›yla fon
sektörü do¤ru dürüst geliﬂemedi. Yönetim
giderleri düﬂürülürse ve etkili bir yönetim
olursa, rekabet de sa¤lan›rsa toplumsal
yat›r›m arac› olarak ilgi görebilece¤ini ve
önünün aç›k oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama
aksi takdirde ana yat›r›m arac›n›n yar›s›
düzeyinde bir getiriyle de bir yere var›lamaz.
Bir de portföy yat›r›m arac›n›n yine
önümüzdeki dönemde ilgi çekebilece¤ini ve
de tercih edilebilece¤ini söylemek mümkün.
Oradaki rekabetin ve baz› kurallar›n
düzenlenmesi ve karﬂ›laﬂt›rma imkan›
verilmesiyle beraber, portföy yönetiminin
özel bankac›l›¤›n geliﬂebilece¤ini tahmin
ediyorum.
Borsa ve hisse senetlerinin ancak
sermaye piyasas›nda yeniden bir güven tesis
edilmesiyle ve devrim niteli¤inde yeni bir
yap› oturtulmas›yla ancak ve y›llar› alan bir
u¤raﬂ sonucunda, yeniden yerli yat›r›mc›dan
ilgi görebilece¤ini, ancak o ﬂartlarda ilgi
görebilece¤ini tahmin ediyorum. Aksi
takdirde orta ve alt gelir grubundan, hisse
senetlerine uzun y›llar yeni bir talep
olamayaca¤›n› düﬂünüyorum. Ve bu
piyasan›n yerli aya¤›n›n son derece az
yat›r›mc› profiliyle oluﬂtu¤unu düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Bu arada regülasyon ve
devrim gibi kararlar dediniz. Bunu da SPK

Ortakl›klar Finansman› Dairesi Baﬂkan
Yard›mc›s› Okan Bayrak’a bir soral›m.
Gerçekten de 2001’deki krizden sonra oluﬂan
zararlar ve batan ﬂirketler nedeniyle
Türkiye’deki yat›r›mc› hisse senedine küstü.
Az önce belirtilen oranlar ortaya ç›kt›.
Abdurrahman Bey’in sözünü etti¤i devrim
gibi kararlarla yeni yat›r›m ortam› sa¤lamak
mümkün mü? Ya da yat›r›mc› hala ikna
olmad› m›?
Okan Bayrak Asl›nda Abdurrahman
Bey’in baﬂta söyledi¤i do¤ru, yat›r›mc›lar›n
küsmesi as›l 2001 y›l›ndaki olaylardan sonra
gerçekleﬂti. Bu seferki krizde yat›r›mc›lar›n
gördü¤ü zararlar, zaten öngörülebilir ya da
kabul edilebilirdi. Ya da dünyada her
yat›r›mc›n›n karﬂ›laﬂt›¤› risklerdi. Ama 2001
y›l›nda bankalara el konmas›, banka
iﬂtiraklerine TMSF’nin el koymas› nedeniyle
tahtalar›n›n kapanmas›, yat›r›mc›lar›n›n
ma¤dur olmas› nedeniyle onlar›n daha derin
bir yara almas›na neden oldu. Çünkü hisse
senetleri do¤rudan bir yat›r›m arac› oldu¤u
için oraya yat›r›m yapan kiﬂi, bir ﬂekilde
zarar görebilece¤i konusunda da bilgi sahibi.
Ama orada çok fazla yat›r›mc›s› olan bir
tak›m hisse senetlerinde sermayeyi tamamen
kaybedebilir, sonuçlar ortaya ç›k›nca
yat›r›mc›lar›n küsmesi söz konusu asl›nda.
Di¤er taraftan SPK aç›s›ndan bakt›¤›m›z
zaman sermaye piyasalar›n›n ﬂu an itibar›yla
Türkiye’nin ekonomik büyüklü¤üyle
uymayacak kadar küçük kald›¤›n› görüyoruz.
Türkiye dünyan›n en büyük 16’nc›
ekonomisi ama buna karﬂ›l›k genel büyüklük
olarak sermaye piyasalar› çok daha az
geliﬂmiﬂ. Yine bankac›l›¤›n sundu¤u baz›

OKAN BAYRAK

ETMEL‹”

“SEKTÖR YEN‹ ÜRÜN ÜR

“Aslında bu kaçırılmaması gereken bir dönem. Türkiye, dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi ama sermaye
piyasaları bu büyüklüğe kıyasla çok sığ. Örneğin bizim büyüklüğümüzde olup özel sektör tahvil ve borçlanma
senedinin olmadığı bir başka ülke daha yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Biz de SPK olarak basitleştirme ve
esneklik sağlayacak bazı düzenlemeler yaptık. Maliyetleri düşürecek birtakım düzeltmelere gittik. Mesela kurul
kayıt ücretlerinin vadeye göre alınmasına yönelik bir değişiklik yaptık. Yine tahsisli olsa bile tahvillerin
basılmadan MKK’da izlenmesini sağladık. Bu da maliyeti düşürebilecek bir unsur.
Öbür yandan yurtdışında genelde şöyle bir eğilim var. Bir ülkede eğer özel sektör tahvilleri gelişmemişse,
ilk başlangıç noktası halka arz değil, tahsisli arzlar olmalı. Çünkü ilk başta bir yatırımcı tabanı oluşturmazsanız,
hiç tahvil alma kültürü olmayan insanlara böyle bir ürünü pazarlamanız çok da mümkün değil. Biz de
düzenlemelerimizle sadece tahvil değil, daha endekslenmiş tahvil ya da hisse senedine dönüştürülebilir
tahviller şeklinde ihraç etmeye uygun bir düzenleme yapmaya çalıştık. Ama bunun yatırımcılara
pazarlanabilirliği, sektörün kendisinin geliştirebileceği bir şey. Bu aşamada yeni ürünleri sektörün kendisinin
üretmesi gerekiyor.”

2010 /

11

hizmetler var. Yeni sundu¤u ürünler var ama
asl›nda sermaye piyasas›nda yat›r›mc›lara
sunulan ürünün çeﬂidi de o kadar fazla de¤il.
Yeni birkaç ürün geldi. Korumal› fonlar,
varantlar gibi… Onlar›n düzenlenmesi
yap›l›yor ama ekonomisi bizim
büyüklü¤ümüzde olan ve sermaye piyasalar›
bulunan ülkelerde, özel sektör borçlanma
araçlar›n›n bu kadar az geliﬂti¤i baﬂka bir
örnek yok.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu güven ortam›,
devrim gibi kararlar konusunda ne
diyorsunuz? ﬁu anda bir güven ortam›
eksikli¤i var m›? Hisse senedi yat›r›mc›s›n›n
özellikle uzak durmas›n›n nedeni geçmiﬂteki
korkular› m› yoksa mevcut düzendeki
eksiklikler mi? SPK bu konuyla ilgili bir ﬂey
düﬂünüyor mu?
Okan Bayrak Asl›nda sonuçta bizim
kurdu¤umuz sistem kamuyu ayd›nlatmay›
sa¤l›yor. Kamuyu ayd›nlatmada da yapt›¤›m›z
ﬂeylere örnek verecek olursak, mesela mali
tablolar yoluyla ayd›nlatma yap›yoruz.
Uluslararas› raporlama standartlar›n›n
Türkiye’ye getirilmesi var. Di¤er taraftan özel
durum aç›klamalar›nda olsun, son y›llarda
büyük geliﬂmeler var. Ama sonuçta sermaye
piyasas› bir kültür meselesidir. Onun için bir
kural› koymak, o kural› herkesin
benimseyece¤i anlam›na gelmiyor. Örne¤in
uluslararas› raporlama standard›na geçmiﬂ
olmak, o kalitede bir mali tablonun hemen
üretilmesi anlam›na gelmiyor. Çünkü hem
okuyup anlayacak, hem de raporu
haz›rlayacak kiﬂi aç›s›ndan bir e¤itim
meselesi asl›nda. Yine SPK olarak kurumsal
yönetimle ilgili çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. Borsa
ﬂirketlerinin yat›r›m birimleri kurmas›, hesap
verilebilirli¤in artmas› gibi uygulamalar› da
hayata geçirdik. Ama dedi¤im gibi bu bir
kültür meselesi. Yat›r›mc›lar›n da kat›l›mc›l›¤›
sonuçta zamanla oluﬂuyor. ﬁirketlerin de,
yöneticilerinin de, küçük ortaklar› en az ana
ortak kadar hak sahibi görmesi ancak
zamanla yerleﬂecek bir ﬂey.
M. Rauf Ateﬂ Bu konuyla ilgili ekleme
yapmak isteyen var m›d›r?
Abdurrahman Y›ld›r›m Bu güven
meselesinin bir geçmiﬂi var. 1994 y›l›nda
batan arac› kurum ﬂirketleri vard›. Bu
hakikaten sermaye piyasas›na yönelik ilk
ciddi güven kayb›n› oluﬂturdu. O sorun
halledilmeden üzerine 2001 krizi geldi.
Okan Bayrak Ama 2001’de hiç arac›
12 / 2010

kurum bat›ﬂ› nedeniyle ma¤dur olan
yat›r›mc› yok.
Abdurrahman Y›ld›r›m Hakl›s›n›z ama
1994’deki ma¤duriyetler henüz ortada
dururken 2001’de yat›r›mc›n›n üstlenmedi¤i
yeni riskler ortaya ç›kt›. En az›ndan ﬂirket ve
banka bat›ﬂlar›nda düzeltilemedi. Sermaye
piyasas› kanunlar› son olarak 1999’da revize
edildi. Aradan geçen sürede bankac›l›k
kanunu 5 kez de¤iﬂti ve sermaye piyasas›
yat›r›mc›s›n›n haklar›n› t›rpanlad›. Ama
Sermaye Piyasas› Kanunu bunun karﬂ›l›¤›n›
veremedi. Yat›r›mc›s›n›n hakk›n› koruyamad›.
Yat›r›mc› ister yerli ister yabanc› olsun, ister
küçük ister büyük olsun fark etmiyor.
Dolay›s›yla bu iki birikim ve piyasan›n
sürekli manipülasyonla an›lmas›, bir de
da¤›t›lan kar paylar›n›n düﬂüklü¤ü
demeyece¤im ama ﬂirketlerin tutumu bir
ölçüde yat›r›mc›y› piyasadan so¤uttu. Yani
asl›nda yat›r›mc›lar›n tek tek bireysel bazda
sermaye piyasas› kültürü olmadan piyasaya

MERT ÖNCÜ “VOB’un as›l hedefi halka,
tabana gidebilmek. VOB olarak SPK ve
‹MKB ile de beraber çal›ﬂmam›z
gerekiyor. Sonuçta iﬂlem yapabilmek
için öncelikle SPK’n›n onay›n› alman›z
gerekiyor. ﬁu anda gayet yeni bir borsa
olmas›na ra¤men Vadeli ‹ﬂlemler ve
Opsiyon Borsas› iyi bir iliﬂki sa¤lad›. Biz
esas›nda iki yoldan çal›ﬂ›yoruz.
Öncelikle piyasay› dolaﬂ›p ürünlerin
derinli¤ini inceliyoruz. Örne¤in, son
dönemde elektri¤e dayal› kontratlar
üstünde çal›ﬂ›yoruz. Çünkü biliyorsunuz
elektrik özelleﬂtirmeleri gelecek y›l›n
konular›ndan biri. Elektrik future’lar›
piyasada ilgi çeker mi diye bak›yoruz.
Benzer ﬂekilde spread kontratlar›na
bak›yoruz. Subprime’dan sonra pek
ünlü olmasa da gayrimenkul
future’lar›na, gayrimenkul endekslerine
bak›yoruz. Örne¤in son dönemde
birkaç yat›r›mc›m›zdan canl› hayvana
ve onun future’›na dair bir talep geldi.
Biliyorsunuz Türkiye’de canl› hayvan
üretiminde bir s›k›nt› var. Bu konuya bir
istek olur mu diye araﬂt›rmaya baﬂlad›k.
Bunlara topluca bakt›ktan sonra
yapt›¤›m›z incelemeyle beraber ürünü
SPK’ya götürüyoruz. Onlar›n yorumlar›n›
alarak ürünleri sunmaya çal›ﬂ›yoruz. Bir
uyum içinde piyasay› büyütmeye ve
yat›r›mc›lar için çeﬂitlendirmeye
çal›ﬂ›yoruz.”

gelmiﬂ olmalar› da bir dezavantaj. Ama
bunun yat›r›m fonlar› arac›l›¤›yla gelmesi
gerekirken burada arac›l›k sektörü de iyi bir
s›nav vermedi asl›nda. A tipi fonlara vergi
teﬂviki sa¤lanm›ﬂken, küçük yat›r›mc›lar iyi
bir getiri sa¤layarak A tipi fonlarla piyasaya
sokulamad›. Dolay›s›yla burada da bir
eksikli¤imiz var. Kurumsal yat›r›mc›da hem

bireysel emeklilik sisteminin geliﬂmemesi
nedeniyle geliﬂtirilemedi. Yani yerli kurumsal
yat›r›mc› aya¤›n› geliﬂtiremeyen bir piyasa
yerli bireysel yat›r›mc›s›n› da koruyamad›.
Okan Bayrak Söyledi¤inize kat›l›yorum.
Özellikle biz de kurumsal yat›r›mc›lar
üzerinde uzun bir süredir duruyoruz.
Örne¤in yat›r›m fonlar›na bakarsan›z
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portföylerinin çok önemli bir k›sm› Hazine
bonolar› ve repodan oluﬂuyor. Hisse
senetlerinin hala önemli say›lamayacak bir
de¤eri var. Sonuçta likit fon diyebilece¤imiz
türdeki fonlar bankalar›n vadesiz mevduat›
yerine geçti. Söyledi¤iniz gibi yönetim
ABDURRAHMAN YILDIRIM
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ücretleri çok yüksek oldu¤u için neredeyse
getiri sa¤layamayacak duruma gelmiﬂ fonlar
var. Bir baﬂka nokta; emeklilik fonlar›nda
olumlu bir geliﬂme olabilirdi. Orada da hem
kiﬂi say›s› olarak hem de tutar olarak
beklenenin daha üzerinde bir büyüklü¤e

ulaﬂ›ld›¤› görülüyor. Ama orada da herkesin
bildi¤i gibi uzun vadede hisse senetleri,
enflasyonun çok daha üzerinde getiri
getirdi¤i için emeklilik fonlar›nda hisse
senedi portföyünün daha büyük olmas›
beklenir. Ama orada da çok önemli bir
geliﬂme yok. Asl›nda emeklilik fonlar›nda da
yat›r›mc›lar portföylerini seçiyor. Sadece
portföyü yöneten kiﬂilerin yönlendirmesi
de¤il, yat›r›mc›lar fonlar›n› y›l içinde
de¤iﬂtirme ﬂans›na sahipler. Bu da uzun vade
bile yat›r›mc›lar›n Hazine bonosu gibi
güvenli limanlarda hala durmay› tercih
ettiklerini gösteriyor.
Abdurrahman Y›ld›r›m Burada sermaye
piyasas›nda bir f›rsat var asl›nda. O f›rsat,
enflasyonun düﬂmesiyle beraber faizlerin de
düﬂmesi. Buna paralel olarak fonlar›n da
yönetim giderlerini yüzde 5’lerde
tutamayacak olmalar›. Düﬂürmeleri gerekti¤i.
Art›k bu bir zorunluluk çünkü yüzde 5
enflasyon var. Dolay›s›yla hem yat›r›m
fonlar›nda bir ﬂey var, hem de faizlerin
enflasyonun düﬂmesi nedeniyle ﬂirketlerin
da¤›tt›¤› temettülerin bir anlam ifade etmeye
baﬂlamalar› sürecine giriyoruz. Faizler de
geçmiﬂe göre reel anlamda düﬂtü. Dolay›s›yla
o da hisse senedi ya da sermaye piyasas›n›n
yolunu aç›yor. Bir de buna ba¤l› olarak özel
sektör tahvilleri ç›kabilir ve daha uzun süreli
özel sektöre fon sa¤layabilir. Dolay›s›yla
devlet tahvillerinin yan› s›ra bir de özel
sektör tahvili tasarruf sahiplerinin karﬂ›s›na
ç›kabilir. Böyle bir f›rsat dönemi baﬂl›yor
gibi. ‹nﬂallah özellikle tahvil piyasas›
kullan›l›r.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler. Yat›r›m
araçlar› aras›na en yeni kat›lan VOB. Mert
Bey’e soral›m. VOB faizlerin düﬂtü¤ü bir
ortamda yat›r›mc›n›n yeni yat›r›m ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabilecek mi? Bu konudaki haz›rl›klar›
nedir? Siz nas›l görüyorsunuz?
Mert Öncü Esas›nda Vadeli ‹ﬂlemler ve
Opsiyon Borsas› gelecek sene için çok ümitli
ve heyecanl›. Çünkü bu sene yap›lan iﬂlem
hacimlerine bakt›¤›m›zda piyasa neye ihtiyac›
olduysa -mesela ilk 3 ay döviz kontrat
iﬂlemler çok yo¤un iﬂlem gördü- kurdaki
belirsizli¤i baya¤› bir görünebilir k›lmas›
VOB için çok önemliydi. Daha sonra ‹MKB
taraf›ndan hareket olunca endeks future’lar›
yine a¤›rl›kl› iﬂlem görmeye baﬂlad›. Bizim
VOB olarak bundan sonraki ana hedefimiz
opsiyon kontratlar›n› acil biçimde devreye

almak. Bunun için biraz teknik s›k›nt›m›z
vard›, bunlar› çözdük gibi gözüküyor ve
gelecek sene bu zamanlar hem endeks
üstüne opsiyonlar› hem de kur üstüne
opsiyonlar› VOB’da görmeyi amaçl›yoruz.
Bütün çal›ﬂmalar›m›z da bu yönde.
Opsiyonlar›n gelmesi esas›nda yat›r›mc›
için çok önemli. Çünkü future kontratlar›
daha çok kurumsal ﬂirketlerin iﬂlem yapt›¤›
kontratlar. Halbuki opsiyonlar, bir nevi kasko
gibi düﬂünürsek, genel hedef bireysel
yat›r›mc›ya da kayabilecek, riskin s›n›rl›
oldu¤u opsiyonlar. Kald› ki opsiyonlar›
birleﬂtirdi¤iniz zaman tüm bu ana para
garantili fonlar, de¤iﬂik mevduat ürünleri
bütün banka ve arac› kurumlar›n ürün
çeﬂitlemesine çok etkili olacakt›r. Bundan da
direkt yat›r›mc› faydalanacak diye görüyoruz.
Bizim ürün anlam›nda özellikle portföy
yönetim ﬂirketlerinin bundan çok
faydalanaca¤›n› ve bu piyasan›n çok
büyüyece¤ini düﬂünüyoruz. Sadece
opsiyonlar de¤il bunun d›ﬂ›nda ürün
anlam›nda VOB’un ürünlerine bakt›¤›m›zda
döviz kur ürünlerimiz var. Faiz ürünlerimiz
var. Endeks kontratlar›m›z var. Bir de bu¤day
ve pamuk var. Burada bu¤day ve pamuk için
de çal›ﬂmalar›m›z var. Özellikle ortaklar›m›z
TOBB ve ticaret borsalar› oldu¤u için. Orada
da lisansl› depoculuk üstüne yeni
düzenlemelerden sonra gerekirse VOB’un da
ortak olaca¤› pamuk üstüne lisansl› bir depo
aç›lmas› ve o konuda ticaret borsalar›n›n ve
yat›r›mc›n›n desteklenmesi var. Bu Türkiye
için çok önemli bir proje. Arkas›ndan bizim
tahminimiz, yat›r›mc›lar›n bu iﬂe ilgi
göstermesi. Gerek f›nd›k gerek bu¤day›n
arka arkaya lisansl› depoculukla beraber
hatta yapabilirsek f›nd›¤› da borsaya al›p
Türkiye’yi f›nd›k fiyatlar›n›n belirlenmesinde
önemli bir söz sahibi k›lmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ondan bizim VOB olarak bizim beklentimiz,
gelecek senenin yat›r›mc›lar aç›s›ndan
oldukça heyecanl› ve iyi geçece¤i. Bu amaçla
da elimizden geldi¤i kadar hem arac›
kurumlar hem bankalar hem de düzenleyici
kurum SPK ile beraber bu ürünler üstüne
ortak çal›ﬂmalar yürütece¤iz.
M. Rauf Ateﬂ ﬁu anda VOB daha çok
kurumsal müﬂterilerle çal›ﬂan bir durumda
m›? Yoksa bir miktar da olsa halk›n ilgisini
çekebildiniz mi?
Mert Öncü Geçen y›l yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalarda ve kamuoyu yoklamalar›nda,
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halk›n ve nispeten kurumlar›n da VOB’tan
çok haberdar olmad›¤›n› ö¤rendik. Bu
amaçla a¤ustos ay›ndan itibaren reklam ve
tan›t›m ata¤›na geçtik. TV reklamlar›m›z›
biliyorsunuzdur... Onlarla beraber VOB’a bir
ilgi oluﬂmas› için, VOB’un ne oldu¤u
konusunda merak uyand›rmak için, faydas›n›
anlatmak için ve reklamlar›n d›ﬂ›nda ﬂehir
ﬂehir VOB Genel Müdürümüz seviyesinde
ﬂehirlerin ticaret odalar›n› gezerek neler
yap›ld›¤›n› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda büyük kurumsal ﬂirketler çok
etkin. Bunun yan›nda bireysel yat›r›mc›lar da
var. Ama tabana yay›lmas› 2005’te aç›lan bir
borsa için bakt›¤›n›zda yavaﬂ yavaﬂ geliﬂiyor.
Gerçi performans›na bakt›¤›m›zda gayet iyi
ama bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda biraz daha gidecek yolumuz var
gibi gözüküyor. Ama orada da çok acele
etmiyoruz. Çünkü önce opsiyonlar›n gelmesi
önemli. Bu özellikle bireysel yat›r›mc›n›n
ald›¤› riski bilmesi aç›s›ndan önemli.
Opsiyonlarla beraber bireysel yat›r›mc›
segmentinde ilerlemek nispeten daha do¤ru
olacak diye düﬂünüyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Opsiyonlar VOB’a ivme
kazand›racak diyorsunuz...…
Mert Öncü Opsiyonlar VOB’a ivme
kazand›racakt›r çünkü endeks future’lar›n›n
ana kullan›m›, tezgah üstü piyasalarda
yap›lm›ﬂ opsiyon kontratlar›n›n hegde etme
iﬂlemleri. Esas›nda ço¤u endeks future’lar›
al›m amaçl›dan çok hedge amaçl› yap›l›yor.
Bunun opsiyon baca¤› ne yaz›k ki borsada
olamad›¤› için tezgah üstü piyasada
yap›l›yor. Genelde de bankalararas› oluyor.
Özellikle yurtd›ﬂ› bankalara yap›lan bir iﬂlem
tipi. Bunu ülkeye kayd›rmak istiyoruz. Hem
izlenmesini hem yat›r›mc›n›n da ilgisini
çekmeye çal›ﬂ›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Can Bey size baﬂka soru
soraca¤›m ama VOB’un performans›yla ilgili
siz ne düﬂünüyorsunuz?
Can Pamir Tabii son dönemde VOB
yat›r›mc›n›n çok ilgisini çekti. ‹lk
baﬂlad›¤›nda döviz kontratlar› ön plandayd›
yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam, daha sonra endeks
kontratlar› ön plana ç›kt›. Bireysel
yat›r›mc›n›n çok aktif oldu¤unu görüyoruz.
Toplant›n›n moderatörlü¤ünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yay›n Direktörü M.
Rauf Ateﬂ üstlendi.
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Mert Bey’in de söyledi¤i gibi VOB’un ﬂu
anda bonosu yok. Devreye girmesi çok
önemli. Özellikle arac› kurumlar aç›s›ndan
çok önemli. Türk yat›r›mc›s› hem arac›
kurumlar›n hem bankalar›n veya
regülatörlerin iki üç ad›m önünde gidiyor.
Bunu bizden talep ediyorlar. Bu noktada da
maalesef ﬂöyle çok ters bir olay oluyor.
Türkiye’de iﬂini halledemedi¤i için yat›r›mc›
yurtd›ﬂ›ndan iﬂlemleri yap›yor. Bu sefer hem
yurtd›ﬂ›na bir kaynak ak›ﬂ› olmuﬂ oluyor,
hem de yat›r›mc›n›n ne yapt›¤› kontrol
edilemez hale geliyor, hem bir vergi kayb›
söz konusu oluyor. Arkas›ndan da biz vergi
bar›ﬂ› yap›p yurtd›ﬂ›ndaki fonlar› Türkiye’ye
getirmeye çal›ﬂ›yoruz gibi çeliﬂkili bir durum
oluyor. Halbuki bu tür ürünlerin Türkiye’de
yap›labilir hale gelmesinden sonra bu
s›k›nt›lar ortadan kalkacak ve bizim de elimiz
çok daha rahatlayacak. ﬁu anki duruma
bakt›¤›m›zda de¤iﬂen ekonomik koﬂullar
do¤rultusunda biz yat›r›mc›lara öneri
yapmakta çok zorlan›yoruz. Geçen sene bu

zamanlara bakt›¤›m›zda faizlerin aﬂa¤›
gidece¤i çok bariz bir ﬂekilde ortada oldu¤u
için, tahvil ve bono çok rahatl›kla
önerebiliyorduk. Ama bugünkü ortamda art›k
tahvil, bono önerme ﬂans›m›z pek fazla yok.
Hisse senedi piyasas› ﬂiﬂmiﬂ durumda. Onu
önerebilme ﬂans›m›z zaten yok. Tek görünen
alternatif emtialarda bir ilerleme olaca¤›,
emtialar›n fiyatlar›n›n artaca¤› yönünde.
Emtialara yat›r›m yapmak isteyen Türk
yat›r›mc›s›na “yurtd›ﬂ›ndaki emtialara gidin,
orada yat›r›m yap›n” demek d›ﬂ›nda pek
fazla bir ﬂans›m›z yok.
VOB’da Mert Bey’in de bahsetmiﬂ oldu¤u
gibi depolama problemi oldu¤u için emtiaya
çok fazla bir yat›r›m imkan› sunam›yor.
Dolay›s›yla s›k›ﬂ›p kal›yorsunuz. Halbuki bu
enstrümanlar ﬂu anda iﬂlem görüyor olsa
hem yat›r›mc› rahat edecek, bunun
karﬂ›l›¤›nda da bu emtialar› de¤erlendiren ve
bu emtialar› kullanan üreticiler de daha
rahatlayacaklar. Onlar da kendilerini fiyat
de¤iﬂikliklerine karﬂ› sigortalama imkan›
bulacaklar. Dolay›s›yla da ekonomik olarak
daha verimli, daha etkin bir pozisyon olacak.
Ama maalesef yeri geldi¤inde bizim
eksikliklerimiz, yeri geldi¤inde mevzuatsal
eksiklikler, yeri geldi¤inde birtak›m teknik
nedenler nedeniyle ilerlememiz engelleniyor.
Sonuçta bütün ekonomi bundan zarar
görüyor. Yat›r›mc› da zarar görüyor, arac›
kurum da banka da zarar görüyor. Emtialar›
kullanan üretici de zarar görüyor. Dolay›s›yla
bu ürünlerin bir an önce devreye al›nmas›
çok önemli.
Son dönemde biz krizden çok fazla
etkilenmedik. Özellikle banka ve finans
camias› en az etkilenen kesim oldu. Çünkü
2001’de al›nan önlemlerle bankalar kuvvetli
hale gelmiﬂti. “Efendim bizde mortgage
yoktu, mortgage’a dayal› ürünlerin zarar
görmesinden biz etkilenmedik” diyorlar. Bu
çok saçma. Bu, “Bizde uçak kazas› olmuyor.
Çünkü bizim uça¤›m›z yok” demek gibi bir
ﬂey. Konu saçma sapan bir noktaya geliyor.
Mortgage’a dayal› ürün olmas› laz›m, çünkü
bu sa¤l›kl› bir olay. Ama onun gerekli
önlemlerini al›rsan›z insanlar burada
olabilecek olumsuz geliﬂmelerden o kadar da
etkilenmezler. Keﬂke mortgage’a dayal›
ürünler bizde de olsayd›, regülasyon da iyi
yap›lsayd› da bir miktar yat›r›mc› bundan
zarar görecekti ama çok daha etkin, çok
daha verimli bir sistem oluﬂacakt›. Dolay›s›yla

ürün anlam›nda, çeﬂitlilik anlam›nda daha
ilerleyece¤imiz çok yol var. Bu ürünler
ç›kt›kça illa yat›r›mc›n›n bu ürünleri direkt
olarak kullanmas› da gerekmiyor. ‹lla VOB’a
gidip opsiyon sat›n almas› gerekmiyor. Veya
emtia kontrat› sat›n almas› gerekmiyor. Bir
ﬂekilde biz profesyonellerin bu ürünleri
kullan›p birtak›m yap›land›r›lm›ﬂ ürünlere
yönlendirme ﬂans›m›z oluyor. O zaman ana
para korumal› veya baﬂka bir fon ﬂeklinde
bunu yat›r›mc›ya sunma imkan›m›z oluyor.
Böylece sadece birtak›m büyük yat›r›mc›lar›n
de¤il, küçük yat›r›mc›lar›n da faydalanaca¤›
ﬂekilde bir ürün yaratma ﬂans›m›z oluyor.
Ama ilk baﬂta ürünlerin ç›kmas› ve bunun
altyap›s›n›n oluﬂturulmas› gerekiyor.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi bu yay›n› okuyacak
okuyucular›n bir bölümü “yeni dönemde
ortam de¤iﬂti. Ben param› nereye
yat›raca¤›m” sorusuna da yan›t arayacakt›r.
Yat›r›m fonlar› da sizin alan›n›za giriyor.
Onlara da bakarak 2010 y›l›nda bu sorunun
yan›t›n› arayanlara ne önerirsiniz?
Özgür Temeler Önce bir ekleme
yapay›m. Mert Bey’e ve Can Bey’e tamamen
kat›l›yorum. Müﬂteri talebi bizim de
önümüzde oluﬂmaya baﬂlad›. Mevzuattaki
eksiklikler sebebiyle banka olarak ‹ﬂ
Yat›r›m’la oturup hisse opsiyonlar›n› yapma
yollar›n› arad›k ve bulduk. Öyle bir kurgu
oluﬂturduk. Çünkü talep bize de geldi.
Bunlar spekülatif olman›n d›ﬂ›nda müﬂterinin
portföyünü koruma amaçl› iﬂlemler zaten.
Çok da hakl› bir amaç. Bunlar› Mert Bey de
ifade etti. Hep yurtd›ﬂ›ndan opsiyon
ihtiyac›n› çözmeye çal›ﬂt›k. Çünkü piyasa
henüz oluﬂmam›ﬂt›. O anlamda VOB’un “O”
harfinin de oluﬂmas› gerçekten yurtd›ﬂ›
yat›r›mc›ya çok fayda sa¤layacak diye
düﬂünüyorum.
Özellikle de 2010 y›l›nda, gerek dünya
ekonomisinde gerekse Türkiye
ekonomisindeki olas› canlanman›n, emtia
fiyatlar› üzerinde etkisinin olaca¤›n›
düﬂünüyoruz aç›kças›. Bu anlamda tek
baﬂ›na yat›r›mc›n›n bireysel anlamda emtia
piyasalar›na ulaﬂamayaca¤›n› dikkate
ald›¤›m›zda, emtiaya dayal› anapara korumal›
fonlar›n da ön plana ç›kaca¤›n›
düﬂünmekteyiz.
‹ﬂ Bankas› olarak bu anlamda emtiaya
endeksli korumal› fon ihraç etme plan›m›z
var. Zaten hali haz›rda ihraç edilmiﬂ fonlar
da var. Bunlar ilgi de görmüﬂ fonlar. Yine
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yurtd›ﬂ›nda emtia endekslerine dayal›
anapara korumal› fon ihrac›n› düﬂünüyoruz.
Bunun yan›nda tabii ki, yabanc› para ya da
TL ile ilgili belirli bir öngörüsü olan
müﬂterilerin yine yap›land›r›lm›ﬂ mevduat
ürünlerini kullanmaya devam edece¤ini
düﬂünüyorum. Art› öngörüsü olan
müﬂterilerin de bunu kullanmas›n›
önerebilirim aç›kças›. Çünkü müﬂteri bu
öngörüsünden bir para kazan›yor. Mevduat
getirisi üzerinde bir getiri elde etme ﬂans›
var. Dolay›s›yla önümüzdeki dönemde
yap›land›r›lm›ﬂ mevduat ürünlerinin de
revaçta olmaya devam edece¤ini
düﬂünüyorum.
Di¤er yanda yat›r›m fonlar› sektörüne
bakt›¤›m›zda zaten mevcut konjonktürden
ba¤›ms›z olarak, yat›r›m fonlar› sektörünün
gerçek anlamda geliﬂmemiﬂ oldu¤unu
görebiliyoruz. Geliﬂmiﬂ ülkelerde gayrisafi
milli has›lan›n yaklaﬂ›k yüzde 100’ü civar›nda
seyreden yat›r›m fonu sektörü, Türkiye’de
yüzde 5’in alt›nda. Ben aç›kças› yavaﬂ yavaﬂ
fonlar›n çok etkin bir ﬂekilde yönetildi¤ini
düﬂünmekteyim. Çünkü dayanak varl›¤›n›n
yar›s› kadar getiri getirme fikrine de çok
kat›lm›yorum aç›kças›.
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Abdurrahman Y›ld›r›m Son gelinen
aﬂamay› bir y›l sonra görece¤iz.
Özgür Temeler Yani getiri de yat›r›m
fonuna ilgiyi do¤uruyor. 2010 y›l›nda da
yat›r›m fonlar›na ilginin devam edece¤ini
düﬂünüyorum. Sektörün de büyüyece¤ini
düﬂünüyorum ama size A tipi fonlar
konusunda kat›l›yorum. Orada vergi
düzenlemesiyle ilgili problem var. Hisse
senetlerinden farkl› olarak yat›r›m
fonlar›ndan yap›lan bir kesinti var. O
eﬂitsizlik A tipi fonlar›n büyümesine tabii ki
olumsuz yönde etkileyecek. E¤er ki yeni bir
düzenleme yap›lmaz ise… Ama 2008 sonu ile
2009 Aral›k’a bakt›¤›m›zda A tipi fonlar›n
sektör genelinde yanl›ﬂ hat›rlam›yor isem
yüzde 90’lar civar›nda da büyüdü¤ünü
görüyoruz. De¤iﬂken fonlar yüzde 140
civar›nda büyümüﬂtü. Yat›r›mc› bu
olumsuzlu¤a ra¤men yine de tercih ediyor.
Çok büyük rakamlar de¤il bunlar ama
yat›r›mc› tercihini bu yönde kullanmaya
baﬂlam›ﬂ durumda. Dedi¤im gibi 2010 y›l›nda
da yat›r›m fonlar›na ilginin sürece¤ini
düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Peki önümüzdeki dönemde
alt›n bir yat›r›m alternatifi olarak kalacak m›?

Özgür Temeler Alt›n asl›nda bizim ülke
olarak bakt›¤›m›zda biraz da geleneksel bir
yat›r›m arac›m›z. Türk yat›r›mc›s› fiyat
volatilitesi her ne olursa olsun alt›ndan
vazgeçmiyor. Bunu görüyoruz zaten. Alt›na
bakt›¤›m›zda geçti¤imiz dönemde fiyat
hareketlerinin ya da volatilitenin çok yüksek
oldu¤unu gördük. Bunun farkl› nedenleri de
vard›. Biz esas›nda banka olarak alt›na olan
talebi 2008 sonlar›ndan bugüne kadar çok
net bir ﬂekilde hissettik. Alt›n yat›r›mc›s›
banka nezdinde tuttu¤u alt›n yat›r›m›n›
yaklaﬂ›k 3 kat art›rd›. Yat›r›mc› say›s› da keza
yine bu nebze artm›ﬂ durumda. Ama alt›nla
ilgili çok farkl› senaryolar var. Bir yandan
alt›n ons fiyat›n›n balon olarak ﬂiﬂti¤i,
dolay›s›yla kâr realizasyonlar› gelece¤i gibi
bir fikir var. Hatta Bloomberg’in bir
aç›klamas› vard›. Bir piyasa araﬂt›rmas› vard›.
1988’de de merkez bankalar› bu denli yüklü
bir alt›n al›m›na geçmiﬂler ve 89-90 y›llar›nda
belirgin biçimde alt›n ons fiyatlar› gerilemiﬂ.
Bu haberden sonra biz de bakt›k, fiyatlar
nerelere gelmiﬂ diye, üç aﬂa¤› beﬂ yukar›
bunu teyit eder nitelikte. Bir k›s›m görüﬂ
böyle. Alt›n fiyat› iyice ﬂiﬂti. Ama alt›nla ilgili
fiyat›n 1.400 olaca¤›n› öngören bankalar da

var yurtd›ﬂ›nda. Biz esasen geçmiﬂe
bakt›¤›m›zda alt›n fiyat›n›n ola¤an›n d›ﬂ›nda
geliﬂti¤ini ve mutlaka bir kâr realizasyonunun
geldi¤ini görüyoruz. Dolay›s›yla 1.200’lü
fiyatlardan bugün itibariyle 1.111’lere geldi.
Aç›kças› banka olarak yine bir kâr
realizasyonunun gelece¤ini, dolay›s›yla 1.0001.050 dolar aras›nda seyretmesini bekliyoruz.
Yani 2010 y›l›nda alt›n fiyatlar›nda çok büyük
bir art›ﬂ beklememekteyiz. Ama yine de
alt›nla ilgili kafas›nda soru iﬂareti olan, “ben
mutlaka alt›na yat›r›m yapmak istiyorum”
diyen müﬂteriler için de 2010 y›l› için yine
alt›na dayal› anapara korumal› fonlar
önerilebilir. 2009 Temmuz ya da A¤ustos
ay›nda ihraç etti¤imiz alt›na dayal› bir
fonumuz vard›. Bu fon yat›r›mc›lardan çok
büyük ilgi gördü. Az önce de söyledi¤im gibi
yat›r›mc› anaparas›n› kaybetmiyor ama alt›n›n
getirisinden de belirli bir paylaﬂ›m oran›nda
faydalan›yordu. Buna bekledi¤imizden çok
yüksek bir talep ald›k. Dedi¤im gibi alt›nla
ilgili çok farkl› görüﬂler var. Alt›n ons fiyat›na
inanan ve ayn› zamanda anaparas›n› da
kaybetmek istemeyen bir yat›r›mc›, alt›na
dayal› anapara korumal› fonlara yat›r›m
yapabilir diye düﬂünüyorum.
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M. Rauf Ateﬂ Abdurrahman Bey’le devam
edelim. Siz Türk vatandaﬂ›n›n 2010’daki
gözdesinin ne olaca¤›n› düﬂünüyorsunuz? Bir
tercih kaymas› bekliyor musunuz?
Abdurrahman Y›ld›r›m Çok dramatik
biçimde bir tercih kaymas›n›n olaca¤›n›
düﬂünmüyorum. Neden derseniz? Bir; hisse
senedi fiyatlar› oturmuﬂ, cazip düzeyde de¤il.
Dolay›s›yla orada da bir kâr realizasyonu
olaca¤› için bir tercih kaymas›
beklemiyorum. Bunun yan›nda mevduat
faizleri düﬂmüﬂ, taban düzeylerine gelmiﬂ
durumda. Dolay›s›yla orada da fazla bir
cazibe yok. Alt›n fiyatlar› yükselmiﬂ, orada da
2010 y›l›nda belki biraz daha yükselse bile
yine bir kâr realizasyonu olacakt›r diye
düﬂünüyorum. Özellikle de faiz art›r›mlar›
sürdükçe, yani faiz artt›kça alt›n fiyatlar›
normal seyrine do¤ru gerileyecektir. Ya da
normal düzeylerine gelecektir.
Bunun d›ﬂ›nda döviz dalgal› kur rejimine
geçtikten sonra Türk yat›r›mc›s› için yat›r›m
olmaktan ç›kt›. Ancak bir devalüasyon
durumunda koruma amac›yla yap›lan bir
yat›r›m oldu. Dolay›s›yla siz bir kriz
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döneminde büyük bir devalüasyon
yaﬂamad›ktan sonra, e¤er 2010 y›l›nda yeni
bir kriz de beklemiyorsan›z, dolay›s›yla orada
da ir cazibe yok.
Geriye kal›r hazine bonosu. Orada da
y›lbaﬂ›nda hemen ﬂu faiz düzeylerinden
önerilmeyebilir ama yat›r›mc› için y›l içinde
yükselen faiz düzeylerinden hazine bonosu
bir alternatif olur. Çünkü yüzde 10’lar
düzeyinde bir faizin neti de yüzde 8.5’lara
gelse, enflasyon da diyelim ki yüzde 5,5
hedefleniyor... Biraz sapm›ﬂ da olsa yine de
reel bir getirisi var. O zaman hazine bonosu
bir alternatif bence. Geçmiﬂte oldu¤u gibi
2010 y›l›nda da bir alternatif olmaya devam
edecektir. Yani cazibesi azalmakla beraber
hala cazip diyebiliriz. Onun içinde endeksli
hazine ka¤›tlar› daha cazip olabilir. Yani
bütün piyasa de¤iﬂimlerini, enflasyon
de¤iﬂimlerini de içerece¤i için, oradan da
yat›r›mc›y› koruyaca¤› için, daha uzun vadeli
bu tip hazine ka¤›tlar› bence iyi bir alternatif
bu dönemde.
Korumal› yat›r›m fonlar› da bir alternatif.
Do¤ru. Yap›land›r›lm›ﬂ mevduat bir alternatif

ama normal mevduat bir alternatif de¤il gibi.
Çünkü enflasyon düzeyinde bir getirisi var.
Bunun d›ﬂ›nda yat›r›m fonlar›nda ve borsada
sektör baz›nda, hisse baz›nda, yat›r›m fonu
baz›nda iyi getiri sa¤layacak araçlar olacak.
Yani iyi performans gösteren, enflasyonu alt
eden di¤er ﬂeylerle yar›ﬂan ﬂeyler olacak.
Yat›r›m fonlar› performans›n›n bu y›ldan
baﬂlayarak s›çrama gösterdi¤ini, bunun da
gelecek y›l devam edebilece¤ini
düﬂünüyorum. Dolay›s›yla geçmiﬂ y›llardaki o
düﬂük performans›n sona erdi¤ini tahmin
ediyorum.
Dikkatimizden kaçan bir ﬂey daha var
asl›nda. O da kat›l›m bankalar›n›n toplad›¤›
mevduat. Her y›l giderek art›yor. Ama
getirileri konusunda fazla bilgi sahibi de¤iliz.
Dolay›s›yla bir ﬂey söyleyemeyece¤im. Orada
istikrarl› ve h›zl› bir art›ﬂ var.
M. Rauf Ateﬂ Bir alternatif olabilir diye mi
dikkat çekiyorsunuz?
Abdurrahman Y›ld›r›m H›zl› bir art›ﬂ var.
Pay›n› geniﬂletiyor, büyütüyor. Bu kadar
yönelim varsa arkas›nda bir getiri var diye bir
ç›kar›m yap›yorum ben. Bireysel emeklilik
CAN PAM‹R Yeni dönemde hepimize
düﬂen roller var. Biz arac› kurumlar veya
bankac›lar olarak bu ürünleri veya bu
geliﬂmeleri yat›r›mc›lara iyi anlatmal›y›z.
Bizi kontrol eden kurumlar›n, yapt›¤›m›z
iﬂleri iyi kontrol etmesi, altyap›n›n iyi
sa¤lanmas› laz›m. Yat›r›mc›lar›n bu
ürünleri iyi anlay›p kendilerine uygun
ürünleri bilinçli bir ﬂekilde seçmeleri
laz›m. Bilinçlenmeleri laz›m. Keza bu
konuda bas›n›n daha detayl›
bilgilendirme yaparak insanlar›n
bilinçlendirilmesine yard›mc› olmas›
gerekiyor. Ama görünen o ki bu trend
bu ﬂekilde devam edecek ve ürünler
daha geniﬂleyerek, daha çeﬂitlenerek,
daha renklenerek artacak. Onunla
beraber de herhalde iﬂlem saatleri
uzayacak. Art›k Türkiye saatine ba¤›ml›
kalmayaca¤›z. Yurt d›ﬂ›ndaki saatlere
do¤ru yay›lmaya baﬂlayaca¤›z. Zaten
Amerika’da seanslar kapanana kadar
iﬂlemler devam ediyor. Belki
önümüzdeki dönemde bunlara
Uzakdo¤u da eklenecek. Malumunuz
para uyumuyor. Dünyada tam bir
sirkülasyon halinde. Dolay›s›yla belki
daha renkli, daha e¤lenceli ama daha
yorucu ve analizi ön plana ç›kartacak
dönemler yaklaﬂ›yor.

fonlar› tabii ki ilgi görmeye devam edecek.
Onun d›ﬂ›nda yat›r›mc›ya tavsiye edilecek
cazip bir ﬂey yok. 2010, belki yat›r›mc›lar›n
hakikaten fazla kaybetmeyece¤i ama fazla da
kazanmayaca¤›, kesat bir y›l olacak.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu kesat y›lda ne gibi
faktörler iç ve d›ﬂ faktörler etkileyecek?
Onlar› da bir ortaya koymakta fayda var.
Nereye bakmalar› laz›m?
Abdurrahman Y›ld›r›m Yat›r›mc›n›n,
tasarruf sahiplerinin baz› noktalara ciddiyetle
bakmalar›n› öneririm. Örne¤in 2010 y›l›nda
bu krizden ç›k›ﬂ önlemlerinin yürürlü¤e
girmesine bakmalar› laz›m. Yani nedir
bunlar? ‹lk bak›lmas› gereken nokta; merkez
bankalar› krize önlem olarak koydu¤u
likiditeyi ne kadar geri çekiyor? Çünkü önce
bu yap›l›r. Arkas›ndan da faizleri yükseltirler.
Dolay›s›yla yat›r›mc›n›n faizlere de bakmas›
laz›m. Faiz en temel finansal araçt›r. Ayn›
zamanda en geniﬂ finansal araç. Dolay›s›yla
bütün di¤er yat›r›m araçlar›n› ve finansal
piyasalar› domine eder, yönlendirir, etkiler.
Ona ba¤l› olarak dolar›n de¤eri yerli yerine
oturabilir. Ya da de¤erlenebilir. Amerika’da
faiz art›ﬂ›n›n öncesinden baﬂlayarak dolar›n
de¤eri de¤iﬂebilir. Dolar›n de¤erinin
de¤iﬂmesi ve faiz oranlar›yla beraber alt›n›n
de¤eri de de¤iﬂebilir. Dolay›s›yla y›lbaﬂ›ndan
itibaren faiz oranlar›n›n, özellikle Amerika,
AB gibi büyük ülkelerin faiz oranlar›n›n
yukar› do¤ru gitmesi, tasarruf sahipleri için
en önemli faktör, belirleyici olacak. Onun
d›ﬂ›nda krizde kâr realizasyonu ya da baﬂka
bir nedenle ikinci bir dalga yaﬂanma olas›l›¤›
olabilir. Ama bunun daha düﬂük düzeyde
kalmas›n› beklerim. Zaten bu ihtimali de az
görüyorum. Bence temel olarak krizden
ç›k›ﬂ, piyasalarda ve yat›r›m araçlar›nda
önemli bir dalgalanma yaratacak.
M. Rauf Ateﬂ Yat›r›mc›ya yeni yat›r›m
araçlar› sunman›n bir yolu da SPK gibi
kurumlar›n yeni enstrümanlar› desteklemesi.
Az önce özel sektör tahvillerinden
bahsettiniz. Hem bu konuya bir
de¤erlendirme yapal›m. Hem de baﬂka ne
gibi enstrümanlar olabilir ya da SPK’n›n buna
yönelik haz›rl›klar› var m›d›r?
Okan Bayrak Asl›nda ﬂu an hemen ihraca
haz›r oldu¤u bir iki arac› kurumun oldu¤u
varant piyasas› var. O asl›nda tam da bütün
dünyada yap›land›r›lm›ﬂ ürünlere karﬂ› bir
önyarg› varken bu belki de bizim bir
aç›l›m›m›z oldu. O düzenlemeyi yapt›k.
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Bunun d›ﬂ›nda yine kira sertifikas› ismini
verdi¤imiz, ‹slami borçlanma araçlar›na
karﬂ›l›k gelebilecek bir düzenleme
çal›ﬂmam›z var. Ama o konuda özellikle özel
sektörün de kat›l›mlar›n› bekliyoruz çünkü
daha önce bizim piyasam›z 80’li y›llardan
beri ﬂöyle geliﬂmiﬂti: Önce SPK ihraç
edilebilecek varl›klar›n düzenlemesini
yap›yor, daha sonra piyasa bunu takip
ediyordu. Fakat birtak›m düzenlemeler
yap›yorsunuz ama piyasan›n böyle bir
ihtiyac› olmad›¤› için böyle ürünler hiçbir
zaman ortaya ç›km›yor. Biz o yüzden art›k
borçlanma senetlerinde de böyle bir
yap›lanmay› öngördük. Daha esnek bir
düzenleme yapt›k. Borçlanma senedi
tan›m›na giren herhangi bir ﬂeyi kurulun
kabul etmesi kayd›yla arac› kuruluﬂlar›n ya
da ihraçç›lar›n ihraç etmesi mümkün olacak
art›k. Her bir yeni ürün için yeni bir
düzenleme yapma zorunlulu¤umuz kalmas›n
diye böyle düﬂündük.
Varantlar belki opsiyonlara benziyor,
opsiyonun yerini dolduracak diye
düﬂünülebilir. Biz SPK olarak düzenlemesi ve
gözetimi çok daha kolay olaca¤› için hisse
senedinde iﬂlem gören araçlar› tercih
ediyoruz. Tezgah üstü iﬂlemlerin bizim
gözetimimizin daha d›ﬂ›na kayma ihtimali
oldu¤u için...
Yine endekslenmiﬂ tahvillerde,
yap›land›r›lm›ﬂ ürünlerde birtak›m geliﬂmeler
olaca¤›n› düﬂünüyoruz. ﬁimdiki
düzenlemelerimizde o da mümkün. Zaten ﬂu
an henüz inceleme aﬂamas›nda. Yine emtiaya
dayal›, onun getirisine dayal› bir borçlanma
senedinin baﬂvurusu da kurula yap›lm›ﬂ
durumda. ‹ncelemesi devam ediyor.
M. Rauf Ateﬂ Bir de ﬂöyle soray›m.
Türkiye’deki sermaye ürünleri çeﬂitlili¤i
AB’den ‹ngiltere’den, Amerika’dan çok geride
midir? Mesela Amerika’daki çeﬂitlilik oran›n›
100 al›rsak Türkiye’de nedir?
Okan Bayrak Ben düzenleyici olarak
bak›yorum ve az oldu¤unu düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Neden?
Abdurrahman Y›ld›r›m Türkiye’de tasarruf
düzeyi düﬂük. Kiﬂi baﬂ›na gelir 10 bin dolara
ç›kt›. Amerika’n›n 4’te biri, 5’te biri
düzeyinde. Dolay›s›yla tasarruf düzeyi düﬂük
olunca siz enstrüman ç›kartsan›z da ilgi az
oluyor ve o enstrüman› uzun süreli
yaﬂatam›yorsunuz. Tasarruf dövizden
alt›ndan gayrimenkulden geliyor. Hem
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al›ﬂkanl›klar var, hem tasarruf düzeyinin ve
gelir düzeyinin az olmas› var. Kiﬂi baﬂ›na
gelir 10 bin dolar. Dolay›s›yla bu gelir
düzeyinde yaratabildi¤imiz piyasa ancak bu...
Son y›llarda bu oldu. Dikkat edersek 2001’e
kadar, 2002’ye kadar 3 bin dolarl›k milli
gelirdi. 3 bin dolarl›k kiﬂi baﬂ› milli gelirde
siz do¤ru dürüst piyasalaﬂma bile
yaratamazs›n›z. Zaten orada da hazine
bonosu olay› var. 10 bin dolar düzeyinde
ancak bu kadar piyasa derinli¤i yarat›labilir
ve ancak bu kadar araç çeﬂitlili¤ine
gidilebilir.
M. Rauf Ateﬂ Siz bir ﬂey ekleyeceksiniz
galiba sonra devam edelim.
Özgür Temeler Türkiye’de tasarruf
seviyesi, gelir seviyesi düﬂük ama farkl› risk
getirilerindeki ürünleri ortaya koydu¤unuz
takdirde tasarrufu art›rma ﬂans›n›z var. Biraz
orada çekim yaratabilmek için farkl› ürünler

ÖZGÜR TEMELER

ortaya koydu¤unuz vakit farkl› seviyelerden
giriﬂler olabilir. Örne¤in biz bunu alt›n
fonunda yaﬂad›k. ﬁu anda Türkiye’de alt›na
yat›r›m yapabilmek için Cumhuriyet Alt›n›,
Reﬂat Alt›n› ya da ziynet alt›n› alma
al›ﬂkanl›¤› var. Siz böyle bir fon ç›kard›¤›n›z
takdirde, bunu yat›r›mc›ya sundu¤unuz
takdirde yat›r›mc› onu almay› tercih ediyor.
Abdurrahman Y›ld›r›m Kat›l›yorum aynen.
Burada arac›l›k sektörü ve baz› bankalar
hakikaten etkin çal›ﬂabiliyor. Ama baz›lar› da
ayn› etkinli¤i gösteremeyebiliyor. Mesela
bankalar madem da¤›t›m kanallar›na sahip ve
yat›r›m fonlar›n› yüksek ücretlerle yönetiyor
o zaman arac› kurumlar niye duruyor? Arac›
kurumlar da müﬂteri bekliyor. Ayakta
durmak için komisyon geliri gibi gelirler
bekliyor. Demek ki arac›l›k taraf›nda da
sorunlar›m›z var. Yetersizlikler var. Etkin
çal›ﬂamama diye bir durum var.
M. Rauf Ateﬂ Peki Okan Bey,
olmamas›n›n nedeni talep eksikli¤i mi,
tasarruf eksikli¤i mi yoksa SPK ancak bu
kadar m› yap›yor? Siz hangi durumda yeni
enstrümanlar› düzenleyip piyasaya
veriyorsunuz?
Okan Bayrak Asl›nda söyledi¤im gibi
bizim bir ﬂeyleri düzenlememiz, yeni
enstrümanlar›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤layam›yor. Sonuçta talebin arac›
kuruluﬂlardan ya da ihraçç›lardan gelmesi
gerekiyor. Yine de iki tarafa dönük bakarsak
yat›r›mc›lar aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman, evet
yeni araçlara ihtiyac› olan bir kesim var ama
sonuçta konservatif bir kesim de var. Sadece
belirli ürünlere odaklanm›ﬂ, onlara yeni
ürünleri sunmak de¤il anlatmak da laz›m.
Nas›l bir getiri risk portföyüne sahip
olacaklar›na dair bilgilendirilmeleri de laz›m.
Di¤er yandan bizde hala arac›l›k
sektöründe bankalar›n bir etkinli¤i var.
Mesela özel sektör borçlanma araçlar›n›
söyleyeyim, diyelim ki çok iyi bir müﬂteri
özel sektör borçlanma senedi ihraç edecekse
o zaten bankan›n müﬂterisiyse belki kredi
vermeyi tercih edeceklerdir. Bu kaç›n›lmaz
bir durum gibi gözüküyor. Sonuçta arac›
kurumlar›n yap›s›na bakt›¤›m›z zaman büyük
arac› kurumlar›n çok büyük bir k›sm› zaten
banka arac› kurumu niteli¤inde. Her ne
kadar ba¤›ms›z bir yönetimleri olsa da ben
bunun da bir etken oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bunun d›ﬂ›nda ihraçç›lar aç›s›ndan
bakt›¤›m›z zaman yine borçlanma senedi ya

da benzer bir ihraç yapacak kiﬂi için önünde
bilmedikleri bir nokta var. Halka arz› nas›l
yapacaklar›n›, nas›l satacaklar›n›, ne gibi
risklerle karﬂ›laﬂacaklar›n› bilmiyorlar. Ama
banka kredi sa¤lad›¤› zaman her zaman
yapt›klar›, bildikleri bir prosedürle karﬂ›
karﬂ›yalar. O yüzden piyasaya ilk ad›m›
att›rmak biraz zor olacak gibi gözüküyor.
Bizim büyüklü¤ümüzde bir piyasada bunun
olmamas› düﬂünülemez. Yine birtak›m türev
ürünlerde de benzer geliﬂmeler mesela
Hindistan’da da olmuﬂ. Hisse senedi
de¤iﬂtirilebilir tahvil ﬂu anda Türkiye’de hiç
yok. Hindistan’da da hiç yokken 2-3 y›l
içinde çok önemli geliﬂmeler kaydetmiﬂler.
Yani birkaç tane önemli ad›mdan sonra hem
yat›r›mc› taban›n› geliﬂtirecek hem ihraçç›
olmaya gönüllü olacak birtak›m oluﬂumlar
ortaya ç›kabilir.
M. Rauf Ateﬂ VOB aç›s›ndan konuﬂursak,
sermaye piyasas›n›n geliﬂmesi için nelere
ihtiyaç var?
Mert Öncü ﬁimdi sermaye piyasas›n›
genel anlamda konuﬂursak, geliﬂmesi için
mevzuat›n tam olmas› laz›m. Bu mevzuat
sadece SPK anlam›nda de¤il muhasebe
anlam›nda da tam olmal›. ‹kinci konu; vergi
kanunlar›n›n çok net olmas› gerekiyor.
Üçüncüsü ise denetim. Denetimin de çok s›k
olmas› gerekiyor. Bizim gördü¤ümüz 3 tane
sacaya¤› var. Çünkü muhasebe konusu
yat›r›mc›lar ve arac› kurumlar taraf›ndan tam
olarak anlaﬂ›lamad›¤›nda ve yanl›ﬂ bir
muhasebe ürünü geliﬂtirildi¤inde, bu durum
beraberinde vergi s›k›nt›lar›n› da getiriyor. En
baﬂta ürünlerin muhasebesinin oluﬂmas›,
nas›l defterlere girece¤inin net bir ﬂekilde
ifade edilmesi, sonra bunun nas›l
vergilenece¤i netleﬂtirilmeli. En sonunda da
yat›r›mc›n›n bu ürünü bilmesi gerek. Çünkü
bilmeyen bir yat›r›mc› bu iﬂi yapmamal›.
Onun üstüne de denetim ﬂemsiyesinin çok
s›k› biçimde tüm bunlar› kontrol etmesi
gerekiyor. Bizim borsa olarak görüﬂümüz bu.
M. Rauf Ateﬂ Sermaye piyasas›n›n
de¤iﬂmesi için ne yap›labilir? Ekleyece¤iniz
bir ﬂey var m›?
Özgür Temeler Öncelikle zaten özel
sektör tahvilleri konusu çok can al›c›. Orada
çok büyük eksi¤imizin oldu¤unu
düﬂünüyorum. Özel sektör tahvillerinde de
yap›lmas› gereken birtak›m ﬂeyler var. BSMV
ile ilgili problemler var. Özel sektör
tahvillerinden elde edilen gelir üzerinde
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kurumlar aç›s›ndan yüzde 5’lik bir BSMV
yükü bulunuyor. Orada zaten ihraçç› daha
en baﬂ›nda devlet iç borçlanma senetlerinden
geride baﬂl›yor. ﬁu da var tabii. Abdurrahman
Bey de bahsetti. Sermaye piyasalar›n›n
geliﬂimi aç›s›ndan tasarruf miktar› da çok
önemli. Ayr›ca yat›r›mc›n›n da bilinçlenmesi
çok önemli. Ben halen sermaye piyasalar›nda
iﬂlem yapan yat›r›mc›n›n, bilinç aç›s›ndan
beklenen düzeyde olmad›¤›n› da
düﬂünüyorum. Yani yat›r›mc›n›n biraz daha
bilinçlenmesi gerekiyor.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’de genel anlamda
Türk yat›r›mc›s› bilinçli mi? ‹yi bir tasarruf
yapma bilinci var m›? Finansal okur-yazarl›k
ve yat›r›m yapabilme kapasitesi va r m›?
Özgür Temeler Asl›nda Türk yat›r›mc›s›
muhafazakar. Bizim izleyebildi¤imiz bu.
Belki anapara korumal› fonlar›n özellikle son
zamanlarda bu kadar ilgi görmesinin sebebi
de bu. Yani Türk yat›r›mc›s›na anaparas›n›
kaybetmeme ﬂans› verdi¤inizde, yat›r›ma ilgi
göstermeye baﬂl›yor. Fazla risk almay›
sevmiyor. Bu da asl›nda muhafazakarl›¤›n bir
sonucu diye düﬂünüyorum. Alt›na olan
ilginin ya da mevduat faizlerinin bu kadar
düﬂmesine ra¤men pay›n›n beklenildi¤i
ölçüde düﬂmemesinin de bu
muhafazakarl›ktan kaynakland›¤›n›
görüyoruz. Konuﬂman›n baﬂ›nda söyledik.
Mevduat faizi yüzde 22 iken mevduat pay›
toplam a¤›rl›klar içinde yüzde 53 idi. Faiz
oran› yüzde 9’lara geldi ama pay sadece 3

puan indi, yüzde 50’ye geriledi. Zaten bu
yüzde 3’lük kesim daha yüksek getiri arayan
kesim.
Ben genelde Türk yat›r›mc› profilinin
konservatif oldu¤unu düﬂünüyorum.
Dolay›s›yla sermaye piyasalar›ndaki
geliﬂimin, yat›r›mc›lar›n bilinçlenmesiyle
do¤rudan iliﬂkili oldu¤unu düﬂünüyorum.
Mert Bey de söyledi, b›rak›n bireysel
yat›r›mc›y›, az› kurumlar ile VOB’dan ne
ölüde yararlanabilece¤ini bilmiyor. O yüzden
sermaye piyasalar›n›n geliﬂimi için yap›lmas›
gereken en önemli ﬂey yat›r›mc›n›n
bilinçlendirilmesidir.
M. Rauf Ateﬂ Abdurrahman Bey, sizce
Türk yat›r›mc›s› bilinçli mi? Yoksa
al›ﬂkanl›klar› do¤rultusunda m› hareket
ediyor, kolayl›kla yönlendirilebiliyor mu?
Abdurrahman Y›ld›r›m Asl›nda bunlar›n
hepsi… Yönlendirilebilen yat›r›mc› hala var.
Yat›r›mc› demeyeyim, unlar daha çok
müﬂteri. Banka ﬂubesine gitti¤inde, “döviz
alma ﬂöyle yap” dendi¤i zaman buna uyan
müﬂteri kesimi var. Ama bunun yan›nda
hakikaten bilinçli tasarruf sahipleri de var.
Mesela bu son krizde döviz mevduat› yapma
aç›s›ndan Türk yat›r›mc›s› hakikaten
konservatif oldu¤unu gösterdi. Ama kendine
çok güzel bir koruma kalkan› da sa¤lad›.
Ben ﬂöyle düﬂünüyorum: E¤er 60 milyar
dolarl›k döviz tevdiat mevduat hesab› 108
milyar dolara ç›kar›lmasayd› ve kurlar›n
yükseldi¤i aﬂamada 25 milyar dolarl›k bir
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L AÇILACAK”

A YO
“SERMAYE P‹YASASIN

Artık sermayenin kıt olduğu bir süreci yaşamaya başladık. Dışarıdan Türkiye’ye eskisi gibi oluk
oluk sermaye akmayacak. Sermayeyi bir şekilde kendi içimizde oluşturmamız lazım, kendi
yağımızla kavrulmamız lazım. Şimdiye kadar hep tek bacaklı bir gidiş oldu. Bu gidiş, bankacılık
üzerinden, para piyasası üzerinden oldu. Daha uzun vadeli fon yaratan sermaye piyasası ise bir
türlü ne devletin ne hükümetlerin ne ekonomi yönetimlerinin ajandasına giremedi. Ama artık bir
tıkanma aşamasına geldik. Bankacılık üzerinden, para piyasası üzerinden yapılabilecek
fonlamanın sınırlarına vardık. Dolayısıyla bundan sonra yurtdışı fonlama da eskisi gibi
olamayacağı için, içeride de bankaya para fonlamanın sınırına dayandığımız için, sermaye
piyasasına yol açılacak. Zaten açılmalı da… Aksi takdirde tek ayaklı bir gidiş olur. Gerektiği kadar
güçlü gidemez. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ya kuruluşlar veya sektör inisiyatif kullanır ya da
hükümet bir aşamada zorunlu olarak devreye girer. Çünkü sermaye piyasası tarafının
canlandırılması, yeniden inşa edilmesi ve bu yolla ekonomiye kaynak sağlanması gerekiyor.
Yatırımcı ve tasarruf sahibi tarafında da bir tıkanıklık var. İyi gelir elde edecek araç yok ya da
çok az. Kaynak toplama, yani kaynak talep eden tarafta da bir ihtiyacın karşılanamaması durumu
var. Dolayısıyla ikisinin tam çakışacağı tek yer aslında sermaye piyasası. Türkiye’de eksik olan
ayak da o. Bankacılık, tek başına bu yükün altından kalkamıyor, eziliyor. Sermaye piyasasının da
ikinci ayak olarak buna katılması lazım. İşte şimdi Türkiye’de o aşamaya gelindi.
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sat›ﬂ yap›lmasayd›, kurlar daha yukar›
giderdi. Krize karﬂ› tasarruf sahibi önlem ald›,
ayn› zamanda bu araca yat›r›m yapmas›n› da
biraz törpüledi, anlams›z k›ld›. Yani yat›r›m
yapmasayd› daha yüksek ç›kacakt› ama o
daha yüksek bir kurdan korktu¤u için yat›r›m
yapt› ve bunu törpülemiﬂ oldu.
Dolay›s›yla devalüasyon konusunda Türk
yat›r›mc›s› hakikaten tutucu, korkuyor,
geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar›ndan vazgeçemiyor.
Onun için de bu kadar yüksek döviz tevduat
hesab› var ve 2001 krizinden bu yana pek
para kazanabilmiﬂ de¤il. Bunun yan›nda
mesela alt›n konusunda Türk yat›r›mc›s› hakl›
ç›kt›. Belki ﬂans› da yard›m etti. Alt›n
konusunda tutucu ama zaman zaman da
sat›c› oldu¤unu görüyoruz. Dolay›s›yla ben
bunu Türk yat›r›mc›s›n›n son 25 y›ll›k
enflasyon sürecinde dalgalara uyum sa¤lama
yetene¤ine ba¤l›yorum. Refleksleri iyi
çal›ﬂ›yor, fiyat yükseldi mi satabiliyor da…
Özgür Temeler Hemen araya gireyim.
Onu biz de izledik. Dolar 1.200 seviyelerine

geldi¤inde alt›n yat›r›mc›m›z›n hemen tepki
verip realizasyon sat›ﬂ› yapt›¤›n› gördük.
Ciddi anlamda da alt›n emanet bakiyesinin
düﬂtü¤ünü gördük. Yani yat›r›mc› al›m sat›m
da yap›yor. Dolar›n seviyesini, dolar-TL
kurunu ve dolay›s›yla gram fiyat›n› takip
edip kendi kafas›ndaki o seviyeyi geçti¤inde
kâr›n› realize eden hiç yads›nmayacak
boyutlarda bir kesim de var. Herkes için de
“muhafazakard›r” demek çok do¤ru de¤il
asl›nda.
Abdurrahman Y›ld›r›m Asl›nda 20 y›l
önceye göre, 10 y›l önceye göre tasarruf
sahipleri ve yat›r›mc›lar bence bilinçlenme
yönünde çok ciddi aﬂamalar› kat ettiler. Hatta
son küresel krizde gördü¤ünüz gibi
Amerika’daki yat›r›mc›lardan geri kal›r
taraflar› yok. Sadece döviz, TL veya alt›n
de¤il, borsa yat›r›m› aç›s›ndan da bunu
söylemek mümkün.
Bizim piyasan›n as›l eksikli¤i kurumsal
yat›r›mc› yoklu¤u. Çünkü kurumsal yat›r›mc›
farkl› avantajlara sahip. Bilgi donan›m› daha
ABDURRAHMAN YILDIRIM
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fazla. Onlar daha stratejik hareket edebilen
yat›r›mc›lar. Bizde kurumsal yat›r›mc›
olmad›¤› için bireyseller var. Bizim
borsam›zda bireysel yat›r›mc›lar, yabanc›
kurumsal yat›r›mc›lara karﬂ› taktik savaﬂ›
veriyor. Ona ra¤men borsada izledi¤im
kadar›yla bu savaﬂ› kaybetmiﬂ de¤iller.
Mert Öncü Faizlerin yüksekli¤inden
dolay› esas›nda bireysel müﬂteri kendi
fonunu kendi yönetiyor. Yurtd›ﬂ›nda faizlerin
düﬂüklü¤ünden dolay› faiz getirisinin
yetmemesi nedeniyle bireysel yat›r›mc›lar
daha bir portföy yönetim ﬂirketlerine kay›yor.
Özel bankac›l›k müﬂterilerinden
bahsetmiyorum, onlar hem iyi hizmet al›yor
hem bu konunun üstünde daha bilinçli
duruyor.
Esas›nda tabana inip karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z
zaman bizim yat›r›mc›m›z Amerika’daki
yat›r›mc› kesiminden çok daha iyi düzeyde.
Avrupal› yat›r›mc› ise bizden biraz daha
yüksek. Sebebi de Abdurrahman Bey’in de
daha önce bahsetti¤i gibi birikim miktar› ve
yaﬂ›n yüksek olmas›. Tabii deneyim de
yüksek oldu¤u için Avrupal› yat›r›mc›n›n
bizim yat›r›mc›m›zdan daha iyi bir duruﬂu
var. Ama Amerika böyle de¤il. Portföy
yönetim ﬂirketlerine gitti¤imizde ise daha çok
kurumsal yat›r›mc›lar oldu¤u görülüyor.
Özellikle yurtd›ﬂ›nda böyle. Oralarda iﬂlem
yapan Türk müﬂterilerimiz de var.
“Yurtd›ﬂ›nda Türklerin ﬂu kadar yat›r›m› var”
deniyor, onlar herhalde vadesiz mevduatta
durmuyor. Esas›nda onlar o kadar iyi al›m
sat›m yapacak kapasitede ki… Demek ki
Türkiye’de de insanlar bu iﬂi biliyor. Ya da
yabanc› firmalar›n pazarlama güçleri çok iyi.
Abdurrahman Y›ld›r›m Baﬂka saiklerle de
olsa yurtd›ﬂ›na ç›km›ﬂ olabiliyor tasarruflar.
Mert Öncü Muhtemelen o ürünleri burada
bulamad›¤› için orda yat›r›m yap›yorlar.
Zaten biz de onun için bu kitleyi mümkün
oldu¤u kadar buraya çekmeye çal›ﬂ›yoruz.
Ama gördü¤ümüz kadar›yla bizim
yat›r›mc›m›z o kadar kötü de¤il. Özellikle ﬂu
an Türkiye’nin teknik imkanlar› o kadar iyi
ki, internet üzerinden istedi¤i dövizi alabilen,
istedi¤i paray› ç›kabilen, bonodan fona,
fondan dövize istedi¤i anda geçebilen bir
yat›r›mc› kitlesi var.
Abdurrahman Y›ld›r›m Ben özellikle 80
sonras› dönemde yüksek enflasyon, ona
ba¤l› olarak yüksek oynakl›k ve krizlere
ﬂerbetli olma anlam›nda Türk bankac›lar›n›n

uluslararas› alanda göstermiﬂ olduklar›
beceriye paralel, Türk yat›r›mc›s›n›n da ayn›
kabiliyette oldu¤unu düﬂünüyorum. Yani
olaylar içinden piﬂerek bu aﬂamaya geldiler.
Dolay›s›yla ileriki dönemde hakikaten temeli
olan, gelece¤i olan bir yat›r›m arac›
ç›kart›ld›¤› zaman da ona bir ilgi
olabilece¤ini düﬂünüyorum. Türk
yat›r›mc›s›n›n da bu aﬂamadan sonra kolay
yöntemlerle kand›r›l›p zarara u¤rat›lmas› art›k
kolay de¤il.
Okan Bayrak Ben müsaadenizle olaya
negatif taraf›ndan bakaca¤›m. OECD her y›l
“Doing Business” raporu haz›rlar. Tüm dünya
ülkelerini belirli kriterlere göre, belirli
konularda notland›r›r. Örne¤in bir ülkede
ﬂirket kurmak ne kadar kolayd›r, dava
açabilmek ne kadar kolayd›r gibi… Biz SPK

MERT ÖNCÜ
26 / 2010

olarak bu raporlar› takip etti¤imiz ve sorumlu
oldu¤umuz için biliyorum, kamuyu
ayd›nlatmada notumuz 10 üstünden 9.
Birçok Bat› Avrupa ülkesinden daha öndeyiz.
Ama ilk baﬂta söyledi¤im gibi sermaye
piyasalar› olarak ele al›rsak yat›r›mc› kültürü
çok geliﬂmedi¤i için yat›r›mc›lar›m›z kat›l›mc›
de¤iller. Mesela biz genel kurullara da
kat›l›yoruz. Yat›r›mc›lar›n genel kurullara
kat›l›m› neredeyse yok. Bunun nedenleri
halka aç›k oranlar›yla da iliﬂkili. Birisi zaten
ﬂirketin yüzde 80’ine sahipse, sizin genel
kurullara kat›lman›z›n çok da fazla önemi
olmuyor. Belki de bu ak›ﬂ aç›s›yla kat›lmay›
gerekli görmüyorlar. Ama baz› yerlerde,
mesela ‹zmir’de P›nar Grubu’nun genel
kurullar›nda çok küçük pay sahipleri bile
genel kurul kat›l›p haklar›n› savunuyor. Ama
onlar çok önceden o hisse senedini edinmiﬂ
ve bir sahiplenme söz konusu. Benzer
örnekler Karabük’te var. Örne¤in Erdemir’in
genel kurullar› salona s›¤m›yor…
Abdurrahman Y›ld›r›m Art›k hisse
senedine yat›r›m›n vadesi çok k›sald›. Yat›r›m
olarak de¤il, birkaç ayl›k oyun gibi
alg›lan›yor. Bu durum ﬂirkete ba¤l›l›¤› ve
ilgiyi de düﬂürdü. Bir de kayda de¤er
büyüklükteki hisse senetlerinde yabanc› pay›
çok yüksek. Onlar da genel kurullara
kat›lm›yor zaten. Yani yerli kiﬂisel yat›r›mc›
say›s› azald›. Mevcut ka¤›tlar› yabanc› kapatt›.
Bir de bölgesel baz› ﬂirketler var dedi¤iniz
gibi. Baz› ﬂirketleri de kaybettik.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu yat›r›mc›
bilinçlenmesinde önemli bir konu da portföy
ﬂirketlerinin, arac› kurumlar›n, bankalar›n
yönlendirmesi. Özgür Bey sizle devam
edelim. Burada iyi bir s›nav veriliyor mu?
Bazen arac› kurumlardaki kiﬂiler kendi
ellerindeki malzemeye göre yat›r›mc›y›
yönlendirebiliyor. Burada bir eksiklik var
m›d›r?
Özgür Temeler Biz yat›r›mc›n›n
bilgilendirilmesi konusunda hassas›z.
Aç›kças› di¤er bankalar›n da bu yönde
hareket etti¤ini düﬂünüyorum. Öncelikle
portföy yönetim ﬂirketlerine gelecek olursak,
tabii ki yönetilen fonlara olan ilginin
artaca¤›n› bekledi¤imiz bir konjonktürde,
portföy yönetim ﬂirketlerine olan ilginin de
artaca¤›n› düﬂünüyoruz. Zaten bu öngörüyle
de SPK yapt›¤› yeni düzenlemeyle (2008’de
ç›kan Portföy Saklama Kuruluﬂu Tebli¤i)
saklama yetki belgesi alan banka ve

kuruluﬂlar›n, portföy yönetim ﬂirketi
müﬂterilerinin k›ymetlerini saklama yetkisini
devretti. Bu da buna bir haz›rl›kt› esasen. ﬁu
an biz de saklama kuruluﬂu yetki belgesini
alm›ﬂ durumday›z ve piyasadaki baz› portföy
yönetim ﬂirketlerine hizmet veriyoruz. Evet
bu anlamda portföy yönetim ﬂirketlerine olan
ilginin artaca¤›n› düﬂünüyorum. Bankalara
bakt›¤›m›zda, bankalar›n hepsi sat›ﬂ
örgütlerini iyi bilinçlendirmeye ve
bilgilendirmeye çal›ﬂ›yorlar. Çünkü devrede
SPK var. Ayr›ca yat›r›mc›n›n yanl›ﬂ
yönlendirilmesi hiç istenmeyen,
arzulanmayan sonuçlar do¤urabiliyor.
Dolay›s›yla farkl› konjonktürlerde ne tür
yat›r›mlar yap›labilece¤i konusunda
bankalar›n art›s›n› ve eksisini müﬂteriye
aktarma konusunda yine de baﬂar›l›
olduklar›n› düﬂünüyorum.
Can Pamir Bu noktada uzun vadeli ve
verimli bir müﬂteri iliﬂkisinin sa¤lanabilmesi
için sizin bütün donan›m›n›zla, piyasa
takibiniz olsun, ürün bilginiz olsun,
yat›r›mc›y› do¤ru ve iyi biçimde
yönlendirmeniz ve bilgilendirmeniz laz›m.
Tabii ki her yapt›¤›n›z yönlendirme ve
bilgilendirmenin yüzde 100 do¤ru olmas›
mümkün de¤il. Zaten öyle olsa biz de
bankada çal›ﬂ›yor olmay›z, baﬂka yerlerde
oluruz. Fakat burada benim sektörde
gördü¤üm çeliﬂkili bir durum söz konusu
oluyor. Özellikle bir banka bir ürün ç›kard›¤›
vakit, e¤er merkezden o ürünün veya
hizmetin sat›lmas› konusunda bir bask›
olursa, banka çal›ﬂan›n veya müﬂteri
temsilcisinin uygun olmayan müﬂteriye yani
o risk getiri profiline uymayan müﬂteriye de
sat›ﬂ yapmak gibi bir çabas› olabiliyor.
Burada baz› s›k›nt›lar devreye girebiliyor.
Onun d›ﬂ›nda yat›r›mc›lara art›s›yla eksisiyle
her ﬂey anlat›l›yor çünkü burada e¤er siz bir
hata yaparsan›z kanuni birtak›m yapt›r›mlar›n
d›ﬂ›nda hem bankan›n kendisi hem
yat›r›mc›larla olan iliﬂkisi çok büyük zarar
görmüﬂ olur. Dolay›s›yla zaten banka veya
arac› kurum aya¤›nda bu sayd›¤›m
nedenlerden ötürü bir otokontrol
mekanizmas› var.
Burada Türk yat›r›mc›s›n›n fazla talepkar
oldu¤unu söyleyebilirim. Her ﬂeyi çok ince
detay›na kadar ö¤renip, art›s›yla eksisiyle
bilmek istiyorlar. Ama bazen de bu kadar
çok detay› ö¤reneyim derken büyük resmi
kaç›rabiliyorlar. E¤er anapara garantili bir
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üründen bahsetmiyorsak, yat›r›mc›n›n
kaybedebilece¤ini bilerek bu iﬂe giriyor
olmas› laz›m. Tabii ki kaybetmesini biz de
istemeyiz. Ama herkesin bu ihtimali göz
önünde bulundurarak girmesi laz›m.
Mümkün oldu¤u kadar da sa¤duyulu, sakin
ve sab›rl› bir ﬂekilde yaklaﬂmas› laz›m.
Çünkü biliyorsunuz piyasalar sürekli
dalgalan›yor. Çok kötü performans gösteren
portföylerin 2-3 gün bekleyerek çok iyiye
döndü¤ünü de gördük. Ama o s›rada yap›lan
baz› fevri hareketler çok da olumsuz
sonuçlar do¤uruyor. Özellikle döviz
piyasas›nda bunu çok s›k yaﬂ›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Peki Okan Bey size sormak
istiyorum. Son iki y›ld›r yurtd›ﬂ›nda kurulu
ﬂirketlerin online ortam› kullanarak yapt›klar›
birtak›m iﬂlemler var. Bir bölümü de
vatandaﬂlarda zarar yaratt›. Bu konuda
birtak›m önlemler al›n›yor. Bu konuda neler
söylersiniz? Kapal›çarﬂ› civar›nda baz›

OKAN BAYRAK
28 / 2010

Anadolu illerinde epey bir zarar yazanlar
olmuﬂ.
Okan Bayrak Do¤ru anlamak aç›s›ndan
soruyorum. Kastetti¤iniz san›r›m “Over the
counter” (tezgahüstü) iﬂlemler. Evet, bu tarz
birtak›m hesaplara arac›l›k edildi¤iyle ilgili
bilgiler var. Bu konuda çok da fazla
söyleyebilece¤im bir ﬂey yok.
Yapabilece¤imiz tek ﬂey buna yönelen
yat›r›mc›ya ihtiyac› olan ürünleri Türkiye’de
sunmak. Onunla ilgili de çok yak›nda
birtak›m geliﬂmeler olacakt›r. Ancak bu
sadece düzenleme yapmakla çözülecek bir
durum de¤il, çünkü talep de var.
Abdurrahman Y›ld›r›m Sorun oradaki
iﬂlemlerin kay›t alt›na girmemesi.
Okan Bayrak Orada asl›nda bir pazarlama
faaliyeti gibi gösterip kay›ttaym›ﬂ gibi
gösterilmeme ﬂeklinde bir problem var.
Sonuçta biz SPK olarak bir arac› kurumun
kay›t d›ﬂ›nda bir ﬂey yapmas›na zaten izin
vermeyiz. Belirli düzenlemeler olmak
kayd›yla “over the counter” iﬂlemlerin elbette
düﬂünülebilir olmas› da gerekiyor. Belki ﬂu
an itibar›yla böyle bir imkan yoksa da
sonuçta bu ekonominin bir kural›. E¤er legal
bir ﬂekilde önünü açmazsan›z yanl›ﬂ yollara
do¤ru gitmesi çok daha muhtemel.
M. Rauf Ateﬂ Benim sorular›m bu kadar.
Ekleme yapmak isteyenler varsa alabiliriz.
Okan Bayrak Unutmadan ﬂunu
ekleyeyim. Özel sektör tahvil piyasas›n›
konuﬂtuk ama son zamanlarda halka
aç›lmalarda da bir daralma var. Özelleﬂmenin
yapt›¤› büyük halka arzlar d›ﬂ›nda çok da
önemli bir halka aç›l›m olmad›. 300 küsur
civar›nda borsa ﬂirketi var. Bunu geliﬂtirmek
için adeta bir kampanya planlan›yor. ‹MKB,
SPK, TOBB, sanayi odalar› var bu iﬂin içinde.
Çal›ﬂtaylar yap›larak muhtemel ihraçç›lar ve
arac› kuruluﬂlarla bir araya gelinecek, “ne
yap›lmas› gerekiyor, hangi boﬂluklar›n nas›l
doldurulmas› gerekiyor” diye karﬂ›l›kl› bir
görüﬂ al›ﬂveriﬂi yap›lacak. Sonra illerde
toplant›lar düzenlenmesi düﬂünülüyor.
Muhtemel ihraçç› olabilecek kurumlarla,
onlar›n halka aç›lmas›n› engelleyen
sorunlarla ilgili ‹MKB ile bir proje
geliﬂtiriyoruz. Bu hemen y›lbaﬂ›ndan sonra
çok daha h›zlanacak. TOBB’la birlikte
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar da var. Bu krizden en
az›ndan kriz sonras›n› aﬂacak teﬂvik edici
unsurlarla ç›kmak istiyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Hepinize teﬂekkürler.
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ermaye piyasalar›nda belki de en
önemli konu bilgi ile fiyat iliﬂkisi üzerinedir. Yat›r›mc›lar al›m ve sat›m yapacaklar›nda, piyasada oluﬂan fiyata güvenmek ister. Öte yandan, mevzuatta temel
yaklaﬂ›m yat›r›mc›lar›n korunmas›na yöneliktir.
Peki ﬂirketlerin hisse senedi fiyatlar›n› neler etkiliyor? Finans teorisi, konuyu sistematik
ve sistematik olmayan faktörler kapsam›nda
ele al›yor. Bir piyasan›n genelini do¤rudan etkileyen faktörler sistematik faktörler; bunun
d›ﬂ›nda kalanlar ise sistematik olmayan faktörler grubunu oluﬂturuyor. Pratikte bak›ld›¤›nda;
söz konusu faktörlerin do¤ru bir bilgi ﬂeklinde ortaya ç›k›p ç›kmad›¤› önem kazan›r. Bu
anlamda, piyasan›n bilgi aktar›m›n mekanizmas›nda bir asimetri olmamas› beklenmelidir.
Aksi takdirde, piyasada faktör etkileri do¤ru
oluﬂmaz. Bir de; yat›r›mc›lar, ﬂirketlerin veya
kuruluﬂlar›n aç›klad›¤› bilgilerden ziyade, piyasa iﬂlemlerinin gidiﬂat›ndan etkilenebilirler.
Bir bak›ma bilgiye dayal› de¤il iﬂlem likiditesine dayal› hareket edebilirler.
Gerek 2001 y›l›ndaki Enron olay›, gerekse
2007-2008 y›llar›ndaki banka iflaslar›nda görüldü ki, ﬂirketler baz› bilgileri yat›r›mc›lar›yla
zaman›nda paylaﬂmayabiliyor, hatta bu konuda derecelendirme ve denetim ﬂirketleri de sorumlu tutuluyor.
ﬁirketlerin kamuoyuna bilgi vermelerine
ba¤l› olarak pratik içerikli olan çok say›da
akademik çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Hiçbir haberin
olmad›¤› dönemler seçilerek fiyat hareketlerinin bilgi olmayan ortamda ise, nas›l ve neden
de¤iﬂti¤i de araﬂt›rmalara konu olmuﬂtur. Son
olarak literatüre bir katk› olmas› itibar›yla Quantitative Finance dergisinde yay›nlanan makalede “Hisse Senedi Piyasalar›nda Bilgi Yoktur Aç›klamas›n›n ‹çerdi¤i Bilgi” incelenmiﬂtir
(*). ‹MKB’de iﬂlem gören hisse senetlerinin fiyat ve iﬂlemlerinde anormal de¤iﬂiklikler gözlenmesi halinde, ‹MKB ilgili ﬂirketlere, kamuya aç›klanacak özel bir durumlar› olup olmad›¤›na iliﬂkin soru soruyor. Çal›ﬂmada benzer
durumdaki 592 gözlemi kapsayan analiz yap›l›yor. Ortaya konulan bulgulara göre, “ﬂirketlerin özel bir durumumuz yoktur” aç›klamalar›n›n piyasada kendi baﬂ›na özel bir bilgi hali-

ne geldi¤ini gösteriyor. Zira, aç›klamalardan
önceki 5 gün boyunca ve aç›klama sonras›nda (90 gün) normal d›ﬂ› getiri ya da kay›plar
dikkati çekiyor. 592 gözlemi haber öncesinde
“pozitif aﬂ›r› getiri olanlar” ve “negatif aﬂ›r› getiri olanlar” olmak üzere iki gruba ay›rd›¤›m›zda pozitif olanlarda; aç›klama sonras›nda yükseliﬂin derhal durdu¤u, ancak hemen bir düzeltmenin ise oluﬂmad›¤› belirleniyor. Negatif
olanlarda ise, aç›klama sonras›nda negatifli¤in, h›z›n›n azalarak da olsa, devam etti¤i gözleniyor. Burada bir düzeltme de olmuyor.
Pratik olarak örnek verirsek; bir ﬂirketin
hissesi 5 gündür piyasaya göre relatif düﬂüﬂ
gösteriyor. Aç›klanan hiçbir haber de yok.
Böyle bir durumda Borsa, ilgili ﬂirketten özel
bir durumu olup olmad›¤›n› belirtmesini istiyor. ﬁirket de “bir durum” olmad›¤›n› resmi
olarak bildiriyor. Bu ne anlama gelmeli asl›nda? Kötü beklenen bir durum vard›; ﬂirket ise
bir anlamda kötü bir durum olmad›¤›n› ifade
etti. Normalde ne beklenir? Fiyat düﬂüﬂü dursun, hatta hisse boﬂuna de¤er kaybetmiﬂ, h›zla al›ma girilsin ve düzeltme gerçekleﬂsin.
Ama pratikte böyle olmam›ﬂ. ﬁirket hissesi relatif olarak düﬂüﬂe devam etmiﬂ. Buras› ilginç!
Yat›r›mc›lar›m›z için basit bir ç›kar›m ne olabilir? Örne¤in, hisse fiyat› h›zla düﬂerken ilgili
ﬂirket “özel bir durumu olmad›¤›n›” beyan ediyor. Elinizde bu hisse var ise satmay› düﬂünmek mant›kl› gibi görünüyor, zira analizlere
göre düﬂme e¤ilimi devam edebilecek.
Çal›ﬂmada, piyasan›n bilgi ﬂeffafl›¤›na yeterince ulaﬂmamas›n›n önemli rol oynad›¤› ifade
edilirken; iﬂletmelerin özellikle kötü say›labilecek haberlerini gecikmeli olarak aç›klama
e¤iliminde oldu¤u öne ç›kar›l›yor. Öte yandan, “özel durum yoktur” aç›klamas›n›n hemen öncesindeki aﬂ›r› getirilerle sonras›ndaki
getiri oluﬂumlar› aras›nda anlaml› iliﬂki saptan›yor. Bir anlamda; piyasada bilginin etkin yay›lmamas› ve hisse senetlerinin yeterince likit
ve derin iﬂlemlerinin olmamas› nedeniyle piyasada manipülatif iﬂlemlerin artmas› olas›l›¤›
yüksek görülebilir.
(*) Erdogan, Oral, Yezegel, Ari, (2009)
“News of No News in Stock Markets”,
Quantitative Finance, Vol.9, Iss. 8, 897-909.
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riz döneminde yat›r›mc›n›n yüzünü
güldüren araçlardan biri de hisse
senedi piyasas› oldu. ‹MKB Ulusal100 Endeksi 2009 y›l› sonunda
y›lbaﬂ›na oranla TL baz›nda yüzde 87, dolar
baz›nda ise yüzde 88 art›ﬂ gösterdi. ‹ﬂlem
hacmi 1.04 milyar dolardan 1.25 milyar
dolara yükseldi. Ancak ‹MKB Baﬂkan›

Hüseyin Erkan’›n dikkat çekti¤i bir
dengesizlik var. Çünkü toplam portföyde
yüzde 90’l›k paya sahip olan kesim, toplam
yat›r›mc› say›s›n›n sadece yüzde 0,4’ünü
oluﬂturuyor. Erkan, bu dengesizli¤in
piyasaya olan güvenin tesisi, yat›r›mc›lar›n
teﬂvik edilmesi ve koruyucu önlemlerin
artmas›yla düzelece¤ini belirtiyor ve ekliyor:

Kriz sonras› dönemde yat›r›mc› profili de yat›r›m›n yönü de yeniden
ﬂekilleniyor. Türk yat›r›mc›s› geleneksel yat›r›m araçlar› olan alt›n ve
dolardan vazgeçmese de yeni dönemde farkl› enstrümanlara
yönelece¤inin sinyallerini veriyor. Bu enstrümanlardan biri de borsa.
2001 krizinde a¤›r darbe alan ve borsaya küsen yerli yat›r›mc› yeniden
dönüyor. Zaten rakamlar da son dönemde borsaya olan ilginin artt›¤›n›
gösteriyor. 2007 y›l›nda 940 bin 766 olan yat›r›mc› say›s›, 2009
y›l›nda 1 milyon s›n›r›n› aﬂm›ﬂ durumda. Ancak ‹MKB Baﬂkan› Hüseyin
Erkan, borsaya olan bu ilginin devam› için yat›r›mc›y› koruyucu ve teﬂvik
edici önlemlerin art›r›lmas›n›n ﬂart oldu¤unu vurguluyor.

“2001’DE KAÇAN YERL‹
YATIRIMCI GER‹ DÖNÜYOR”
“Krizin etkilerinin ortadan kalkmas›na
paralel olarak hisse senetleri piyasas›na olan
bu yat›r›mc› e¤iliminin önümüzdeki
dönemde de devam edece¤ini
düﬂünüyorum.”
‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan ile kriz
sonras› dönemde hisse senedi piyasas›n›n
gelece¤ini, yat›r›mc› profilini ve
önümüzdeki dönemde ‹MKB’nin hayata
geçirece¤i projeleri konuﬂtuk:
Yüksek faiz ortam›n›n ortadan
kalkmas›yla yat›r›mc› yüzünü yeni yat›r›m
araçlar›na çevirdi. Alt›n›n h›zl› yükseliﬂi de
bu süreçte etkili oluyor. Bu yeni ortam,
hisse senedi piyasas›na nas›l yans›yor?
Türkiye’de ve dünyada faiz oranlar›n›n
düﬂmesi ve alt›n baﬂta olmak üzere emtia
fiyatlar›n›n artmas› hisse senedi piyasalar›na
bir geri dönüﬂ olmas›na neden oldu. Bu
yöneliﬂ, yaﬂanan global finansal krizden
nispeten daha az etkilenen geliﬂmekte olan
ülkelerin piyasalar›nda daha bariz bir
ﬂekilde ortaya ç›kt›. Nitekim, bunun sonucu
olarak ‹MKB Ulusal-100 Endeksi 2009 y›l›
sonunda y›lbaﬂ›na oranla TL baz›nda yüzde
87, dolar baz›nda ise yüzde 88 art›ﬂ
göstermiﬂ, günlük ortalama iﬂlem hacmi ise
1.04 milyar dolardan 1.25 milyar dolara
ç›km›ﬂt›r. Krizin etkilerinin ortadan
kalkmas›na paralel olarak hisse senetleri
piyasas›na olan bu yat›r›mc› e¤iliminin
önümüzdeki dönemde de devam edece¤ini
düﬂünüyorum.
Portföy büyüklükleri aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ‹MKB’de yat›r›mc› profilinde
de¤iﬂiklik var m›?
Portföy büyüklükleri aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, toplam yat›r›mc›lar›n yüzde
35’inin düﬂük bakiyeli ve aktif olmayan
hesaplarda yo¤unlaﬂt›¤› gözleniyor. Buna
karﬂ›l›k en büyük portföy büyüklü¤üne
sahip olan yat›r›mc› say›s›n›n, toplam
portföy büyüklü¤ü içinde yüzde 90’l›k pay›
var. Ancak bu yüzde 90’l›k paya sahip olan

kesim, toplam yat›r›mc› say›s›n›n sadece
yüzde 0,4’ünü oluﬂturuyor. Portföy de¤eri
büyüklü¤ü ile yat›r›mc› say›s› aras›ndaki bu
dengesiz da¤›l›m›n düzeltilmesi ve yeni
yat›r›mc›lar›n piyasaya çekilebilmesi için ise
halka arzlar›n art›r›lmas› ve ürün
çeﬂitlili¤inin sa¤lanarak riskten korunma
imkanlar›n›n fazlalaﬂt›r›lmas› gerekiyor. Bu
da söz konusu yat›r›mc› kitlesinin borsada
iﬂlem yapmas›n› teﬂvik edici ve küçük
yat›r›mc›y› koruyucu önlemlerin al›nmas› ve
etkin olarak uygulanmas› ile
baﬂar›labilecektir.
2001 krizinde kaçan yerli yat›r›mc›lar
geri geliyor mu?
Sermaye piyasalar›ndan 2001 krizinden
sonra kaçan yat›r›mc›lar yavaﬂ yavaﬂ geri
gelmeye baﬂlad›. Bunda, global piyasalarda
yaﬂanan tüm olumsuz geliﬂmelere karﬂ›n
Türkiye’deki finansal piyasalar›n istikrarl›
seyretmesi ve piyasay› bozucu hareketlere
karﬂ› düzenleyici kurumlar taraf›ndan
an›nda tepki verilmesi var.
Ayr›ca vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri, borsa
yat›r›m fonlar›, anapara korumal› fonlar gibi
yeni yat›r›m araçlar›n›n ortaya ç›kmas›,
menkul k›ymetlerin kaydileﬂtirilme
çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›yla gerçekleﬂtirilmesi,
hisse senedi piyasas›nda yerli-yabanc›
yat›r›mc›lar aras›ndaki vergisel farkl›l›¤›n
giderilmiﬂ olmas› ve Halk Bankas›, Türk
Telekom gibi büyük boyutlu halka arzlar›n
baﬂar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas›n›n da
önemli rolü bulunuyor.
Bir rakam vermek gerekirse, 2007 y›l›nda
hisse senetleri piyasas›ndaki yat›r›mc› say›s›
940 bin 766 iken, 2008 y›l›nda 989 bin
983’e, 2009 y›l›nda ise 1 milyon 3 bin
337’ye ç›km›ﬂt›r. Özellikle son 2 y›lda
yat›r›mc› say›s›nda görülen bu art›ﬂta
yukar›da dile getirilen olumlu geliﬂmelerin
de pay› bulunuyor.
2010 y›l› ‹MKB ﬂirketleri ve halka arzlar
aç›s›ndan nas›l geçecek? Bu konuyla ilgili
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yürüttü¤ünüz faaliyetler hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Bildi¤iniz gibi, içinden geçmekte
oldu¤umuz global finansal kriz baﬂta
finansal kuruluﬂlar olmak üzere tüm
ﬂirketler kesimini olumsuz etkiledi. Bu
geliﬂmeler sonucunda, bankalarla s›k› kredi
iliﬂkisi içinde bulunan büyük ﬂirketler ve
kredi olanaklar› zaten dar olan KOB‹’ler
ciddi s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›, yeni
finansman kaynaklar› aray›ﬂ› içine girdiler.
Bu aç›dan bak›l›rsa, daha düﬂük maliyetli
bir finansman temin yöntemi olan halka
arzlar söz konusu ﬂirketler için önemli bir
aç›l›m noktas› oluﬂturmaktad›r.
Di¤er taraftan, 2008 A¤ustos ay›nda
‹MKB’nin giriﬂimiyle TOBB, SPK, ‹MKB ve
TSPAKB aras›nda “Sermaye Piyasas›
Kurumlar›-TOBB ‹ﬂbirli¤i Protokolü”
imzaland›. Bu protokolle baﬂlayan
çal›ﬂmalar, 19 Ekim 2009 tarihinde
Borsam›zda, protokole imza koyan tüm ilgili
kurumlarla birlikte, 33 ticaret ve sanayi
odas› ve borsas› üst düzey yöneticilerinin
iﬂtirakiyle geniﬂ kat›l›ml› olarak
gerçekleﬂtirilen “Halka Arz Seferberli¤i”
toplant›s›yla önemli bir ivme kazand›.
Önümüzdeki y›llarda benzer toplant›lar›
farkl› illerimizdeki sanayi ve ticaret odalar›
ile birlikte ortaklaﬂa gerçekleﬂtirmeye devam
edece¤iz. Ayr›ca, 2010 May›s ay› baﬂ›nda
‹stanbul’da, ﬂirketler, özel sermaye ﬂirketleri,
ba¤›ms›z denetim, dan›ﬂmanl›k ve hukuk
ﬂirketleri, kurumsal yat›r›m örgütlerinin de
kat›l›m›yla bir halka arz zirvesi
gerçekleﬂtirece¤iz. Bu noktada ﬂunu da
memnuniyetle ifade etmek isterim ki, ortaya
koydu¤umuz bu çabalar ﬂirketleri de
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harekete geçirmiﬂ ve halka arz konusunda
bilgilenmek üzere bizimle irtibata geçen
ﬂirket say›s› artm›ﬂt›r.
Önümüzdeki y›l piyasalar›
etkileyebilecek önemli iç ve d›ﬂ faktörler
neler olacak?
Önümüzdeki y›l piyasalar›
etkileyebilecek önemli d›ﬂ faktörlerin
baﬂ›nda krizden etkilenen finansal
kurumlar›n toparlama çabalar›n›n sonuç
verip vermeyece¤i geliyor. Bu çabalar›n
olumlu sonuç vermesi ve reel sektör
ﬂirketlerini rahatlatmas›, ülkemizi de olumlu
etkileyecektir. Bu noktada, Birleﬂik Arap
Emirlikleri ve Yunanistan gibi ülkelerde
yaﬂanan son geliﬂmeler toparlanma
sürecinin biraz daha zaman alaca¤›n›n
iﬂaretlerini veriyor. Türkiye’de ise ekonomik
ve siyasi istikrar›n devam›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›
geliﬂmelere yönelik at›lan ad›mlar›n
sonuçlar› ve TBMM’de görüﬂülen Türk
Ticaret Kanunu ve yeni haz›rlanan Sermaye
Piyasas› Kanunu’nun hayata geçirilmesi
önemli belirleyici dinamikler olacakt›r.
Sizce 2010 y›l›nda hisse senedi
piyasas›nda hangi sektörlere ilgi artacak?
Bu soruya, hisse senetleri piyasas›
aç›s›ndan de¤il de genel olarak sektörlerde
yaﬂanan geliﬂmeleri dikkate alarak cevap
vermek daha do¤ru olur diye düﬂünüyorum.
Biliyorsunuz son dönemde enerji, lojistik,
telekomünikasyon, biliﬂim, nano-teknoloji,
ilaç sanayi gibi sektörler hem konjonktürel
olarak hem özel sermaye yat›r›mlar› ve
ﬂirket birleﬂmeleri aç›s›ndan ön plana
ç›k›yor. Bunun yan› s›ra yaﬂamakta
oldu¤umuz krizin etkilerinin hafiflemeye
baﬂlamas›na paralel olarak, Türkiye’nin

TAVS‹YELER‹

Bugün gelinen noktada yatırımcı nasıl bir strateji belirlemeli? Hisse senedi yatırımcısı ne
yapmalı? Küçük yatırımcıya önerileriniz neler?
Faizlerin düşme eğilimi gösterdiği bu dönemde yatırımcılara tavsiyem, hisse senetleri
piyasasına orta-uzun vadeli yatırım yapmaları ve tek tek hisse senetlerine yatırım yapmak yerine,
borsa yatırım fonları, diğer yatırım fonları, anapara korumalı fonlar gibi portföy çeşitlendirmesine
imkan veren enstrümanları tercih etmeleridir. Bunu yaparken aracı kurumlar ve portföy yönetim
şirketlerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Ayrıca, önümüzdeki yıl hisse senetleri piyasasında
işlem görmeye başlayacak olan varantlar da portföy çeşitlendirmesi açısından yatırımcılara farklı
bir yatırım alternatifi olabilir. Küçük yatırımcılara bir başka tavsiyem de olumlu-olumsuz olarak
ortaya çıkan ani piyasa gelişmelerine reaksiyoner tepkiler vermemeleri ve sakin değerlendirmeler
yaptıktan sonra yatırım stratejilerini uygulamaya koymalarıdır.
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göreceli olarak avantajl› oldu¤u otomotiv,
tekstil gibi sektörlerin de iyi bir performans
göstermesi beklenebilir.
‹MKB’ye yeni yat›r›mc› kazand›rma ve
mevcut yat›r›mc›lar› koruma ad›na neler
yap›yorsunuz? Yeni projeleriniz neler
olacak?
Yat›r›mc› say›s›n› art›rmaya yönelik
olarak; yeni piyasalar›n aç›lmas›, yeni
ürünlerin geliﬂtirilmesi, piyasay› bozucu
hareketlerin önüne geçici tedbirlerin
al›nmas› ve tan›t›m ve bilgilendirmeye
yönelik çal›ﬂmalar›m›z›n art›r›lmas›

konular›nda yo¤un çabalar›m›z var. 2010 y›l›
ilk çeyre¤inde KOB‹ niteli¤indeki ﬂirketlerin
kolay finansman teminine imkan verecek,
daha esnek kotasyon ﬂartlar› taﬂ›yan Geliﬂen
‹ﬂletmeler Piyasas›’n› devreye alaca¤›z.
Di¤er taraftan, Hisse Senetleri Piyasas›’nda
iﬂlem gören menkul k›ymet yat›r›m
ortakl›klar›, gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›,
giriﬂim sermayesi yat›r›m ortakl›klar› ve
borsa yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerinin de
ayr› bir pazarda (Kurumsal Ürünler Pazar›)
iﬂlem görecek ﬂekilde yap›land›rd›k. 2010
y›l› ilk çeyre¤inde Hisse Senetleri
Piyasas›’nda iﬂleme açmay› planlad›¤›m›z
önemli bir ürün de varantlar. Bu ürünün de
önemli bir yat›r›mc› kitlesine hitap edece¤ini
düﬂünüyoruz.
Hisse senedi ve hisse senedi endeksi
üzerine vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinin iﬂleme
aç›lmas›n› da planl›yoruz, ancak bu konuda
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun onay›
gerekiyor. Tahvil ve Bono Piyasas›’nda ise
özellikle faiz oranlar›n›n düﬂmesinden sonra
özel sektör tahvilleri ve finansman
bonolar›n›n iﬂlem görebilece¤i uygun bir
ortam oluﬂtu. ﬁirketler kesiminden gelecek
tahvil ve finansman bonosu ihraç talepleri
ile birlikte bu piyasam›z›n daha da
canlanmas›n› bekliyoruz. Özel sektör
taraf›ndan ihraç edilecek borçlanma
araçlar›n›n ihraç iﬂlemlerinin Tahvil ve Bono
Piyasas› bünyesinde yap›labilmelerini
teminen, “Tahsisli ‹hraç Pazar›” ad› alt›nda
yeni bir pazar aç›lmas› da planlanmakta.
Önümüzdeki döneme iliﬂkin yeni
projelerimiz içinde ilk s›ray›, di¤er borsalar
ve ilgili kuruluﬂlarla beraber bir teknoloji
platformu oluﬂturmak ve operasyon ﬂirketi
kurmak al›yor. ‹MKB’nin hedefi bu platform
üzerinden, Türk Sermaye Piyasas›’nda spot
ve vadeli piyasalarda iﬂlem gören ürünlerin
tek bir eriﬂim noktas›ndan ulaﬂ›larak iﬂlem
görmesine imkan sa¤layabilecek bir ortam›n
oluﬂturulmas›na önderlik ederek Türk
Sermaye Piyasas›na dünya ölçe¤inde bir
rekabet avantaj› kazand›rmak. Bu proje ile
bir taraftan ortak bir elektronik al›m-sat›m
platformu kurarken, di¤er taraftan da ortak
teminatland›rma, entegre risk yönetim ve
gözetim sistemi oluﬂturmay› planl›yoruz. Bu
projenin gerçekleﬂtirilmesi ile birlikte
‹stanbul’un global bir finans merkezi haline
gelme hedefine de katk› sa¤lamay›
amaçl›yoruz.
2010 /
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2010’DA P‹YASALARI
NELER BEKL‹YOR?
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009 y›l›n›n, küresel ekonomik krizin
yerli yat›r›mc›lar üzerinde yaratt›¤› ve
yarataca¤› sonuçlar›n tespitini yapabilmek için erken bir y›l oldu¤u görüﬂündeyim. Öncelikle bu krizin yat›r›m al›ﬂkanl›klar› üzerinde çok önemli geliﬂmelere ortam
haz›rlad›¤›n› belirtmek isterim. 2009 y›l›nda,
yerli yat›r›mc› tasarruflar›n› a¤›rl›kl› olarak
mevduat, hazine bonosu, devlet tahvili, yat›r›m fonlar›, alt›n ve s›n›rl› oranda artan bir ﬂekilde türev ürünlerde de¤erlendirdi. Yerli yat›r›mc›lar neredeyse 30 senedir çok yüksek faiz
ortam›nda yat›r›mlar›na yön vermeye al›ﬂt›lar.
Geçti¤imiz y›l ise derin bir kriz yaﬂanmas›na ra¤men önceki krizlerin aksine ve al›ﬂ›lm›ﬂ›n tersine, Türkiye’de faizler çok h›zl› bir ﬂekilde ve düzenli olarak düﬂtü. Dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n ﬂu an gözlemledikleri tarihi düﬂük
seviyelerdeki faizlerin kal›c› oldu¤u konusunda ikna olmalar› belli bir zaman alacakt›r. Bunun son derece do¤al oldu¤unu düﬂünüyorum. Zamanla bu düﬂük reel ve nominal faiz
seviyelerinin kal›c› oldu¤u görüﬂü hakim olacakt›r.
Bu görüﬂün hakim olmas›yla da yat›r›mc›lar›n yat›r›m al›ﬂkanl›klar›nda çok radikal ve
kal›c› de¤iﬂikliler gözlemleyece¤iz. Bu de¤iﬂikliklerden detayl› olarak bahsetmeden önce
yerli yat›r›mc›lar›n hali haz›rdaki portföy kompozisyonuna de¤inmekte yarar görüyorum.
Yerli yat›r›mc›lar hali haz›rda yaklaﬂ›k 500
milyar dolarl›k portföy büyüklü¤üne sahiptir.
Bu portföyün 200 milyar dolarl›k bölümü TL
cinsi mevduat, 100 milyar dolarl›k bölümü yabanc› para cinsi mevduat, 100 milyar dolarl›k
bölümü alt›n, 50 milyar dolarl›k bölümü hazine bonosu ve devlet tahvili, 20 milyar dolarl›k
yat›r›m fonu ile 6 milyar dolarl›k emeklilik fonu ve yaklaﬂ›k 20 milyar dolarl›k k›sm› hisse
senedidir. Görüldü¤ü üzere, sabit getirili enstrümanlar›n a¤›rl›¤› oldukça yüksek. Buna
mukabil yat›r›m fonu, emeklilik fonu ve hisse
senedi yat›r›mlar›n›n genel portföy içindeki
a¤›rl›klar› oldukça düﬂüktür.
Düﬂük faizlerin yerli yat›r›mc›lar›n yat›r›m
kararlar›n› ne yönde etkilemesini bekledi¤imiz
konusuna gelirsek... Görüﬂüm; genel olarak
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yat›r›mc› profilindeki de¤iﬂim, sabit getirili yat›r›m araçlar›ndan de¤iﬂken getirili ve profesyonel yard›m gerektiren yat›r›m araçlar›na geçiﬂ ﬂeklinde kendini gösterecektir.
Ana baﬂl›klar halinde s›ralarsak; düﬂük risk
profilindeki yat›r›mc›lar›n tahvil ve bono fonlar›na yönelmesi, ortalama mevduat vadesinde
art›ﬂ, getiri garantili ve anapara korumal› fonlara talebin artmas›, A Tipi yat›r›m fonlar›na talebin artmas›, hisse senedi yat›r›mlar›na talebin artmas›, opsiyonlu mevduat, DCD ve türev
ürünlere talebin artmas›, alt›n ve di¤er de¤erli
madenlere ilginin artarak devam etmesi, vadeli iﬂlemler piyasas›n›n hacminin ve yat›r›mc›
say›s›n›n h›zl› bir ﬂekilde artmas› ﬂeklinde olacakt›r.
Bahsetti¤imiz bu büyük de¤iﬂimin ilk sinyallerini 2009’da almaya baﬂlad›k.2009’da, garantili ve korumal› fonlar çok talep gördü,
emeklilik fonlar› ise yüksek bir büyüme gösterdi. A tipi yat›r›m fonlar›yla bono ve tahvil
fonlar›na yüklü giriﬂler gözlemledik ve opsiyonlu mevduatlar alternatif getiri arayan yat›r›mc›lar›n tercihi oldu.
Türk sermaye piyasalar›na gelirsek… 2009
y›l›nda TL’nin en az de¤er kazanan geliﬂmekte olan ülke para birimlerinden biri olmas› ve
döviz sepetinin halen tarihi yüksek seviyelerine yak›n olmas› sebebiyle TL’nin 2010 y›l›nda
güçlü kalmas›n› bekliyoruz. Faizlerin 2009’daki en düﬂük seviyelerinin alt›na gerilemeyece¤ini düﬂünüyoruz. Ancak buna ra¤men yükseliﬂ de s›n›rl› kalacakt›r.
Mevduat faizlerindeki düﬂüﬂün de duraca¤› görüﬂündeyiz. MB politika faizine paralel
olarak yükseliﬂ bekliyoruz. ‹MKB taraf›nda ise
halen yükseliﬂ potansiyeli oldu¤una inan›yoruz. Ekonomik büyüme, tarihi düﬂük faiz seviyeleri, global piyasalarda yeniden artan risk iﬂtah› ve en önemlisi di¤er geliﬂmekte olan ülkelere göre oldukça ucuz gördü¤ümüz
‹MKB’nin cazip oldu¤u görüﬂündeyiz. Önceki
tarihi yüksek seviyelerinin üzerinde bir hedef
belirlemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
K›saca 2010 y›l›n›n küresel krizin yaralar›n›n sar›lmaya devam edece¤i ve 2009’dan daha iyi bir y›l olaca¤› kan›s›nday›m.
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