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aynaklar›m›z yeterli olmad›¤› için...” diye baﬂlar pek çok konuﬂma. Kamuda, yeterli
hizmet götürülememesinin, özel sektörde ise yeterli geliﬂme ve büyüme
sa¤lanamamas›n›n, rekabet gücünü art›ramaman›n gerekçesi olarak gösterilir kaynak k›tl›¤›...
Ülkemizde ﬂirketlerin finansman ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› söz konusu oldu¤unda ço¤u zaman
geleneksel yöntemler akla gelir. Ticari bankac›l›kta kredi, finansal kiralama, yat›r›m bankac›l›¤›nda
halka arz gibi...
Oysa, ﬂirketlerin finansman ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilece¤i alanlar oldukça geniﬂ. Hem ulusal hem
de uluslararas› ölçekte, bu ihtiyaçlara yönelik çok çeﬂitli finansal
enstrümanlar ve yöntemler söz konusu. ‹ﬂ Yat›r›m ve Capital
Dergisi olarak, bu konuda ülkemizde ciddi bir bilgi eksikli¤i
oldu¤u ortak tespitimizden hareketle, Geniﬂ Aç›’n›n üçüncü
say›s›n› bu konuya ay›rmaya karar verdik.
Geleneksel yöntemlerin ötesinde, ancak çok az kiﬂi ve
kuruluﬂ taraf›ndan bilinen alternatif finansman kaynaklar› ve
yöntemleri hakk›nda bir çal›ﬂma yapmak istedik. Belki bu
sayede ﬂirketler, bak›ﬂ aç›lar›n› geniﬂletip projelerinde en uygun finansman yöntemini kullanabilme
ﬂans›na sahip olacaklard›r.
Gelecek say›da, yeni bir konuda buluﬂmak üzere...
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Capital Dergisi, ‹ﬂ Yat›r›m iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirdi¤imiz “Geniﬂ
Aç›” dergisinin üçüncü say›s›n›n konusu, “Alternatif Finansman
Yöntemleri” oldu. Türkiye’de büyümek isteyen ﬂirketleri ilgilendiren
en önemli konular›ndan biri kuﬂkusuz finansman ihtiyac›.
Enflasyonun düﬂtü¤ü yeni bir ekonomik iklime girdi¤imiz ﬂu
dönemlerde, “Alternatif Finansman Yöntemleri” daha fazla
konuﬂulmaya baﬂland›. Bu yöntemlerin bilenenlerinin yan› s›ra, çok
tan›nmayanlar› da var. Baz›lar›n›n ise nas›l kullan›laca¤› konusunda
tereddütler var. Ayr›ca, pek çok
“Alternatif Finansman
Yöntemi” önümüzdeki dönemde
gündeme gelecek. ‹ﬂte Geniﬂ
Aç›, bu konunun uzmanlar›n› bir
masa etraf›nda toplad›, konuyu
her yönüyle tart›ﬂt›.
Moderatörlü¤ünü Capital
Dergisi Yay›n Direktörü M. Rauf
Ateﬂ’in yapt›¤› Geniﬂ Aç›
toplant›s›na; Sermaye Piyasas›
Kurulu Kurumsal Yat›r›mc›lar
Dairesi Baﬂkan› ‹brahim
Dönmez, Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› Kurumsal Pazarlama
Müdürü Burak Akgüç, Kuveyt
Türk Evkaf Finans Kurumu
Yat›r›m Bankac›l›¤› Müdürü
Arda Akarsu, ‹ﬂ Giriﬂim
Sermayesi Genel Müdür
Yard›mc›s› Murat Özgen, ‹ﬂ
Yat›r›m Genel Müdürü ‹lhami
Koç ve ‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdür
Yard›mc›s› Murat Kural kat›ld›.
‹ﬂte önemli konular›n ortaya
ç›kt›¤› “Alternatif Finansman
Yöntemleri” toplant›s›...
2004 /
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M. Rauf Ateﬂ Ben herkese Capital dergisi
ad›na hoﬂ geldiniz diyorum. Bu ‹ﬂ Yat›r›m ile
birlikte düzenledi¤imiz üçüncü toplant›.
Amac›m›z, Türkiye’nin gündemindeki baz›
konulara dikkat çekmek. Bu konular› tart›ﬂ›p,
bir dergide toplamak, böylece okuyucular›m›za,
yat›r›mc›lara ve iﬂadamlar›na bir bak›ﬂ aç›s›, bir
vizyon sa¤lamak.
Bu toplant›lar›n ilkinde “kurumsal yönetimi”
iﬂledik. Güzel bir çal›ﬂma oldu. Ard›ndan,
özelleﬂtirme konusunu ele ald›k. Bu
toplant›m›zda da, alternatif finansman
yöntemlerini ele alal›m istedik. Tart›ﬂmaya
geçmeden önce ‹lhami Koç Bey’den bu araçlar
nelerdir; bize o konuda bilgiler vermesini
isteyelim.
‹lhami Koç Alternatif finansman yöntemleri
deyince biz ne anl›yoruz? ﬁimdi ﬂirketlerin
cephesinden bakacak olursak, ﬂirketlerin
bilançosunun pasifini düﬂünelim. Normal
ﬂartlarda ﬂirketlerin kendi faaliyetlerinin
finansman yöntemleri var. Geleneksel
finansman yöntemleri var. Pasifin borçlar
bölümünde yer alan banka kredileri var.
Geleneksel olarak Türkiye’de ﬂirketler
kendilerini k›sa vadeli banka kredileriyle
finanse ediyorlar. Öz kaynak taraf›na
geliyorsunuz pasifin. Öz kaynak taraf›nda da
a¤›rl›kl› olarak halka arzlar yer al›yor. Halka
arzlarla kendini finanse etmesi... Esasen bunun
d›ﬂ›ndaki yöntemleri biz alternatif finansman

‹BRAH‹M DÖNMEZ “Piyasalar›m›zda kurumsal
yat›r›mc› eksikli¤i var. Çok önemli ölçüde
hissedilir düzeylerde. Biraz önce toplam
menkul k›ymet stoklar› içerisinde kamunun
ve özel sektörün pay›n› verdim. Bir de Gayri
Safi Milli Has›la (GSMH) içerisinde, bu asl›nda
finansal piyasalar›n derinli¤iyle de alakal› bir
kavram. O oranlar› da vermek laz›m,
tart›ﬂma anlam›nda. 2003 sonu itibar›yla özel
sektör sermaye piyasas› araçlar›n›n
GSMH’deki pay› yüzde 5,1’imiﬂ. Kamu
kesimininse yüzde 55,3’müﬂ. Genelde içinde
bulundu¤umuz finansal ortam devletin
yo¤un borçland›¤›, kamu borçlanma
gere¤inden dolay› toplanabilir, tasarruf
edilebilir fonlar›n ço¤unu çekti¤i, dolay›s›yla
özel sektör araçlar›n›n bu rekabet karﬂ›s›nda
zay›f durumda kald›¤› bir finansal ortam.
ﬁimdi bu finansal ortamda alternatif finansal
araçlar nelerdir dedi¤imizde, bu kapsam
çerçevesinde tart›ﬂmak gerekir diye
düﬂünüyorum ben.”
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yöntemleri olarak adland›rabiliriz diye
düﬂünüyorum. Bunun içinde neler var? Mesela
borçlanma taraf›na bakacak olursak,
uluslararas› piyasalardan sa¤lanan birtak›m
kaynaklar var. ‹ﬂte bunlar, uluslararas›

kuruluﬂlar›n, Avrupa Yat›r›m Bankas›’n›n,
Dünya Bankas›’n›n, benzeri birtak›m
uluslararas› kuruluﬂlar›n sa¤lad›¤› krediler var;
mesela bunlar› kullan›yorlar. ‹kincisi, yine
kamu kapsam›nda düﬂünebilece¤imiz,
KOB‹’lere yönelik KOSGEB’in
sa¤lad›¤› birtak›m imkanlar var. Keza
yine borçlanma kapsam›nda
düﬂünülebilecek, uluslararas›
piyasalardan sa¤lanan Eurobond
ihraçlar› var. Eurobond ihraçlar›yla
finansman›n sa¤lanmas› var. Bunun
d›ﬂ›nda hisse senedi benzeri birtak›m
ürünler var. Hisse senedine
çevrilebilir tahviller var. Ya da yine
hisse senedi yoluyla finansman
anlam›nda giriﬂim sermayesi ya da
“private equity” dedi¤imiz ürünler
var. Tüm bu kategorilerin d›ﬂ›nda
ekleyebilece¤imiz ‹slami ürünler
denilen bir ürün grubu var. Bunlar›n
ço¤u asl›nda beﬂ on y›l öncesine
kadar pek konuﬂulmuyordu. Giderek
daha fazla konuﬂulmaya baﬂland›.
Daha fazla gündeme gelmeye
baﬂlad›. Genel olarak alternatif
finansman yöntemleri dedi¤imiz
zaman bizim anlad›¤›m›z ﬂeyler
bunlar.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler.
‹sterseniz ﬂimdi bu alan›n düzenleyici
kurulu olan SPK’ya, SPK Kurumsal
Yat›r›mlar Daire Baﬂkan› olan
‹brahim Dönmez’e baﬂvural›m.
‹brahim Bey’den Türkiye’de alternatif
finansman yöntemleri diyebilece¤imiz
hangi tür ürünler var, neler
kullan›l›yor ya da kullan›lm›yor onlar›
anlatmas›n› rica edelim.
‹brahim Dönmez Teﬂekkürler.
Asl›nda alternatif finansman
yöntemlerinin neler oldu¤una
geçmeden önce, bu yöntemlerin
uygulanabilece¤i finansal piyasalar ve
ekonomik ortam nas›ld›rdan
baﬂlamak daha anlaml› olabilir.
Çünkü içinde bulundu¤umuz mevcut
finansal piyasalar›n yap›s› ve mevcut
ekonomik ortam bunlar›n
ç›kar›lmas›n›, sat›ﬂ›n› temelde
etkileyen ﬂeyler. Kabaca bunlar›n
üzerinden gidip bundan sonraki
tart›ﬂmalar› bunun üzerine bina
etmek gerekiyor. Bir kere nas›l bir

finansal piyasaya sahibiz? S›¤ finansal
piyasalara sahibiz. Bu çok s›k tekrarlanan bir
ﬂey. Tasarruf hacmi piyasalarda s›n›rl›, yani
ekonomik sermaye s›n›rl›. Tasarruf hacmi
s›n›rl›. Piyasalar›n yeterli derinli¤i yok. Son
zamanda bu baz› durumlarda yeterli likidite
sa¤lanamamas›na yol aç›yor. Yine toplam
menkul k›ymet stoklar›na bakt›¤›m›zda, özel
sektör menkul k›ymetleri, sermaye piyasas›
araçlar› toplam menkul k›ymet stoklar›n›n
yüzde 8,4’üne tekabül ediyor. Geri kalan›n
tamam› kamu menkul k›ymetlerinden oluﬂan
bir finansal ortamday›z. Vadeler uzunca bir
süredir k›sa. Bu tabii yüksek enflasyona ba¤l›.
Keza, iﬂte mevduatta ortalama vade üç ay.
Hazine bonolar›nda ve kamu ka¤›tlar›nda 15 ay
gibi bir vadeden bahsediyoruz. Gene devletin
kamu borçlanma gere¤inin yüksekli¤inden
dolay› yüksek nominal ve reel faizlerle karﬂ›
karﬂ›yay›z. Yani yüksek bir risk pirimi var
piyasalarda.
M. Rauf Ateﬂ Bu ortamda bu araçlar›
kullanmak zor mu oluyor?
‹brahim Dönmez Tabii zor. ﬁöyle diyebiliriz.
Bizim kayda ald›¤›m›z özel sektör menkul
k›ymetlerine bakt›¤›m›zda, 1990’l› y›llar›n
ortalar›na kadar çok yo¤un bir ﬂekilde tahvil,
özel sektör tahvili, özel sektör finansman
bonosu, varl›¤a dayal› menkul k›ymetler
varm›ﬂ. Ama 1995’ten sonra piyasada neredeyse
böyle bir enstrüman kalmam›ﬂ. Ama ayn›
dönemde bakt›¤›n›zda kamu borçlanma gere¤i
de artm›ﬂ. Ve kamu menkul k›ymet stoklar› da
artmaya baﬂlam›ﬂ. ‹ki enstrüman aras›nda,
borçlanma araçlar›n› özellikle ele al›rsak, bir
kere daha baﬂtan vergisel anlamda bir
eﬂitsizlikten söz edebiliriz. Kamu ka¤›tlar›nda
herhangi bir stopaj anlam›nda vergi yükü yok,
160 milyar› aﬂan k›s›mda da gelir vergisi
beyannamesi veriliyor. Ama özel sektör tahvil
ç›karmaya kalkt›¤›nda da bir kere yüzde 10’un
üzerinde bir stopaj söz konusu. Di¤er faktörleri
bir tarafa b›rak›rsak, daha baﬂta özel sektör
tahvillerinin bu yüzde 10’u bertaraf edecek
ﬂekilde bir faiz oran›yla ç›kmas› gerekiyor.
Bence en temel problemimiz bu. Yani böyle
bir ekonomik ortamda özel sektör kamuya
nas›l rakip olabilir? Hangi yo¤unlukta, hangi
hacimde ç›karabilir ki kamu ka¤›tlar›n› bir
likidite sa¤lanabilir? Çünkü likidite bir anlamda
hacmin de bir türevi ﬂeklinde görülebilir.
Dolay›s›yla iﬂte 1995 y›l›ndan itibaren
literatürde d›ﬂlama etkisi denen etki tam olarak
görülüyor ve borçlanma araçlar› özelinde
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türevleri var. ‹ﬂte pek çok mevzuat›n›z var.
Bunlar yeteri kadar ihraç edilemiyor. Bir kere
zaten yüksek reel faiz ve risk primi oldu¤u
için, yüksek enflasyondan dolay› da, bu yüksek
reel faizlerin üzerinde özel sektörün daha fazla
bir faiz oran›yla borçlanma arac› ç›karmas›nda
problemler yaﬂan›yor. Asl›nda bakt›¤›n›zda
bizim sermaye piyasas› mevzuat›m›zda her
türlü piyasaya uygun, özel sektörün her türlü
amac›na gerek vade bak›m›ndan gerek geri
ödeme ﬂartlar› bak›m›ndan pek çok finansal
enstrüman›n tan›mland›¤›n› görüyoruz ama
benim bildi¤im kadar›yla 1990’l› y›llar›n
baﬂ›ndan bu yana bunlardan sadece finansman
bonosu ve tahvil, özel sektör tahvili yo¤un
olarak kullan›ld›.
Di¤erleri mevzuatta yazd›¤›m›z gibi kald›.
Tahvilin çok de¤iﬂik türevleri var
mevzuat›m›zda. Kâra iﬂtirakli tahvilden hisse
senediyle de¤iﬂtirilebilir tahvile. Kâr zarar
ortakl›¤› belgesinden kat›l›m intifa senedine
kadar asl›nda olabilecek her türlü ihtiyaca
uygun enstrüman mevcut. Ama bunlar›n en
temel enstrüman› olan tahvil ç›kmad›¤› için,
öbürlerinin de denenmedi¤ini ﬂimdiye kadar
söyleyebiliriz. Yani benim bu noktada temel
sorunum asl›nda, devletin bu yap›s›ndan
finansman piyasalar›n›n biraz önce genel
çerçevesini çizdi¤imiz bu yap›s›ndan
kaynaklanan problemlerimizin oldu¤unu ve bu
noktada belki alternatif finansal yöntemler
neler olabilir diye tart›ﬂmam›z gerekti¤ini ifade
etmek istiyorum.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’de mevzuat hangi
borçlanma araçlar›n› tan›ml›yor onun d›ﬂ›nda?
‹brahim Dönmez ﬁimdi asl›nda borçlanma
araçlar› ve ortakl›k sa¤layan araçlar diye
bakt›¤›n›zda ortakl›k sa¤layan araçlar hisse
senetleri. 1995’li y›llarda tahvil azalm›ﬂ olmakla
beraber hisse senedi ihraçlar›yla yeni halka
arzlarda bir azalma olmad›. ‹ﬂte ekonomide
gördü¤ümüz dönemsel birtak›m dalgalanmalara
ba¤l› olarak azald›¤› dönemler oldu ama
genelde en az›ndan borsada iﬂlem gören ﬂirket
say›s›na bakt›¤›n›zda y›llar içerisinde bir
geliﬂme trendi oldu¤unu ve ﬂartlar iyiye
döndü¤ünde her zaman bir yeni halka arz›n
olabildi¤ini görüyoruz.
Bunun d›ﬂ›nda neler var borçlanma
araçlar›yla ilgili? Tahviller var. Vadesi en az iki
y›l olabiliyor. Bir sürü çeﬂit olabiliyor tahvilde.
Anaparas› y›ll›k dönemlerle itfa edilebiliyor.
Erken itfa mümkün, yani bir y›lda bir tahvil
ihraç etti¤iniz zaman ya ihraç edenin iste¤ine
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ba¤l› olarak veya yat›r›mc›n›n iste¤ine ba¤l›
olarak erken itfa yap›labiliyor. De¤iﬂken faizle
ç›kar›labiliyor, dövize endeksli olarak
ç›kar›labiliyor.
Bu kadar geniﬂ imkanlara sahip, mevzuatta
tan›mlanm›ﬂ bir enstrüman. Hisse senediyle
de¤iﬂtirilebilir tahvil var keza. Yat›r›mc›s›na
belirli dönemler içinde ihraç eden ﬂirketin hisse
senediyle de¤iﬂtirme imkan› tan›yan, ortakl›k
hakk› sa¤layan bir enstrüman. ‹çinde faiz de
bar›nd›rabiliyor veya alternatif olarak hisse
senediyle de¤iﬂtirmek mümkün. Kâra iﬂtirakli
tahvil var sadece; faize duyarl› kesimler için.
Bu enstrümanda da faiz art› kâr pay›
verebiliyorsunuz. Sadece kâr pay›
verebiliyorsunuz. De¤iﬂik amaca uygun ihraç
mümkün. “Kat›l›m intifa senedi” dedi¤imiz bir
baﬂka enstrüman daha var. Biraz tahvile
benziyor, biraz hisse senedine benziyor.
Kârdan pay alma hakk› sa¤l›yor. Ya bir ﬂirketin
takviye art›¤›ndan pay alma hakk›na sahip
olabiliyorsunuz, ya da yeni ihraç edilen hisse
senetlerini alma imkan›na sahip
olabiliyorsunuz. Kâr zarar ortakl›¤› belgesi var.
Bir aydan yedi y›la kadar ç›kar›labiliyor. Yine
mevzuatta y›llard›r yer al›p bir türlü uygulama
ﬂans› bulunamayan, dolay›s›yla gene faize
duyarl› kesimler için kâra veya ﬂirketin elde
etti¤i zarara kat›l›m anlam›n› taﬂ›yabiliyor.
Finansman bonosu var. Tahvile benziyor
üzerinde kupon yok. 60 gün vadeden 720 gün
vadeye kadar ç›karabiliyorsunuz. Hani
vadelerin k›sald›¤› dönemlerde tahvil biraz
daha uzun vadeli dedi¤imizde, alternatif bir
araç da mümkün. Genel olarak, yani
bakt›¤›n›zda asl›nda ﬂirketin temel araçlar›na,
piyasalara veya ithaf edilecek yat›r›m kitlelerine
ba¤l› her türlü enstrüman mevcut ama bunlar›n
ço¤unda baﬂta da ifade etti¤im gibi, kamu
ka¤›tlar›na göre, daha baﬂlang›çta yüzde 10’luk
stopajdan ötürü bir farkl›l›k yarat›lm›ﬂ durumda.
Ama diyebiliriz ki bu farkl›l›k olmasayd›, yo¤un
bir ﬂekilde finansman bonosu, tahvil ç›karmay›
da bence etkilerdi ama devletin, yo¤un
borçlanmas›n› belki baﬂka piyasalarda fonlara
talip olacak rakip istememesinden dolay› pek
mümkün olmayabilirdi gibi bir düﬂünceye
sahibiz.
M. Rauf Ateﬂ Tekrar dönece¤iz. ‹sterseniz
ﬂimdi bir baﬂka cepheye bakal›m. Yurt d›ﬂ›ndan
borçlanmada Avrupa Yat›r›m Bankas› belgeli,
uluslararas› kuruluﬂlardan sa¤lanan krediler var.
Bu konuyu da Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›
Kurumsal Pazarlama Müdürü Burak Akgüç’ten

BURAK AKGÜÇ “Avrupa Yat›r›m Bankas›
(AYB) ve Dünya Bankas›'n›n genel olarak
Türkiye'ye yönelik kredi programlar›nda en
ön planda yer ald›klar›n› görüyoruz. Son 7-8
y›ll›k perspektife bakt›¤›m›zda AYB'nin bizim
içinde bulundu¤umuz, bir parças›
oldu¤umuz kredi programlar› çerçevesinde,
Türkiye'ye özel sektör yat›r›mlar›n›n
finansman› için yaklaﬂ›k 1 milyar dolarl›k bir
kaynak ay›rd›¤›n› görüyoruz.”

alal›m. Burak Bey, bize bu cepheden
finansman sa¤lama konusunda biraz bilgi
versin. Yararlanabiliyor muyuz, daha fazla nas›l
yararlanabiliriz ve baﬂka ne gibi kurumlar
vard›r?
Burak Akgüç Tabii. Klasik olarak
bakt›¤›m›zda Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) ve
Dünya Bankas›’n›n genel olarak Türkiye’ye
yönelik bu kredi programlar›nda en ön planda
yer ald›klar›n› görüyoruz. Son 7-8 y›ll›k
perspektife bakt›¤›m›zda AYB’nin bizim içinde
bulundu¤umuz, bir parças› oldu¤umuz kredi
programlar› çerçevesinde, Türkiye’ye özel
sektör yat›r›mlar›n›n finansman› için yaklaﬂ›k 1
milyar dolarl›k bir kaynak ay›rd›¤›n› görüyoruz.
Keza, Dünya Bankas›’n›n da çeﬂitli özel
birtak›m program kredileri kapsam›nda, gene
bizim ba¤l› oldu¤umuz özel sektör yat›r›mlar›
çerçevesinde söylüyorum, son dönemde son 56 y›ll›k periyotta Türkiye’ye yaklaﬂ›k olarak,
800 milyon dolar civar›nda bir orta vadeli
kaynak ay›rd›¤›n› söyleyebiliriz.
Bunun da tamamen TSKB’nin ba¤l› oldu¤u
programlar çerçevesinde kaynaklar olarak
söylüyorum. AYB’n›n Türkiye’ye yönlendirdi¤i
kaynaklar› baﬂl›ca iki baﬂl›k alt›nda
inceleyebiliriz. Bir tanesi genel olarak özel
sektör sanayi yat›r›mlar›n›n finansman› için
kaynaklar.…
‹kinci bölüm ise özel birtak›m spesifik
baﬂl›klar alt›nda Türkiye’ye ayr›lm›ﬂ kaynaklar
olarak düﬂünebiliriz. ﬁimdi ilk bölümde daha
çok bizim Global 1, Global 2, Global 3, Global
4 diye adland›rd›¤›m›z, AYB’n›n küçük ve orta
boy iﬂletmelerin yat›r›mlar›n›n finansman›
olarak nitelendirdi¤i veya tan›mlad›¤› kredi
limitleri var. Burada krediyi kullanacak olan
kuruluﬂlarda belirli nitelikler aran›yor, büyüklük
olsun, yat›r›m›n büyüklü¤ü olsun. Örnek
vermek gerekirse AYB 500’den fazla çal›ﬂan›
olan kuruluﬂu, küçük-orta boy iﬂletme
niteli¤inde tan›mlam›yor. Bundan daha az
çal›ﬂan› olan ﬂirketleri bu kredilere daha uygun
görebiliyor. Keza burada ortakl›k yap›s›na da
bak›yor AYB. Ortakl›k yap›s› içinde yüzde 3435’in üzerinde bu tan›ma uymayan büyük
ﬂirketlerin yer ald›¤› kuruluﬂlar› da bu kredilere
uygun görmüyor. Bir de AYB’nin buna ba¤l›
ﬂirketin net sabit k›ymetler büyüklü¤üne
yönelik k›s›tlamalar› var. 75 milyon Euro’nun
üzerinde sabit k›ymeti olan ﬂirketleri küçük-orta
boy ﬂirketler içinde s›n›fland›rm›yor. Fakat bu
ikinci kriterin Türkiye’de çok fazla önemi
olmad›¤›n› söyleyebilirim. Çünkü hemen
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hemen bütün ﬂirketler 75 milyon Euro sabit
k›ymet tutar›n›n alt›nda bilanço de¤eri
gösteriyor. AYB baz› noktalarda burada
esneklikler de getiriyor. Örnek vermek
gerekirse, özellikle son uygulamalar›nda gelir
da¤›l›m›nda Türkiye ortalamas›n›n alt›ndaki
illerde yat›r›m yapacak olan ﬂirketlerde bu
küçük-orta boy iﬂletme özelli¤ini aram›yor.
Dolay›s›yla büyük kuruluﬂlar›n gelir da¤›l›m›
ortalamas›n›n alt›ndaki illerde, ki bunlar say›ca
yaklaﬂ›k ﬂu anda 60’a yak›n Türkiye’de,
yap›lacak olan yat›r›mlarda büyük ﬂirketlerin
yat›r›mlar›n› da destekleme yoluna gidebiliyor.
Çok genel bu tan›m› verdikten sonra bir de
özel baﬂl›k alt›nda Türkiye’ye verilen kredilere
bakmak gerekirse, yine AYB’nin Türkiye’deki
ﬂirketlerin çevre korumaya yönelik veya çevreyi
kirletici yöntemleri gidermeye yönelik
yat›r›mlar›n›n finansman› için açm›ﬂ oldu¤u bir
kredi paketi var. Gene bu çerçevede AYB’nin
daha evvel enerji konusunda do¤algaz ve
do¤algaza ba¤l› enerji üretecek üretim
tesislerinin yat›r›mlar›n›n finansman› konusunda
açm›ﬂ oldu¤u krediler var. Bir de ayr›ca 1999
depreminden sonra deprem yörelerine yönelik,
depremden etkilenen beﬂ ﬂehir ki, bunlar›
Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova olarak
tan›mlayabiliyoruz; buralarda yap›lacak olan
yat›r›mlara yönelik yine açm›ﬂ oldu¤u krediler
var. Bu iki ana baﬂl›k alt›nda Türkiye’de küçükorta boy iﬂletmelerin ve belli yerlerde büyük
ﬂirketlerin yapt›klar› yat›r›mlar›n finansman›n› 4
y›ldan 7 y›la kadar de¤iﬂen vadelerde 1-3 y›la
kadar ödemesiz dönemler verecek ﬂekilde
kredi olsun, finansal kiralama olsun, bu
yöntemlerle finansman sa¤lanmas›na olanak
veren programlar› var Türkiye’ye yönelik
olarak. Dünya Bankas› da 1999’da ilki harekete
geçen, bu senenin baﬂ›nda da ikincisini
uygulamaya koydu¤u Türkiye’de, ihracata
yönelik çal›ﬂan özel sektörün yat›r›m ve iﬂletme
sermayesi ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik
uygulad›¤› kredi paketleri var. Burada ilkinde
Türk Eximbank bir arac› banka rolü üstlenmiﬂ
ve belli baﬂl› ticari bankalara ve de bize kredi
olarak açm›ﬂ ve biz de nihai kullan›c›lara, yani
firmalara kulland›rm›ﬂt›k. Burada TSKB olarak
biz projede ikinci arac› banka görevi üstlendik
ve Türkiye’deki belli baﬂl› ticari bankalara,
finansal kiralama ﬂirketlerine bunu kanalize
ettik ve onlar da ﬂu anda ihracata yönelik
çal›ﬂan özel sektörün yat›r›mlar›n› finanse
etmek amac›yla bu krediyi kulland›r›yor. Orta
vadede finansman ihtiyac›n›n sa¤lanmas›nda
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önemli bir katk› sa¤layacakt›r ve 300 milyon
dolar civar›ndad›r bunun dökümü. ﬁu anda
uygulamaya konmuﬂ durumda. Bunun
ötesinde, Dünya Bankas›’n›n bu sene
uygulamaya koydu¤u yenilenebilir
kaynaklardan enerji yat›r›mlar› için bir kredi
var. Bunu ﬂöyle tan›mlayabiliriz, barajlar, rüzgar
santralar›, jeotermal santralar gibi yat›r›mlarda
kullan›lmak üzere hareketli, 200 milyon dolar
civar›nda bir orta vadeli kaynak var. A¤›rl›kl›
olarak Türkiye’nin belli bölgelerinde, Dünya
Bankas›’n›n belli koﬂullar›n› yerine getiren
kuruluﬂlar›n kullanabilecekleri orta ve uzun
vadeli bir kaynak. Özellikle hidrolik santral
yat›r›mlar›nda, uzun vadeler ve uzun ödemesiz
dönemler gerekti¤inden bu da özel sektör
yat›r›mc›lar› için oldukça cazip olacak bir
kaynak gibi duruyor. Ve bu kaynak da bu sene
ﬂu anda operatif hale gelmek üzere.
Volkan Ak› Arada bir saptama yap›p bir ﬂey
sormak istiyorum. Bahsetti¤iniz çeﬂitli
kaynaklar ve limitler var. Dünya Bankas›’n›n,
AYB’nin bütün bu limitlerinden Türkiye’de özel
sektör haberdar m›? Bütün bu limitler
doldurulabilip kulland›r›labiliyor mu? Hakikaten
giriﬂimciler ya da bahsetti¤iniz özel sektör

ﬂirketleri bu kredileri kullanmak için giriﬂimde
bulunabiliyor mu? Bunlardan haberdarlar m›?
Yani yeterince kullan›labiliyor mu?
Burak Akgüç Gayet tabii. ﬁöyle söyleyeyim.
ﬁu hususun alt›n› çizmekte fayda var. ﬁimdi
Türkiye’deki orta boy iﬂletmeler ve orta boya
yak›n büyüklükteki küçük iﬂletmelerin bunlar›
yeterince kullanabildi¤ini söyleyebiliriz ayr›lan
rakamlar çerçevesinde. Çünkü bu demin
bahsetti¤im Global 1, 2, 3, 4 ﬂeklindeki
programlar k›sa zamanda kulland›r›labilen
programlar. Aﬂa¤› yukar› bir y›l içinde bir
global program tamamen kulland›r›labiliyor. Bu
rakamlar art›r›labildi¤i takdirde tabii bunu daha
geniﬂ bir ﬂekilde kulland›rmak mümkün
olabiliyor. Burada AYB’nin mesela e¤itim gibi
sa¤l›k gibi, alanlarda da bu kaynaklar›n
kullan›m›na izin vermesi önemli bir husus.
Çünkü biz bu alanlarda da bu tip özel sektör
yat›r›mc›lar›n›n finansman ihtiyaçlar›na cevap
verebiliyoruz. Rakam›n büyümesi halinde bu
büyüyen rakamlar›n da tahsis edilebilece¤ini
düﬂünüyorum. Ama bu çerçevede de ﬂu anda
tahsis edilen rakamlar h›zl› ve efektif bir
ﬂekilde kulland›r›labiliyor özel sektör
yat›r›mc›s›na. Dedi¤im gibi, küçü¤ün büyükçesi

ve orta büyüklükte olanlar ﬂu anda daha çok
faydalanabiliyorlar bunlardan.
M. Rauf Ateﬂ Uluslararas› piyasalardan baﬂka
bir kayna¤a dönelim. Son dönemlerde baz›
kuruluﬂlar, bunun örneklerini de kulland›lar,
duyduk bas›nda. ‹slami finansman, ‹slami
kurumlardan yurtd›ﬂ› finansman sa¤lama... Bu
konuyu da Kuveyt Türk Yat›r›m Bankac›l›¤›
Müdürü Arda Akarsu Bey’den alal›m. Siz kurum
olarak eskisiniz ama son dönemlerde daha çok
öne ç›kmaya baﬂlad›n›z. Ne tür aray›ﬂlar var,
nas›l yararlan›l›yor? Bize bir parça bilgi
verirseniz seviniriz?
Arda Akarsu ‹zah etmeye çal›ﬂay›m. ‹lk
olarak ﬂundan bahsedeyim. Her ne kadar bu,
ülkemizde yeni duyulmaya baﬂlanan bir
enstrümansa da, geçmiﬂi aﬂa¤› yukar› 1970’lerin
ortalar›na dayan›yor. Yani ‹slami finansmanla
u¤raﬂan kurumlar 1970’lerin ortalar›nda
kurulmaya baﬂlam›ﬂ. Bunlardan bir tanesi de
bizim ana orta¤›m›z olan Kuwait Finance
House, 1975 y›l›nda kuruldu. Daha sonra da
enstrümanlar art›yor. Finansal kurum say›s›
art›yor. Ve netice olarak bugün aﬂa¤› yukar›
250’ye yak›n ‹slami bankac›l›k yapan, ‹slami
enstrümanlar kullanan finansal kurum oldu ve

ARDA AKARSU

Enstrümanlara bakt›¤›m›z zaman özellikle ülkemizde son
zamanlarda duyulmaya baﬂlanan, firmalar›n murabaha yöntemiyle finansman sa¤lamas›. Ne yap›yorlar, belli bir mal sat›n alacaklar› zaman, bir yat›r›ma girecekleri zaman, buna
yönelik olarak sendikasyon sa¤l›yorlar, ki bu a¤›rl›kl› olarak
Körfez ülkelerinden oluyor. Körfez ülkeleri finansman› sa¤layacak firma yerine bu mal› kendisi sat›n al›yor ve belli bir dönem sonunda bunun karﬂ›l›¤› olan miktar›, üzerine belli bir
kâr pay› koyarak tekrar geri al›yor. Buna biz murabaha diyoruz. Bir di¤er enstrüman “istisna”. ‹stisna ise, proje finansman›n›, tam olarak bizim bildi¤imiz anlamda proje finansman›n›
karﬂ›layan bir enstrüman. Bir di¤eri “muﬂaraka”. Muﬂaraka
varl›k paylaﬂ›m›n› öngörüyor. Bir di¤eri “mubaraba”. Bu ise
kâr paylaﬂ›m›n›. Bir di¤eri ise bizim asl›nda çok yak›ndan bildi¤imiz “icara”. ‹car kelimesini zaten kullan›r›z. Leasingin
tam karﬂ›l›¤›. Al›ﬂ›k oldu¤umuz terimler asl›na bakarsan›z.
Netice olarak tarihsel geçmiﬂine bakarsan›z, 1970’lerin ortas›nda baﬂlayan ‹slami bankac›l›k geliﬂiyor ve geleneksel bankac›l›k yapan çeﬂitli finans kurumlar› da buna yönelik olarak
belli bir pazar olmas›ndan dolay›, büyük bir ilgi olmas›ndan
dolay› bununla ilgili bölümlerini kurmaya baﬂl›yorlar. Örne¤in, bunlardan ilki Citigroup. Citibank. Citi Islamic ad›nda
kendisi bir bölüm oluﬂturuyor. Daha sonra HSBC, UBS, American Express; bunlar özellikle Körfez bölgesinde olan bu il-
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giyi karﬂ›lamak için ‹slami bankac›l›k yapan enstrümanlar›
kullanan kendi bölümlerini oluﬂturuyorlar.
Örne¤in bizim CitiGroup ile beraber Körfez bölgesine
dönük birtak›m ortak çal›ﬂmalar›m›z var. Körfez Bölgesi demiﬂken isterseniz biraz oran›n buraya bak›ﬂ›ndan da bahsedeyim. Orada Türkiye’yi çok yak›ndan izleyen bir finans piyasas› var. Her türlü detay› en yak›ndan takip eden... Ve Türkiye’nin geçmiﬂteki kötü ekonomik performans›ndan dolay› buraya biraz ﬂüpheyle yaklaﬂan, fakat ﬂu anda uzun zaman
sonra tek baﬂ›na bir iktidar olmas› dolay›s›yla da buna biraz
›l›ml› yaklaﬂan ve Türkiye’ye yat›r›m yapmak isteyen Körfez
ülkelerinde dedi¤im gibi büyük bir finansman grubu var. Fakat benim görüﬂüm, bunlara bugüne kadar yeterli ilgi gösterilememiﬂ.
Yani bir ﬂekilde, ya oradaki bu f›rsat› görememiﬂiz, ya ihmal etmiﬂiz. Biz bunu gidermek için, elimizden geldi¤i kadar
oraya ziyaretler düzenliyoruz belli dönemlerde. Belki roadshow olarak adland›r›labilecek ﬂekilde gidiyoruz, onlar› bilgilendiriyoruz. Buradaki ﬂirketlerin bilançolar›n›, rating raporlar›n› sürekli güncelliyoruz. Özellikle bahsetti¤im gibi murabaha konusunda biz 1996’dan beri büyük çapl›, küçük çapl›
çeﬂitli iliﬂkiler içindeyiz. Ülkemize aﬂa¤› yukar› 500-600 milyon dolar civarlar›nda toplam bir murabaha sendikasyonu
sa¤lad›k.
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aﬂa¤› yukar› 200 milyar dolar gibi bir varl›ktan
bahsediliyor. Asl›na bakarsan›z ‹slami
bankac›l›kta ﬂu anda hepimizin bahsetti¤i
enstrümanlar›n ço¤unu kaps›yacak
enstrümanlar var. Ancak faiz içermiyor. Ve
‹slami bankac›l›¤›n da en önemli özelli¤i olan
ﬂeffafl›¤› istiyorlar. ﬁeffafl›kta da aranan,
arkas›n›n bir ticarete dayanmas›, bir mal›n
finansman›na dayanmas›, belli bir yat›r›ma
dayanmas›.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu tür yat›r›m, finansman
olanaklar› iﬂadam›na, yöneticiye, ﬂirketlere nas›l
bir k›stas ya da farkl› bir ﬂey sunuyor
di¤erlerinden? Yani bir faiz, vade ya da ona
benzer... Kullan›c› aç›s›ndan sundu¤u f›rsat ya
da olanaklar nelerdir? Farkl›l›k diyelim daha
do¤rusu...
Arda Akarsu ‹lk baﬂta bahsetti¤im gibi. ‹lk
olarak ﬂeffafl›k var. Yani yat›r›mc›yla müﬂteri

oturup her konuda yap›lacak ticaretin, mal›n
finansman› vs konusunda anlaﬂ›yorlar ve bunlar
ka¤›t üzerine dökülüyor. Herhangi bir belirsiz
nokta kalm›yor ve anlaﬂma yap›ld›ktan sonra
olabilecek ekonomik ﬂartlardaki de¤iﬂiklikler,
kesinlikle bu anlaﬂmaya yans›m›yor. Bizim belli
dönemlerde yaﬂad›¤›m›z faizdeki yükselmeler
vs, kesinlikle bunlar yans›m›yor. Ve bu
anlaﬂmaya sad›k kal›n›yor. Bir di¤er husus da
alternatif bir borçlanma. Niye alternatif, çünkü
o bölgede son y›llardaki birtak›m geliﬂmelerden
de dolay› Avrupa’dan, Amerika’dan birtak›m
yat›r›mlar›n› tamamen çekmeyen ama çekme
niyetinde olup belli alternatif yerler arayan bir
yat›r›mc› grup var. Türkiye bunlar için, çok
büyük bir f›rsat. Türkiye’ye gayet s›cak
bak›yorlar. Dolay›s›yla alternatif borçlanma
yöntemi olarak ideal bir bölge olmas›.
‹lhami Koç Bir de bu ‹slami bonolar var.
Arda Akarsu Biz bunu Hazine’ye alternatif
bir borçlanma yöntemi olarak yaklaﬂ›k üç sene
önce sunduk. Çeﬂitli görüﬂmelerimiz devam
ediyor. Hazine’nin buna yönelik bir borçlanma
mevzuat› olmad›¤› için, bununla ilgili bir tasar›
haz›rland›. Tasar› üzerinde çal›ﬂ›ld›. Bir yap›
oluﬂturuldu. Neticede çeﬂitli kurumlar›n
görüﬂleri al›n›yor. Maliye Bakanl›¤›,
Özelleﬂtirme ‹daresi, Baﬂbakanl›k, Hazine
Müsteﬂarl›¤›... Neticede bir taslak ortaya ç›kt›.
Bunun da yak›n bir zamanda kanunlaﬂmas›n›
ümit ediyoruz. Dedi¤im gibi aynen özel sektör
için geçerli oldu¤u gibi, borçlanma konusunda
bir alternatif, bir rahatlama getirece¤ini
düﬂünüyoruz.
‹LHAM‹ KOÇ Türkiye’de ﬂirket olarak ne kadar
büyük olursan›z olun bir ratinge tabi
tutuluyorsunuz ve her durumda bu rating
Türkiye Cumhuriyeti’nin ratingi ile s›n›rl›. O
zaman yurt d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›z zaman sizin risk
krediniz bunun üstüne ekleniyor yani
borçlanma maliyetiniz her durumda TC’nin
yurt d›ﬂ›ndaki borçlanma maliyetini aﬂan bir
borçlanma maliyeti olmuyor. Hiç de ucuz
de¤il. Bu dövizli bir borçlanma oldu¤u için,
ﬂirketin kendi faaliyetinden dolay› gelirleri
aras›nda dövizli gelirleri olmas› laz›m, bir
ihracat› olmas› laz›m. Ya da baﬂka bir
nedenden dolay› dövize dayal› birtak›m
gelirleri olacak. Bunlar olmazsa bu sefer ciddi
bir kur riski oldu¤u için, gene sorunlar ç›k›yor.
Zaten Türk ﬂirketlerinden ihraç edenlere
bakacak olursan›z, çok da fazla yok.Önceleri
bankalar çok fazla ihraç ediyordu.
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‹lhami Koç Körfezdeki yat›r›mlara bak›yoruz
mesela. ‹çkiyle, kumarla ilgili olmayacak. Bu
ﬂirketin faaliyetlerinde, gelirlerinde faiz geliri
var m› yok mu? Faaliyetlere, bu tür ﬂeylere
bak›l›yor mu?
Arda Akarsu Bakan var, bakmayan var.
Genellikle sizin bahsetti¤iniz gibi içki, kumar,
sigara vs, bu tip ﬂeylerin olmayaca¤› ürünlere
bak›yorlar.
M. Rauf Ateﬂ Peki uluslararas› piyasalar,
borçlanma demiﬂken; ‹lhami Bey’e ﬂirketlerin
uluslararas› borçlanma durumunu soral›m.
Borçlanabilirler mi? Bu tür olanaklar var m›? Bu
alanda çal›ﬂ›yorsunuz; yaﬂanan örneklerden en
belirgin olanlar› alal›m. Bu arada soru sormak
isteyenler de rahatl›kla yöneltebilirler.
‹lhami Koç Burada tabii kast etti¤imizi daha
indirgersek Eurobond piyasas›ndan, Türk
ﬂirketleri ne kadar faydalanabiliyorlar? Bu
asl›nda Türk ﬂirketlerine aç›k bir alan. ‹steyen
Türk ﬂirketi Eurobond ihraç edebiliyor, fakat
kendi içinde k›s›tlamalar› olan bir alan. Nedir?
Birincisi rakam›n büyük olmas›. Yani 3-5
milyon dolarl›k bir borçlanma için, d›ﬂar›ya
gidip bir Eurobond ihrac› söz konusu de¤il.
Asgari 100 milyon dolarl›k bir büyüklük olacak
ki gidebilsin. ‹çerideki ﬂirketin de bu kadarl›k
bir borçlanmay› kald›rabilecek bir ﬂirket olmas›
gerekiyor. Zaten baﬂtan o piyasay›,
Türkiye’deki büyük ﬂirketlere aç›k bir piyasa
olarak görmek laz›m. ‹kincisi, bunun maliyeti
hiç de ucuz de¤il, fakat bunun temel nedeni
ﬂu.
M. Rauf Ateﬂ Olmamas›n›n nedeni
bulamamalar› m›, yoksa böyle bir giriﬂim
yapmamalar› m›?
‹lhami Koç Dedi¤im gibi maliyeti o kadar
ucuz de¤il, rakam büyük. Her durumda rakam
büyük. Bir defa ﬂirketin büyük olmas›
gerekiyor. Bir de ülke ratinginden dolay›
aﬂam›yorlar. Örnek vermek gerekirse,
Kazakistan’›n ülke ratingi bizden daha iyi ve bu
nedenle birçok Kazak ﬂirketi özel ﬂirket olmasa
dahi, kamu ﬂirketi ço¤u, ç›k›p uluslararas›
piyasalarda Eurobond ihraç ederek kaynak
sa¤layabiliyor. Çok rahat yap›yorlar bunu ama
biz yapam›yoruz. Bize bakarsan›z Turkcell var
özel sektör ﬂirketi olarak, Vestel var. Bunun
d›ﬂ›nda sayabilece¤imiz do¤ru düzgün bir ﬂirket
yok. Yani biraz önce Arda Bey’in söyledi¤i
gibi, dedik ki büyük ﬂirketler aç›s›ndan, bir
alternatif finansmand›r, çok büyük rakamlar,
tavanlar sa¤lanabilmesi aç›s›ndan önemlidir. Bir
anda ç›kt›¤›n›z zaman 100 milyon dolar›n

üzerinde bir finansman sa¤layabiliyorsunuz.
ﬁirketin büyüklü¤üne ba¤l› olarak 500 milyon
dolara kadar, 1 milyar dolara kadar oradan
finansman sa¤lamak mümkün. Fakat
Türkiye’nin ratinginden dolay› maliyeti çok da
fazla düﬂük bir alan de¤il.
M. Rauf Ateﬂ Tamamen kur riskine maruz
kal›yorlar ve mevcut piyasada o kur riskini
almak istemeyebiliyorlar. Temel nokta da
asl›nda risk priminin yüksek olmas›. Alternatif
finansman kaynaklar› aras›nda son dönemde
ortaya ç›kan bir baﬂkas› da, asl›nda yeni bir
oluﬂum Türkiye’de... Giriﬂim sermayesi, eski
ad›yla risk sermayesi... Giriﬂimcilere ve
iﬂadamlar›na, ﬂirket yöneticilerine alternatif bir
yöntem olabilir mi, oldu mu Türkiye’de?
Örneklerinden, uygulamalar›ndan hareketle bu
alanda sizin söyleyece¤iniz neler olabilir? Sözü
Murat Özden Bey’e verelim. Murat Bey’den
giriﬂim sermayesi cephesini dinleyelim.
Murat Özgen Teﬂekkür ederim. Bildi¤iniz
gibi, Türkiye’deki ﬂirketlere bakt›¤›n›z zaman
ﬂirketlerin finansman sa¤layabilece¤i birkaç
alan var. Bunlardan birincisi çok do¤al olarak,
bankalardan sa¤layabilecekleri krediler.
ﬁirketlere ilk kurulduklar› aﬂamada bakt›¤›n›z
zaman, ﬂirketler genelde ailelerden, sa¤dan
soldan al›nan parayla ﬂirket kuruluyor. Yaln›z
bundan sonra büyümesi için, uzun vadeli bir
krediye, uzun vadeli finansmana ihtiyaç
duyuluyor. Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman
maalesef orada bir s›k›nt› yaﬂ›yoruz. Nedir bu
s›k›nt›? Birincisi k›sa vadeli kredilerin
ço¤unlukta olmas›. Bu k›sa vadeli kredilerle
beraber sizin riskiniz, yapt›¤›n›z yat›r›mlar e¤er
uzun vadeliyse ya da orta vadeliyse, bu k›sa
vadeli kredilerin yenilenip yenilenemeyece¤i.
‹kincisi, bununla do¤ru orant›l› olarak faizlerin
de¤iﬂken olup olmamas›. Üçüncüsü, alaca¤›n›z
dövize endeksli kredilerin bir ﬂekilde size kur
riski yaﬂatmas›. Dördüncüsü de, asl›nda
Türkiye’deki hemen hemen hiçbir bankan›n
yapamad›¤›, teminats›z kredinin olmamas›. Yani
bunun karﬂ›l›¤›nda bir teminat istenmesi. Ya bir
ipotek isteyecek ya da paras› varsa, bu kiﬂilerin
ﬂahsi kefaleti gidecek. Böyle olunca küçük
KOB‹’lerin finansman bulabilmesi çok
güçleﬂiyor. Çünkü, ikinci tarafta bu ﬂirketlerin
halka aç›labilmesi var. O yöntemle, bir
finansman sa¤lanabilir. Tabii o zaman da
ﬂirketlerin büyük ve kârl› olmas› gerekiyor. O
taraf da kapal› oluyor.
Üçüncü bir alternatif, stratejik bir orta¤›n
belki gelebilmesi. Bu sefer stratejik bir ortak,
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iki ﬂey ister. Birincisi, de¤er sürecini bu
ﬂirketlerin tamamlam›ﬂ olmas›n› ve ikincisi,
büyük olmas›n›. Üçüncüsü ve asl›nda daha da
önemlisi, ﬂirketlerde kontrolü ele almak
istemesi. ﬁimdi biz dördüncü bir alternatif
olarak burada giriﬂim sermayesi olarak var›z.
Çünkü buradaki amaç asl›nda ﬂirketlerin
büyümesini finanse etmek. Riski tümüyle
almak, taﬂ›n alt›na elinizi sokmak anlam›na
geliyor.
ﬁirketlerin kontrolünü de mevcut hissedar
ya da yönetici diyelim, çünkü Türkiye’de
maalesef hissedarlarla yöneticiler ayn› ﬂeyi
yap›yorlar; kontrolü onlara vererek büyüme
sürecini finanse etmek. Bu ba¤lamda bir de ‹ﬂ
Grubu gibi sayg›n bir grubun olmas›, KOB‹’lere
müﬂteri ve tedarikçi bak›m›ndan prestij
sa¤lamas› aç›s›ndan önemli. Çünkü sonuçta bir
risk sermayesi ﬂirketi ya da giriﬂim sermayesi
ﬂirketi buraya yat›r›m yapt›¤› zaman bir
ayr›cal›¤›n›n oldu¤unu zaten teyit ediyorsunuz.
Ve de bir güvence olmas›... Bu ba¤lamda bizim
yapt›¤›m›z, bildi¤iniz gibi büyüme sürecinde
olan iyi iﬂadamlar› dedi¤imiz iyi yöneticilerin
projelerini veya büyüme hedeflerini finanse
etmek.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu Türkiye’de bir
alternatif finansman arac› haline gelebildi mi,
bir büyüklük kazanabildi mi? Nedir bunun
büyüklü¤ü? Bat›da, ABD’de ne kadar, bizde ne
kadar?
Murat Özgen ﬁimdi dedi¤iniz gibi,
Amerika’da yaklaﬂ›k olarak bu 100 milyar dolar
civar›nda. Senede yaklaﬂ›k 100 milyarl›k fon
toplan›yor, bunun yaklaﬂ›k krize ba¤l› olarak ya
da olmayarak 60-70 milyar dolar› yat›r›l›yor.
‹brahim Dönmez Ben bir rakam vereyim
mi? Risk sermayesi yat›r›mlar› zaten 2. Dünya
Savaﬂ› s›ralar›nda ABD’de baﬂlam›ﬂ bir sistem.
1990’l› y›llarda bu ortalama 2,8 milyar dolarken,
2000 y›l›nda 106 milyar dolara ç›km›ﬂ,
Nasdaq’taki teknoloji hisselerinin düﬂüﬂüne
ba¤l› olarak da 2001 y›l›nda 40 milyar dolara,
2002’de 21,4 milyar dolara düﬂmüﬂ ama, hala
çok yüksek seviyelerde bir toparlanma e¤ilimi
var. Avrupa’da çok dramatik bir geliﬂme var bu
konuda. 1990’da 4,1 milyar Euro iken, 2002’de
27,6 milyar Euroluk bir hacime ulaﬂm›ﬂ toplam
risk sermayesi.
Bir de ﬂimdi küçük-orta boy iﬂletmelere
ekonomik olarak bakt›¤›m›zda; toplam
iﬂletmelerin yüzde 99,5’ine tekabül ediyor,
istihdam›n yüzde 60’›n› sa¤l›yor, toplam katma
de¤erin yüzde 27’sini sa¤l›yor ve ihracat›n
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Ü
“‹ﬁ KÜLTÜR
L‹”
ÇOK ÖNEM
Kültürel sorunlarla u¤raﬂmak belki çok daha
zor. Aile ﬂirketlerine bakt›¤›n›z zaman bir tane
patron var. Eﬂi ve çocuklar›... Bunlardan oluﬂan
bir yönetim kurulu. Fakat risk sermayesi yat›r›m›ndan sonra bak›yorsunuz içine yeni bir ortak
al›yor. Yönetim kuruluna yeni insanlar geliyor.
Birçok ﬂirket bunu kabul etmeye haz›r de¤il. Bir
örnek vermek istiyorum. Asl›nda Murat Bey’in örne¤idir bu. Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen bir
giriﬂim sermayesi ﬂirketi var. Bir gün her ﬂeyde
belli bir noktaya geliniyor. Ondan sonra bir yerden sonra ip kopuyor. Bir bak›yorlar ki ﬂirketin
sahibi ailesiyle ilgili birçok gideri ﬂirketten sa¤l›yor. ﬁahsi arabas›ndan evinde çal›ﬂan bahç›vana
kadar hepsi ﬂirkette çal›ﬂ›yor görünüyor. Adam
da diyor ki, böyle kültürde olan bir ﬂirkette ne yaparsa yaps›n olmaz, uymayacak bu ﬂirkete. Her
aç›dan bak›ld›¤›nda önemli görünen bir de e¤itimin rolü var.

yüzde 8’ini temin ediyorlar, Fakat finansman
piyasalar›ndan, bankac›l›ktan ve sermaye
piyasalar›ndan yeterince faydalanam›yorlar.
Asl›nda risk sermayesinin pek çok modeli var.
Türkiye’de tan›mlanm›ﬂ mevzuat› olan, vergi
kanunlar›nda tan›mlanm›ﬂ tek model de giriﬂim
sermayesi yat›r›m ortakl›¤› modeli dedi¤imiz
model. Beyefendinin anlatt›¤›,
kendilerinin talip oldu¤u ﬂirket de
SPK’n›n mevzuat›na tabi olan bir
giriﬂim sermayeli yat›r›m ortakl›¤›. Bu
konuda da kuruluﬂ bak›m›ndan ikinci
ve yak›n bir zamanda da halka arz
etmek aç›s›ndan da örnek olabilecek
bir ﬂirket.
Murat Özgen ﬁimdi Türkiye’de
ﬂöyle bir durumla karﬂ› karﬂ›yay›z.
ﬁirketler krizden sonra küçük olup
da hayatlar›n› devam ettiremeyecek
durumda olduklar›n› anlam›ﬂ
durumdalar. Bize gelen taleplere kriz
öncesi ve kriz sonras› diye bakt›¤›m›z
zaman, arada korkunç bir fark var.
Yani krizle beraber, yan›nda ya
M. RAUF ATEﬁ “Amac›m›z, Türkiye
için çok önemli olan alternatif
finansman konusuna dikkat
çekmek.”

giriﬂim sermayesi olarak ya da stratejik ortak
olarak düzgün bir partner olmas› gerekti¤ini,
kurumsallaﬂmaya do¤ru gitmesi gerekti¤ini
anlam›ﬂ durumdalar. Bizim son iki y›lda
bakt›¤›m›z yaklaﬂ›k 350 taneye yak›n ﬂirket var.
Bu da ﬂirketlerin giriﬂim sermayesi taraf›nda
bir knowhow kazand›klar›n› gösteriyor.
M. Rauf Ateﬂ Bu 350 ﬂirketin ne kadar› size
talep olarak geldi baﬂvurdu?
Murat Özgen ﬁimdi kuruluﬂtan itibaren 450,
son iki sene içinde de 350 civar›. Bu 350’nin
yaklaﬂ›k 200’ü ﬂirketler taraf›ndan gelmiﬂ
durumda. Asl›nda ABD’ye bakt›¤›m›z zaman,
‹brahim Bey’in de bahsetti¤i gibi, giriﬂim
sermayesi yat›r›mlar›n›n ço¤u, sektörel bazda
bakmasak da, asl›nda ABD’de IT a¤›rl›kl›.
ﬁimdi, Türkiye’ye dönüp bakt›¤›m›zda IT
ﬂirketleri böyle bir finansman›n oldu¤unu
bildiklerinden dolay›, çok talepte bulunuyorlar.
Fakat bu ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ di¤er taraflara da
kaym›ﬂ durumda. Yani o tarafta çok rahat
büyüyebilece¤imizi düﬂünüyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Konuyu ba¤lamak aç›s›ndan,
bu 350 ﬂirketin ne kadar›na para yat›rd›n›z ya
da yat›r›lamayanlar›n problemi neydi acaba?
Murat Özgen ﬁimdi, çeﬂitli problemler var.
Birincisi, biz bu 350’nin 4 tanesine yat›r›m
yapt›k. Hedefimiz sene sonuna kadar üç
tanesini daha bitirebilmek. Sonuçta sene
sonunda hedef 7 tane ortakl›k
gerçekleﬂtirebilmek. Bir kere Türkiye’de

yaﬂ›yoruz. Bunun alt›n› çizmek laz›m. Çünkü
birincisi, aile ﬂirketleri ne istediklerini tam
olarak bilmiyorlar. Aile ﬂirketleri, kontrolü
vermek istemiyorlar. ﬁöyle baz› problemlerle
karﬂ›laﬂ›yoruz. Bizim için çok önemli bir nokta,
ç›kamayaca¤›n›z iﬂe girmemek. Ç›kabilmek için
de belli büyüklü¤e ulaﬂ›lmas› gerekiyor. Bu
büyüklük de ciro ve kârl›l›k baz›nda bizim için
önemli. ﬁimdi ç›k›ﬂ›n›z iki türlü oluyor; birincisi
o ﬂirketin halka aç›lmas› yoluyla. ‹kincisi de
stratejik orta¤a sat›lmas› yoluyla. Bu alternatifler
bizim için çok önemli ve hepsi aç›k olmak
zorunda. Bu ﬂirketleri biz kontrol alt›na almak
istemiyoruz dedi¤imiz gibi. Biz burada az›nl›k
hissedar› oluyoruz. Türkiye’deki hukuki
altyap›n›n uygunlu¤u da tabii önemli bir unsur.
Üçüncüsü ve en önemlisi, ﬂirkete koydu¤unuz
parayla alaca¤›n›z hisse oran›. ﬁirket de¤erleri
de tabii belli bir problem yarat›yor. Alaca¤›n›z
belli baﬂl› “benchmarklar” var. Bunlardan
birincisi halka aç›k olan benzer ﬂirketlere
bakmak. ‹kincisi de ileriye do¤ru projeksiyon
yap›p buna bakmak. Tabii Türkiye’deki volatil
sistemde bu de¤eri bizim ve ﬂirketin do¤ru
alg›lamas›nda baz› problemler oluﬂuyor. Fakat
son bir seneden, 1,5 seneden beri bunu da
aﬂm›ﬂ durumday›z.
‹brahim Dönmez Siz de bu ﬂirketlere
bakarken fark›na varm›ﬂs›n›zd›r. Kay›t d›ﬂ›l›k
Türkiye’de çok yayg›n. Risk sermayesi, giriﬂim
sermayesi yat›r›m ortaklar›n›n iﬂtirak etti¤i
ﬂirketler, SPK mevzuat›ndan da dolay›, kay›t
d›ﬂ›l›ktan uzak kalmak zorunda. Her ﬂey kay›t
alt›na girmek zorunda. Sonuçta kay›t d›ﬂ› kal›p
avantajl› olmakla kay›t alt›na girmek aras›nda
bir seçim yap›yorlar. Bu önemli bir faktör
san›r›m. Onu da ilave etmek laz›m. Bak bu çok
ilginç bir konudur asl›nda. Türkiye’de paras›
olanlar ve bazen yurtd›ﬂ›ndan gelen fonlar,
yeterli ölçüde giriﬂim sermayesi bulamamaktan
ﬂikayetçi. Bir taraftan KOB‹’lere bakt›¤›n›zda
bizim elimizden kimse tutmuyor, biz finansman
bulam›yoruz noktas›ndalar. Ama iﬂte çok
çarp›c› rakamlar. Yaklaﬂ›k 4 y›lda 400 küsur
ﬂirket incelendi¤inde 4 tanesinin yat›r›m yap›l›r
durumda olmas› çok ilginç.
Murat Kural Bir müddet önce dünya
çap›ndaki bir giriﬂim sermayesi ﬂirketinin üst
düzey yetkilileriyle bir toplant› yapt›k. Ve o
toplant› esnas›nda yapt›klar› yat›r›mlarda
hedeflerine ulaﬂma oran›n›n yüzde 20’lerde
oldu¤unu söylediler. Bunun üzerine toplant›ya
kat›lanlardan bir tanesi “demek o kadar baﬂar›l›
de¤ilsiniz” dedi. Hepsi yan›t verdi “evet,
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baﬂar›l› de¤iliz” diye. “Normalde hedefe ulaﬂma
oran›m›z›n yüzde 10 olmas› gerekiyor. Demek
ki yeteri kadar risk almam›ﬂ›z” dedi. Ben bu
anlamda asl›nda bu soruyu size sormak
istiyorum. Yurtd›ﬂ›na da bakt›¤›m›zda, risk
sermayesiyle u¤raﬂ›ld›¤›nda baz› fonlar›n
yönetiminin tamamen ba¤›ms›z oldu¤unu ve
bir yat›r›m komitesi rahatl›¤›yla kararlar›n
verildi¤ini, ve bütün düﬂüncelerin her pazartesi
masaya yat›r›ld›¤›n› ve tamamen özgür
düﬂünceli insanlardan oluﬂtu¤unu görüyoruz.
Bu noktada Türkiye’de neredeyiz ve ne
yapmam›z gerekiyor?
M. Rauf Ateﬂ Buradan Murat Bey’e sözü
tekrar verelim, tamamlas›n, yan›t versin
sorulara.
Murat Özgen ﬁimdi ufak bir ﬂey daha
söyleyeyim. Bu 450 çok yüksek gelebilir ama
hay›r. Biz sektörleri en ince detay›na kadar
araﬂt›r›yoruz. Mesela bir teknoloji ya da
perakende iﬂine yat›r›m yapacaksak teknoloji
taraf›ndaki de¤er zincirini tümüyle baﬂtan sona
kadar analiz edip, oradaki bütün ﬂirketlerle
konuﬂuyoruz. Ondan sonra de¤er zincirinde
önemli bir katma de¤er katacak olan ﬂirketi
tespit edinceye kadar epey bir zaman ve
streamlining dedi¤imiz bir ﬂirketleri inceleme
süreci geçiyor. Onun için dünyada da bu
ayn›d›r diye tahmin ediyoruz, çünkü onlar da
ayn› ﬂeyi yap›yordur. Çünkü A ﬂirketi yerine B
ﬂirketine niye yat›r›m yapt›¤›n›z› bir ﬂekilde
tespit etmeniz gerekiyor. Birisinin di¤erine göre
bir avantaj› olmas› laz›m ki o ﬂirkete yat›r›m
yapt›¤›n›zda sektörde daha h›zl› büyüyebilsin.
‹kincisi Murat Kural Bey’in de söyledi¤i gibi,
biz de kendi içimizde bu d›ﬂardan consulting
dedi¤imiz dan›ﬂmanlar› bir ﬂekilde temin
etmeye çal›ﬂ›yoruz. Çünkü biz sonuçta finans
kökenli kiﬂileriz. Yat›r›m yapt›¤›m›z sektörler
farkl›. Farkl› sektörler oldu¤u için, sektörü
analiz etmeye çal›ﬂ›rken d›ﬂar›dan da, hem
yurtiçi hem yurtd›ﬂ›nda biz bunu yapt›k,
dan›ﬂman al›yoruz. Kendi içimizde bir yat›r›m
komitemiz var. Bu yat›r›m komitesinin
içerisinde yine bizim içimizde olmayan,
d›ﬂar›dan tedarik etti¤imiz baz› dan›ﬂmanlar var.
Bu kiﬂiler bize o sektörle ilgili ya da bizim
göremedi¤imiz baz› ﬂeyleri bize gösteriyor. Biz
sonuçta giriﬂim ﬂirketlerini riske al›rken, bütün
risklerini hesaplayarak öyle yat›r›m yap›yoruz.
‹brahim Dönmez Asl›nda herhangi biri her
hangi bir yasal mevzuat olmaks›z›n ben riskli
bir tak›m alanlara para yat›raca¤›m. Kaybetme
riskim de vard›r, kazanma ﬂans›m da deyip
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girebilir. Ama bu giriﬂim sermayesi, yat›r›m
ortakl›¤› üzerinde bir düzenlemesi olan bir
model. 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda ilk düzenlemesi
yap›lm›ﬂ olmakla beraber ﬂu anda borsada
iﬂlem gören bir tane ﬂirket var. Daha büyük bir
ﬂirket, belki aktive olarak ‹ﬂ Giriﬂim Sermayesi
Yat›r›m Ortakl›¤›, yak›n bir zamanda borsaya
girecek. Ama gene de bu geçen süre zarf›nda
bir arz taraf›nda, yani giriﬂim sermayeleri
taraf›nda çok büyük bir geliﬂme olmad›¤›n›
görüyoruz. Geçen sene tebli¤de birtak›m
esneklikler yapt›k biz, o kapsamda da son
zamanda çok fazla talep var. Ama dünyada da
giriﬂim sermayeleri, risk sermayeleri kimdir diye
bakt›¤›n›zda, genellikle bunlar›n büyük
kurumsal yat›r›mc›lar oldu¤unu görüyoruz.
ABD’de bütün risk sermayesi yat›r›mlar›n›n
yüzde 50’sini emeklilik fonlar› yap›yor.
Türkiye’de bizim emeklilik fonlar› dedi¤imiz
fonlar daha 5,5 ayl›k bir geçmiﬂe sahip. Bir
yeterli büyüklü¤e filan ulaﬂmad› bu kapsamda.
‹ﬂte Avrupa’da da sigorta ﬂirketleri ve bankalar
filan yap›yor. Bu farkl› bir alg›. Yani yat›r›m
yapaca¤›n›z alan kendi aktiflerinizin belirli bir

ölçüsünde olmal› ki siz bütünüyle riske
girmeyesiniz. Bu böyle bir yap›lanma ve
Türkiye’de de kurumsal yat›r›mc› eksikli¤i çok
aﬂikar durumda. Bunu art›rmadan emeklilik
fonlar› ya da uzun dönemli yat›r›m yapan
yat›r›m fonlar› veya ne bileyim hayat
sigortalar›n›n aktifinin daha büyümesi, bu alana
yat›r›m› daha geliﬂtirecektir diye düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ ‹lk turun sonunda
konuﬂmac›lar›m›z›n yapt›¤› konuﬂmalar
sonunda, bu konuda bir bilinçlenmenin yavaﬂ
yavaﬂ oluﬂmaya baﬂlad›¤› görülüyor. Ama
‹brahim Bey’in ilk konuﬂmas›nda dikkat çekti¤i
gibi, Türkiye’de iç borçlanma piyasas›nda özel
sektörün pay› gerçekten çok düﬂük. Yasal
aç›dan çok say›da enstrüman oldu¤unu da
söylediniz. Peki burada ne yap›lmas› gerekiyor?
Özendirici faaliyetler mi, yoksa ekonominin
düzelmesini mi beklemek laz›m? Özel sektörün
yat›r›m, finansman enstrümanlar›ndan
faydalanmas› için ne yapmak gerekiyor?
Gelecekte neler olacak?
‹lhami Koç Türkiye’de önce uygulamalar
geliﬂir, mevzuat arkas›ndan gelir. Sermaye
Piyasas› Kurulu önce uygulamay› yap›yor, daha
sonra piyasa uygun hale geldi¤i zaman
hakikaten o alan, mevzuat büyüyor. Yat›r›m
fonlar›nda, asl›nda bir çok alanda böyle tek tek
saymaya gerek yok. Burada benim özellikle
belirtmek istedi¤im bir alan var. Bu
yabanc›lar›n mortgage dedi¤i, konut
finansman›n›n sermaye piyasalar›ndan
sa¤lanmas› yönünde. K›smi bir düzenleme var
ama ipotekli borç senediyle, fakat acaba baﬂka
yap›lmas› gereken ﬂeyler yok mu?
‹brahim Dönmez Ama genelde bir ﬂekilde
kredi veren birincil piyasa dedi¤imiz bankalar›n
kredi vermesinden sonra o banka ipote¤e
dayal› olarak menkul k›ymet ç›kar›yor. Bunlara
göre bir ipotek merkezi geliﬂtirildi ABD’de. Ya
ona devrediyor, merkez ipote¤e dayal› menkul
k›ymetler ç›kar›yor. Bir ﬂekilde sistem kendi
içinde, tamamen piyasa mekanizmas› içinde
dönüyor. Bir taraftan menkul k›ymet
ç›kar›yorsunuz, fon sat›yorsunuz, o fonla yeni
kredi veriyorsunuz. O yeni kredilerden yeni
ipotekler geliyor ve yeni menkul k›ymet
ç›kart›yorsunuz. Ama olay› analiz etti¤inizde bu
kadar yüksek reel faiz varken, riskler bu kadar
yüksekken uzun dönemli, katlan›labilir, 10 y›l
20 y›l vadeli sistemi kurman›n ﬂu aﬂamada
henüz daha pek mümkün olmad›¤›
noktas›nday›z. Niye bir-iki y›l vadeli özel sektör
tahvili ç›k›yorsa, 1 y›l vadeli finansman bonosu

ç›k›yorsa kamu ka¤›tlar›na rakip olacak ﬂekilde,
buna benzer olarak da ipotekli menkul k›ymet
de ç›kam›yor. Ama iﬂte son zamanlarda da
olumlu geliﬂmeler var. Bazen tak›nt›lara
u¤rasak da faizler düﬂmeye baﬂl›yor. Belki
devletin ödedi¤i risk primi zaman içinde
önümüzdeki dönemlerde düﬂecek. Buna
mukabil, özel sektör kamuya karﬂ›l›k belki
daha cazip oranlarla enstrüman ç›karmaya
baﬂlayacak. ﬁimdi tabii bu enstrümanlar› kim
talep edecek noktas›nda da bir tart›ﬂmay›
açmam›z gerekiyor. Sonuçta toplam banka
aktiflerinin neredeyse yüzde 35-40’› kamu
ka¤›tlar›ndan oluﬂuyor. Kamu ka¤›d› ald›¤›
zaman repoyla fonlayabiliyor, bir sürü teminat
içinde kullanabiliyor. Sermaye yeterlili¤i
aç›s›ndan bankalar herhangi bir ﬂey getirmiyor.
Piyasalar bu tip fonlayabiliyor. Bankalar›n bunu
almas›, dedi¤im faktörlerden dolay› müﬂkülat
arz ediyor. Baﬂka kim al›r, kurumsal yat›r›mc›lar
al›r. Kurumsal yat›r›mc›lar›n yeterince
geliﬂmedi¤ini, geliﬂmekte oldu¤unu, bu
kapsamda emeklilik yat›r›m fonlar›n›n
önümüzdeki y›llarda çok iyi performans
gösterece¤ini söyleyebiliriz. Sigorta sistemine
bakt›¤›m›zda, toplam hayat sigortalar›n›n
büyüklü¤ü 1,5 milyar dolar filan ki çok düﬂük
boyutlarda. Dolay›s›yla asl›nda birbirine
úBRAHúM DÖNMEZ

ANSMAN
“KONUT F‹N YOK”
ÜZ
KÜLTÜRÜM

Dünyada asl›nda geliﬂmiﬂ ülkelerin ço¤unda
hatta az geliﬂmiﬂ ülkelerde bile çok ciddi kurumsal bir konut finansman kültürü var Türkiye hariç.
Türkiye’de kurumsal bir konut finansman› sa¤layamam›ﬂ›z. Araﬂt›rmalar var çeﬂitli dönemlerde;
konut finansman›n› kim sa¤l›yor diye. Büyük ölçüde ya miras kalm›ﬂ, ya da ailesinden borç alm›ﬂ. Biriktirmiﬂ falan filan gibi. Yani kendi kendini besleyen bir finansman sistemimiz olmam›ﬂ.
Bunu kurmak laz›m. ‹nsanlar›n iki tane beklentisi
olabilir hayatta. Biri, emekli olduklar›nda ellerine
hayatlar›n› iyi bir ﬂekilde idame ettirebilecekleri
bir gelir. Bireysel emeklilik sistemi belki bunu bir
ﬂekilde sa¤layacak. Bir di¤eri de herkesin yaﬂanabilir, az çok nitelikli bir konuta sahip olmas›.
Ve bunu da uzun dönemde kira öder gibi temin
edebilmesi. ﬁimdi bunun kendi içinde kendini
besler bir yap›da olmas› laz›m. Nas›l oluyor genelde bu? ‹ﬂte dünyada pek çok yerde pek çok
model var. Neredeyse ülke say›s› kadar konut finansman modeli var.

2004 /

17

eklenmiﬂ bir sürü problemden bahsediyor
durumday›z. Bunlar olmadan yani reel faizler
biraz daha düﬂmeden risk primleri daha
azalmadan borçlanma araçlar›na talebin çok
fazla olamayabilece¤i yönünde bir düﬂünceye
sahibim. Zaten aksi olsayd› bizim nas›l
düﬂündü¤ümüzün bir anlam› olmazd›. Piyasa
kendi çözümlerini kendisi üretir. Yeni bir alarm
verildi¤inde o alanda neler olabilir diye sorar.
Bizde de y›llard›r hiçbir özel ﬂirket tahvil
ç›karaca¤›z ne yapal›m diye sormuyor. Ama
son dönemlerde biraz biraz baﬂlad› bu.
Faizlerin düﬂmeye baﬂlamas›yla beraber...
Devletin o kadar düzenleme yapmas›,
birilerinin tan›t›m yapmas› falan önem taﬂ›yor
ama o kadar de¤il. Ekonomik ﬂartlar
olgunlaﬂmaya baﬂlad›¤› zaman zaten birileri bir
ﬂeyler yapmak istiyor. Dolay›s›yla bu temel
sorunlar› aﬂmadan, çok k›sa vadelerde bu
olmayacak. Ama ekonominin geliﬂmesi, özel
sektörün yeniden finansman alanlar›na
kavuﬂmas›, istihdam›n önünün aç›lmas›, biraz
da iﬂte bununla ilgili tasarruflar›n, kamunun
elindeki tasarruflar›n özel sektörün eline
geçmesiyle olacak. Bu giriﬂim sermayesi
taraf›nda ümitlenmek için asl›nda çok fazla
gösterge var. Son y›llarda çok da tan›nmaya
baﬂlad›. ﬁirketler de tan›yorlar. Üstelik daha
uzun vadeli krediler... Bu iﬂten anlayan
kadrolar sizi yönlendiriyor. Bu alanda ciddi
geliﬂmelerin olabilece¤ini düﬂünüyorum.Biraz
daha tan›nd›¤› takdirde. Böyle düﬂünmekte
yarar var.
M. Rauf Ateﬂ Ben sözü tekrar Burak Akgüç
Bey’e vermek istiyorum. AYB ve benzeri
kuruluﬂlar›n kredi olanaklar›ndan Türkiye’de
yararlananlar var, fakat genellikle bir kan›
vard›r. Zordur, baz› özel sektör ﬂirketleri için
ulaﬂ›lamazd›r. Yararlanmak isteyenlerin ne
yapmas› gerekir?
Burak Akgüç Demin de belirtti¤imiz gibi,
küçük-orta boy iﬂletmeler diye tan›mlad›¤›m›z
grup bu kredilere ﬂu anda ulaﬂabilmekte.
Ancak tabii AYB olsun veya Dünya Bankas›
olsun, bu gibi kuruluﬂlar›n getirmiﬂ oldu¤u
birtak›m ﬂartlara da uygun olmas› gerekiyor.
Firmalar›n do¤al olarak belli birtak›m
büyüklükleri ve belli birtak›m nitelikleri
bulundurmas› gerekiyor. Bunun ötesinde,
mesela bu k›s›tlardan bir tanesinden ﬂöyle
bahsedebiliriz: AYB ya da bizim di¤er iliﬂkide
oldu¤umuz kuruluﬂlar›n, mesela yat›r›m
büyüklü¤ü olarak alt limit olarak koyduklar›
500 bin Euro, ve kredi büyüklü¤ü için alt limit
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olarak koyduklar› 250 bin Euro. Tabii bu
rakamlar çok küçük iﬂletmeleri bu limitlerin
d›ﬂ›nda tutabiliyor. ﬁunu da söylemekte yarar
var. Biz bu kredilerin Türkiye’deki tek
distribütörü de¤iliz. Bizimle beraber Ziraat
Bankas›, Vak›fbank, Halk Bankas› gibi
kuruluﬂlar da yani çok daha geniﬂ ﬂube a¤›
olan kuruluﬂlar da bu kredileri
kulland›rabiliyorlar. Dolay›s›yla belki de onlar›n
bize göre daha küçük boy iﬂletmelere gitmekte
daha efektif olabileceklerini de düﬂünebiliriz.
M. Rauf Ateﬂ Peki kullanmak isteyen
giriﬂimci ve yöneticiler ne yapacaklar? Nas›l
baﬂvuracaklar? Zor, uzun bir süreç midir? Bir
parça o aç›dan olaya bakabilir miyiz?
Burak Akgüç Burada son bir noktay› da
belki eklemek gerekiyor. Bu ﬂartlar alt›nda bize
tahsis edilen kaynaklar› çok h›zl› bir ﬂekilde
kulland›rabiliyoruz. Bunlar› çok h›zl›
kulland›rman›n ötesinde banka olarak da
aktifimizin yüzde 70’e yak›n› krediden
oluﬂuyor. Bu, bankac›l›k sektörü ortalamas›n›n
üzerinde bir kredi yap›s›d›r.
Do¤al olarak, daha çok krediye çal›ﬂ›yoruz.
Firmalar›n bize baﬂvururken veya bizle iliﬂkiye
girerken, her ﬂeyden evvel bütün bu krediler

temelde yat›r›m kredileri oldu¤u için, belli bir
yat›r›m projesi getirmeleri ve onu belli bir
formatta haz›rlay›p sunmalar› gerekiyor. Biz de
o format üzerinden belli bir fizibilite çal›ﬂmas›
yap›p onu ilgili kuruluﬂlara vermek
durumunday›z. Çünkü bizim bu projeleri
onaylamam›z yetmiyor. AYB’nin ve Dünya
Bankas›’n›n da onay› gerekiyor. Bunun
ötesinde bu kuruluﬂlar›n bize belli standartlarda
mali tablolar›n› sunmalar› gerekiyor. Bu
çerçevede sunduklar› mali tablolar ve projelerin
belli birtak›m kârl›l›k oranlar›n›, belli birtak›m
net sat›ﬂ rasyolar›n› tutturmas› gerekiyor. Bunlar
bizim ilgili kaynaklar›m›z›n da öngördü¤ü
hususlar. Bütün bu kredilerde çok önemli bir
husus daha var. Mutlaka ve mutlaka çevreye
son derece duyarl› üretim yap›lmas› gerekiyor.
Özellikle çok küçük boy iﬂletmelere gitti¤iniz
zaman, burada gerekli dokümantasyonu
sa¤lamakta belki zorlanabiliyorsunuz. Bu
nedenle belli bir kurumsallaﬂma sürecini
geçirmiﬂ ve bunun sonucunda bize baﬂvurmuﬂ
firmalar olmalar› gerekiyor. Tabii çok küçük
ölçekli firmalarda belki bu bütün arad›¤›n›z
nitelikleri bulamayabiliyorsunuz. O nedenle
orta ve büyük boy firmalara gidebiliyorsunuz.

Ancak bu standartlar› sa¤layabilen hemen
hemen bütün firmalarla biz çal›ﬂma ortam›
yaratma çabas› içindeyiz.
M. Rauf Ateﬂ Vadeleri ne kadar olabiliyor
bu kredilerin?
Burak Akgüç ﬁimdi burada da birtak›m
esnekliklerimiz var. Çünkü burada da 4 y›ldan
7 y›la kadar vade uygulamas› yapabiliyoruz. 1
y›l ödemesiz dönemden, 2-3 y›l ödemesiz
döneme kadar uygulamalar yapabiliyoruz.
Özellikle finansal kiralama uygulamalar›nda
daha k›sa vadelere gidebiliyoruz. Bu dolay›s›yla
bizi nispeten daha küçük ve do¤al olarak risk
endiﬂesini daha fazla taﬂ›d›¤›m›z firmalarda bu
tip uygulamalar› getirip bunlara da bu tip
uygulamalardan faydalanma imkan›
yaratmam›za olanak veriyor. Dolay›s›yla biz
elimizdeki olanaklar› belli bir bankac›l›k ve risk
anlay›ﬂ› çerçevesinde mümkün oldu¤unca bu
kredilerden yararlanabilecek standartlardaki
ﬂirketlere ulaﬂt›rma çabas› içindeyiz.
M. Rauf Ateﬂ Bizim bankac›l›k sistemimizde
kredilerin neredeyse yüzde 70’inin 1 y›la kadar
vadeli oldu¤unu düﬂündü¤ümüzde çok iyi bir
imkan. Ama kur riski problemi var. Ama onun
da ihracata dayal› olmas› öncelikli san›yorum.
Burak Akgüç Tabii do¤al olarak ﬂimdi kur
riski ald›¤› için firma, hele uzun bir dönemde
kur riski ald›¤› için, mutlaka bu riskini
karﬂ›layacak belli bir ihracat ve istikrarl› bir
ihracat yap›s› göstermek zorunda. Bu da zaten
en az›ndan belli bir kurumsallaﬂmay› gerektiren
bir unsur. Çünkü ihracat›n istikrarl› olmas› da
istikrarl› pazarlara yap›lmas›n› gerektiriyor.
Dolay›s›yla bunlar hep birbirine ba¤l› gidiyor.
BURAK AKGÜÇ “Biz 1950’de Dünya
Bankas›’n›n öncülü¤ünde kurulmuﬂ,
Türkiye’deki ilk özel kalk›nma bankas›y›z.
Büyük ortaklar›m›z da gene Türkiye’deki
büyük özel ticari bankalard›r. Ve biz bu elli
y›ll›k süre içinde orta vadeli finansman olsun,
yat›r›m bankac›l›¤› olsun, Türkiye çap›nda
yo¤un faaliyet gösterdik. 1970’li y›llarda
özellikle Do¤u Anadolu’da, Orta
Anadolu’da pek çok projede yer ald›k. 80’li
ve 90’l› y›llarda da bu bölgelerde çok
firmam›z oldu. ﬁu anda da geniﬂ bir yelpaze
içinde ve çok say›da firmayla çal›ﬂmaya
devam ediyoruz. Dolay›s›yla bankac›l›¤›n
getirdi¤i belli de¤erlendirmeleri yapmak
zorunday›z. Ama bu çerçevede biz
portföyümüzü KOB‹’nin küçü¤üne do¤ru
geniﬂletmek için gayret içerisindeyiz.”
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Biz, bize tahsis edilen kaynaklar› uygun
ﬂirketlere çok k›sa bir zaman içinde
kulland›rabiliyoruz. Kendi yap›m›z
çerçevesinde... Dedi¤im gibi baﬂka bankalar da
var burada. Teknik olarak daha küçük firmalara
ve daha geniﬂ co¤rafyalara ulaﬂabilecek
bankalar da var. Dolay›s›yla iyi bir
kompozisyonla mümkün oldu¤u kadar büyük,
mümkün oldu¤u kadar çok say›da küçük ve
orta boy iﬂletmeye gidilebilece¤i kan›s›nday›m.
Dolay›s›yla rakam›n büyümesi halinde de
onlar›n bu büyüyen rakamlar›n› da çok k›sa bir
süre içinde kullanabilece¤i kan›s›nday›m.
‹brahim Dönmez Esneklikler var m› di¤er
bankalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda?
Burak Akgüç ﬁimdi ﬂöyle söyleyeyim. Biz
normalde 4 ila 7 y›l aras› bu riski al›yoruz.

Normalde 1 ila 3 y›l aras› ödemesiz dönem
vermek durumunday›z. Ve tabii kredi
kulland›rd›¤›m›z firmalar›n önemli bir bölümü
de KOB‹ kapsam›na giren nispeten daha az
kurumsallaﬂm›ﬂ firmalar oluyor. Burada iki
standart teminat›m›z var bizim. Birincisi ipotek.
‹kincisi de bir ticari bankadan teminat
mektubu. ﬁu andaki mevcut portföyümüzün
yüzde 55-60 aras› ipotek, geri kalan› mektupla
al›nm›ﬂt›r. ﬁimdi mektup istemenin bizim için
büyük önemli bir gerekçesi daha var. Bir
yat›r›m kredisi verdi¤imiz zaman alt› ayda bir
bunun faiz ve ana para taksitlerini takip
ediyoruz. Dolay›s›yla bu firmayla bir ticari
banka kadar da çok s›k rölasyonda
olamayabiliyoruz. Ama bu 7 y›ll›k süreç içinde
bir ticari bankan›n bizle beraber bu firmada
birlikte hareket etmesini garanti alt›na almak
bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu
7 y›ll›k süre içinde Türkiye en az iki üç kez
krize girebilecek bir ülke. Bu nedenle teminat
mektubu o ticari bankan›n bizle beraber o
firmada sürekli bulunmas›n›n bir garantisi.
Hatta biz mektup ald›¤›m›z pek çok sistemde
ipotek art› mektup yoluna da gidiyoruz.
Dolay›s›yla bir anlamda kendi elimizi de taﬂ›n
alt›na koyuyoruz. Yeter ki bir ticari bankayla
beraber hareket ediyor olal›m. Ticari bankayla
hareket etmek hususu bizim için oldukça
önemli.
‹brahim Dönmez Krediyi veren ana kreditör
ﬂirketin riskini al›yor mu?
Burak Akgüç Hay›r ﬂirketin riskini alan
biziz.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi gene sermaye
piyasas›nda banka bonosu, banksa garantili
bono tarz›nda enstrümanlar var. Kalk›nma,
yat›r›m bankalar›na yönelik. Böyle bir
enstrümanla fon sa¤lay›p bunu da¤›tma
anlam›nda bir faaliyete neden girilemiyor? Uzun
zamand›r banka bonosu, banka garantili bono
da ç›km›yor.
Burak Akgüç ﬁimdi biz asl›nda bunu
1980’lerin sonu ve 1990’lar›n baﬂ›nda
MURAT KURAL Yurtd›ﬂ›na da bakt›¤›m›zda,
risk sermayesiyle u¤raﬂ›ld›¤›nda baz› fonlar›n
yönetiminin tamamen ba¤›ms›z oldu¤unu ve
bir yat›r›m komitesi rahatl›¤›yla kararlar›n
verildi¤ini, ve bütün düﬂüncelerin her
pazartesi masaya yat›r›ld›¤›n› ve tamamen
özgür düﬂünceli insanlardan oluﬂtu¤unu
görüyoruz.
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uygulam›ﬂt›k banka olarak. Ancak demin de
bahsetti¤imiz gibi, kamunun reel faiz
ödemesinin bu kadar yüksek oldu¤u bir
ortamda dolay›s›yla bir bankan›n cazip
oranlarla para toplayabilmesi mümkün de¤il.
Bunlar›n hepsi gelip ayn› kap›ya dayan›yor.
M. Rauf Ateﬂ Peki bu konudaki son soru
olabilir belki. Hangi kurumlardan
bahsedilebilir? AYB, Dünya Bankas›... Hangi
kurumlar bu tür kredileri sa¤larlar Türkiye’deki
özel sektör ﬂirketlerine?
Burak Akgüç Yani banka olarak m›?.
M. Rauf Ateﬂ Sizin arac›l›¤›n›zla. Yani AYB
diyoruz, Dünya Bankas› diyoruz. Baﬂka
hangileri olabilir?
Burak Akgüç ﬁimdi ﬂu anda bu iki kuruluﬂ
d›ﬂ›nda Alman Sanayileﬂme Fonu alt›nda Alman
devlet kalk›nma bankas›n›n yine bir orta vadeli
fonunu piyasa veriyoruz. 2000-2003 y›l›
aras›nda Japon Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i Bankas›’n›n
Türkiye’ye açm›ﬂ oldu¤u yine depremle
ba¤lant›l› bir orta vadeli kredi program›nda
önemli miktarda, yaklaﬂ›k 180 milyon dolar
karﬂ›l›¤› Japon Yeni orta vadeli finansman
sa¤lad›k.
Bunun yan› s›ra Avrupa Konseyi Kalk›nma
Bankas›’n›n ﬂu anda Türkiye’ye yönelik yine bir
200 milyon Euro’luk bir paketi söz konusu. Bu
da AYB’ye çok benzer koﬂullarda bir kredi
imkan› olacak. Son iki y›ld›r, 2002 y›l›nda S›nai
Yat›r›m Bankas›’yla birleﬂtikten sonra kredi
hacmimizde önemli bir büyüme oldu. 2002
y›l›nda aﬂa¤› yukar› 230, 2003 y›l›nda da 265
milyon dolar civar›nda plasman yapt›k. Bu sene
de bu rakamlar› hedefliyoruz. Dolay›s›yla bu
segment içinde, bu kaynaklar›n artmas›yla
bizim de plasman performans›m›z artacakt›r.
Birtak›m baﬂka uluslararas› kuruluﬂlardan da ﬂu
anda borçlanma imkanlar› yaratmaya
çal›ﬂ›yoruz. Bunlar da k›sa bir süre içinde
finalize olunca zaten duyuraca¤›z.
M. Rauf Ateﬂ Bu vade noktas›nda Arda
Bey’e bir ﬂey sormak istiyorum. ‹slami
finansman esaslar›na dayal› olan araçlarda
genelde da¤›l›m nas›l oluyor? Çünkü hep
vadelerin k›sa olmas›ndan, daha uzun vadeli
finansman sa¤lanamamas›ndan, bunun nas›l
art›r›labilece¤inden bahsediyoruz.
Arda Akarsu Maalesef o konuda ﬂu an için
çok iyi ﬂeyler söyleyemeyece¤im size. Dedi¤im
gibi Körfez ülkelerinde bulunan finansörleri bu
konuda da ikna etmeye çal›ﬂ›yoruz. Ama ﬂu an
için özellikle murabaha sendikasyonlar›nda
sa¤layabildi¤imiz en fazla iki seneyi buluyor.

BURAK AKGÜÇ

ﬁK‹LER‹N
“AB ‹LE ‹L‹ S‹ VAR”
K‹
ÖNEML‹ ET

‹brahim Dönmez Türkiye’nin Avrupa Birli¤i süreciyle sizin fon bulma olanaklar›n›z aras›nda bir ba¤
var m›?
Burak Akgüç Asl›nda evet, var. Çünkü genelde
bunlar AB’nin Türkiye ile olan iliﬂkileri kapsam›nda
oluﬂturulan fonlar ve Türkiye’nin AB ile iliﬂkileri artt›kça, iﬂbirli¤i süreci daha güçlü hale geldikçe bu fonlar›n da rakamlar› artacak. Dolay›s›yla bu bizi küçükorta boy iﬂletmelerin ve özel sektörün finansman›nda
daha avantajl› bir noktaya getirecek. Evet AB ile iliﬂkilerin çok önemli etkisi var.

Ortalama 18 ay, 1 sene, 1 hafta, 2 sene. ﬁu an
için henüz vadeleri uzatm›ﬂ de¤iliz. Ama ﬂu
anki istikrarl› ortam›n, tek baﬂ›na bir iktidar
olmas›n›n, iyiye giden ekonomik koﬂullar›n
etkisiyle bu vadeleri k›sa vadede uzataca¤›m›za
inan›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Arda Bey ile devam edelim.
Sizin sa¤lad›¤›n›z finansman olanaklar›nda
hangi tür ihtiyaçlara hangi tür enstrümanlar
daha uygun? Kullan›c›lar, yat›r›m ve giriﬂimciler
aç›s›ndan bakt›¤›n›zda do¤ru enstrüman nedir?
Ve sektörel bazda farkl›l›klar var m›d›r? Hangi
sektördekiler neleri tercih etmelidir?
Arda Akarsu ﬁimdi biz kurum olarak,
a¤›rl›kl› olarak leasing ve murabaha konusunda
lider konumda oldu¤umuza inan›yoruz. Yurt
d›ﬂ›ndan da leasinge yönelik birtak›m
çal›ﬂmalar›m›z var. Ama murabaha konusunda
ﬂu anda yat›r›mc›lar› ikna etmekte zorluk
çekmiyoruz. Murabahay› da iki ﬂekilde
sunuyoruz yat›r›mc›lar›m›za. Birisi kendi
garantimizle. Limitimiz olan ﬂirketleri kendi
garantimizle orada olan, ki orada olan yat›r›mc›
olarak addetti¤imiz ana orta¤›m›z Kuwait
Finance House bir tanesi, bir di¤eri Kuwait
Finance House Bahrain; ve di¤er Körfez
ülkelerindeki finansörlerle de iyi iliﬂkilerimiz
çerçevesinde kendi garantimizle veya ﬂirket
riski olarak sunuyoruz. Biraz önce belirtti¤im
gibi, onlar› ikna edebilece¤imiz ölçüde bu
murabaha kredilerinin finansman›n›n vadesini
art›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Yak›nda bununla ilgili
büyük, aﬂa¤› yukar› 100 milyon dolar
civarlar›nda, büyük 2 senelik finansman›
kamuoyuna da duyuraca¤›z. Bu bir baﬂlang›ç
olacak. Daha sonra da bu vadeleri daha da
uzataca¤›m›za inan›yoruz.
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M. Rauf Ateﬂ Hangi ihtiyaçlar› hangi ürünler
karﬂ›lar? Sadece ikisini mi sa¤l›yorsunuz siz,
yoksa her ihtiyaca uygun ürün var m›d›r?
Arda Akarsu Belli kriterleri sa¤lad›¤› sürece,
enstrüman alternatifini art›rmaya gayret
ediyoruz. Ancak, ﬂunu örnek verebilirim.
Leasing firmalar›na örne¤in murabaha çok
uygun düﬂüyor. Çünkü direkt olarak onlar bir
mal al›m›na yöneliyorlar. Hem yurt d›ﬂ›na bunu
izah etmekte sorun ç›km›yor. Leasing
firmalar›n›n belli baﬂl›lar› art›k Körfez’de bizim
taraf›m›zdan da çok iyi tan›t›ld›¤› için, bunlarda
hiçbir s›k›nt› çekilmiyor. Aﬂa¤› yukar› biz
Türkiye’de ilk 10’a giren bütün leasing
firmalar›yla çal›ﬂ›yoruz. Bir ﬂey daha sordunuz
san›r›m.
M. Rauf Ateﬂ Sizin gibi kurumlara belli bir
tür, tutucu yap›daki ﬂirketler baﬂvurur diye bir
izlenim vard›r. Bu böyle mi? Asl›nda biz öyle
olmad›¤›n› biliyoruz.…
Arda Akarsu Asl›nda kesinlikle öyle de¤il.
Yani bizim kriterlerimiz derken tabii önce mali
tablolar, bulundu¤u sektör, sektör performans›,
ﬂirket geçmiﬂi, belki bu masadaki ço¤umuzun
ilk olarak önem verdi¤i kriterler. Bunlardan
farkl› bir ﬂey yok. Ve çok geniﬂ bir müﬂteri
portföyümüz var. ‹sim ﬂu an vermeyece¤im.
M. Rauf Ateﬂ Yani bir özel sektör
bankas›n›n müﬂteri portföyüne benzer...
Arda Akarsu Kesinlikle.…ﬁimdi müﬂteriler
nas›l geliyor derseniz, bizim asl›nda belki çok
bilinmemekle beraber 50’ye yak›n ﬂubemiz var.
Yat›r›m bankac›l›¤›na gelen ve yurtd›ﬂ›ndan fon
temin etmek isteyen müﬂterilerimizin birço¤u
asl›nda ﬂubelerimiz kanal›yla daha önceden
pazarlama bölümümüz taraf›ndan limit aç›lan
müﬂterilerden geliyor. Bunlar› ﬂubeler
yurtd›ﬂ›ndan fonlama kabiliyetimizle ilgili
olarak bilgilendiriyorlar sürekli. Bir de piyasada
bizim Körfez’le olan iliﬂkilerimiz çerçevesinde
bunu duyup gelenler oluyor, bizimle yat›r›m
bankac›l›¤›yla görüﬂüyorlar. Uygun bulursak
bunu pazarlama bölümümüze intikal
ettiriyoruz. Mali analizi yap›ld›ktan sonra belli
bir limit aç›l›yor. Dedi¤im gibi kendi
garantimizle sunuyoruz. Kendi garantimizde
olan ﬂirketleri belli bir kat›l›m pay›yla
sunuyoruz. Bir de daha önce ilk turda
belirtmedim onu ama, biz herhangi bir ücret
almadan veya arac›l›k etmeden de oradaki
ﬂirketleri buradaki özelleﬂtirmelerden, ﬂirket
al›m, birleﬂmelerden faydaland›rmak için
elimizden geleni yap›yoruz. Dönem dönem
bunlarla ilgili birtak›m tan›t›m dokümanlar›
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haz›rl›yoruz. Gerek Özelleﬂtirme ‹daresi
portföyünde olsun gerekse TMSF, dedi¤im gibi
bunlar› buraya çekmek aç›s›ndan, bizim bir
rolümüz olsun olmas›n ama Körfez’deki
yat›r›mc›lar Türkiye’deki bu f›rsatlardan
haberdar olsunlar istiyoruz. Zaten enstrüman
olarak saymasam da, ‹slami bankac›l›¤›n bir
enstrüman› olarak, direkt yat›r›mlar denilen bir
alan› var. Direkt yat›r›mlar da asl›nda biraz
Murat Bey’lerin de konusuna geliyor: Risk
sermayesi. Asl›nda çok çok sevdikleri bir alan.
Türkiye’yi de bu konuda potansiyel olarak
görüyorlar. Dolay›s›yla burada sizlere de
asl›nda oralarla iliﬂki kurman›z› önerebilirim.
Biz de bu konuda memnuniyetle yard›mc›

oluruz, ama orada direkt yat›r›m olarak
adland›r›lan, risk sermayesi yapmak isteyen bir
hayli kurum var.
Burak Akgüç Bir baﬂvuru aﬂamas›ndan
sonra bu yat›r›m projelerinin fizibilitesinin
ç›kar›lmas› ve yönetim kurulunun onay›n›
almas› en fazla bir ay içinde tamamlan›yor. Bu
yat›r›m faaliyetli bankac›l›k faaliyetleriyle de
ilgili ﬂu notu iletmekte fayda var. Biz de 20002001 y›llar›nda AYB Risk Sermayesi Fonu
alt›nda üç ﬂirkete ortak olduk ve ﬂu anda bu
ﬂirketlerdeki ortakl›¤›m›z devam ediyor.
Dolay›s›yla biz de yat›r›m bankac›l›¤›
perspektifinde böyle bir uygulamay› 2000 ve
2001 y›llar›nda gerçekleﬂtirdik.
M. Rauf Ateﬂ Murat Kural’›n asl›nda ‹slami
finansman konusunda söyleyecekleri var.
Murat Kural Ben asl›nda Arda Bey’e bu
konuda bir soru sormak istiyorum. Özellikle
varl›¤a dayal› menkul k›ymet anlam›nda
bakt›¤›m›zda Hazine’de baz› çal›ﬂmalar›n
oldu¤unu fakat son hale gelmedi¤ini
söylediniz. Fakat di¤er taraftan Türkiye’deki
belli bir …ölçek üzerindeki ﬂirketlere
bakt›¤›m›zda, özel sektördeki ﬂirketler belli
anlamda gidip de varl›¤a dayal› menkul k›ymet
anlam›nda Körfez ülkelerinde borçlanabilirler
mi? Bu noktada önlerindeki engeller nelerdir?
Arda Akarsu Sadece devletin bu konuda
borçlanmas›ndan ziyade özel sektörün de
borçlanmas›n› hedefliyoruz. Ancak sizin daha
önce belirtti¤iniz gibi bono konusunda olan
s›k›nt›lar tabii ki burada da karﬂ›m›za ç›k›yor.
‹kincisi de mevzuatta birtak›m de¤iﬂiklikler
yap›lmas› gerekiyor bununla ilgili olarak. Özel
sektörün Körfez’de bu sistemde borçlanmas›na
MURAT ÖZGEN “Biz bir kere hiçbir sektöre
odakl› de¤iliz. Sektör ba¤›ms›z›z, yani
herhangi bir sektör bizim için önem öncelikli
de¤il. Bir kere ﬂu önemli. Yönetim kalitesi.
Bizim için en önemlisi o. Yaratmak istedi¤i,
yapmak istedi¤i ﬂeyin do¤ru olmas›, bize onu
ispatlayabilmesi. Ki bunu iﬂ plan›yla
yapabiliyor. Biz o kiﬂiye yat›r›m yapmay›
düﬂünüyorsak rakiplerinden nas›l bir
avantaj› oldu¤unu, yani kendisini nas›l
farkl›laﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›n› bir ﬂekilde tespit
etmek zorunday›z. Bu durumda o ﬂirketin
yapmak istedi¤i iﬂ plan› bizim için uygun bir
iﬂ plan›. Bizim için tek özellik asl›nda iyi bir
yönetim. Düzgün bir iﬂ plan› ve asl›nda
rakiplerinden kendini farkl›laﬂt›rmas›.
Arad›¤›m›z üç temel unsur bu.”

yönelik... Yurtiçine de bakarsak asl›nda faize
duyarl› kesimler aç›s›ndan gelir ortakl›¤›
senetleri iyi bir alternatif olabilir uzun vadede.
Daha öncesini de biliyorsunuz 1990’l› y›llarda
oldukça revaçtayd›. Özelleﬂtirme ‹daresi’nin de
kamu ortakl›¤› olarak yapt›¤›, bunun da
enteresan bir alternatif olaca¤›na inan›yorum.
Özellikle bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan... Bir
tarafta hiç riski olmayan ürünler var, di¤er
tarafta da uzun vadede yat›r›m yap›labilecek
hisse senedi var. Halbuki ara ürünler
konusunda Türkiye’de bir eksiklik oldu¤unu
görüyoruz. Böylece piyasalardaki dalgalanmalar
veya piyasa ﬂartlar›n›n de¤iﬂmesiyle beraber bir
üründen di¤er yat›r›mc›lar›n kayd›¤›n›, fakat ara
ürünlerde o noktada eksiklik oldu¤unu, ara
ürünler geliﬂtikçe yat›r›mc›lar›n o noktada ilgi
gösterebilece¤ini tahmin ediyorum.
M. Rauf Ateﬂ Ara ürünlerden kast›n›z...
Arda Akarsu Hisseye çevrilebilir tahvilden
tutun da gelir ortakl›¤› senetleri olabilir
onlardan bahsediyorum.
M. Rauf Ateﬂ Arda Bey’in Murat Özgen’e bir
sorusu vard›.
Arda Akarsu Özellikle ilk konuﬂman›zda
ABD ile bir hayli karﬂ›laﬂt›rma yapt›n›z. IT
ﬂirketleri olsun di¤er alanlar olsun... Benim
merak etti¤im, muadilimiz olan ülkelerdeki
durum nedir? Yani geliﬂmekte olan ülkelerde
risk sermayesinin durumu... Biz onlardan da m›
çok gerideyiz? Yoksa onlarla aﬂa¤› yukar› ayn›
yolda m›y›z? Belki buna Do¤u Avrupa ülkeleri
örnek verilebilir.
Murat Özgen Murat Kural Bey’in de dedi¤i
gibi oralarda asl›nda Türkiye’den çok daha
fazla fon ﬂu anda bulunuyor. Ve yat›r›m da
yap›lm›ﬂ durumda. Biz asl›nda o ülkelerdeki
risk sermayesi ﬂirketleriyle de yak›n temas
içindeyiz. Çünkü ﬂöyle de baz› düﬂüncelerimiz
oluﬂuyor asl›nda. Oradaki fonlar›n yapt›¤›
yat›r›mlarla bizimkiler uyuﬂuyorsa onlar›n belli
bir ﬂekilde bir araya getirilmesi mümkün.
Çünkü sonuçta stratejik orta¤a sat›ﬂ yoluyla
ç›kmay› düﬂündü¤ünüz zaman bunlar›n bir
araya gelip daha da büyük oyuncular için bir
yat›r›m f›rsat› teﬂkil etmesi bizim aç›m›zdan
önemli. Dedi¤iniz gibi Polonya olsun, Çek
Cumhuriyeti olsun, Slovakya olsun ve di¤er
ülkelerle, oradaki risk sermayesi ﬂirketleriyle
biz görüﬂüyoruz. Bugüne kadar dört tane
yat›r›m›m›z oldu. Bunun üçü IT taraf›nda. Hem
Polonya’ya girdik, hem Romanya’ya girdik.
M. Rauf Ateﬂ Peki giriﬂimcinin sizin
yat›r›m›n›za uygun olmas› için ne gibi özellikler
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taﬂ›mas› laz›m? Bir öneri taktik olarak
nitelendirilebilecek k›saca neler söylenebilir?
Mali birtak›m düzenlemeler, tablolar falan...
Murat Özgen Tablolar bizim için çok önemli
de¤il. Bizim mesela yapt›¤›m›z yat›r›mlardan
birisi çekirdek sermayesi olmasa bile baﬂlang›ç
aﬂamas›ndaki bir ﬂirket. Çünkü asl›nda bir ürün
üretmiﬂ, fakat hiçbir ﬂekilde sat›ﬂ yapmam›ﬂ.
‹lhami Koç Yapt›¤› proje olabilir.
Biyoteknoloji alan›nda olur, elektronik alan›nda
olur. Herhangi bir alanda bir ﬂey yapm›ﬂ ama
ne ﬂirketleﬂebiliyor, ne de sermayesi var.
Projeyi al›p ﬂirketleﬂebilirler, finansman
sa¤layabilirler. Yani bu asl›nda ABD’de de
teknolojik alandaki geliﬂmenin en büyük
senetlerinden biri say›lan etkenlerden biri.
Arda Akarsu Emeklilik fonlar›n›n yeni
kurulmas›ndan dolay› henüz risk sermayesine
yat›r›m yapacak kapasitede olamad›¤›ndan
bahsettiniz. Ne kadar bir zaman sonra bunlar
bu kapasiteye kavuﬂabilecek? Veya Türkiye’de
böyle bir ﬂey olabilecek mi?
‹brahim Dönmez ﬁimdi bu bireysel
emeklili¤in kaç y›lda ne kadar büyüklü¤e
ulaﬂaca¤› en s›k sorulan sorulardan bir tanesi.
Fakat net bir ﬂey söylemek mümkün de¤il.
Orta vadede GSMH’nin yüzde 10’u kadar bir
birikim sa¤lanmas› öngörülüyor. Ama ﬂu anda
toplam 5,5 ayl›k bir süreçte daha 45 milyon
dolarl›k bir portföy büyüklü¤üne sahip oldular.
Birkaç milyar dolarl›k bir portföy büyüklü¤üne
sahip olunca, aras›ndan yüzde 3-5’lik yüksek
getiri taﬂ›yan ama zarara u¤rad›¤› takdirde de
hevesi olan insanlar› zarar ettirmeyecek bir
noktaya kavuﬂmas› laz›m. Herhalde onlar› biraz
bekleyece¤iz. Ama ﬂu anda 5,5 ayda 150 bin
kat›l›mc›ya geldi¤imiz bir notaday›z. Yat›r›m
fonlar›n› örnekleyecek olursak yat›r›m fonlar›
çok k›sa sürelerde 25 katrilyon düzeyine geldi.
Yaklaﬂ›k 17-18 milyar dolar... Benzetirsek
birbirine k›sa sürede inﬂallah bu seviyelere gelir
de kurumsal yat›r›mc› eksikli¤ini giderir.
M. Rauf Ateﬂ ‹lhami Bey’e ben ﬂunu sormak
istiyorum. Dünyada olup da Türkiye’de
olmayan finansal enstrümanlar var m›? Varsa da
bunlar Türkiye’de uygulanabilir mi?
‹lhami Koç Borçlanma taraf›na bakt›¤›n›zda
aﬂa¤› yukar› temel enstrüman olarak her ﬂey
mevcut gibi. Ama ç›kar, yeni ihtiyaçlar do¤ar,
aralardaki pek çok yeni versiyonlar, yeni
ihtiyaçlara yönelik tan›mlamalar yap›labilir.
Piyasalar ona göre yeniden yap›land›r›l›r. Fakat
ﬂimdi olmayan bir ﬂey ve talep görmeyen bir
ﬂey hakk›nda bunlar› söylemek çok zor.
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Olmayan ﬂeyler ipote¤e dayal› menkul k›ymet
mesela konut finansman›nda. Yok, ama olmas›
için çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Çal›ﬂmay› zaten
haz›rlamak yetmiyor. Ekonomik ﬂartlar›n o
noktaya gelmesi gerekiyor. Ama faizler
düﬂüyor, enflasyon düﬂüyor, bir taraftan da bu
konularda sanki yabanc›lar›n da ilgisinin
yo¤unlaﬂt›¤› bir döneme girdik. Özellikle
menkul k›ymete dayal› ipotekle ilgili
çal›ﬂmalara baﬂlay›nca, pek çok yabanc›,
konuyla ilgili kesimler bu konuya bir temel
sermaye koymak, bu iﬂi yürütmek konusunda
istekli davranabiliyorlar. Aﬂa¤› yukar› her türlü
enstrüman mevcut. Belki Türkiye’de risk
aktar›m mekanizmalar›n›n yeterli ölçüde
olmad›¤›ndan bahsedebiliriz. En önemli
eksikli¤imiz bu. Yani vadeli iﬂlemler, futures,
options, yani çeﬂitli riskleri yönetebilece¤imiz
enstrümanlar yok. Mesela döviz kuru riskini
bertaraf edebilece¤imiz bir enstrüman yok. Faiz
kuru riski en büyük risklerden bir tanesi. Onu
bertaraf edemiyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Bunun olmamas› yasal
mevzuattan m› yoksa yine ekonomik
koﬂullardan m›?
‹lhami Koç Asl›nda yasal mevzuat
tamamland›. Vadeli ‹ﬂlemler Borsas› Aﬁ
kuruldu, benim bildi¤im kadar›yla birkaç aya
kadar da faaliyete baﬂlayacak. Ve pek çok
enstrüman olacak orada. Çeﬂitli riskleri hedge
edebilece¤imiz enstrümanlar orada do¤maya
baﬂlayacak.
M. Rauf Ateﬂ Önemli bir soru da ﬂu: Kimler
nas›l yararlanabilirler? Bu dergiyi okuyacaklar›n
bir fikir edinmesi için...
‹lhami Koç ‹hracat ithalat yap›yordur.
Aktifiyle pasifi aras›nda döviz kuru aç›s›ndan bir
farkl›l›k vard›r. Bu piyasadan alaca¤› kontratlarla
bu riski bertaraf edebilirler. ‹hracat yapan bir
ﬂirket olabilir, döviz kredisi alm›ﬂ bir ﬂirket
olabilir. ‹lerideki bir faiz oran›na kilitleyecek
enstrümanlar olabilir. Döviz kuru gene öyle.
Mal piyasalar› asl›nda gene öyle. Özellikle
spotta çok geniﬂ beklenti var; pamukta olsun
tar›mda olsun ilerideki fiyatlar› kilitleyebilecek
mekanizmalar olacak.
‹brahim Dönmez Stokunda pamuk var.
Tutmak istemiyor diyelim. Tekrar bu tür
ürünlerle sto¤unu eritmeden satmadan riski
aktarabilme ﬂans› olacak.
‹lhami Koç Yani çok k›sa sürede birkaç ay
içinde faaliyete baﬂlayaca¤›n› düﬂünüyorum
bunun. Türkiye’de olmayan. Yani her türlü
enstrüman var risk de var fakat bu riskleri

yönetebilece¤imiz mekanizmalar yok.
M. Rauf Ateﬂ Bu turda isterseniz
konuklar›m›z›n ekleyecekleri varsa onlar› alal›m
ve karﬂ›l›kl› aç›lacak konular sorular varsa
onlar› tamamlayal›m. Sonra da sizi uça¤›n›za
yetiﬂtirelim.

‹lhami Koç Asl›nda ﬂey söylenebilir.
Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n önemli
ölçüde tasarruflar›n›n olabildi¤ini
gözlemliyoruz. Bunlar birtak›m mekanizmalarla
geçmiﬂte verimli olmayan yat›r›mlara gitti veya
hiç gitmedi. Bu vatandaﬂlar›m›z›n tasarruflar›na
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yönelik ve finansal kurumlar›n bunlar› içine
çekebilecek birtak›m mekanizmalar
geliﬂtirmeleri gerekiyor. Ciddi boyutlarda
tasarruflar söz konusu. Bunlar› Türk
piyasalar›na çekebilirsek çeﬂitli yollarla
herhalde eksikli¤ini hissetti¤imiz tasarruflar›n
bir bölümünü sa¤lam›ﬂ olabiliriz diye
düﬂünüyorum. Bilmiyorum siz o konuda
çal›ﬂmalar yap›yor musunuz. Sizler neler
yap›yorsunuz?
‹brahim Dönmez Galiba temel sorun ﬂu. ‹ﬂçi
grubu diyoruz ama art›k iﬂçi grubu demek de
do¤ru de¤il. Bir k›sm› art›k sermaye sahibi,
giriﬂimci haline geldi. Tasarruflar›n Türkiye’ye
geliﬂine bakarsan›z, ço¤unlukla ﬂöyle gelmiﬂtir,
konut için gelmiﬂtir mesela. Daha sonra da reel
yat›r›mlar yoluyla geldi. Sorun ﬂu. Orada çok
say›da banka var. Türk bankas› var. Fakat
oradaki Türk bankalar› o paralar›n Türkiye’ye
havale yoluyla gelmesinden sorumlu
tutuluyorlar. Onun d›ﬂ›nda baﬂka bir konuyla
ilgilenmiyorlar. Bu sefer oradaki paran›n
oradaki reel sektöre aktar›lmas› konusunda
baﬂka birtak›m kanallar o boﬂlu¤u dolduruyor.
Ve o kanaldan gelen paran›n hiçbir yasal
güvencesi olmadan herhangi bir düzenlemeye
tabi olmadan birtak›m riskleri de beraberinde
getiriyor.
Bu hem o paray› buraya getirenler
aç›s›ndan risk hem de o paray› gönderen
aç›s›ndan risk. Bu alan›n doldurulmas›n›n
yollar›ndan biri bankalar›n kendilerini sadece
orada havaleye arac› kurum olmaktan ç›kar›p
oradaki kiﬂilerin tasarruflar›n›n Türkiye’ye
yönlendirilmesinde aktif rol üstlenmesiyle
çözülebilir gibi geliyor bana.
Çünkü onlar›n orada oldukça
geniﬂ bir ﬂube a¤› var. Bu
olmadan bu sorun
çözülemeyecek diye
düﬂünüyorum. E¤er böyle
giderse o insanlar art›k bir daha
tasarruflar›n› Türkiye’ye
yönlendirmeyecekler. Çünkü her
defas›nda yönlendirdiklerinde
baﬂlar›na birtak›m olaylar geliyor.
Arda Akarsu Kuveyt Türk
olarak oradaki potansiyeli
yaklaﬂ›k 2-3 senedir
Toplant›ya Capital Dergisi
Yay›n Yönetmeni VOLKAN AKI
da kat›ld›.
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izlemekteydik. Bununla ilgili bir yönetim
kurulu karar›m›z var. Netice olarak geçti¤imiz
ay bir temsilcilik açt›k. Daha sonra bunu
ﬂubeye dönüﬂtürmeyi planl›yoruz. Bu da bizim
aç›m›zdan Körfez ile bizim aram›zda bir köprü
olduktan sonra yurtd›ﬂ›ndaki vatandaﬂlar›m›za
burada bir köprü vazifesi olmaya yönelik ilk
ad›m›m›zd›r.
M. Rauf Ateﬂ Arda Bey’e ben bir ﬂey
soray›m. Orada da Türkiye’yi izleyenler
aras›nda Türkiye’den giden bankac›lar var m›?
Böyle bir yerleﬂim oldu mu?
Arda Akarsu Özellikle Bahreyn’de, bizim
Kuveyt Türk olarak orada ﬂubemiz var. Ayr›ca
ana orta¤›m›z Kuwait Finance House’un
Bahreyn’de kurulu bir bankas› var. Ve
Türkiye’deki belli baﬂl› bankalar›n orada
ﬂubeleri var. Di¤er ülkelerde de öyle, Birleﬂik
Arap Emirlikleri’nde olsun, Kuveyt’te olsun,
Türk bankac›lar var. Yabanc› bankalar›n içinde
yer alan Türkler var. Ve burada tabii Türkiye’yi
izlemek de bir avantaj getiriyor. Özelleﬂtirme
‹daresi’nde çal›ﬂ›rken, çeﬂitli vesilelerle örne¤in
Tüpraﬂ’›n halka arz› esnas›nda Amerika’ya, bir
kere hiç unutmuyorum, San Diego’da bir fona
gittik, Tüpraﬂ’› pazarl›yoruz. Sabah›n alt›s›nda
bize randevu vermiﬂ bir han›m orada, NY
saatini de takip ettikleri için, oturduk Tüpraﬂ
genel müdürü, yönetim kurulu baﬂkan› falan.
Bize ilk olarak o s›rada Türkiye’deki bir
muhalefet partisinde olabilecek muhtemel
de¤iﬂikli¤i, muhalif bir kiﬂinin iﬂte genel
baﬂkan› devirmeye çal›ﬂt›¤›n› filan sordu. 23-24
yaﬂ›nda bir han›m. Hepimiz ﬂaﬂ›r›p birbirimize
bakm›ﬂt›k filan yani. San Diego’da bir han›m
ç›k›p partiyi soruyor diye. ﬁimdi birazc›k buna

benzetiyorum. Körfez de bizi hakikaten
yak›ndan takip ediyor art›k.
‹brahim Dönmez Yak›ndan takip ediyorlar
da Türkiye’de yap›lm›ﬂ bir IPO ya da halka
arzda ilgileri oluyor mu? Hisse senedi alal›m
diyorlar m›? Ya da risk sermayesi, giriﬂim
sermayesi olarak hangi mekanizmalar›
kullanmak istiyorlar. Nas›l bir tan›t›m yapmak
gerekir onlar› buraya getirmek için?
Arda Akarsu Geçti¤imiz hafta içinde bizden
uluslararas› sektör olarak adland›rd›¤›m›z bir
ekibin Bahreyn ve Kuveyt’i ziyareti oldu.
Burada biz, TMSF ve Özelleﬂtirme ‹daresi
portföyündeki ﬂirketlerin olabilecek sat›ﬂ
stratejilerini, kendimizce tespit etti¤imiz aﬂa¤›
yukar› de¤erleri, gittik tan›tt›k ve çok büyük bir
ilgiyle karﬂ›laﬂt›k. Ne kadar gidilip tan›t›labilirse
ben o kadar çekilebilece¤ine inan›yorum.
Burada tabii bir eksik de ﬂu. Halka arzlarda,
uluslararas› arzlarda tamamen bugüne kadar
eksik b›rak›lm›ﬂ bir bölge. Avrupa’ya bir
roadshow yap›l›yorsa o tarafa da art›k
yap›lmas› gerekir diye düﬂünüyorum.
‹brahim Dönmez Benim gözlemledi¤im bir
ﬂey oldu. Oradaki yat›r›mc›lar›n baz›lar›,
özellikle kurumsal yat›r›mc›lar, Türkiye’deki
ﬂirketlere do¤rudan yat›r›m yapmaktansa,
özelleﬂtirme kapsam›nda, bunlar zaten yurt
d›ﬂ›ndaki uluslararas› ﬂirketlerin hissedar›
olduklar› için, uluslar aras› ﬂirketlerin yat›r›m
yapmas› durumunda dolayl› olarak
yapabileceklerini düﬂünüyorlar. Asl›nda o
vas›tayla da dolayl› olarak çok ciddi bir
takipleri var. Fakat benim gözlemledi¤im
kadar›yla halen Türkiye’yi biraz da anlamaya
çal›ﬂan bir ﬂekilde inceleme safhas›ndalar.
M. Rauf Ateﬂ Peki Türkiye’de gayri
menkullere ilgileri var m›? Bir gayrimenkul
yat›r›m ortakl›¤› modelimiz var Türkiye’de.
Mesela orada yap›lm›ﬂ bir halka arzda ilgileri
nas›l olabilir? Yani çok geliﬂmeye aç›k bir
alan...
Arda Akarsu Evet. Yani özellikle yapt›¤›m›z
bu ziyaretlerde karﬂ›laﬂt›¤›m›z en önemli
sorulardan biri de zaten gayrimenkul. Yani hep
ABD’de olsun, Londra’da olsun oradan
edindikleri gelirlerle burada edinebilecekleri
potansiyel gelirleri karﬂ›laﬂt›r›yorlar. Bizim
bununla ilgili o potansiyeli de görmemizden
dolay› Körfez Gayrimenkul isimli bir iﬂtirakimiz
var. Bunu da gayrimenkul ortakl›¤›na
dönüﬂtürmeye yönelik ya o ﬂekil veya yeni bir
gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› ﬂirketi alarak veya
bir joint venture ﬂeklinde bir ﬂekilde de

hissedar olarak oradaki ortaklar›m›z› buna
katarak. Bu konuda da asl›nda çok büyük bir
potansiyel var.
‹lhami Koç Bir de ﬂunu da gözlemliyoruz
gördü¤üm kadar›yla. Ayn› zamanda Körfez
ülkeleri de yeni bir yat›r›m alan› haline geldi.
Örne¤in, Dubai’de 65-70 milyar dolarl›k devam
eden yat›r›m var. 2 bin 400 proje var.
Dolay›s›yla d›ﬂar›ya yat›r›m akmas›n›n yan› s›ra
belki Körfez ülkelerine de devaml› yat›r›m›n
akabilece¤i veya Körfez ülkelerindeki kiﬂilerin
daha önce Avrupa’da veya Amerika’da olan
yat›r›mlar›n›n da kendilerine geri döndü¤ü bir
süreç de yaﬂan›yor.
Arda Akarsu Büyük bir yap›lanma hareketi
var orada. Biraz da biz yapt›¤›m›z geziler
esnas›nda bizlerin orada çok fazla
bulunamamas›ndan yak›n›yoruz. Geri
döndü¤ümüzde buradaki müteahhitleri bir
ﬂekilde haberdar etmeye çal›ﬂ›yoruz. Bence
onlar›n da teminat mektubu ve benzeri
birtak›m s›k›nt›lardan dolay› bu bölgeye
aç›lamama gibi durumlar› var ama buradan
oraya gidecek yat›r›mc›lar›m›z aç›s›ndan büyük
bir boﬂluk var.
‹brahim Akarsu ﬁimdi KOB‹’lerin
finansman›ndan bahsederken sermaye
piyasalar›ndan, bankac›l›k kesiminden yeterli
ölçüde yararlanamad›¤›n› söyledik. Sermaye
piyasalar›ndan da çok yararlanam›yorlar.
Borsaya da bu maliyetle bir ﬂirketin girmesi
çok zor. Kültürel faktörler var. Biraz kotasyon
ﬂartlar›na uymuyorlar. SPK olarak biz bunlar›
düﬂündük taﬂ›nd›k, bunlara odaklanm›ﬂ bir
piyasa kurulursa acaba bunlar sermaye
piyasalar›ndan yararlan›r m› diye... KOB‹
piyasalar›na yönelik bir temel düzenleme
yapt›k. Daha küçük maliyette belki ‹MKB
kotüne giremeyecek ﬂirketlerin ve s›rf
Anadolu’daki bu tür ﬂirketlere odaklanm›ﬂ,
sadece iﬂi bu olan ve tan›t›m› yapan bir
piyasan›n kurulmas›n›n yararl› olaca¤›
düﬂüncesiyle böyle bir piyasan›n kuruluﬂ
haz›rl›klar› da devam ediyor. ‹nﬂallah baﬂar›l›
olur ve hisse senedi arz› yoluyla birtak›m KOB‹
ﬂirketleri de sermaye piyasalar›m›za gelmiﬂ
olurlar.
M. Rauf Ateﬂ Ne zaman start verilir bu iﬂe?
‹brahim Dönmez Kuruluﬂ haz›rl›klar› devam
ediyor. Kuruluﬂ s›ras›nda KOB‹’lere yak›n
oldu¤unu bildi¤imiz TOBB; Arac› Kuruluﬂlar
Birli¤i gibi kurumlar iﬂtirak edecekler. Temel
düzenlemeleri asl›nda yap›ld› ama kuruluﬂ
süreci devam ediyor.
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A

vrupa Birli¤i, siyasi ve ekonomik iliﬂki
içinde bulundu¤u geliﬂme yolundaki
ülkelere çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda mali
yard›m sa¤lamaktad›r. AB’nin sa¤lad›¤›
mali imkanlar iki genel kategoriden oluﬂmaktad›r:
Hibe yard›mlar ve krediler. Hibe yard›mlar esasen
e¤itim ve sa¤l›k gibi sosyal amaçl› projelere verilmektedir. Bu sayede AB, yard›m› alan ülkenin çeﬂitli kamu hizmetlerini geliﬂtirmesi ve bu hizmetlerin standard›n› yükseltmesi için gerekli finansman ihtiyac›n›n bir k›sm›n› karﬂ›lama yoluna gitmektedir. Hibe yard›mlardan büyük ölçüde merkezi ve yerel yönetimler ile çeﬂitli bakanl›klar ve
di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› yararlanmaktad›r. Bu yard›m kalemi alt›nda ayr›ca demokratik
standartlar›n yükseltilmesi, insan haklar›n›n korunmas›, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi gibi AB’nin öncelik atfetti¤i alanlarda faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluﬂlar›na da finansman
sa¤lanmaktad›r.
AB yard›mlar›n›n ikinci kategorisini ise Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) kredileri oluﬂturmaktad›r. Söz konusu krediler ülkenin ekonomik kalk›nmas›na hizmet edecek kamu veya özel sektör
projelerine verilmektedir. AYB bu amaçla uluslararas› piyasalardan borçlanmakta ve kendi yüksek reytinginin sa¤lad›¤› düﬂük finansman maliyeti sayesinde edindi¤i ucuz finansman kaynaklar›n› ucuz kredilere dönüﬂtürmektedir.
AB’nin bu iki belli baﬂl› finansman arac›n›n iki
ortak özelli¤i bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi
her iki yöntemin de proje finansman› modeli ile
yürütülmekte olmas›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle, ister
hibe yard›m olsun ister kredi olsun, AB fonlar›ndan istifade etmek isteyen taraf›n, bu paran›n nas›l kullan›laca¤›na dair bir proje sunmas› gerekmektedir. Finansman, an›lan proje incelendikten
sonra ve yard›m programlar›n›n çerçevesini oluﬂturan yönetmeliklere uygunlu¤u teyid edildikten
sonra sa¤lanmaktad›r.
‹kinci ortak özellik ise yard›m programlar›n›n
AB’nin dönemsel olarak kabul etti¤i belli yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olmas›d›r. AB
gerek kredi gerek hibe yard›mlar için birkaç se28 / 2004

neyi kapsayan mali iﬂbirli¤i yönetmelikleri ç›karmaktad›r. Bu yönetmelikler ile mali kaynaklar›n
tahsis edilece¤i öncelikli alanlar ve ülkeler belirlenmektedir. Ayr›ca bu finansal araçlar›n kullan›m› hakk›nda gerekli di¤er bilgiler de bu yönetmeliklerde yer almaktad›r. Söz konusu yönetmelikler
asl›nda AB’nin mali iﬂbirli¤i konusundaki global
stratejisini çizmekte ve bu stratejinin yürürlü¤e
konma ﬂartlar›n› belirlemektedir.
AYB KRED‹LER‹
Bankan›n Topluluk d›ﬂ› faaliyetleri hakk›nda
genel bilgiler
AYB, Birlik d›ﬂ›ndaki ülkelerde de¤eri en az
25 milyon Euro olan büyük ölçekli projelere kredi vermektedir. AYB kredileri tamamlay›c› nitelikte olup, genelde projenin azami yüzde 50'sine
denk gelen pay›n› karﬂ›lad›¤›ndan, kamu veya
özel sektör yat›r›mc›s›n›n kendi taraf›ndan sa¤lamas› gerekece¤i asgari finansman miktar› 12,5
milyon Euro’dur.
AYB, buna karﬂ›l›k, maliyeti 25 milyon Euro'dan az olan projelere do¤rudan finansman vermemektedir. Banka, bunun yerine, üçüncü ülkelerde KOB‹ giriﬂimlerinin desteklenmesi için arac›s› olan baz› belirli finans kurumlar›na global
borçlar tahsis etmektedir. KOB‹'lerin sanayi veya
alt yap› projelerinin finansman› için daha küçük
miktarlardaki bu kredilerden yararlanabilmek için
do¤rudan yetkili finansman arac› kurumlar›na
baﬂvurmak gerekmektedir.
AYB finansman›na ehil olan yat›r›m projeleri
AYB'nin finanse etti¤i yat›r›m projeleri, öncelik verdi¤i aﬂa¤›daki sektörlere yöneliktir:
1. Ulaﬂt›rma ve telekomünikasyon altyap›lar›,
2. Enerji,
3. Sanayi ve hizmet sektörü ve,
4. Çevrenin korunmas›
AYB kredileriyle finansmana ehil olan yat›r›m
projeleri aﬂa¤›da daha ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r:
1. Altyap› (telekomünikasyon ve ulaﬂt›rma ﬂebekeleri)
AYB, üçüncü ülkelerde, öncelikle haberleﬂmeyi ve ulaﬂt›rmay› kolaylaﬂt›ran altyap›lar›n geliﬂtirilmesi ve AB'nin mevcut ulaﬂ›m altyap›lar›na
ba¤lanmas›n› hedefleyen projelere kat›lmaktad›r.
Bu do¤rultuda, banka, üçüncü ülkelerde yol, otoyol ve demiryollar›n›n, köprülerin, havalimanlar›n›n ve telekomünikasyon a¤lar›n›n yap›m›, moderleﬂtirilmesi veya geliﬂtirilmesine yönelik projeleri finanse etmektedir.
2. Enerji üretimi ve da¤›t›m›
AYB, bu arada, üçüncü ülkelerde yerel enerji
kaynaklar›n› geliﬂtiren, enerji tasarrufu sa¤layan

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDEN
F‹NANSMAN OLANAKLARI
veya kaynaklar›n daha rasyonel kullan›lmas›na
yönelik projelerle enerji da¤›t›m› ﬂebekelerinin
moderleﬂtirilmesini hedefleyen projelere kredi
vermektedir.
3. Sanayinin ve hizmet sektörünün geliﬂtirilmesi
AYB sanayinin modernizasyonu ve hizmet
sektörünün geliﬂtirilmesi alanlar›ndaki projelere
de kredi vermektedir. Bu do¤rultuda desteklenen
projeler, öncelikle, s›nai potansiyelinin geliﬂtirilmesine yönelik yat›r›mlar ﬂeklini alm›ﬂt›r.
4. Çevrenin korunmas› ve yaﬂam kalitesinin
iyileﬂtirilmesi
Üçüncü ülkelerde AYB kredileriyle desteklenen çevre projeleri genellikle su yönetimi projeleri ﬂeklini almaktad›r. Bu çerçevede AYB örne¤in
Türkiye'de Antalya, ‹zmir ve Ankara ﬂehirleri de
dahil olmak üzere, çeﬂitli kentlerin at›ksu ar›tma
tesislerinin yap›m›na kat›lm›ﬂt›r.
5. KOB‹'lerin desteklenmesi
AYB, son olarak, üçüncü ülkelerde KOB‹'lerin
geliﬂimini desteklemek amac›yla, baz› belirli sanayi veya hizmet sektörlerinde yat›r›m yapan KOB‹'lere ard›ndan daha küçük miktarlarda da¤›t›lmak üzere ilgili ülkelerde yetkili arac›s› olan finans kuruluﬂlar›na global borçlar tahsis etmektedir. AYB Türkiye’de ise arac› kurumlar› vas›tas›yla KOB‹’lere kredi imkan› sunmaktad›r.
AYB kredilerinden yararlanabilmek için izlenecek prosedür
Kredi talebi ve kredilendirme ﬂartlar›:

3 AYB, bir projeyi incelerken, ilk önce, projenin ilgili ülkede refah›n art›r›lmas›na olabilecek
katk›lar›na bakmaktad›r. AYB, bunun yan›nda,
projenin teknik aç›dan verimli ve kârl› olmas›n›,
finansman yönünden sa¤lam bir yap›da bulunmas›n›, faiz ve ana para geri ödemelerinin garantiye
al›nmas›n› zorunlu ﬂartlar olarak ileri sürmektedir.
Bankan›n kredi verme karar›nda etkili olan iki
baﬂka unsur da, projenin çevreye etkileri ve icras›na iliﬂkin takvimidir. Öte yandan AYB özel sektör projeleri için ülke riskini de üstlenmektedir.
Buna karﬂ›l›k banka, Hazine garantisi olmayan
projelerin en az "BBB" kredi notuna sahip kurumlarca (bankalar ve firmalar) garanti edilmesini talep etmektedir.
Kredilerin süresi ve faiz oranlar›:
3 AYB kredilerinin faizleri, ticari kredilere göre daha düﬂük olup, vadeleri de genelde daha
uzun olmaktad›r. Ayr›ca, kredilerin geri ödemesiz
dönemleri de bulunmaktad›r.
3 Kredilerin süresi ilgili projenin tipi ve tamamlama dönemine göre ba¤l› olup, genelde,
l sanayi projelerinde 7-12 y›l aras›nda de¤iﬂir,
l altyap› projelerinde ise 20 y›la kadar uzat›labilmektedir.
Kredilerin faiz oranlar› ise bütün ülkeler ve
sektörler için ayn› olup, finansman sözleﬂmesi imzaland›¤› zaman veya her ödemenin yap›ld›¤› tarihte (aç›k faiz sözleﬂmesi) belirlenmektedir.
Borçlanmalar genelde sabit faiz oranl›d›r.
SONUÇ
Türkiye’nin AB’ye adayl›¤› finansman olanaklar› bak›m›ndan da yeni f›rsatlar sunmaktad›r.
Türkiye bu sayede AB’nin çeﬂitli mali iﬂbirli¤i
programlar›ndan potansiyel olarak daha fazla yararlanma imkan›na kavuﬂmuﬂtur. Potansiyelin
gerçekleﬂmesi ise AB kurumlar›na finansman için
sunulacak projelerin niteli¤ine ba¤l›d›r. AB kurumlar›n›n sunulacak projelere iliﬂkin önceliklerine ve kriterlerine cevap veren kamu veya özel
sektör projelerinin bu imkandan yararlanmalar›
mümkün olabilecektir. Ülkemizin AB’nin sundu¤u bu olanaktan azami ölçüde yararlanmas› da
zaten yat›r›m planlar›n› do¤ru projelendirmesi ve
sunmas›na ba¤l›d›r.
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G‹R‹ﬁ‹M SERMAYES‹
ROKET YAKITI MI?
Giriﬂim sermayesi, ﬂirketlerin h›zl› büyüme ve
de¤er yaratma süreçleri için ideal bir
finansman kayna¤›d›r.

A

rkan›za yaslan›p önünüzdeki 4 y›la
bakt›¤›n›zda ﬂirketinize yat›r›m
yaparak, ﬂirketinizi satarak veya bir
ﬂirket alarak (kendi çal›ﬂt›¤›n›z ﬂirket
de olabilir!) çok ciddi de¤er yaratabilece¤inize
inan›yorsan›z, giriﬂim sermayesi sizin için do¤ru
ortak olabilir.
“Giriﬂim sermayesinin misyonu iﬂ bilen ile
sermayeyi buluﬂturmakt›r.”
Halihaz›rda bir ﬂirketin orta¤› iseniz ve
büyüme planlar›n›z var ise giriﬂim sermayesi ile
sermaye art›ﬂ› yap›p borçsuz büyüyebilirsiniz.
Fakat bunun d›ﬂ›nda, aktif olmayan
ortaklar›n›z›n hisselerini sat›n al›p ﬂirketin
ortakl›k yap›s›n› sa¤lamlaﬂt›rmakta da giriﬂim
sermayesi rol oynayabilir. E¤er profesyonel
yönetici iseniz ve sektörünüzdeki bir ﬂirketi
mevcut hissedarlar›ndan daha iyi
yönetebilece¤inizi düﬂünüyorsan›z da giriﬂim
sermayesi ile söz konusu ﬂirketi sat›n
alabilirsiniz.
“Sermaye yap›n›z› sa¤lam tutun, kredi
yükünüzün esiri olmay›n.”
Giriﬂim sermayesi, ﬂirketlerin h›zl› büyüme
ve de¤er yaratma süreçleri için ideal bir
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finansman kayna¤›d›r. Alternatifleri ile
karﬂ›laﬂt›rmak gerekirse:
(I) Borçtan farkl› olarak ﬂirketlere iﬂin
özünü anlay›p, temliksiz, ipoteksiz kaynak
sa¤lar. Yat›r›mc›, her ortak gibi ﬂirketin sermaye
de¤erindeki art›ﬂa paralel olarak kendi
hissesinin de¤er kazanmas›n› hedefler.
(II) Stratejik ortakl›klardan farkl› olarak ise
ﬂirketin günlük yönetimine kar›ﬂmay›p sadece
Seymur TARI,
Genel Müdür
seymur@turkven.com
Turkven Private Equity
www.turkven.com

yönetim kurulu seviyesindeki stratejik
kararlarda rol al›r.
(III) Halka arz sonucu Semaye Piyasas›
Kurulu’nun yönetmeliklerine ve de borsan›n
genel iniﬂ ve ç›k›ﬂlar›na maruz kalan suni bir
ﬂirket de¤erine tabi olmak zorunda b›rakmaz.
“Giriﬂim sermayesi yat›r›m›, kurumsal
yat›r›mc›lar›n ﬂirkete güvenlerinin elle tutulur
göstergesidir ve ﬂirketin de¤erini tescil eder.”
Turkven, ülkemizde de geniﬂ tecrübe ve
portföye sahip olan, IFC (Dünya Bankas›
kuruluﬂu), DEG (Alman Kalk›nma Bankas›),
FMO (Hollanda Kalk›nma Bankas›), EIB
(Avrupa Yat›r›m Bankas›) ve Türk Teknoloji
Geliﬂtirme Vakf›’n›n 44 milyon ABD dolar
sermayesini seçti¤i ﬂirketlere yat›rma yetkisine
sahiptir. Ayr›ca dünya çap›nda 6 milyar dolar›n
üzerinde fon yöneten uluslar aras› giriﬂim
sermayesi ﬂirketi
Advent
International’›n da
Türkiye’deki stratejik
orta¤›d›r. Dolay›s›yla
orta¤›m›z olan
ﬂirketler, uluslararas›

dev finans kurumlar› ile ortakl›k kurmuﬂ
olmaktad›r.
Türkiye’de son y›llardaki baﬂar›l› giriﬂim
sermayesi yat›r›m› örne¤i olarak Turkven
liderli¤indeki bir konsorsiyum taraf›ndan 2003
y›l›nda gerçekleﬂtirilen ve ayn› zamanda
Türkiye’nin ilk giriﬂim sermayeli leveraged buyout iﬂlemi olan, UNO yat›r›m›n› gösterebiliriz.
Yeni ortakl›k yap›s› ile yeniden kurucusu Sn.
Hasip Gençer’in yönetimine geçen UNO,
cirosunu bir y›lda ikiye katlayarak ve ekme¤in
besin de¤erini ön plana ç›kar›p tüketicinin
beslenme kalitesini art›rarak önemli bir baﬂar›ya
imza atm›ﬂt›r.
“Turkven ve Advent önümüzdeki 4 y›ll›k
sürede Türk ﬂirketlerine 100 milyon dolarl›k
yat›r›m yapmay› hedeflemektedir.”
Giriﬂim sermayesi, sektöründe lider
konumda olan, büyüme potansiyeli yüksek,
kaliteli yönetim kadrolar›na sahip, 10-100
milyon dolar aras› cirosu olan, operasyonel
olarak kârl› ﬂirketlere yat›r›m yap›p onlar›n
geliﬂimini h›zland›rmay› hedefler. Minimum
yat›r›m büyüklü¤ü 5 milyon dolard›r.
Turkven, ortak oldu¤u ﬂirketlere sermaye ile
birlikte kendi yat›r›mc› konsorsiyumu ile sahip
oldu¤u iliﬂkiler sayesinde bankalardan uzun
vadeli (5-6 y›l) kredi de sa¤layabilmektedir.
Böylelikle ﬂirketler büyümelerini kendileri için
ideal olan borç/sermaye oran› alt›nda, güçlü bir
kaynak yap›s›yla gerçekleﬂtirebilirler. Turkven,
ayr›ca beraberinde getirdi¤i prestijli ortaklar
sayesinde, ortak oldu¤u ﬂirketlere büyüme ve
yat›r›m süreci sonunda hisse sat›ﬂ› için önemli
destek sa¤lar.
Olgunlaﬂan pazarlar ve sertleﬂen rekabet
ortam›nda ﬂirketlerin sermaye yap›lar›n›n
sa¤laml›¤› ve kurumsal kimlikleri, tedarikçi ve
müﬂterileri gözünde giderek önem
kazanmaktad›r. Turkven olarak amac›m›z, Türk
firmalar›na uluslararas› rakipleri ile rekabet
ederken onlar ile ayn› sermaye kaynaklar›ndan
faydalanabilme imkan› sa¤lamakt›r. Uluslararas›
deneyimimiz ve toplam sermayeleri milyar
dolarlar ile ölçülen ortaklar›m›zdan ald›¤›m›z
güç ile giriﬂimlerinize destek vermeye haz›r›z.
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Türkiye’deki “alternatif finasman araçlar›n›n” profili
Yat›r›m enstrüman›

Ne anlama geliyor?

ARTI YÖNLER‹

KRED‹LER

Ortakl›klar›n, ödünç para almas› veya lehlerine bir iﬂin yap›lmas› ya da bir borcun ödenmesi konusunda ilgili finans
kurumlar›ndan taahhüt veya garanti almas›d›r. Krediler, ödenmesi gereken faiz ve komisyonlar›n, ötesinde teminat
zorunlulu¤u ve vade yükümlülükleri taﬂ›maktad›rlar.

Kolay temin edilir olmas›, rekabetçi ortamlarda
uygun faiz rakamlar›n›n oluﬂmas›, vergi kalkan›
sa¤lamas›, köprü krediler…

F‹NANSMAN BONOLARI ‹hracatç›lar›n, borçlu s›fat›yla düzenleyip Sermaye Piyasas› Kurulu kayd›na almak suretiyle, vadesi 60 günden az

Ortakl›k yap›s›nda de¤iﬂiklik gerektirmemesi ve
720 günden çok olmamak üzere iskontolu olarak ihraç edilen emre veya hamiline yaz›l› menkul k›ymet niteli¤indeki vergi kalkan› sa¤lamas›.
k›ymetli evrakt›r.

VARLI⁄A DAYALI
MENKUL KIYMET

Genel finans ortakl›klar›, bankalar, finansman ﬂirketleri, finansal kiralamaya yetkili kuruluﬂlar ve gayrimenkul
Ortakl›k bilançolar›n›n pasifine ba¤l› olarak
yat›r›m ortakl›klar› taraf›ndan, kendi ticari iﬂlemlerinden do¤muﬂ alacaklar› veya temellük edecekleri alacaklar
de¤il, menkul k›ymetleﬂtirme ile bilanço
karﬂ›l›¤›nda, Sermaye Piyasas› Kurulu kayd›na al›narak ihraç edilen k›ymetli evrakt›r. Yaln›z, bankalar, finansal
aktiflerine ba¤l› olarak ç›kart›lmas›.
kiralamaya yetkili kuruluﬂlar, genel finans ortakl›klar›, gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar› ve finasman ﬂirketleri taraf›ndan ç›kart›labilirler

‹hraç s›ras›nda izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraçc› ortakl›kça hisse senedi ile de¤iﬂtirilmek
H‹SSE SENED‹ ‹LE
DE⁄‹ﬁT‹R‹LEB‹L‹R TAHV‹L üzere artt›r›lan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile de¤iﬂtirme hakk›n› veren menkul k›ymetlerdir. Tahvilin
hisse senedi ile de¤iﬂtirilmesi, ortakl›k talebine ve tasarruf sahibinin talebine göre farkl›l›k gösterir.

Yat›r›mc› ve ihraçc›ya göre farkl›l›k göstermekle
birlikte, anapara ödemesi/ortakl›k konusunda
opsiyon tan›mas›.

KARA ‹ﬁT‹RAKL‹
TAHV‹LLER

Ortaklar›n esas sözleﬂmelerinde hüküm bulunmak kayd›yla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu ile
Faiz ve kar pay› opsiyonlar›n› bir arada
belli edilen s›n›rlar içinde ve vade sonunda anapara ödemeli olarak ç›kart›lan kara iﬂtirakli tahvillerdir. Her y›l
bar›nd›rmas›, ortakl›k haklar›nda bir de¤iﬂikli¤e
verilecek kar pay›n›n hesap ﬂekli ve ödeme zaman›n›n izahnamede gösterilmesi ve tahvilin ön yüzünde kara iﬂtirakli neden olmamas›.
oldu¤unun yaz›lmas› ayr›ca gereklidir.

GEL‹R ORTAKLI⁄I
SENETLER‹

Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil savunmaya yönelik deniz
ve hava limanlar› ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait olanlar›n gelirlerine, gerçek ve tüzel kiﬂilerin
ortak olmas› için ç›kar›lan senetlerdir. Hukuki statüsü itibariyle ad›ndaki “ortakl›k” ibaresine ra¤men de¤iﬂken faizli
tahvil özelli¤ini taﬂ›maktad›r.

Teminat olarak kullan›labilinmesi ve
enflasyonist ortamlarda Hazine’nin faiz
yükünün hafifletilmesi önemli bir yönüdür.

F‹NANSAL K‹RALAMA

Taﬂ›n›r ya da taﬂ›nmaz mallar›n kullan›m hakk›n›n belirlenen süre için, önceden belirlenmiﬂ bir dizi ödeme
karﬂ›l›¤›nda kirac›ya devredilmesini öngören ve genellikle vergi ve gümrük avantajlar› sa¤layan anlaﬂmalard›r.
Borçlanma s›n›r›na ulaﬂm›ﬂ bir iﬂletme için bilançoya herhangi bir yük getirmeden, yat›r›mlar›n gerçekleﬂtirilmesi
konusunda sa¤lad›¤› avantaj nedeniyle tercih edilebilmektedir.

Mal›n sahipli¤inin leasing ﬂirketinde olmas›
nedeniyle, teminat aranmamas› ve kira
taksitlerinin vergiden muaf olmas› nedeniyle
avantaj sa¤lar.

H‹SSE SENED‹
‹HRAÇLARI

Ortakl›klar›n ihraç ettikleri, ortakl›k pay›n› temsil eden k›ymetli evrak niteli¤ine sahip senetlerdir. Kar pay› hakk›,
yeni pay alma hakk›, tasfiye bakiyesine kat›lma hakk›, oy hakk›, bilgi alma hakk›, s›r saklama borcu ve sermaye
borcu gibi hak ve yükümlülükleri içerirler. Bu hisselerin halka sat›ﬂ yoluyla elde edilen gelir ve/veya emisyon
primleri üzerinden kaynak yarat›lmaktad›r.

Vadesiz ve faizsiz finansman yöntemi olmas›
aç›s›ndan ilk etapta en ucuz finansman
araçlar›ndan biridir.
Kurumsal yap› gereklili¤i de sunar.

KAR& ZARAR
ORTAKLI⁄I SENETLER‹

Ortakl›klar›n, kar veya zarara ortak olmak üzere, iﬂtigal sahalar›na giren tüm faaliyetlerin getirdi¤i finansman
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için ihraç ettikleri menkul k›ymetlerdir. Kuponlu olarak ç›kar›lamayan bu belgeler zarar
durumunda sahiplerini zarara da ortak etmektedirler.

Yat›r›mc›lar›n kar kadar zarara da ortak
olmalar›, ﬂirkete karl›l›k do¤rultusunda
yükümlülük getirir.

KATILMA ‹NT‹FA
SENETELR‹

Ortakl›klar›n, nakit karﬂ›l›¤› ç›kart›lmak üzere, ortakl›k haklar›na sahip olmaks›z›n kardan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma haklar›n› içerdi¤i halde ihraç ettikleri menkul k›ymetlerdir. Belirli bir
sermayeyi temsil etmedikleri için, bu senetlere sahip olan ﬂah›s ya da kuruluﬂlar›n ﬂirket yönetimine kat›lma ve oy
verme haklar› yoktur.

Finansman olana¤›yla birlikte ortakl›k yap›s›
korunur. En ucuz ve risksiz finansman
araçlar›ndan biridir.

OYDAN YOKSUN
H‹SSE SENETLER‹

Ortakl›klar›n, sermaye art›r›m› ile ihraç edebilecekleri, oy hakk› hariç, sahibine kar pay›ndan ve istendi¤inde tasfiye
bakiyesinden imtiyazl› bir ﬂekilde yararlanma hakk›n› ve di¤er ortakl›k hakk›n› sa¤layan hisse senetleridir.
Ortakl›klar›n ç›karabilecekleri itibari toplam de¤er tutar›, ödenmiﬂ veya ç›kar›lm›ﬂ sermayenin _’sini geçmemek
üzere esas sözleﬂmelerinde gösterilir.

Karl›l›k sürdü¤ü sürece ortakl›k yap›s› korunur.
En ucuz ve risksiz finansman araçlar› aras›nda
yer al›r.

G‹R‹ﬁ‹M SERMAYELER‹

Kurulmuﬂ ve kurulacak olan, geliﬂme potansiyeli olmas›na karﬂ›l›k kaynak ihtiyac› olan ortakl›klara, birinci el
Sermaye benzeri kredi ve opsiyonel kredi
piyasada ihraç etti¤i ortakl›k ya da alacakl›k sa¤layan sermaye piyasas› araçlar› üzerinden yap›lan uzun vadeli
alternatifleri ile melek yat›r›mc› tan›m›na
yat›r›mlard›r. Ortakl›k sermayesinde yüzde 10’dan fazla pay sahibi olan ortaklar›n, yönetim kurulu üyelerinin ve
en yak›n finansman arac›d›r.
genel müdürün ayr› ayr› ya da birlikte sermayelerinin yüzde 10’dan fazlas›na sahip olduklar› ﬂirketlere yat›r›m yap›lmalar› k›s›tlanm›ﬂt›r.

B‹RLEﬁME&
DEVRALMALAR

En az bir ortakl›¤›n, aktif ve pasifini bir bütün olarak baﬂka bir ortakl›¤a devrederek, tasfiyesiz infisah etmesi,
devralan ortakl›¤›n hisselerinden devrolan ortakl›¤›n ortaklar›na verilmesi ve devralan ortakl›¤›n tüzel kiﬂili¤ini
devam ettirmesi durumudur.

Çok ucuz maliyeti vard›r ve ﬂirketin sermayesini
güçlendirici etki yapar. Artan aktif büyüklü¤ü,
ﬂirketin kredibilitesini de yukar› çeker.

MUDARABAH

Kazanç elde elden mal sahibi ve/veya uyuyan ortak olarak tan›mlanan “Rabb al-Mal” ile emaneti yöneten ve/veya
iﬂgücü koyan ortak olarak an›lan “Mudarip” aras›ndaki sözleﬂmeye verilen genel isimdir. “Mudarip”, anapara art›
önceden anlaﬂ›lm›ﬂ olan kar pay›n› “Rabb al-Mal”a ödeyebilmek amac›yla anlaﬂ›lan mal› iﬂletmek ve/veya iﬂlemek
ile yükümlüdür. “Mudarip” elde edilen kar pay›n›n kendisine kalan k›sm›na karﬂ›l›k bu iﬂi yapmaktad›r.

Bireysel giriﬂimciler ve küçük ve orta ölçekli
iﬂletmeler için kar ortal›kl› maliyet olana¤›
sunar.

MURABAHA

Murabaha, orijinal olarak, tacirin, son kullan›c› taraf›ndan ihtiyaç duyulan mallar› sat›n almas› ve ilgili mallar›, ileri
bir vadede, tacirin maliyetleri üzerinden hesaplanarak anlaﬂ›lm›ﬂ bir kar marj› ile son kullan›c›ya satt›¤› bir
de¤iﬂ-tokuﬂ anlaﬂmas›d›r. Baz› birimler, Muarabaha iﬂlemlerini faiz bazl› borçlarla eﬂitlemiﬂlerdir. Bununla birlikte,
Murabaha iﬂlemlerini faiz bazl› iﬂlemlerden ay›ran birçok temel faktör bulunmaktad›r.

‹ﬂletme sermayesi ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
aç›s›ndanolumlu etki yapar.

MUSHARAKA

Belirli bir projeyi tamamlamak üzere, s›n›rl› bir zaman dilimi için meydana getirilmiﬂ bir ortakl›kt›r. Bat› tarz›
Giriﬂim sermayesinin yerini tutan ‹slami
“joint-venture”lara benzedi¤i gibi, riskin ve ç›karlar›n paylaﬂ›m› prensiplerini fazlas›yla kapsad›¤› için islami finansal enstrüman olarak kabul edilebilir, ortakl›¤›n
entrümanlar aras›nda en kabul görenidir. Karlar önceden belirlenen oranlarda bölüﬂülürken; zarar paylaﬂam› ise
sona ermesi konusunda s›n›rlama yoktur.
sermaye a¤›rl›¤› do¤rultusunda paylaﬂ›lmaktad›r. Bu durumda, banka müﬂterisiyle sermayeyi ve hatta yönetimi bile
paylaﬂabildi¤i bir proje ve/veya iﬂ ortakl›¤›na girmekte ve her iki ortakta kar› ve zarar› sermaye paylar› do¤rultusunda paylaﬂabilmektedir.

IJARAH

Ijarah, “belirli bir mülkün intifa hakk›n›n bir baﬂka kiﬂiye kira karﬂ›l›¤› aktar›ld›¤›” süreç olarak tan›mlanabilir.
Birçok aç›dan günümüzün ticari dünyas›nda uyguland›¤› ﬂekliyle finansal kiralamay› ifade etmektedir. Bu sürecin
belirleyici özelli¤i aktif de¤erlerin, uzun süre at›l kalmamas› ve kira dönemleri sona erdi¤inde kiralanabilmeleri için
‹slami bankan›n mülkü olarak kalmas›d›r.
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Finansal kiralaman›n yerini tutan ‹slami
enstrüman olarak kabul edilebilir.

OLUMSUZ YÖNLER‹

Özellikleri

Maliyetlerin ekonomik geliﬂmelerden h›zl› bir ﬂekilde etkilenmesi, yüksek
teminat ihtiyaçlar›, finansman giderleri nedeniyle düﬂük karl›l›k

Uygun mali yap›n›n sa¤lanmas› koﬂuluyla, temin edilmesi en kolay, ancak maliyeti en yüksek finansman araçlar› aras›nda
yer almaktad›r.

Finansman giderleri düﬂük karl›l›¤a neden olabilir. Ayr›ca, kald›raç
etkisinin boyutuna paralel olarak ﬂirket yap›s›n› riskli hale getirebilir.

Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin sat›labilirler. Teminatlar›na göre alt› ayr› kategoride de¤erlendirilirler.
Ortakl›klar›n ihraç edebilecekleri tutarlar, limitlerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.

S›n›rl› kurumlar taraf›ndan kullan›labilecek nitelikte bir araçt›r. Detayl› ve
uzun ihraç koﬂullar›, karﬂ›l›k olan varl›klar›n bloke edilmesi gibi zor
yanlar› vard›r.

Do¤rudan veya alacaklar›n temellükü suretiyle dolayl› olarak ihraç edilebilirler. Tüketici ve konut kredileri, finansal kiralama
sözleﬂmeleri, ihracat iﬂlemleri, senede ba¤lanm›ﬂ alacaklar ve kamu bankalar› ihtisas kredileri konu oluﬂturabilecek
enstrümanlar olarak tan›mlanm›ﬂt›r.

Yat›r›mc› ve ihraçc›ya göre farkl›l›k göstermekle birlikte, anapara
ödemesi/ortakl›k konusunda zorunluluk getirmesi olumsuz taraf›d›r

Tahvil türevidir, hisse senedine dönüﬂebilir. Vadeleri 2 y›ldan az 7 y›ldan çok olamaz.De¤iﬂtirilmesi, vadenin baﬂlang›ç
tarihinden itibaren en erken 2 y›l sonra yap›labilir. De¤iﬂtirme süresi sonunda hisse senetleriyle de¤iﬂtirilmeyen tahviller
nedeniyle ortakl›¤›n elinde kalan hisse senetleri halka arz edilir.

Türüne göre farkl›l›k göstermekle birlikte, genellikle kar pay› ve faiz
ikileminde en yüksek maliyeti getirir.

Tahvil türevidir. Faiz ve buna ek olarak tahvil tertibi için belli edilen kar pay› yüzdesine göre hesaptan tahvile düﬂecek pay.
Kar pay›n›n faizden az olmas› halinde, faiz ödenmesi, faiz getirisine eﬂit veya daha fazla kar pay› tahakkuk etmiﬂse kar pay›.

Sadece kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca kullan›labildi¤i için s›n›rl› bir araçt›r.
Ayr›ca, hukuki alt yap› da henüz tamamlanabilmiﬂ de¤il.

‹stenildi¤i an paraya çevrilebilir, genellikle 3 veya 5 y›l vadeli olarak ihraç edilmektedir. Senetlerle ilgili Sermaye Piyasas›
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda bir düzenleme yoktur. Yeni ihraç için, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi’nin kapat›lmas›yla birlikte,
kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyuldu¤u konusunda görüﬂler bulunmaktad›r.

Kira maliyetleri, alternatif finans kaynaklar›na oranla daha yüksek
olabilir. Bunun yan› s›ra, bir baﬂka olumsuzluk ise kiralanan mal›n aktifler
içinde görünmemesidir.

Öz ya da d›ﬂ kaynak ile veya her ikisinin kar›ﬂ›m› ile sat›n alman›n yerini kiralaman›n ald›¤› iﬂlemlerdir. Baﬂlang›çta büyük
tutarda nakit ödemeye gerektirmemesi, kira taksitlerinin iﬂletmenin sa¤lad›¤› nakit ak›ﬂlar› ile ödenmesi ﬂeklinde finansman
kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Süreleri, leasing vericisinin konumu, kiralama konusu mal›n niteli¤i aç›s›nda farkl› türleri mevcuttur.

Ortakl›k yap›s›nda de¤iﬂiklik nedeniyle eski ortaklar düﬂen temettü geliri
anlam›na gelir. Ayr›ca, piyasa ve operasyonel aç›dan zorlu koﬂullar içerir.

Hisse senetleri, sadece anonim ﬂirketler ve anonim ﬂirket statüsünde kurulan di¤er ﬂirketler taraf›ndan ç›kart›labilir.
Ayr›ca, özel kanunla kurulan baz› kuruluﬂlar da hisse senedi ç›kartabilir. Nama veya hamiline olarak düzenlenirler.

Temettü gelirlerinin eski ortaklar için gerilemesi anlam›na gelir. Ayr›ca,
ihraç koﬂullar› çok detayl›d›r ve ﬂirket için yüksek performans beklentisine
neden olabilir.

Hisse senedi türevidir. En k›sa 3 ay, en uzun 7 y›l vadeli olarak ihraç edilebilirler. 1 milyon ve katlar› tutar›nda düzenlenirler.
Zarar durumunda senet sahibinin zarara da kat›lmas› söz konusudur. Hisse senetlerinin aksine vadeli olup, vade bitiminde
anapara ve kar pay› belge sahibine geri ödenmektedir.

‹hraç limitleri, mevcut ortaklar için temettü paylaﬂ›m› ve karl› ﬂirketler için
s›n›rl› sat›ﬂ olanaklar›, olumsuz yan›n› oluﬂturuyor.

Hisse senedi türevidir. Esas sözleﬂmede hüküm bulunmak koﬂuluyla, genel kurul karar› ile süresiz olarak ç›kar›labilir.
Ortakl›klar›n ç›karabilecekleri senet tutar›, ödenmiﬂ sermaye ve yedek akçe toplam›ndan çok, bu toplam›n alt›da birinden
az olamaz.

‹hraç limitleri, mevcut ortaklar için temettü paylaﬂ›m› ve detayl› halka arz
prosedürü, bu enstrüman›n dezavantaj›d›r.

Hisse senedi türevidir. Bu hisselerin ilk ihrac›nda halka arz edilmesi ve senetlerin nama yaz›l› olmas› zorunludur. Limit
belirlenmesinde daha önce ihraç edilmiﬂ oydan yoksun hisse senetleri de hesaba kat›l›r. Ortakl›k 3 y›l ard› ard›na kar
da¤›tmaz veya izin verilmedi¤i halde kar da¤›tmazsa, pay sahipleri oy hakk›n› ederler ve senetler adi pay haline dönüﬂür.

Yüksek iç verim oran› beklentileri nedeniyle ﬂirket ve proje be¤endirme
konusunda çok zor koﬂullar içeriyor. Ayr›ca, sürekli zaman k›s›tlar› vard›r.

Giriﬂim ﬂirketlerinin ihraç etti¤i menkul k›ymetler d›ﬂ›nda kalan ve ikincil piyasalarda iﬂlem gören menkul k›ymetlere portföy
de¤erinin yüzde 50’sinden fazlas›n› yat›ramazlar. Ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ en son bilançolar›nda yer alan öz sermaye
tutar›n›n 3 kat› kadar kredi kullanabilirler. Ortakl›k, halka arz ve/veya do¤rudan sat›ﬂ yoluyla son bulur.

Yönetimin de¤iﬂmesi ve/veya bölünmesi, do¤ru fiyatlama ile birleﬂmenin
getirdi¤i uyum zorluluklar› yaﬂanabilir.

‹ki veya daha çok ortakl›¤›n, tasfiyesiz infisah yoluyla, tüzel kiﬂiliklerini sona erdirerek aktif ve pasiflerini bir bütün olarak
birleﬂtirmek suretiyle kurulacak yeni bir ortakl›¤a devretmeleri ve yeni kurulan ortakl›¤›n hisselerinin sona eren ortakl›klar›n
ortaklar›na hisseleri oran›nda verilmesi ile de kurulabilirler.

‹slami sermayenin ortakl›k konusundaki zorlu ve sektörel seçim kriterleri,
temettü gelirlerindeki düﬂüﬂ, olumsuz bir tablo ortaya ç›karabilir.

Kar da¤›l›m› mutlaka oran bazl› olmal› ve garantili bir getiri ve/veya peﬂin bir tutar ﬂeklinde olmamal›d›r. Yat›r›mc›, koymuﬂ
oldu¤u sermayenin üzerinde oluﬂabilecek zarar miktar›n› karﬂ›lamakla yükümlü de¤ildir. ‹ﬂgücünü sermaye olarak koyan
ortak ise kendi eme¤i ve zaman kayb› d›ﬂ›ndaki hiçbir maddi zarara ortak olmamaktad›r.

Gerekli mal ve varl›klar›n banka fiyatlar› taraf›ndan al›nmas›, nakit
yaratm›yor olmas›, her türlü mal al›m› için uygun olmamas›.

Murabaha iﬂlemleri, sadece banka ve/veya finansal kuruluﬂ müﬂterilerinin ürün ve/veya mal al›m talepleri karﬂ›l›¤›nda
gerçekleﬂtirilmektedir. Müﬂterilerin, iﬂçi ücretlerini, faturalar› ve/veya di¤er yükümlülüklerini karﬂ›lamalar› için gelen talepleri
karﬂ›lanmamakta ve sadece ürün ve/veya hizmet finansmanlar›nda kulland›r›lmaktad›r.

‹slami sermayenin ortakl›k konusundaki zorlu ve sektörel seçim kriterleri,
bu enstrüman›n kullan›m›n› biraz zorlaﬂt›r›r.

Gerek yeni bir proje, gerekse mevcut bir projeye ek kaynak sa¤lamak amaçl› olabilir.Eﬂit sermaye da¤›l›m›, sorumluluk ve
di¤er ortaklar›n ad›na da tam yetkiyi içeren ve iﬂin normal ak›ﬂ› esnas›nda oluﬂmuﬂ borç ve yükümlülüklerden sorumlulu¤u da
kapsayan s›n›rl› bir ortakl›¤›n yan› s›ra, eﬂit sermaye da¤›l›m›n›n olmad›¤› s›n›rl› ortakl›k da olabilir. Bir gemi sat›n al›nmas›
örne¤inde oldu¤u gibi gönüllülük esas›na dayal› olarak yap›labilece¤i gibi miras ve/veya kal›t do¤rultusunda isteksiz olabilir.

Çeﬂitlilik arz etmemesi, kiralama konusundaki k›s›tlamalar ve bak›m
masraflar›n›n aitli¤i konusundaki aç›kl›k…

Kiralanan varl›¤›n tüketilebilir ya da aﬂ›nabilir olmamas› gerekmektedir. Finansal kiralama varl›¤›n tüketimi için de¤il,
kullan›m› içindir. Bir gayrimenkulun faizle çal›ﬂan banka ya da baroya kiralanmas›na izin verilmemektedir. Ancak, bir mülk,
ikincil aktiviteleri yasaklanm›ﬂ uygulanmalar içerse dahi ana aktivitelerine izin verilen ya da helal olan kurumlara
kiralanabilir.
2004 /
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