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ÖNSÖZ
Borsalar, bir ülkede, giriþimcilere uzun ve düþük maliyetli fon saðlayarak ekonomik
kalkýnmayý hýzlandýrma ve sermayenin tabana yayýlmasýný saðlayarak, yaratýlan ulusal
gelirin toplum katmanlarýna daha adil bir þekilde daðýtýlmasýna yardýmcý olma gibi önemli
iþlevlere sahiptir. Borsalarýn, bu iþlevlerini en iyi þekilde yerine getirebilmelerinin ön
koþulu, serbest piyasa düzeninin tüm kurum ve mekanizmalarýyla oluþturulmasý ve
iþletilmesidir. Bundan sonraki aþama ise, Borsalarýn saðlýklý ve verimli bir yapýya
kavuþturulmalarý sürecidir.
Bu süreçte, Borsalarýn özelleþmesi ve ayrýca KOBÝ'lerin finansmaný konularýnýn ülkemiz
gündeminde yer almasý dolayýsýyla, yürütülen çalýþmalara ve çözüm arayýþlarýna katkýda
bulunmak amacýyla Birliðimiz tarafýndan "Borsalarýn Ekonomideki Yeri ve Globalleþme
Sürecinde Yeniden Yapýlandýrýlmalarý- Türkiye Ýçin Model Arayýþý-" konulu bir panel
düzenlemiþtir.
Birliðimizin "Sermaye Piyasamýzýn geliþtirilmesi ve ülke ekonomisine katký ana hedefi
doðrultusunda; tüm çalýþanlarý en üst derecede mesleki bilgi ile donatýlmýþ, etik deðerlere
baðlý, rekabeti yatýrýmcýlara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu þeklinde algýlayan, saygýn
bir meslek mensuplarý kitlesi oluþturmak" misyonu doðrultusunda düzenlemiþ olduðu
panel, her kesimden ilgi görmüþtür.
Panelde, Borsalarýn var olan durumunu ve yeniden yapýlandýrýlma gereksinim ve
olanaklarýný farklý bakýþ açýlarýndan ele alan ve konuyu ayrýntýlý ve saðlýklý bir zeminde
tartýþmaya açan çok deðerli konuþmacýlarýmýza, panelimizi onurlandýran sayýn devlet
yetkililerine ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür ederiz.
Öte yandan 29 Nisan 2003 tarihinde oluþan yeni yönetim kurulumuz; Borsalarýn
özelleþmesi, KOBÝ' lerin finansmaný, Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasalarý konularýnda
çalýþma platformlarý oluþturmuþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmalarýn sonucunda hazýrlanacak
raporlar Birliðimiz Yönetim Kurulu' nca deðerlendirilerek kararlar oluþturulacak ve çalýþma
sonuçlarý siz deðerli okuyuculara sunulacaktýr.
Müslüm DEMÝRBÝLEK
Türkiye Sermaye Piyasasý
Aracý Kuruluþlarý Birliði Baþkaný
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Doç. Dr. ABDÜLLATÝF ÞENER
Baþbakan Yardýmcýsý
Sermaye piyasamýzýn deðerli baþkanlarý ve yöneticileri, deðerli konuklar, deðerli basýn
mensuplarý hepinizi en içten sevgilerimle selamlýyorum.
Bugün burada birlikte izleyeceðimiz panelin konusu "Borsanýn Ekonomideki Yeri ve
Globalleþme Sürecinde Yeniden Yapýlandýrýlmalarý". Gerçekten son günlerde borsalarýn
özelleþtirilmesi ile ilgili yoðun tartýþmalarýn ve çalýþmalarýn yapýldýðý bir ortamda önemli
bir konuda ilgili uzman arkadaþlarýmýzýn deðerlendirmelerini ve yorumlarýný birlikte almak
bizim için de önemli olacaktýr. Bu önemli konuyu gündeme getiren ve bir panel þeklinde
tartýþýlmasýna imkan saðlayan Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý Kuruluþlarý Birliði'nin Deðerli
Baþkan ve Yöneticilerine sözlerimin baþýnda teþekkür etmek istiyorum.
Bu panel esnasýnda çok deðerli uzmanlar görüþlerini ortaya koyacaklardýr. Bu platformda
ortaya konulacak görüþler ve tartýþmalar baþta ÝMKB olmak üzere borsanýn özelleþtirme
çabalarýna muhakkak katký saðlayacaktýr. Hepimizin bildiði ve takdir ettiði gibi sermaye
piyasamýzýn ve borsalarýn saðlýklý iþleyebilmesi hepimizin arzu ettiði, oluþturmaya
çalýþtýðýmýz temel bir konudur. Sermaye piyasalarýnýn ve borsanýn saðlýklý iþlemesi sadece
finans sektörü açýsýndan deðil, ekonominin tamamý açýsýndan önem arz etmektedir. Bu
saðlýklý iþleyiþ saðlandýðý takdirde, mekanizma saðlýklý olduðu takdirde, ekonominin kaynak
saðlama imkanlarý geniþleyecektir ve kaynaklarýn ekonomide bir þekilde kullanýlmasý da
gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Borsalar ekonominin gidiþini yansýtan en önemli göstergelerdir.
Nitekim borsadaki hareketlilik izlendiði zaman sadece borsalarda kote edilmiþ bir takým
9

deðerlerin hareketleri izlenmekle kalmaz. Ayný zamanda ekonominin genel gidiþatý üzerinde
deðerlendirmeler yapmaya imkan hazýrlar. Yani borsalar bir yandan ekonominin gidiþini
gösteren en saðlýklý göstergelerden biri olarak karþýmýza çýkarken, diðer taraftan ekonomi
dýþý etkilerin de en iyi izlendiði bir alan olma özelliðini taþýmaktadýr. Böylesine ekonomi ve
ekonomi dýþý bir takým geliþmelerin izlendiði bir alan olmasý sebebiyle dünyanýn içinde
bulunduðu konumdan baðýmsýz olarak ele alýnmasý, sorgulanmasý, yeniden
yapýlandýrýlmaya çalýþýlmasý saðlýklý deðildir. Bu bakýmdan içinde yaþadýðýmýz dünyayý iyi
algýlamak, iyi yorumlamak, geleceði iyi okumak borsalarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda
atacaðýmýz adýmlarý iyi görmemiz açýsýndan gereklidir, kaçýnýlmazdýr. Bu noktada karþýmýza
hemen küreselleþme kavramý çýkmaktadýr.
Bundan 20 yýl önce Çernobil'de bir nükleer kaza meydana geldiðinde Ýstanbul'da içtiðimiz
çaylarýn tadý bile bir anda deðiþmiþti. O günlerden küreselleþme olgusu ile birlikte
dünyanýn bir köþesinde cereyan eden hadiselerin öbür köþedeki insanlarýn hayatýný hangi
boyutlarda etkileyeceðini deðerlendirmek zorunda olduðumuzu görmüþtük. O günden bu
güne çok þey deðiþti. Gerçekten günümüzde artýk dünyanýn küçülmüþ olduðunu görüyoruz
ve çok uzak mesafelerin insanlarýn hayatýnda önemli yerler iþgal ettiðini hemen fark
ediyoruz. Hatta dünyanýn bir ucunda bilgisayar ile diðer ucundaki biriyle evlilik kuran
gençlere artýk sýk rastlanmaya baþladý. Bunun ötesinde mallarýn, sermayenin, hatta iþ
gücünün sýnýr tanýmayýþýna þahit olmaktayýz. Özellikle sermayenin 15 saniye içerisinde
dünya üzerinde en az 10 kez tur attýðýný ve kârlý gördüðü alanlarda yatýrýmlara dönüþtüðünü
düþünecek olursak, artýk Türkiye'de, Ýstanbul'da var olan bir borsanýn dünyadaki
geliþmelerden baðýmsýz olarak yorumlanmasýnýn, sorgulanmasýnýn veya þekillendirilmeye
çalýþýlmasýnýn mümkün olmadýðýný hep birlikte takdir ederiz. Bu bakýmdan mali piyasalar
da küreselleþme þartlarý içinde sürekli olarak yeniden ele alýnmalýdýr diye düþünüyoruz.
Dünya standartlarýna ayak uydurma zorunluluðu her alanda olduðu gibi borsalar açýsýndan
da gereklidir. Çünkü teknolojik geliþim her þeyi deðiþtirmektedir. Yatýrýmcýlarýn borsalara
eriþimi hýzlanmýþtýr, iletiþim maliyetleri bu sebeble düþmüþtür. Þirketler ulusal sýnýrlar
dýþýndaki borsalara kote olmaya baþlamýþlardýr ve borsalar arasýnda korkunç bir rekabet
ortamý mevcuttur. Böyle bir ortamda ve dünyada deðiþimin önemini kavramak zorundayýz.
Aslýna bakarsanýz deðiþim insanlýk tarihinin deðiþmeyen en önemli gerçeðidir. Hatta
deðiþim kavramýnýn bile dönemden döneme kendi içinde deðiþikliklere uðradýðýný
biliyoruz. Deðiþim hayallerin ötesinde bir hýz kazanmýþ bulunmaktadýr. Bu bakýmdan ya bu
deðiþime ayak uydurmak gerekir veya tasfiyeye razý olmak gerekir. Deðiþim þartlarý arasýnda
deðiþime ayak uydurmanýn, deðiþimin öncüsü olmanýn önemi her alanda olduðu gibi
borsalar açýsýndan da gereklidir. Zaten rakamlara baktýðýmýzda diðer piyasa ve borsalarla,
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geliþmekte olan ülkelerdeki borsalar hacmine baktýðýmýzda da bu korkunç rekabet ortamý
içerisinde mutlaka deðiþimi iyi görmek zorunda olduðumuzu hemen hissetmekteyiz.
Kuzey Amerika ve Avrupa borsalarý dünya piyasa kapitilizasyonunun %80'ini oluþturur
duruma gelmiþken, elbette ülkemizde var olan piyasa ve borsalarýn geleceðini düþünmek
ve buna göre en etkin olabileceðimiz durumu ortaya çýkarabilmemiz gerekmektedir.
Küreselleþme, teknolojik geliþme, artan rekabet ve bu ortamda borsalar nereye gidiyor
sorusunu hep birlikte sormak durumundayýz. Aslýna bakarsanýz borsalar arasýnda
entegrasyon süreci günümüzde artmaktadýr. Ortaklýk yapýlarýný borsalar deðiþtirmeye
baþlamýþlardýr. Kâr amaçlý bir yapýyý benimsemeye yönelmiþlerdir. Belirttiðim gibi bu
deðiþimin altýnda; teknolojinin ön plana çýkmasý ve borsanýn yeni yatýrýmlarýný finanse
etmek için sermayeye daha fazla ihtiyaç duymalarý vardýr. Karar alma süreçlerini
hýzlandýrma ihtiyacý vardýr ve düþük maliyetle çalýþan elektronik alým-satým hizmetiyle
rekabet etme çabalarý vardýr. Ýþte bu noktada ÝMKB'nin özelleþtirilmesi ile ilgili 13 Ocak
tarihli yapmýþ olduðum basýn toplantýsýnda ifade ettiðim düþünceler, bu konu ile ilgili
tartýþmalarýn hýzlanmasýna sebep olmuþtur. Bu sene içerisinde baþta ÝMKB ve Altýn Borsasý
olmak üzere, hatta Takasbank'ýn da bu sürecin bir parçasý olduðunu düþünecek olursak,
özelleþtirilmesiyle ilgili çalýþmalarýn baþladýðýný, kararlarýn verilme arifesinde olduðunu
düþünecek olursak, bu tür panellerin, toplantýlarýn daha sýk yapýlmasýnda fayda olacaktýr.
Bu konularda çok daha farklý düþüncelere ve yaklaþýmlara sahip olan uzmanlarýn ve
araþtýrmacýlarýn görüþlerine ve düþüncelerine ulaþma ihtiyacý vardýr.
Þunu bilmemiz gerekir ki, hiçbir zaman siyaseti bilgi üreten ve ürettiði bilgiyi doðrudan
doðruya uygulayan bir karar mekanizmasý olarak görmemek gerekir. Aslýna bakarsanýz
piyasada var olan üretilen fikirlerden, düþüncelerden yararlanmak, onlarý özümsemek
suretiyle siyaset; karar vereceði alanlarý ve yapacaðý uygulamalarý tespit etmektedir. Eðer
bir toplumda o toplumun aydýnlarý, uzmanlarý, düþünürleri, araþtýrmacýlarý arasýnda ne
kadar üst deðer, araþtýrma, topluma faydalý olacak çalýþma varsa siyasetin verimi ve
baþarýsý da o ölçüde artar. Fakat bir þartla, siyasetin de bu düþüncelerden, toplumdaki bu
zenginliklerden yararlanmasý gerekir. Ýþte biz 59'uncu Cumhuriyet Hükümeti olarak kendi
kararlarýmýz ve kendi ürettiðimiz düþüncelerimizin ötesinde toplumda var olan
araþtýrmacýlarýmýzýn, uzmanlarýmýzýn düþüncelerini ve bilgi birikimlerini her þeyin üzerinde
görüyoruz. Toplumda var olan bu zenginliði mümkün olduðunca siyasal karar organýna
çekmeye ve karar sürecimizi ona göre belirlemeye çalýþýyoruz. Bu bakýmdan bu paneli
düzenleyen arkadaþlarýmýza, katýlan deðerli uzmanlarýmýza, siz deðerli izleyicilerimize
teþekkür ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum.
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Dr. DOÐAN CANSIZLAR
Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný
Sayýn Baþkaným, Deðerli Sektör Temsilcileri, Deðerli Konuklar;
Konuþmama baþlamadan önce Aracý Kuruluþlar Birliði'ne teþekkür etmek istiyorum. Böylesi
önemli bir konuda, güncel bir konuda bu paneli ve konferansý düzenledikleri için. Çünkü
bu panel neticesinde ortaya konulacak görüþ ve öneriler borsalarýmýzýn öncelikle kâr amaçlý
þirket haline dönüþtürülmesine ve arkasýndan da özelleþtirme prosedürüne çok önemli
katkýlar saðlayacaktýr.
Borsalarla ilgili uygulamalar dünyada çok eski dönemlere dayanmaktadýr. Fakat Türkiye
açýsýndan modern manada borsamýz 1986 yýlýndan itibaren faaliyete geçmiþ, hem ulusal
hem de uluslararasý platformlarda ilgi odaðý haline dönüþmüþtür. Bugün gelinen noktada
borsalarýn ve sermaye piyasasýnýn rolü herkes tarafýndan açýk bir þekilde önemli ölçüde
bilinmektedir. Bugün itibariyle baktýðýmýzda yatýrýmcý sayýsý 1 milyon 200 bin civarýnda ve
þirket sayýsý da 286 civarýndadýr. Bu rakamlar her ne kadar istenilen seviyelerde olmasa da
ülkemizin yaþadýðý ekonomik süreçler göz önüne alýndýðýnda hiç de küçümsenmeyecek
rakamlardýr diye tahmin ediyorum. Yapýlan araþtýrmalar ülkelerin sermaye piyasalarý
geliþmiþliði ile ekonomik büyüme açýsýndan güçlü bir iliþki olduðunu ve borsalarýn hem
ulusal hem de uluslararasý istikrara olumlu katkýlar saðladýðýný göstermiþtir. Ekonomik
büyüme açýsýndan hayati öneme sahip olan geliþmiþ sermaye piyasasý yatýrým araçlarýný
çeþitlendirmek suretiyle tasarruflarý arttýrýp etkin bir þekilde verimli yatýrýmlara
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aktarabilmektedirler. Ýþte bu aktarým mekanizmasýnýn saðlýklý iþlemesi finansal piyasada arz
ve talebin bulunduðu, buluþtuðu borsalarda olmaktadýr. Özellikle son 20 yýllýk dönemde
finansal piyasalar ve dolayýsýyla borsalar açýsýndan çok önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. Bu
dönemde küreselleþme olgusu ve teknoloji alanýnda yaþanan geliþmeler finansal
piyasalarda giderek artan bir entegrasyon sürecine yol açmýþtýr. Bu hýzlý deðiþim süreci
içinde rekabetin de artmasýyla borsalarda geliþmelere uyum saðlayabilmek için gerek
altyapý, gerek organizasyon ve gerekse yönetim anlayýþýnda deðiþikliklere gitme zorunlu
hale gelmiþtir. Hatta teknoloji alanýndaki geliþmeler ve küreselleþmenin etkileri borsalara
iliþkin hukuki alt yapýnýn yerel bir perspektif ile deðil, küresel dinamikleri de dikkate alan
bir perspektif ile düzenlenmesini kaçýnýlmaz hale getirmiþtir. Daha önceden belirleyici
kurallar olarak kanunlar bulunmaktayken, son yýllarda kanunlarýn yerini mesleki
standartlarýn almasý eðilimi ortaya çýkmýþtýr. Artan rekabet sonucu borsalar iþlemleri ve
kotasyon baþvurularýný çekebilmek için daha düþük iþlem maliyetini ve farklý ürünler sunma
arayýþý içine girmiþlerdir. Bunun yanýnda teknolojik geliþmenin bir uzantýsý olarak internet
ve uzaktan eriþim bir borsa ve aracý kuruma olan baðýmlýlýðý azaltmýþ ve yatýrýmcýlara çok
farklý platformlarda yatýrým yapabilme olanaðýný getirmiþtir. Böylece düþük iþlem maliyetine
sahip, ürün çeþidi zengin ve yüksek iþlem hacmi borsalara birer likidite akýþý oluþturmuþtur.
Likidite açýsýndan bakýldýðýnda makro ekonomik göstergeleri iyi olan yüksek büyüme ve
istikrara sahip yapýsal reformlarý gerçekleþtirmiþ ülkelerin daha büyük ve daha likit
piyasalara sahip olduðunu göstermektedir. Likidite hareketi sadece borsanýn özelliklerinde
deðil, ayný zamanda sistemdeki destek hizmetlerinden yani takas ve saklama
hizmetlerinden de önemli ölçüde etkilenmektedir. Kaliteli ve güvenilir destek hizmeti veren
sistemler likidite çekici unsurlar olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Düþük likiditeli borsa ve
yetersiz destek hizmetleri iþlem hacminin önemli bir kýsmýnýn yurt dýþý borsalara kaymasýna
neden olabilmektedir. Bunun sonucunda mevcut alým-satým ve takas alt yapýsýnýn getirdiði
sabit maliyetlerin karþýlanmasý güçleþmekte ve iþlem gören menkul kýymetlerin likiditesi
olumsuz yönde etkilenmektedir. Borsalarýn güç kaybetmesi karþýsýnda yurt dýþý borsalarla
iþbirliði hatta birleþme ihtiyacý ön plana çýkmaktadýr. Bunda da örnek olarak eurox ve
eurolext'i verebiliriz.
Bütün bu geliþmeler sonucunda 1990'lý yýllardan itibaren borsalarýn varlýklarýný
sürdürebilmek için kâr amaçlý anonim þirkete dönüþmesiyle baþlayan süreçte bugüne kadar
hem Londra Borsasý, Paris Borsasý, Toronto Borsasý gibi geliþmiþ piyasalar hem de Kuala
Lumpur, Singapur Borsasý gibi geliþmekte olan ülkelerde 17 borsa kâr amaçlý anonim þirket
haline dönüþmüþtür. Anonim þirket yapýsý altýnda aracý kuruluþlar, yatýrýmcýlar ve ihraçcýlar
baþta olmak üzere bütün piyasa katýlýmcýlarý borsanýn ortaðý olmaktadýr.. Böyle bir yapý
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altýnda borsalar müþteri odaklý hale dönüþmekte, düþük iþlem maliyeti, etkin hizmet ve
ürün çeþidi isteyen yatýrýmcýlar ile ihraçcýlarýn isteklerine öncelik tanýnmaktadýr. Bu adýmlar
borsanýn alternatif alým-satým sistemleriyle rekabet eden ticari bir birime dönüþmesine
iliþkin süreç tamamlanmýþ olmaktadýr.. Bu süreçten beklenen baþlýca faydalarý þöyle
sýralamak mümkün. Bir defa teknolojik alt yapýnýn modernizasyonu, stratejik iþbirliklerinin
kolaylaþmasý, yönetimin sektör ve piyasa koþullarýna uyum gösterme yeteneðinin artmasý
ve karar verme mekanizmasýnda esneklik. Büyük piyasa katýlýmcýlarýnýn da bu anlamda
borsaya çekilmesi, yeni stratejiler için katolizer olmak, yatýrýmcýlar için deðerleme
göstergesi olmak, likidite saðlamak, sermayeye ulaþým olanaðýnýn artmýþ olmasý, mali
karar alma mekanizmasýnýn iyileþtirilmesi olarak sýralayabiliriz.
Bu genel trend ve dönüþüm sürecine uyum saðlayabilmek için biz de Sermaye Piyasasý
Kurulu olarak ÝMKB'nin ve Altýn Borsasý'nýn kâr amaçlý bir þirkete dönüþtürülmesi ve
sonrasýnda da özelleþtirilmesine yönelik çalýþmalara; bahsettiðimiz bu kuruluþlarla ve
Özelleþtirme Ýdaresi ile beraber baþladýk. Arkasýndan KOBÝ piyasalarý düzenlemesi, zaten
özel sektör açýsýndan anonim þirket olarak kurulmasýna imkan saðlandý. Bu yapý yeni bir
konsept deðil, daha önceden bizim yaptýðýmýz düzenlemelerde 2 senedir aþaðý-yukarý
konseptin hayata geçirilmesi ile ilgili adýmlardý. Özellikle bu stratejiler içerisinde, takas
sisteminin de deðerlendirmelerde dikkate alýnacaðýný burada belirtmek istiyorum.
Þüphesiz güçlü bir borsaya sahip olmanýn yolu güçlü ve istikrarlý bir ekonomiye sahip
olmaktan geçiyor. Konuþmamýn baþýnda da belirttiðim gibi; ÝMKB'nin ülkemizin geçirdiði
ekonomik krizlere raðmen oldukça baþarýlý bir performans sergilediðini ve bu süreç
içerisinde önemli geliþmeler kaydettiðini göz ardý etmemek gerekir. Ýstikrarlý bir ekonomi
ve sürdürülebilir büyüme için öncelikle kamunun borçlanma gereðinin azalmasý ve genelde
ekonomik ortamýn uzun vadeli yatýrýma elveriþli olmasý ön koþul olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Böyle bir ortamda gerek yurtiçi gerekse yurtdýþý tasarruflarýn bir bölümü kamu
borçlanma araçlarý dýþýndaki yatýrým araçlarýna yönelecek. Belirtilen geliþme hem
piyasalarýmýzýn çeþitlenmesini hem de geliþmesini ve derinleþmesini saðlayacaktýr.
Gerçekleþtirilmekte olan yapýsal reformlar ve uygulanmakta olan sýký maliye ve para
politikalarýnýn devam edeceðine ve savaþ ortamý etkilerinin çok kýsa sürede atlatýlarak
ülkemizin sahip olduðu potansiyelin güven ortamý içinde önemli adýmlarla
sonuçlanacaðýna olan inancýmý burada ifade ediyorum ve konuþmama burada son
veriyorum.
Bu panelin borsalarýn özelleþtirme sürecinde önemli katkýlar getireceðine inanýyorum.
Hepinize saygýlar sunuyorum.
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OSMAN BÝRSEN
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkaný
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, deðerli konuklar, hepinizi saygý ve sevgi ile selamlýyorum. Bu
paneli düzenleyen Aracý Kuruluþlar Birliði'ne teþekkür borçluyuz. Birlik, kurulduðundan bu
yana sektörün genel sorunlarýný ele alma fýrsatýný veren birçok toplantýya öncülük etti, bu
toplantýyý da düzenlediler. Kendilerine gerçekten çok teþekkür ediyorum, çok güzel bir
platform oluyor. Bu platformun geçen seferki özelliði aynen devam ediyor. Sermaye
piyasalarýndan sorumlu Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýzýn aramýzda bulunmasý daha önce
alýþýk olmadýðýmýz çok büyük bir mazhariyet. Burada bulunmak demek; sorunlarý bilmek,
konularý bilmek, bizim çalýþmamýza yardým etmek demektir. O bakýmdan Sayýn Bakanýn
bize göstereceði yardýma çok teþekkür ediyorum.
Benden önceki konuþmacýlar çok yerinde olarak, dünya sermaye piyasalarý veya borsalar
genel trendinin ana çizgilerini çok doðru bir biçimde ortaya koydular. Gerçekten de
globalleþme, yani teknolojik ilerleme, iletiþim sektörünün ve teknolojisinin ilerlemesi
dünyayý küçülttü. Netice itibariyle, sermaye hareketlerinin liberalleþmesi ve yatýrýmlarýn,
portföylerin çeþitlendirme özelliðini de dikkate alan yatýrýmcýlar tarafýndan dünyanýn genel
sathýna yayýlmasý, hýzla yayýlmasý, kaçýnýlmaz olarak borsalarý tekrar düþünmeye davet etti.
Çünkü bu olaylarýn olduðu 1990'lý yýllarda borsalarýn durumu hiç iç açýcý deðildi. Genellikle
borsalar mali kaynaklarý itibariyle, çok zayýf mali kaynaklara dayanan ve bu yeni teknolojik
çaðýn ve globalleþmenin getirdiði þartlara uyum açýsýndan kendi kaynaklarýný yenilemeyen
bir yapýya sahipti. Bu yapýyý bir þekilde hatýrlamaya çalýþýrsak -ki bu yapýnýn genel þekli
günümüze kadar da devam ediyor- daha çok kendi üyelerinin (borsa aracý kurum ve
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bankalarýnýn) kooperatif, vakýf gibi veya bir dernek yapýsý içinde, ortak uðraþ ve katkýlarýyla
oluþan bir yapýyý görüyoruz. Halbuki, 1990'larda ortaya çýkan yeni uyum ihtiyaçlarý onlara
yeni yatýrýmlar yapma zorunluluðunu getiriyor. Böyle yatýrýmlarýn yapýlmasý, yeni kaynak
arayýþýný, yani katýlýmcýlarýn ellerini ceplerine sokup yeni kaynaklarý borsalara
kazandýrmalarý zorunluluðunu getirmiþti. Halbuki onlarda bu kaynaklar yoktu. Bugüne kadar
getirdikleri yapýlarý ancak düþük kârlýlýklarla götürme þansýna sahip olabiliyorlardý. Ýþte bu
yüzden özelleþtirme veya þirketleþme denilen akým baþladý. Zaten içinde bulunduðumuz
sermaye piyasasý ve borsalarýn ana ilkesi de budur.
Ýþletmeler kaynak ihtiyacýný baþka yerlerden temin edemedikleri zaman halka açýlýrlar. Çoðu
zaman, reklam için halka açýlacaðý zannedilen bir anlayýþ ve inanýþ vardýr. Bu tamamen
yanlýþtýr. Hiç insan kendi mülkiyetinden reklam yapýldý diye vazgeçer mi? Muhakkak
arkasýnda bir ekonomik, bir mali fayda olmasý gerekir. Ýþte, hem borsalarýn büyümesi hem
de borsalarýn kendi yapýsýnýn bir þekilde þirketleþmesi, daha kârlý hale getirmek açýsýndan
ve yeni sermaye yapýsýný güçlendirmek açýsýndan diðer ortaklara açýlma þeklinde
anlayabileceðimiz özelleþme veya þirketleþme trendine yol açtý. Böyle bir trend, bize ne
kadar uyar? Bunu daha sonra söyleyeceðim. Ýkinci bir trend; tabii ki bu globalleþme ve
rekabet þartlarý, likidite, yani borsalarýn kaný dediðimiz, damarlarýnda dolaþan ve borsayý
borsa yapan likiditenin bir þekilde çok olmasýný veya temerküzünü gerektiriyordu. "Ýyi
borsa", "kötü borsa" ayrýmýnda ve rekabetinde iþlem maliyetinden de daha çok, likiditenin
yüksekliði önem kazanýyordu. Çünkü aksi takdirde, giriþ ve çýkýþ þartlarý fiyat hareketlerine
istenmeyen ölçeklerde hareket vermesi dolayýsýyla o piyasayý kötü piyasa yapma noktasýna
getirmesi bahis konusuydu. Bu bakýmdan da ikinci trend ortaya çýktý. Yani entegrasyon
trendi. Bunun arkasýndaki yapý, likiditenin arttýrýlarak, derinliklerin arttýrýlmasý ve böylelikle
diðer piyasalarla rekabet edilmesi. Bu iki trendi yakalayýp kendi teknolojik yatýrýmlarýný
yapabilen, yeni kaynaklarý seferber edebilen kurumlar baþarýlý kurumlar olma özelliðini
kazanacaktý. Ýþte, borsalarda bugüne kadar yaþadýðýmýz trendlerin ana gerekçeleri ve
oluþumu budur.
Öte yandan, konuþmacýlar bunlara deðinecekler, fakat ben bazý istatistiki bilgileri sunmakta
yarar görüyorum. Birincisi; bizim de üyesi olduðumuz -rüþtünü ispat etmiþ borsalar- Dünya
Borsalar Federasyonu'nun üyesi olan 56 borsa var. Bunlarýn yapýsýna baktýðýmýz zaman
þunlarý görüyoruz. Bu 56 üyeden 2'si kamuyla baðlantýlý. Bunlardan birisi Tahran, diðeri de
Ýstanbul. Fakat % 100'ü, yani 56'sý da özerk. Hem mali bütçelerinde hem de mali
bütçelerinin harcanmasý ve karar mekanizmasý bakýmýndan kamuyla hiçbir ilgisi yok. Bizde
bu konu son zamanlarda tartýþýldýðý için söylüyorum. Özerkleþme anlamýnda, tüm
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borsalarýn özel borsa olma mecburiyeti var. Öte yandan, genel trendlere bakýldýðý zaman da
gerçekten kârlý, geliþen teknolojiye de uyum saðlamasýna izin verecek bir mali yapýya sahip
olmasý; demek ki, özerk bir yönetim yapýsýna sahip olmasý lazým. Çünkü rekabet açýsýndan
kaynak ihtiyacý var. Çünkü bu kaynaklarýný devam ettirme, arttýrma zorunluluðu var. Böyle
bakýldýðý takdirde, bizim Türkiye'nin durumu biraz farklýlýk arz ediyor. Çünkü biz çok istisnai
olarak, 15-16 yýl kamu kesiminde kalmamýza raðmen -bunu bir iddia olarak söylemiyorummali yapý açýsýndan son derece baþarýlýydýk. Öte yandan, özelleþtirmede bizim ana ilkemiz
kârlýlýk yaratmak, kârlýlýðý hedeflemek. Kârlý olmayanlar açýsýndan bu çok önemli veya kârlý
olanlarýn da devam ettirmesi açýsýndan çok önemli. Öyle baktýðýmýz takdirde, ben ÝMKB'nin
son 15 yýllýk dönemlerini 5'er yýllýk dönemler halinde 3'e ayýrýyorum. Bu 3 dönemde de
baþarýlý bir mali yönetim yaptýðýný görüyoruz. Birinci 5 yýllýk dönemde net olarak 23 milyon
dolarlýk bir kârlýlýk elde ettiðini görüyoruz. Ýkinci 5 yýllýk döneme geldiðimiz zaman -1992,
1996 dönemi- 368 milyon dolarlýk kâr yaptýðýný görüyoruz. Son dönem olan -benim
baþkanlýk yaptýðým dönem- üçüncü dönemde 1 milyar 78 milyon dolar kâr ettiðini
görüyoruz. Bu rakamlar dünya ölçek ve þartlarýna bakýldýðý zaman çok deðiþik bir
sorumluluðu bize getiriyor. Bundan sonra kârlýlýðýmýzý bu þekilde devam ettirmek açýsýndan
bir imkan var mýdýr? Ýmkan varsa bunun modeli nedir?
Bu bakýmdan Türk borsasýnýn özelleþme modelinin önemi büyüktür. Çünkü sorumluluðu
var. Zarar eden, kaynak kaybeden, teknolojinin gerisinde kalan bir kurumun yeni bir modele
kavuþturulmasý deðil. Kaynak yaratan, büyük kâr eden bir kurumun bu kârlýlýðýný, bu
hayatiyetini devam ettirme meselesidir ve sorusudur. Bu bakýmdan da, özelleþtirmenin bu
baþlangýç baþarýmýzý önümüzdeki 20-50 yýlda devam ettirecek þekilde dizayn edilmesi çok
önemlidir. Bunun için hepimiz canla baþla çalýþmak zorundayýz. Bir diðer önemli konu; hiç
þüphesiz, borsalarýn ülke ekonomilerindeki fonksiyonlarý açýsýndan önemi çok büyüktür.
Bunlarý kabul ediyoruz. Türkiye'de 15 yýlda 23 milyar dolarlýk bir kaynak yaratmak suretiyle,
sanayimize doðrudan doðruya sermaye kazandýrmýþ durumda. Fakat daha büyüðünü
yapabilecek gücü de var. Bu, 200 km. hýzla gidebilecek bir otomobilin 30-40 km. hýzla
gitmesi gibi bir þey. Gaz pedalýna biz bir þekilde basma imkaný bulabilirsek veya böyle bir
imkan verilirse, biz bu araçla çok daha hýzlý gitme imkanýna sahip olacaðýz.
Fakat burada da, dünya ölçeðinde ve bugün tartýþtýðýmýz konular açýsýndan deðiþik bir
durumumuz var. O da KOBÝ'lerle ilgili. Bir trend olarak, borsalarýn entegrasyonu yoluyla
likiditenin birleþtirilip piyasalarýn derinleþmesinin önem kazandýðý bir dönemde, piyasaya
giriþ ve çýkýþ standartlarý itibariyle farklýlýk yaratmak, her zaman likiditenin bölünmesine yol
açabilecek bir risk olarak görülebiliyor. Bu açýdan, özellikle KOBÝ'lerin kaynak ihtiyacýný
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temin yönünde sermaye piyasamýzýn veya borsalarýmýzýn daha etkin olmasý konusunda
kendi modelimizi iyi yaratmak zorunda olduðumuzu kabul etmemiz gerekir. Çünkü kendi
kurduðumuz ve henüz istediðimiz kadar randýman alamadýðýmýz ÝMKB'den -standardý
yüksek borsadan- ekonomiye daha fazla kaynak yaratacak likiditeyi kaçýrmadan öbür tarafa
kaynak verebilecek yapýyý kurabilmek. Bu da çok hüner isteyen ve özellikli bir soru. Bunda
da çok dikkatli çalýþmak lazým. Buradaki konuþmacýlardan bu konudaki görüþlerini duymak
benim için ilginç olacak. Gaziantep sanayisini temsil eden Mehmet Aslan Bey aramýzda.
Gaziantep'te bu konularý görüþmüþtük. O bakýmdan memnun oluyoruz. Bu heyecan, akla ve
rasyonel davranýþa mani olmaksýzýn bizi doðru yola götürecektir diye ümit ediyorum. Çünkü
KOBÝ'lerle ilgili olarak, gerçekten kaynaklara doðrudan doðruya ulaþmalarý açýsýndan ciddi
adýmlarýn atýlmasý lazým. Biz ÝMKB olarak üzerimize düþen görevi yaptýðýmýzý ve bundan
sonra da yapacaðýmýzý buradan ifade etmek istiyorum.
"Böyle konuþmaktan baþka ne yaptýnýz?" derseniz Son yaptýðýmýz düzenlemeyi size arz
etmek istiyorum. Ulusal Pazar yapýmýz içinde Ýkinci Ulusal Pazar tarifimizi, bütün kriterleri
ortadan kaldýrmak suretiyle, herhangi bir KOBÝ'nin müracaat edip, kendisini borsada iþlem
yapabilecek hale getirmek üzere tüm þartlarýný kaldýrarak, tamamen esnek bir yapýya
kavuþturduk. Fakat "biz yerel istiyoruz, o bakýmdan Ýstanbul'da yapýlandan hoþlanmýyoruz"
diyen için de þunu ifade ediyorum. Biz bunu Türkiye'nin her yerindeki KOBÝ'lere açýk olarak
tutuyoruz. Gelmek istemiyorlarsa, yalnýz Ýstanbul bölgesinin KOBÝ piyasasý olarak kabul
etmeleri bile bizim için yeterli. Çünkü biliyoruz ki, KOBÝ'lerin % 80'i -bunlarýn toplam sayýsý
20-30 bin civarýnda- Ýstanbul yöresinde yoðunlaþmýþ durumda. En fazla sayýda KOBÝ'nin
bulunduðu bölgede KOBÝ borsasýný hazýr kurmuþ durumdayýz. Buyursunlar görüþelim,
iþlemlerini baþlatalým. Tabii ekonomik konjonktür, diðer þartlar ve elimizde olmayan þartlar
dýþýnda biz buraya hazýrýz ve her türlü yardýmý vermeye hazýrýz.
Burada yine bir hususa iþaret etmek istiyorum. Aslýnda ÝMKB bir KOBÝ borsasý. Çoðu
zaman bunu ifade ederken, aþaðý yukarý uluslararasý standart olarak büyüklüklere bakýldýðý
zaman, 288 kayýtlý þirketimizin 180'i KOBÝ büyüklüðünde iþletmeler. Bu yapýnýn bize
getirdiði fayda-zarar analizine girdiðimiz zaman maalesef bu küçüklüðün ve düþük halka arz
oranýnýn getirdiði daha spekülatif bir fiyat yapýsýnýn olduðunu görüyoruz. ÝMKB ile ilgili
eleþtirilerin çok büyük bölümünün ve bizim de denetim açýsýndan yoðunlaþtýðýmýz
bölümün % 90'ýnýn bu KOBÝ alanýnda teþekkül ettiðini görüyoruz. O itibarla güvenilir,
yatýrýmcýlarý yanýltmayan, yarýn öbür gün onlarýn hüsranýna sebep olmayacak borsa veya
piyasalar için KOBÝ'leri yaratacaksak muhakkak bu konuda da çok titiz düþünmemiz ve
gereken tedbirleri de baþlangýçta almamýz gerekir. Aksi takdirde, diðer geliþimlere de
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engeller yaratabilir. Bu hususlarda gerek bilgi, gerek teknolojik altyapý ve zaman zaman da
diðer hususlara talep olursa hizmete amade olduðumuzu burada arz ediyorum.
Teþekkür ediyor ve hepinize saygý ve sevgiler sunuyorum.
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YUSUF ZÝYA TOPRAK
Türkiye Sermaye Piyasasý
Aracý Kuruluþlarý Birliði Baþkaný
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Sayýn Basýn Mensuplarý, Deðerli Konuklar, Sevgili
Meslektaþlarým panelimize hoþ geldiniz. Birliðimizin yetkili organlarý, üye ve çalýþanlarý
adýna hepinizi saygýyla selamlýyorum.
Bilindiði gibi öz düzenleyici bir meslek kuruluþ olan Birliðimiz, kuruluþ amacýna uygun
olarak ülkemiz sermaye piyasasýnýn geliþtirilmesine yönelik düzenli þekilde konferans,
panel, mesleki eðitim, araþtýrma ve yayýn faaliyetlerinde bulunmaktadýr. Çok yeni bir kurum
olmasýna karþýn faaliyetlerimize gösterilen yoðun ilgi bizlere güç ve destek vermektedir.
Sermaye piyasamýz ülke ekonomimiz yararýna yeni atýlýmlarda bulunma yönünde þevkimizi
ve heyecanýmýzý arttýrmaktadýr. Bu defa konumuz "Borsalarýn Yeniden Yapýlandýrýlmalarý ve
KOBÝ Piyasalarýnýn Kurulmasý" üzerine.
Hatýrlanacaðý üzerine bir süre önce hükümet yetkililerince Ýstanbul Menkul Kýymetler
Borsasý'nýn (ÝMKB), Ýstanbul Altýn Borsasý'nýn özelleþtirileceði ya da diðer bir deyimle kâr
amaçlý þirket haline getirilecekleri ve bu arada da KOBÝ'lerin finansman ihtiyacýna dönük
olarak piyasalar kurulacaðýna yönelik açýklamalar yapýlmýþtý. Nitekim Sermaye Piyasasý
Kurulumuz da (SPK), KOBÝ borsalarýna yönelik gerekli düzenlemeyi yapmýþ ve yönetmeliði
yürürlüðe koymuþtur. Kuþku yok ki, her iki konu da ülke ekonomimizi, sermaye piyasamýzý
ve doðal olarak da bir aracýlýk mesleði icra eden mensuplarýmýzý, kurumlarýmýzý çok
yakýndan ilgilendirmektedir. O bakýmdan bu iki konuyu birlikte ele alan panel düzenlemenin
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yararlý ve zamanlama açýsýndan da uygun olacaðý görüþüne vardýk. Bu panelle misyonumuz
doðrultusunda ilgili taraflarý ve uzman kiþileri bir araya getirerek konunun geniþ bir
platformda tartýþýlmasýna, böylece de yürütülen çalýþmalarýn daha saðlýklý bir sonuca
ulaþtýrýlmasýna katkýda bulunmayý amaçladýk.
Saygýdeðer konuklar, deðerli üyelerimiz;
Yaklaþýk 2.5 yýldan beri ekonomik kriz ülkemizin bir numaralý günden maddesini
oluþturmaya devam ediyor. Aslýna bakarsanýz, krizi kaçýnýlmaz kýlan politika ve
uygulamalarýn baþlangýcý çok daha eski yýllara uzanýr. Ne var ki, o tarihlerde þeffaf olmayan
kamu yönetimi ve uygulanan bütçe politikalarý ülkemizin makro ekonomik denge
sorunlarýyla, bunlarýn nedenlerinin su üstüne çýkmasýný engellemiþ, dolayýsýyla gerekli
önlemlerin alýnmasýný da maalesef geciktirmiþ ve hatta güçleþtirmiþtir. Krizi takiben IMF'le
imzalanan stand-by anlaþmalarý doðrultusunda alýnan radikal önlemler ülkemizin yeni
krizlerle karþýlaþmadan sürdürülebilir bir büyümeyi saðlayabilmesini hedeflemekte ve bu
tedbirler geniþ kesimlere olduðu gibi tarafýmýzdan da bütünüyle desteklenmektedir. Bu
bakýmdan temennimiz atýlmýþ olan olumlu adýmlarýn kesintisiz sürdürülmesi ve sýrada
bekleyen diðer reforlarýn da bir an önce hayata geçirilmesidir. Bu da maalesef çoðu zaman
acý reçetelerin uygulanmasý, ortaya konulmasý anlamýna gelmekte. Dolayýsýyla da siyasal
otoritelerin kararlý, toplumumuzun da o denli sabýrlý olmasýný gerektirmektedir. Kayýt dýþý
ekonominin kayýt altýna alýnmasý, özelleþtirmelerin tamamlanmasý, kamuda aþýrý istihdamýn
önlenmesi, sosyal güvenlik reformu bu baðlamda akla gelen önemli sorunlarýn baþýnda
gelmektedir. Ýnanýyoruz ki, piyasada özlemini duyduðumuz güven ortamý, bu sorunlarýn
üzerine kararlýlýkla gidilmesi suretiyle saðlanabilecek.
Halen ekonomiye yarar saðlamayan türden yatýrýmlara, örneðin yastýk altýna, dövize,
kýymetli madenlere ya da yabancý finans kurumlarýna emanet edilen kaynaklarýmýz ancak
böyle bir ortamda tekrar ekonomimizin yararýna sunulabilecektir. Ne yazýk ki, bunun dýþýnda
kolay bir çözüm þekli, sihirli bir formül de bulunmamaktadýr. Ülkemizin bugünkü ekonomik
sorunlarýný kalýcý bir þekilde çözebilmek için yeterli potansiyele sahip olduðumuzu
düþünüyoruz. Bu bakýmdan sürekli borç arayýþý yerine, kendi öz kaynaklarýmýza yönelmemiz
en rasyonel ve ülke olarak bize en yaraþan onurlu bir tercih olacaktýr.
Yine inanýyoruz ki, sermaye piyasamýz tüm kurum ve kuruluþlarý, yetiþmiþ, deneyimli insan
gücü ile bu alanda üzerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirecek imkanlara sahiptir.
Sermaye piyasamýzýn halihazýrda büyüklükleri göz önüne alýndýðýnda mevcut
potansiyelimizden daha fazla yararlanmamýz gerektiði sonucunu da rahatlýkla çýkarabiliriz.
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Nitekim uluslararasý borsalar federasyonunun, borsalarýn ülke ekonomisindeki yeri ve
önem derecesinin kritesi olarak kullanýlan piyasa deðeri/GSYÝH kriterinin 2002 yýlý
verilerine bakýldýðýnda bu alanda gidilecek epey mesafemizin olduðunu da açýklýkla
görmekteyiz. Söz konusu oran Malezya'da % 135, Yunanistan'da % 51, Güney Kore'de %
46, Ýsrail'de % 40, Türkiye'de % 21 ve Arjantin'de % 17 seviyelerindedir. Çok iyi bilindiði
gibi, pazar ekonomilerinin kilit konumu borsalardýr. Borsalar giriþimcilere ihtiyaç duyduklarý
kaynaðý aktarýr, likidite saðlar, sermayeye mobilite kazandýrýr, ekonominin barometresi
iþlevini görür. Ayrýca mülkiyeti tabana yayma gibi son derece önemli bir iþlevi de yerine
getirir. Kuruluþundan bugüne kýsa bir süre geçmesine raðmen, ekonomimize 23 milyar
dolar kaynaða aktarmayý baþaran ÝMKB, ülkemiz ekonomisi ve mali piyasalar için büyük
önem taþýmaktadýr.
Ayný þeklide borsayla ilgili yapýlacak her düzenleme de, sayýlarý 166'yý bulan üyelerimizi
yakýndan ilgilendirmektedir. Panel konumuzu teþkil eden özelleþtirmeye birlik olarak bakýþ
açýmýza gelince; bilindiði üzere borsalar baþlangýçta kooperatif bir yapýda organize
olmuþken, 1990'lý yýllardan itibaren kâr amaçlý kuruluþlar haline dönüþtürülmeleri yönünde
bir trend baþlamýþtýr. Bu radikal deðiþime neden olan hususlar borsalarýn daha etkin ve
daha verimli çalýþmalarý, ürün hizmet ve kalite çeþitlerini arttýrmalarý, ayný ülke veya
yabancý ülkelerdeki borsalarla rekabet edebilmeleri, yeni teknoloji yatýrýmlarý için kaynak
toplayabilmeleri gibi temel nedenlere dayanmaktadýr. Türkiye'de tüm unsurlarý ile
yerleþtirilmesi için yoðun çaba harcadýðýmýz serbest piyasa ekonomisi modeli ile örtüþen,
bu trende ayak uydurulmasý doðaldýr. Bu nedenle de Birliðimiz ÝMKB'nin kâr amaçlý bir
þirket konumuna getirilmesi ve uygun þartlarda özelleþtirilmesinin ilke olarak yanýndadýr ve
bunu doðru bulmaktadýr. Ancak baþta üyelerimiz olmak üzere, yatýrýmcýlarýn, halka açýk
þirketlerin ve sermaye piyasamýzýn kurum ve kuruluþlarý, özverileri ile bugünkü konumuna
gelen borsamýzýn yeniden yapýlandýrýlmasý son derece titiz bir çalýþmayý gerekli kýlmaktadýr.
Zira az önce deðindiðim araçlara hizmet etmeyecek bir özelleþtirme ve halka açýlma ülke
ekonomisine olduðu kadar, hem üyelerimiz hem milyonlarca yatýrýmcý, hem de diðer
paydaþlar açýsýndan giderilmesi güç sakýncalar doðurabilecektir. Dolayýsýyla halen
ülkemizin iyi çalýþan kurumlarýndan biri durumunda olan ÝMKB'nin yeni yapýsý ile çok daha
iyi hizmet sunar hale getirilmesi temel hedef olarak alýnmalý, diðer amaçlar bu hedefin
önüne geçmemelidir. Ülkemiz þartlarýna uygun en iyi yapýnýn kurulabilmesi için dünya
örneklerinden de yararlanarak yasal çerçevenin oluþturulmasý, rekabete iliþkin hususlarýn
düzenlenmesi, vergisel konular, denetim ve öz düzenleme ilkeleri baþta olmak üzere çok
yönlü bir çalýþma yapýlmasý gerektiðini düþünmekteyiz.
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Panelimizde bizlerle birlikte olan Baþkan ve konuþmacýlarýn konuya iliþkin deðerli görüþ ve
düþünceleri bu arada davetlilerin yöneltecekleri soru ve kiþisel yorumlarý ile yapacaklarý
katkýlar hiç kuþkusuz özelleþtirmeyi hayata geçirecek ilgili ve yetkililere önemli ip uçlarý
verebilecektir.
Türkiye'de iþletmelerin % 99'unun KOBÝ tanýmýna girdiði, ihracatýn % 10'luk bölümünün bu
KOBÝ'lerce gerçekleþtirildiði, bu iþletmelerde çalýþan kiþi sayýsýnýn, imalat sanayi
istihdamýnýn % 60'ýný oluþturduðu hepimizce bilinmektedir. Ülke ekonomisinde bu denli
önemli yere sahip olan KOBÝ'lerin çeþitli nedenlerle finansman sýkýntýsý içinde olduklarýný
da gayet iyi bilmekteyiz. Elimizdeki verilere göre bu kuruluþlarýn kullandýklarý kredilerin
toplam kredi hacmindeki payý sadece % 5 dolayýndadýr. Bu bakýmdan söz konusu
iþletmelerin ihtiyaç duyduðu uzun vadeli öz kaynak ya da yabancý kaynaðýn sermaye
piyasasýndan saðlanmasý amacýyla oluþturulmasý düþünülen KOBÝ piyasalarýný ilke olarak
destekliyor ve üyelerimiz açýsýndan da yeni bir iþ alaný oluþturacaklarýna inanýyoruz. Ancak
bu piyasalarýn baþarýlý olabilmesi için bazý temel sorunlarýn çözümü gerekmektedir.
Bunlarýn baþýnda da herkesçe bilinen ülkemizin kayýt dýþý ekonomi gerçeði yatmaktadýr. O
nedenle bu piyasalara kote olacak þirketlere ciddi vergisel teþvikler getirilmesi gerektiði
düþüncesindeyiz. Yine bununla baðlantýlý olarak bu kuruluþlarýn belge ve kayýt düzeni
oluþturmalarý ve kurumsallaþmalarý yönünde de ciddi desteðe ihtiyaç duyduklarý
kanaatindeyiz. Aracý Kuruluþlar Birliði olarak böyle bir piyasanýn kurulmasý yönündeki
çabalara her türlü desteði vermeye hazýr olduðumuzu özellikle belirtmek isteriz.
Panelimizde KOBÝ'lerle ilgili görüþlerini ortaya koymak üzere iki deðerli konuþmacý bizlerle
birlikte olacak. Ülkemizin KOBÝ gerçeði ve sorunlarýný ilk aðýzdan dinleme fýrsatý
bulabileceðiz. Ben sözlerimi burada bitirirken bizleri onurlandýran Sayýn Baþbakan
Yardýmcýmýza, SPK'nýn deðerli üst düzey yetkililerine ve çalýþanlarýna, diðer konuklarýmýza,
üyelerimize teþekkür ediyor, birlik çalýþanlarý adýna hepinizi saygýlarýmla selamlýyorum.
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BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ ÝÞLEVÝ VE ÖNEMÝ

Prof. Dr. ÇELÝK KURDOÐLU
Galatasaray Üniversitesi Öðretim Üyesi
Söze, açýlýþ konuþmalarýnda deðinilmeyen bir iki noktadan bahsederek baþlamak
istiyorum; ardýndan, güncel ve bugünkü toplantýnýn gündemine giren hususlarý ele
alacaðým. Borsa kavramýný geniþ planda ele almak istiyorum ve buna, bir anýmý sizlerle
paylaþarak baþlayacaðým. Birkaç yýl önce Ýngiltere'de en büyük telekomünikasyon kuruluþu
olan British Telecom tarafýndan düzenlenen ve bilgi yönetimiyle ilgili bir hafta sonu
çalýþmasýna katýldým. Ýlk biraraya geliþimizde yemekten önce bir oyun oynayacaðýmýzý,
hepimize beþer adet kýrmýzý ve mavi kaðýtlar daðýtýlacaðýný, kýrmýzý kaðýtlara ne satmak
istediðimizi, mavi kaðýtlara ise ne almak istediðimizi yazmamýz gerektiðini söylediler.
Amaç herbirimizde ayrý ayrý bulunan bilgiyi piyasaya getirmek ve aramýzda yapacaðýmýz
alýþveriþle toplam faydayý arttýrmaktý. Özetle bir borsa oluþmaktaydý. Bu çalýþmada þahsen
zorlandýðým konu, neyi satmak istediðimdi, yoksa ne almakla ilgilenebileceðime karar
vermem zor deðildi, hele Türkiye'den giden ve finans sektörü ile ilgili bir kiþi için ihtiyaç
konularý kolaylýkla belirlenebilirdi. Ama diðer katýlýmcýlarý henüz tanýmadýðým, onlarýn neye
ihtiyacý olabileceðini kestiremediðim için karar vermekte zorlandým.
Demek ki bilgi, en kritik faktör ve tüm çabamýz bu bilgiyi piyasaya getirmek. Bunun
ardýndan bireysel olarak denetimimiz altýnda bulunan bilgiyi ulaþabildiðimiz en yüksek
deðerden satmaya uðraþýrýz.
ÝMKB Baþkaný konuþmasýnda son 10 yýlda artan miktarda önemli karlar elde ettiklerini
söyledi. Borsa kendi baþýna alýcý veya satýcý olmadýðýna göre iyi yönetildiði sürece zarar
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etmesi kolay hatta mümkün deðil. Çünkü hisse senetlerinin ve diðer deðerli kaðýtlarýn alýþ
veriþi için mekan oluþturuyor, kendi baþýna bu alýþ veriþe taraf deðil. Piyasa oyuncularýnýn
sayýsý ve oyunun büyüklüðü ne kadar artarsa, buna imkan saðlayan mekanýn, kurumun
kazancý da o ölçekte büyür. Üstelik Türkiye koþullarýnda yüksek faiz oranlarý bu tür nakit
büyüklüklerin kazancýný daha da arttýrmakta.
Gelelim borsada taraf olanlarýn kazancýna. Ülkede menkul sermaye piyasalarýnýn
güvenilirliði oyunun büyüklüðünü ve oyuncularýn sayýsýný belirleyen faktörlerin baþýnda
gelir. Bu güvenilirlik kavramý ise oyuncularýn doðru bilgiye ulaþabilmelerine baðlýdýr.
Doðru bilgi taraflarýn doðru karar vermelerine, kontratlarýn "rasyonel" olmasýna imkan verir.
Bilgi eksik, "asimetrik" olursa kontratlarýn da eksik olmasý önlenemez. Böyle bir durumda
ise her taraf, simetriyi bozarak bilgiyi kendi lehine çevirmeye çalýþýr. Böylece diðer taraf
eksik bilgiyle yanlýþ karar verecek ve kazanç elde edemeyecektir.
Önceki yýl ABD'de ENRON olayý ile baþlayýp baþka þirketlerdeki "kasýtlý yanlýþ raporlama"
ile devam eden olaylar, bundan çok daha önce 1980'li yýllarda Ýngiltere'de Polly Peck olayý
olarak bilinen borsa manevralarý bilginin çarpýtýlarak bazý oyuncularýn zarara uðramalarýna
veya az kazanmalarýna yol açmýþtýr. Bu olaylarýn çok daha geliþmiþ kurallara sahip olan
New York ve Londra borsalarýnda yer almýþ olmasý önemlidir.
Nitekim Polly Peck olayýnýn ardýndan gündeme gelen "kurumsal yönetim" (corporate
governance) konusunun ENRON, WORLDCOM, XEROX, VIVENDI þirketlerinde yaþanan
olaylardan sonra tüm ülkelerde yoðun bir þekilde ele alýnmaya baþlanmasý boþuna deðildir.
Üstelik bu konu sadece þirketlerdeki raporlama standartlarý ile sýnýrlý deðildir. Yapýlan
uluslararasý çalýþmalar, örneðin Güney Kore Cumhuriyeti'nin, Tayland'ýn son ekonomik krizi
hýzlý atlatmalarýný, bu ülkelerin "governance" kurallarýný öncelikle uygulamaya koymalarýna
baðlamaktadýr. Buna karþýlýk örneðin Rusya Federasyonu özellikle bu kurallar
yerleþtirilmediði için aðýr bir krize girmiþ, petrol fiyatlarýndaki hýzlý ve önemli yükseliþ
sayesinde düzlüðe çýkmýþtýr.
Governance konusunun temelleri 1937 yýlýna, H.Simon'un "agency cost" (çalýþan maliyeti)
teorisine kadar geriye gider. Buna göre borsada iþlem gören bir þirketin yönetim kurulu
baþkanýndan genel müdürüne ve diðer çalýþanlarýna kadar herkes o þirketin hisse
senedine yatýrým yapan kiþilerin "ajanýdýr". Bunlarýn görevi, þirketin baþarýlý olmasýný, kýsa
vadede temettü, uzun vadede yüksek firma deðeri üretmesini saðlamaktýr. Týpký kamuda
yöneticilerin ve diðer çalýþanlarýn vergi mükelleflerine ve tümüyle vatandaþlara karþý
taþýdýklarý sorumluluk gibi.
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Menkul sermaye piyasalarýnýn konusu olan þirketlere dönelim. Bir þirketin hisselerine
yatýrým yapma kararý vermemiz, o þirketin finansal rakkamlarýnýn bize þirket deðeri hakkýnda
vereceði iþarete baðlýdýr. Bu bilgiler gerçekleri yansýtmýyorsa, þirket aslýnda kar
etmeyecekse veya bu kar daha az olacaksa yatýrýmcýlar aldanmýþ olacaklardýr. Elbette ticari
risk bu deðerlendirmenin dýþýnda kalmaktadýr. Piyasanýn en önemli göstergesi fiyatlardýr.
Fiyat doðru ise pazarda mal kalmaz ve herkes kazanýr. Ama yatýrýmcýlar yanlýþ fiyatlarla
karar vermek durumunda olurlarsa, bundan fiyatý çarpýtmýþ, bilgiyi asimetrik hale getirmiþ
olanlar kazanýr. Uzun vadede ise piyasalara duyulan güven azalýr.
Buradan piyasalarýn rekabetçi koþullarda iþlemesi konusuna gelmek istiyorum. Piyasa
ekonomileri hiçbir ülkede bilginin tam ve mükemmel olarak karar ortamýna gelmesi için
yeterli olmaz. Bazý ülkelerde ve durumlarda ise piyasalar çeþitli nedenlerle kasýtlý olarak
aksak hale getirilir. Tekel durumlarý, bazý kuruluþlara imtiyaz tanýnmasý (BOTAS) piyasalarý
baþlangýçtan itibaren aksak hale getirmektedir. Bu tür aksaklýklar fiyatlarýn yukarýda
deðinilen þekilde oluþmasýna imkan vermemektedir. Böylece piyasalardaki taraflarýn
verdikleri kararlar doðru olmamakta, yapýlan kontratlar eksik kalmaktadýr.
Strateji doðru kontrat yapýlarak yaratýlacak deðeri azamileþtirmek olduðuna göre taktik
bunun temellerini iyi atmak olmalýdýr. Bunun koþullarý da saydamlýk, güvenilirlik ve hesap
verebilirliktir. Bu niteliklere sahip olmayan kurumlarýn ve onlarýn oluþturduðu piyasalarýn
baþarýlý olmasý mümkün deðildir. BOTAÞ'ýn ayrýcalýklarýný bu nitelikler itibariyle gözden
geçirmeden enerji piyasalarýnda yapýlacak yatýrýmlarla ilgili kararlarýn doðru olmasýný
saðlamak mümkün deðildir.
Burada ÝMKB 'nin piyasadaki kimliðini tartýþmak üzere bir araya geldik. Bir açýdan soru,
ÝMKB'nin özelleþtirilmesi, ama duyuyoruz ki burada ortaya çýkan soru mülkiyetin kime ait
olduðu sorusu. Bir baþka açýdan sorun ÝMKB'nin rekabetçi piyasa koþullarýnda
örgütlenmesi, saydamlýk, güvenilirlik ve hesap verebilirlik niteliklerine kavuþturulmasý.
Bunu ÝMKB'nin mülkiyetinin kime ait olmasý gerektiði sorusundan ayýrarak deðerlendirmek
gerekir. Konu mülkiyet deðil, piyasalarýn doðru iþlemesi için gerekli altyapýnýn
oluþturulmasý ve kurallarýn geliþtirilmesidir. Tüm piyasalarýn anasý kimliðiyle ÝMKB'nin bu
niteliklere ne ölçüde sahip olduðunun ölçülmesi mümkündür. Avrupa'da çeþitli hisse
senedi borsalarýna benzeri hizmeti sunmuþ ve iþi "corporate governance rating" yapmak
olan bir kuruluþ, bunu ortaya koyabilir. Üstelik corporate governance rating, müþteri
istemediði sürece kamuya açýklanmamaktadýr.
Governance, veya "kurumsal yönetim" özelleþtirme alanýnda kesinlikle ve öncelikle

29

gözönünde bulundurulmasý gereken temel konu haline gelmiþtir. ABD ve Avrupa'da
hisselerini halka arzetme kararý veren þirketler önce bir "corporate governance rating"
almaktadýr. Bu tesbitten hareketle örneðin THY'nýn veya ERDEMÝR'in hisselerinin daha
büyük bir bölümünün halka arz edilmesinden önce "corporate governance rating"
almalarýnda önemli yarar bulunmaktadýr.
Kurumsal yönetim konusu Türkiye'de de hýzla geliþmektedir. SPK kurumsal yönetim
ilkeleri üzerinde çalýþmalarýný bitirmek üzere. Bu ilkelerin yayýnlanmasýnýn ardýndan,
ÝMKB'nin, bu ilkelere uygunluðu saptanan þirketlerin dahil olduðu bir endeks oluþturarak,
olayý kurumsal yönetimin esas yaptýrýmý olan piyasalara taþýmasý söz konusu olacaktýr.
Bugün 286 þirket ÝMKB' de iþlem görüyor. Ortalama açýklýk oraný yüzde 20 ve bu oranýn
ne ölçüde gerçekten yeni bireysel veya kurumsal yatýrýmcýlardan oluþtuðu bilinmiyor.
Þirket sayýsýnýn ve açýklýk oranýnýn yükselmesi, ÝMKB'nin "deðerin oluþtuðu" yer olma
niteliðini teyid etmesine baðlý. Yani kurumsal yönetim kalitesi yüksek olan bir ÝMKB, ayný
zamanda hem yurt içinde hem de yurtdýþýndan doðacak olan yatýrýmlara da güven verecek;
onlarý özendirecektir.
Burada tartýþtýðýmýz bir baþka konu KOBÝ'ler için ayrý borsalar kurulmasýdýr. Ben bunun
gerekçesini anlayabilmiþ deðilim. Dünyada sektörel planda uzmanlaþmýþ borsalar, emtea
borsalarý, tezgah üstü borsalar gibi uygulamalar vardýr. Ama bir ülke sýnýrlarý içinde sýrf
kurulduðu coðrafi bölge veya cirosu farklý olduðu için ayrý bir borsa kurulmasýný açýklamak
mümkün deðil.
Bu konuda birkaç yýl önce Gaziantep'te bir sanayici ile konuþmamý aktarayým. "Neden
Antep'te ayrý bir borsa?" deyince, "Yerel tasarruflarýmýzýn bölge dýþýna gitmesini
istemiyoruz, Antepli hemþehrilerim beni tanýrlar, bana güvenirler, benim þirketimin hisse
senetlerini satýn almak isterler; ayný þeyleri ülkenin baþka yerlerinde bulunan þirketler için
söylemek mümkün deðildir." cevabýný aldým. Yukarýda yaptýðýmýz tartýþma ýþýðýnda bu
deðerlendirmenin ne denli doðru olabileceði sanýrým ortada.
Hedefimiz tüm þirketlerin doðru finansal raporlara dayalý bilgi ürettikleri; böylece
tasarruflarýn doðru yatýrým kararlarý ile isabetli projelerin finansmanýna yöneldiði bir ortamý
yaratmak olmalýdýr.
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KOBÝ'LER VE SORUNLARI

MEHMET ASLAN
Gaziantep Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Deðerli Konuklar;
Öyle bir hava doðdu ki, sanki KOBÝ borsalarýný biz yaratmýþýz. Yanlýþ bir iþ tutmuþuz gibi bir
imaj da edindim, acaba doðru mu? Ýlk önce Sayýn Kurdoðlu'nun söylediklerinden
baþlayayým. Gaziantep'te KOBÝ borsalarý neden istiyorsunuz dendiðinde, kendisine verilen
cevaplardan belki birisi budur. Paramýz dýþarý gitmesin diye verilen cevap belki bir tanesi
olabilir.Biz gerçekten KOBÝ borsalarý ile ilgili ne düþünüyoruz. Bir iddia içerisinde deðiliz.
Ayný zamanda Sayýn Birsen'e gerçekten çok teþekkür ediyorum. Bu konuyu bizimle
Gaziantep'te çok uzun süre tartýþtý, bilmediðimiz birçok þeyi öðretti. Ben bir Ticaret Odasý
Baþkaný olarak böyle bir toplantýya katýldýðým zaman hep düþünürüm, toplantýya katýlanlarýn
isimlerini okurum. Katýlanlar uzmanlar ve hocalar. Ne söyleyeceðim diye korkarým. Sonra da
düþündüm, belki bilmediklerimi öðrenirim. Yanlýþýmýz olursa öbür konuþmacýlar düzeltir
diye mutlu olurum. Onun için bir eksiðim ve yanlýþým olursa baðýþlayýn. KOBÝ borsalarýna
neden önem verdik, onu anlatayým. Kesinlikle biz paramýzýn dýþarý gitmemesi yönünde
deðiliz. Bu ülkenin her karýþ topraðý, iþletmesi bizim. Sayýn Birsen bir rakam verdi ben
hayretler içerisinde kaldým. 288 iþletmenin 188'i KOBÝ dedi, aslýnda bizim borsamýz KOBÝ
borsasý dedi. Sayýn Toprak da iþletmelerimizin % 99'unun KOBÝ tanýmýnda olduðunu söyledi.
Türkiye'de zannedersem 150 binin üzerinde iþletme var. Bunun 188 tanesi KOBÝ borsasýnda.
Öbürleri neden giremiyor, bu iþin önünü neden açmýyoruz diye bir soruyu sormak da bizim
hakkýmýz. Biz KOBÝ tanýmýndan da rahatsýzýz. Aslýnda küçük ve orta boy iþletmeleri ayrý ayrý
tanýmlamak lazým. Birbirine girmiþ durumda, tabiri aslýnda biz de bilmiyoruz. Buradan da
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çok büyük aksaklýklar doðuyor diye düþünüyorum. Bir rakam var, Sayýn Toprak da söyledi.
Türkiye'de kullanýlan kredinin % 5'ini KOBÝ'ler kullanýyor. KOBÝ'ler üretim ve istihdamýn %
60'ýný karþýlýyor. Ýþletmelerimizin % 99'u KOBÝ. Fakat kredilerin % 5'ini kullanýyor. Bize neden
bu kadar az kredi veriyorsunuz. Bir kere bunu sorgulamak lazým. Biz ÝMKB ile bu iþi
çözemedik. KOBÝ borsalarýna yaklaþýmýmýz konusu bir iddia deðil, kesinlikle doðrularýn
yanýndayýz. Biz bir paf takým oluþturabilir miyiz? Bir malzeme hazýrlayabilir miyiz? Çünkü biz
Gaziantep'te ihracatýn % 10'unu gerçekleþtiriyoruz. Fakat ÝMKB'de iki tane firmamýz var.
Þartlarý mý çok zor, beðenmediklerini mi almýyorlar? Bizim çok iyi firmalarýmýz var. Bu
firmalarla ilgili bizim üyelerimiz "Bu firmalara nasýl ortak olabiliriz, hisse senetlerini nasýl
alabiliriz." diye bize soruyorlar. Yastýk altýndaki parayý çýkaracaksak, finansman konusunda
küçük ve orta iþletmeler toplam kredinin % 5'ini alýyorsa, ana sýkýntý buysa, aile þirketlerinden
kurumsallaþmaya geçme doðrultusunda gerçekten ihtiyaç varsa biz bunun bir yolunu
bulabilir miyiz, diye KOBÝ borsalarý ile ilgili bir talep içerisindeyiz. Örneðin birkaç firma ismi
söyleyeyim, Türkiye'nin 500 büyük firmasýnýn içerisindedir. Akteks, Gülsan Þölen Çikolata,
Merinos gibi firmalar borsada yok. Gaziantep'te yerel bir menkul kýymetler borsasý olsa,
yastýk altýndaki paralar bu firmalarýn hisse senetlerine gidebilir.
Biz KOBÝ borsalarý mutlaka olsun veya bir þehrin menkul kýymet borsasý olsun diye KOBÝ
borsalarýný istemiyoruz. Ekonomiye gerçekten kaynak yaratýlabilir mi? KOBÝ'lerimize
kurumsallaþmaya yönelik bir adým attýrýlabilir mi? Böyle bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bu
anlamda yerel borsalarýn güven hususu açýsýndan ekonomiye büyük bir faydasý olur mu?
Yaklaþýmýmýz bu. Kurulacak borsalar spekülasyona açýk bir borsa olacaksa, birkaç trilyon
parasý olan küçük hacimli borsalarda istediði gibi spekülatörlük yapabilecekse, gereði de
yok. Düzgün muhasebe ile kurumsallaþmaya yönelik ciddi tedbirler almakla bu borsalarda
kendi bölgesindeki insanlarýn güvenini saðlayacak þekilde ekonomiye kaynak
yaratabilecekse biz bu borsalara talibiz. Açýkçasý bu, yoksa burada bir þovenistlik, paranýz
dýþarý gitmesin düþüncesi deðil. Biz kazandýðýmýz parayý kendi topraðýmýzda istihdam
yaratmak uðruna hep harcamaya çalýþtýk. Biz faizciye para vermedik. Hala Gaziantep'de kolay
kolay faizciye kýz vermezler. Bizim 100 liramýz varsa, 200 liralýk yatýrým yaparýz. Öyle bir gözü
karalýðýmýz var. Bir kriz olduðunda iþletme sermayemiz biter. O zaman KOBÝ'lere destek verilir
mi programlarýna gideriz. Bir tek Halk Bankasý var. O da der ki % 300 ipotek vereceksin. Para
alacaksan önce % 300 ipotek vereceksin. Tefeci bile % 200 alýr, % 300 ister. Daha da ötesi
var. Uðruna 30 bin þehit verdiðimiz topraklarý çok zaman maalesef ipotek için kabul bile
etmediler. Halen Güneydoðu'nun büyük bir bölümünde gayrimenkulde topraklar ipotek
olarak birçok banka tarafýndan kabul edilmez. Bu da bizim ülkemizin acý bir gerçeði. KOBÝ
borsalarýyla ilgili biz, hükümetimiz ve ÝMKB ile KOBÝ'lerin menfaatleri doðrultusunda
çalýþmaya, Türkiye'nin menfaatleri doðrultusunda çalýþmaya hazýrýz. Önemli olan KOBÝ'lere
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kaynak yaratmak ve onlarý ekonomide dýþ piyasalara açabilir, rekabet güçlerini arttýrabilir hale
getirmek için, her türlü görüþün oluþturulup, her türlü tedbirin alýnmasý noktasýnda birlikte
çalýþmaya hazýrýz. Mutlaka olsun ama benim olsun düþüncesinde deðiliz. Þu anda KOBÝ'lerin
sorunlarý Türkiye'de en çok konuþulan konu. 1993 yýlýnda DYP - SHP hükümetinin, hükümet
programýna iki kelimede KOBÝ'ler geçsin, onlar da desteklenecek yazýsý yazýlsýn diye 1 hafta
Ankara'da yattýðýmý bilirim. O günden bu güne KOBÝ'lerle ilgili çok mesafe aldýk. Bu konuda
gayretli olan herkese çok teþekkür ediyorum. Gerçekten KOBÝ'lerin ana sorunu finansman
sorunudur. Finansman sorununu çözmediðimiz takdirde hiçbir þey olmaz.
KOBÝ sorunlarý ile ilgili olarak dýþ pazara açýlma konusunda sýkýntýlarýmýz var. Bizim
KOBÝ'lerimizin ne büyük sermaye birikimleri, ne kalifiye eleman konusunda yeterlilikleri ne
de dýþ Pazar konusunda bir araya gelme gibi bir organizasyonlarý yok. Hammaddemizin
çoðunu batýdan alýrýz, bir nakliye veririz. Geriye batýya satacaksanýz bir nakliye daha
verirsiniz. Çünkü Ýran, Irak, Suriye kapalý. Paris'teki bir firma demez ki, iþte bu mal
Gaziantep'te veya Diyarbakýr'da üretildi. Bu adam çift nakliye veriyor, bunlarýn durumu da pek
iyi deðil, geri kalmýþ bir bölgedeler, bunlarýn malýna daha yüksek fiyat verelim. Böyle bir þey
diyen yok. Biz diðer komþularýmýzla ticaret konusunda hükümete yýllardýr uðraþýmýzý boþa
vermeyin bu mayýnlarý temizleyin, burada 15 milyar dolarlýk Pazar var, teknolojik
üstünlüðümüz var, din kardeþliðimiz var, diye söyleyip duruyoruz. Irak'a ambargo uygulanýr,
elin adamý Ürdün'ün üzerinden 200 milyon dolarlýk ticaret yapar. En fazla zarara girmiþ olan
biziz, size kapalý ambargo var derler. 50. madde var, Ürdün'e var size yok. Bize neden yok?
Çünkü biz her þeyi üretiriz. Ürdün'de, Suriye'de üretim yok, aslan gibi de politikalarýný
uyguluyorlar. En azýndan yeni yapýlanmada bunlarý görelim de, hiç olmazsa bu defa yaya
kalmayalým. Çünkü yaya kaldýðýmýz zaman terör, göç ve iþsizlik bütün ülkeyi rahatsýz ediyor.
Onun için KOBÝ borsasý kuralým; özel bankalarý devreye sokalým. Biz de özel bankalar devlete
borç para veren kurum niteliðinden baþka bir iþe yaramýyor. Dünyanýn neresine bakarsanýz
bakýn, geliþmiþ çaðdaþ ülkelerde özel bankalar þu veya bu þekilde yasal düzenlemelerle veya
daha baþka uygulamalarla KOBÝ'leri finanse eder. Biz bunlarý söylüyoruz, hiç üzerinde duran
yok. Acaba yanlýþ mý söylüyoruz diye düþünüyorum. Artýk edebiyattan uygulamaya geçmek
gerekir. Þimdi devletin sanayi envanteri yok diye, her oda kendi þehrinde bir sanayi envanteri
çýkarmaya baþladý. Avrupa Birliði'nden gittik, fon aldýk. Ýþ geliþtirme merkezleri kurduk.
Bunlarý yaparken de bürokrasiye takýlýyoruz. Devletin artýk katýlýmcý, millete hizmet eden, onu
dinleyen, eli taþýn altýndakilere, sadece lafta deðil uygulamada da katýlýmcýlýk saðlayan,
saygý duyan bir noktaya gelmesi gerekir diye düþünüyorum.
Beni dinlediðiniz için teþekkür ediyorum.
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ÖZELLEÞTÝRMEDE TEMEL YAKLAÞIMLAR VE BORSA ÖZELÝNDE
UYGULANABÝLECEK STRATEJÝLER

UÐUR BAYAR
Özelleþtirme Ýdaresi Eski Baþkaný
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Deðerli Baþkanlar, Deðerli Konuklar;
Hepinize içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Buradaki üstatlarýmýz hem borsalarýn, hem
de KOBÝ borsalarýnýn iþleyiþine dair, bunlarýn özelleþtirilmesine dair fikirlerini ifade
buyurdular. Ben müsaade ederseniz özelleþtirmenin felsefi boyutuna temas edip, onu borsa
özelleþtirilmesine baðlamaya gayret edeceðim.
Ben, 1980'li yýllardaki özelleþtirmenin algýlanmasýnýn da dünyada deðiþmiþ olduðunu
düþünüyorum. Zaman içinde Ýngiltere'de bir transformasyon olarak, tamamen kapalý bir
ekonomiyi rekabetçi hale getirmek ile baþlayan özelleþtirme baþka ülkelerde özellikle Doðu
Avrupa ülkelerinde bir gelir arayýþý veya tamamen kapitalist sisteme geçmenin bir
mekanizmasý olarak görüldü. Ama ben bugün özelleþtirmenin doðru yönetiþim, doðru
yönetim ilkelerinin yerleþtirilmesi açýsýndan yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Ne
parasal ne de yapýsal olarak bakýyorum. Zaten doðru yönetim ilkelerini yerleþtirdiðiniz
zaman ve bu kurumlar fevkalade güzel bir þekilde idare edildiði zaman zaten bu piyasalarýn
içinde otomatikman yerlerini rasyonel bir þekilde alýyorlar. Buradan hareketle doðru
yönetim ilkelerinin de kamunun hakimiyetindeki yerlere oturtulmasýnýn fevkalade zor
olduðunu düþünüyorum. Neden zor olduðunu düþünüyorum? Birincisi; 10 yýl Özelleþtirme
Ýdaresinde Baþkanlýk ve Baþkan Yardýmcýlýðý yaptýðým için bir fiil buralarýn iþletmesinde
yaþanýlan güçlükleri gördüðüm için bunu söylüyorum. Ýkincisi; yine felsefi boyutundan
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bahisle: Bugün þirketlerin müdebbir bir þekilde idare edilmesine ancak ve ancak hissedarý,
sermayedarý karar verir. Yani eli taþýn altýnda olan karar verir. Onun menfaati þirketin iyi
yönetilmesinde yatar. Borsa da neticede finansal araçlarýn, finansal enstrümanlarýn
pazarlandýðý bir þirkettir. Netice itibariyle ancak eli taþýn altýnda olan, oranýn doðru
yönetilmesine, mukadderatýna hakim hissedar bunu temin edebiliyor. Kamudaki yöneticiler
fevkalade saygýn arkadaþlarýmýz, insan üstü gayretle KÝT'leri yönetmeye çalýþýyorlar veya
kamu iþletmelerini yönetmeye çalýþýyorlar. Fakat netice itibariyle, bir ekonomik
rasyonelitenin gerektirdiði süre kamuda çok ani kesintilere uðrayabildiði için, yani
yöneticiler seçimlerle gelip, seçimlerle gittiði için ve bu süreler de çok kýsalabildiði için,
bugün mevcut bir kamu yöneticisi kendisini bir sonraki seçime kadar orada görüyor ve
belki o iþletmenin gerektirdiði uzun vadeli kararlarý almakta çekimser davranýyor. Ayrýca
baþarýyý mükafatlandýrmayan bir sistemde, mesela bugün Tüpraþ Genel Müdürü bir kamu
yöneticisi olduðu için bordroda 1600'üncü sýradadýr. Toplu sözleþmeler dolayýsýyla iþçi
arkadaþlarýmýz çok daha yukarýda maaþ aldýklarý için. Bugün Tüpraþ'ýn çok iyi idare edilmesi
Sayýn Genel Müdüre bir mükafat getirmediði gibi, Tüpraþ'ýn zarar etmesi de onun görevden
alýnmasý için bir vesile deðildir. Baþarýyý mükafatlandýramayan, baþarýsýzlýðý
cezalandýramayan bir personel rejimi ile bu yöneticilerin de buralarýn daha iyi iþletilmesi
için bir teþvik içinde olmasý beklenemez. Bunu bir tenkit manasýnda söylemiyorum.
Maalesef sistem böyle olduðu için söylüyorum.
Bu noktada baþka bir konuya temas etmek istiyorum, kamu yararý: Haberleþmeyi temin
etmek bir kamu hizmetidir, kamu yararýdýr. Devletin görevidir. Ben kamu yararýnýn
konseptinin yeniden tanzim edilmesi gerektiðini düþünüyorum. Yani kamu yararýný, kamu
hizmetini devletin kendisi vatandaþýna götürmek olarak mý görmek lazým. Yoksa kamu yararý
konseptini o hizmetin vatandaþa götürülmesi için gerekli alt yapýyý oluþturmasý olarak mý
görülmesi lazým. Devlet o kamu hizmetinin kamuya ulaþmasýný temin edebilecek,
rekabetçi, verimli þekilde ulaþmasýný temin edecek alt yapýyý oluþturmasý ve tercihen de
kendisinin yapmamasý gerektiði düþüncesindeyim. Bu anlamda her þey özelleþtirilebilir
mi? Hayýr. Eðer bugün özel sektör demiryolu yapamýyorsa, onu yapacak finansal kabiliyeti
yoksa devlet tabii ki onu yapacaktýr. Fakat bugün tekstil gibi, turizm gibi dünyada birçok
baþarýlara imza atmýþ Türk müteþebbislerinin olduðu bir ülkede de devletin bunlarý
yapmakta gayret ediyor olmasýnýn hiçbir manasý yok. Bugün Tekel de öyledir, yakýn zaman
kadar Türk Telekom da öyleydi. Hem hizmet üretiyor hem de ürettiði hizmetlerin el
deðiþtirdiði piyasada düzenleyici ve denetleyici konumdaydý. Tekel sigara üretiyordu, özel
sektör de sigara üretiyordu. Ama Tekel ayný zamanda kendi ürettiði sigaralarýn el deðiþtirdiði
pazarda denetleyici ve düzenleyici durumdaydý. Türk Telekom'da da öyleydi, Allah'a þükür
36

ki onlar deðiþti. Bugün Türk Telekom'dan da, Tekel'den de bu hususiyetleri alýnýp bir üst
kurula verildi. Bunlar piyasadaki sadece birer oyuncu.
Netice itibariyle ÝMKB de akçeli bir yerdir. Finansal enstrümanlarýn el deðiþtirdiði bir yerdir.
Dolayýsýyla kâr amaçlý, verimli bir þekilde yönetilmesi lazýmdýr. Dolayýsýyla devletin bu
iktisadi faaliyeti kendisinin göstermemesi ama bu iktisadi faaliyetin doðru gösterilmesi için
gereken þartlarý da oluþturmasý gerekir. Nasýl oluþturacak? Ýþte SPK veya muadil
kuruluþlarýyla ama çok ciddi þekilde, hatta kolunu büker þekilde, tüketicinin aleyhine bir þey
yaparsa veya konulan bu esaslarýn dýþýna çýkacak kurumlar olursa bunlarýn çok ciddi
þekilde bileðini bükecek þartlar ve kuvvetlerle yapmasý gerekir. Devlet ne yapýyor, borsanýn
840 milyon dolarýný depremde çýkardýðý bir kanunla elinden alýyor. Kamu otoritesinin elinin
uzandýðý noktada olmasýnýn belki de zararý budur. Eðer burasý tercihen borsa oyuncularýnýn
piyasaya iþtirak eden oyuncularýn, bankalarýn hakimiyetinde olsa hissedarlarý
sermayedarlarý kendi kaderlerine sahip çýkacak insanlar olsa, buradaki insanlar tarafýndan
yönetilse kâr eder, bu kârýný da borsanýn geliþimi için kullanýr. Maalesef devlet haklý olarak
da kâr gördüðü yere veya nakit akýmý gördüðü yere elini uzatýp, o nakiti oradan çekiyor.
Burada piyasa oyuncularýnýn, borsanýn bugüne gelmesine katkýda bulunmuþ aracý
kurumlar, birlikler, bankalar veya temayüz etmiþ olan þirketlerin yöneticilerinden oluþan bir
halka açýklýk yapýsý kurulabilir. Ancak þunu da söylemek isterim. Bu aralar çok konuþuluyor
ama. Esas yönetim yapýsýnýn kamu elinde olduðu bir yerde sadece % 5 - 10 hisse satmak
halka arzda baþarýlý olamýyor. Çünkü birinci halka arz baþarýlý oluyor. Ama ikincil piyasada
eðer yönetim hala kamusal mekanizmalarla yapýlmaya devam ediyorsa o hisselerin gidiþatý
da zaman içinde çok iyi olmuyor.
Beni dinlediðiniz için saygýlar sunuyorum.
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MEVCUT VE POTANSÝYEL HALKA AÇIK ÞÝRKETLER YÖNÜNDEN
BORSALARA BAKIÞ VE BEKLENTÝLER

HALÝL EROÐLU
KOTEDER Baþkaný
T. Sýnai Kalkýnma Bankasý Genel Müdürü
21. Yüzyýlýn, sosyo ekonomik dengeleri yeniden þekillendirdiði günümüzde, teknolojinin
geliþimi, sermayenin global hareketini ivmelendirmektedir. Buna paralel olarak borsalarýn
da iktisadi hayat içerisindeki önemi giderek artmaktadýr. Hem sosyo ekonomik çevre
koþullarýnýn deðiþmesi hem önemlerinin eskiye göre artmasý menkul kýymet borsalarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmalarýný kaçýnýlmaz bir hale getirmiþtir. Ýþte bu noktada ön plana esas
olarak iki ana düþünce akýmý çýkmaktadýr. Bunlar sýrasýyla;
 Menkul kýymet borsalarýnýn özelleþtirilmesi ve
 Menkul kýymet borsalarýnýn konsolidasyonu düþünceleridir.
Bu toplantýnýn gündemini oluþturan özelleþtirme, global düzeyde yeni bir kavram deðildir.
Devlet eliyle kurulmuþ ve geliþmelere ayak uydurma sürati düþük bürokratik kimlikli
borsalarýn, özel sermayenin dinamizmi ile kote firmalar için daha verimli çözümler
üretebileceði uzun bir dönemdir tartýþýlmaktadýr. Temel olarak 1993 yýlýnda Stockholm
Borsasý ile baþlayýp Deutsche Börse ve Londra Borsasý gibi lider kimlikli kurumlarla devam
eden "özelleþtirilme" sürecinde aþaðidaki hususlarýn ön plana çiktýðý görülmektedir.
 Borsa ne amaçla özelleþtirilmektedir ?
 Borsa'nin hisseleri kime ve nasýl satýlacaktýr ?
 Borsa'nin baðýmsýzlýðý ve kamusal sorumluðu nasýl kontrol edilecektir?
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 Aracý ve kote firmalarýn menfaatleri hangi eksende oluþacak ve nasýl korunacaktýr?
Görüþlerimizi temel olarak kote þirketlerin bakýþ açýsý ile þekillendirecek olmakla beraber,
ÝMKB'nin mevcut durumu ve özelleþtirilmesinin anlamý hakkýnda da kýsa bir deðerlendirme
yapmanýn uygun olduðunu düþünmekteyiz.
Borsa niçin özelleþtirilmektedir sorusunun yanýtýnýn mevcut uygulamalara baktýðýmýzda,
dinamizmi artýrarak, o ana kadar etkin olmayan türev ürünler gibi yatýrým araçlarýný aktif
kýlmak olduðu görülmektedir. Bu nedenle ÝMKB'nin özelleþtirme sürecinin de katma deðerli
bir kamu aktifinin hazineye gelir getirme amacýyla özel sermayeye satýlmasýndan farklý ele
alýnmasý gerekmektedir. Þüphesiz kamu maliyesi açýsýndan 2001 yili itibariyle 134 trilyon
TL net kâr eden bir kurumun yatýrýmcýya satýlmak istenmesi mantýklýdýr. Bununla birlikte
borsanýn üç temel çýkar grubu olan yatýrýmcý - aracý kurum ve kote firmalarýn yönetime
katýlma baþta olmak üzere, haklarýnýn korunmasý ancak verimliliðe odaklanacak bir
özelleþtirme ile gerçekleþebilecektir.
Kote firmalar ÝMKB'nin özelleþtirilmesi sürecini global düzeyde rekabete açýk bir borsaya
sahip olmak için desteklemektedirler. Bu baðlamda, iki hassas konunun mutlak göz önünde
bulundurulmasý gerektiði düþünülmektedir.
Borsa özelleþtirilmeleri bugüne kadar istisnalar hariç, genelde ya geliþmiþ ya da
ekonomisinde pozitif trendin yakalandýðý geliþmekte olan ülkelerde gerçekleþmiþtir. Bu
nedenle uygulamada, yüksek ve dalgalý bir seyir izleyen enflasyonun sermaye piyasalarýnýn
büyümesini engelleyici etkisi ile büyük ölçüde karþýlaþýlmamýþtýr. Konunun özelleþtirme
sürecinde, yatýrýmcýlarýn zarar görmemesi amacýyla mutlak göz önünde bulundurulmasý
gerektiði düþünülmektedir.
Ýkinci konu ÝMKB'nin gelir kaynaklarý arasindaki dengesizlik ile ilgilidir. ÝMKB'nin gelir yapýsý
incelendiðinde hisse senedi bazlý gelirin, tahvil bazlý gelirden son derece düþük olduðu
görülmektedir. 2001 yilinda ÝMKB'nin toplam 64 trilyon TL operasyonel gelirinin %17'si
hisse, %83'ü ise tahvil bazlýdýr (tablo-1). Özelleþtirilmiþ olan borsalardan Londra Borsasý
hariç diðer tüm borsalarda devlet tahvili iþlem hacmi toplam iþlem hacmi içerisinde kayda
deðer bir seviyeye ulaþamamaktadýr (tablo-2). Borsamýzýn anýlan yapýsýnýn en önemli
mahzuru, devlet aðýrlýklý bir piyasadan elde edilen gelirlerin devamlýlýðý üzerindeki
belirsizliktir. Kanýmýzca, eðer ÝMKB özelleþtirilicekse tartýþýlmaya açýlmasi gereken
hususlar;
1. Devlet kaðýtlarýnýn olasý bir özelleþtirmeden sonra da ÝMKB'de iþlem görüp
görmeyeceði konusundaki belirsizlik,
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2. Gelirleri büyük ölçüde devlet tahvillerinden kaynaklanan bir kurumun özel sermaye
kimliðine uyumlu olmasý için gereken yapýsal önlemlerin neler olduðu,
Ve
3. Borsanýn halka arz deðeri hesaplanýrken devlet tahvili'i kaynaklý gelirlerin
projeksiyonlara dahil edilip edilmeyeceðidir..
Belirtilen bu belirsizlikler çözüme kavuþturulmadan saðlýklý bir deðerleme çalýþmasý ve
özelleþtirme yapýlamayacaðýný düþünmekteyiz.
Ýrdelenen sorunun kalýcý çözümüne destek olmasý amacýyla ÝMKB için tam rekabet
koþullarýnýn oluþturulmasý fikri de ayrýca tartýþýlmalýdýr. Kanýmýzca ÝMKB'nin özelleþtirilmesi
ile birlikte, özel borsalarýn da oluþturulmasýna izin verilmesi ve liberal bir sermaye piyasasý
altyapýsýnýn kurulmasý önem arz etmektedir. Tabiki buna karþý argümanlar oluþturulabilir,
örneðin
1. Ýþlem hacmi yetersiz bir ulusal borsa (ÝMKB) varken yeni açýlacak borsa ne
ölçüde etkin olabilir ?
Veya
2.

Global platformda borsalarýn konsolidasyonu tartýþýlýrken, birden çok borsaya
gerek var mýdýr? gibi.
Bununla birlikte konuya liberal ekonominin özü açýsýndan baktýðýmýzda, rekabetçi borsa
yapýsýnýn sermaye piyasalarýnýn vizyonunu geliþtirecek yeni açýlýmlar saðlayabileceðini
düþünmekteyiz. Rekabet ortamý kote firmalar için maliyetleri düþürürken, aday firmalar için
de halka arzý cazip kýlacak fýrsatlar doðurabilir. Borsalarýn birbirine üstünlük saðlamaya
çalýþmasý, yeni piyasalarýn açýlarak warrant, convertible ya da option gibi ürünlerin günlük
hayata uyarlamasýna vesile olabilecektir.
ÝMKB'nin özelleþtirilmesi süreci ve üzerinde durulmasý gereken bu iki hassas konuyu kýsaca
irdeledikten sonra konuya kote firmalar açýsýndan yaklaþmak istiyoruz. Menkul kýymet
borsalarýnýn kote edilen kurumlar açýsýndan taþýdýðý anlam bir kaç baþlýk altýnda
deðerlendirilebilir :
Bunlar sýrasýyla,
1) maliyet tasarrufu
2) dinamik ve esnek faaliyet ortamý
3) yeni finansal ve teknolojik hizmet olanaklarýdýr.
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1. Maliyet tasarrufu
Maliyet tasarrufu kote firmalar açýsýndan esas olarak kotasyon ücretlerinin mali bünyeye
fazlaca yük getirmeyecek sinirler içerisinde oluþmasý þeklinde özetlenebilir. ÝMKB'nin
uyguladýðý gerek kota alma ücreti, (nominal sermayenin bindebir'i) gerek yýllýk kotta
kalma ücretinin (nominal sermayenin dörtbindebir'i) uluslararasi emsallerine göre
yüksek olduðu görülmektedir. Kýsaca hatýrlatmak gerekirse kota alma ücreti halka arz ve
sermaye artýrýmlarýnda ödenen bir defalýk borsa payýdýr. Kotta kalma ücreti ise firma iþlem
gördüðü sürece ödenen yýllýk bazda bir ücrettir.
Örneðin ÝMKB'de kote bir büyük þirket ele alalým. Bu þirketin sermayesi 800 trilyon TL ve
deðeri 2,5 milyar ABD dolarý olsun. Þirket 500 trilyon TL'lik ilave ile ödenmiþ sermayesini
1.300 trilyon TL'ye artýrmayý planlamaktadýr. Artýrýlan 500 trilyon TL için ödenecek kota
alma ücreti ÝMKB'de 300.000 ABD dolarýný bulurken, Deustche Börse'de 18.000, Londra
Borsasýnda ise 58.0001 ABD dolarý düzeyindedir.
Öte yandan firmanin 800 trilyonluk ödenmiþ sermayesi üzerinden ödeyeceði yýllýk kotta
kalma ücreti ise ÝMKB'de 120.000, Londra'da 24.0002, Deutsche Börse'de ise 7.000 ABD
dolarýdýr. Bu takdirde firmanin ÝMKB'ye 2003 yýlý için ödeyeceði tutar yaklaþýk 420.000 ABD
dolarýný bulmaktadýr (tablo 3).
Bu bölümde ifade ettiðim tüm maliyetler çýplak deðerlerdir. Yani vergi, fonlar ve SPK'nýn
aldýðý paylar hesaba dahil edilmemiþtir. Söz konusu unsurlarý da göz önünde
bulundurduðumuzda toplam maliyetler ifade edilen rakamlarýn 5 katý kadar yukarýsýnda
oluþabilmektedir. Yukaridaki örneðe devam edecek olursak firmanýn vergi, fon, TCMB ve
SPK paylarýndan sonra ödemekle yükümlü olduðu tutar 1,8 milyon ABD dolarýna
yükselmektedir (tablo 4). Anýlan rakam örnek firmanýn 2,5 milyar ABD dolarlik firma
deðerinin yaklaþýk (onbinde yedi) %0,07' sine tekabül etmektedir. Özelleþtirmeden sonra
borsanýn katlanýlan yüksek maliyetleri uluslararasý standartlara indirebilecek yapýda olmasý
için neler gerektiði irdelenmelidir.
Ýncelediðimiz firmanýn halka arz adayý olduðunu düþündüðümüz takdirde daha da çarpýcý
1

Söz konusu deðer Londra Borsasý'nýn uluslararasý firmalara uyguladýðý tarife üzerinden hesaplanmýþtýr. Londra Borsasý halka arzlarý, sermaye
artýrýmýný ve kote þirketlerin özsermayesinin güçlendirilmesi amacýyla sermaye artýrýmýnda yedekler hesabýnýn kullanýmýný teþvik etmekte
olup bu kapsamda yapýlan kotasyon iþlemlerinden ücret almamaktadýr. Örnek olaydaki Türk þirketi sermaye artýrýmýnýn 2/3'ü oranýnda kar
yedeði kullandýðý takdirde ödeyeceði ücret 58 bin ABD dolarý, hiç kullanmadýðý takdirde ödeyeceði ücret ise 102 bin ABD dolarýdýr. Ayný
ölçekte bir ingiliz firmasý ise yaklaþýk 136 bin ABD dolarý ödeyecektir. Sonuçta hangi seçenek ele alýnýrsa alýnsýn ödenmekle yükümlü
olunacak tutar ÝMKB'nin hayli altýnda kalmaktadýr.

2

Yukarýdaki örnekte olduðu gibi Londra Borsasý'nýn uluslararasý firmalara uyguladýðý tarife üzerinden hesaplanmýþtýr. Bir ingiliz firmasýnýn
ödeyeceði meblað ise yaklaþýk 46 bin ABD dolarý'dýr.
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sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. 1300 trilyon TL ve 2,5 milyar ABD dolarý firma deðerine sahip
firmanýn ÝMKB'de halka açýlma payý 770 bin ABD dolarlýk kýsmý borsa payý olmak üzere
toplam yaklaþýk 5,8 milyon ABD dolarýný bulmaktadýr. (Bu meblað içerisindeki yaklaþýk
2,9 milyon ABD dolarý tutarýndaki SPK Kurul Kayýt Ücreti, daha önce halka açýk
olmadýðý varsayýlan firmanýn "800 trilyon TL mevcut ve artýrýlan 500 trilyon TL olmak
üzere toplamda 1300 trilyon TL" tutarýndaki ödenmiþ sermayesinin tamamýný ilk defa
kurul kaydýna aldýrdýðý öngörülerek hesaplanmýþtýr.) Söz konusu maliyet Londra
borsasýnda 183 bin ABD dolarý3 , Deutsche Börse'de ise yaklaþýk 35 bin ABD dolarýdýr
(tablo 5). Bu maliyetler altinda özellikle büyük çapli firmalarin önümüzdeki dönemlerde
halka arza gidip gitmeyecekleri belirsizlik taþimaktadir. Sermaye piyasalarinin ve milli
ekonominin ancak halka açilmalar cazip ve kolay olduðunda etkin olabileceðini
düþünmekteyiz.
Örnek kapsamýnda anýlan geliþmiþ borsalarýn yer aldýðý ülkelerin sosyo ekonomik
konjonktürü ile ÝMKB'de kote olan firmalarýn yaþadýðý aðýr makroekonomik sorunlar
karþýlaþtýrýldýðýnda aradaki farkýn daha da anlamlý olduðu görülmektedir.
Buradan da görüldüðü üzere özelleþtirmeden amaç halka arz ve kotta kalma baþta olmak
üzere tüm maliyetlerin indirgeneceði bir ortamýn yaratýlmasýdýr.
Nitekim; söz konusu özelleþtirilmiþ borsalar halka açýlmayý teþvik ederek sermayenin
tabana yayýlmasýnda etkin rol oynamayý hedeflemekte ve gelirlerini, yeni piyasalar yaratarak
artan faaliyet hacminden ve bilgi transferi gibi alternatif hizmetlerden elde etmektedirler. Bir
baþka deyiþle, borsalar artýk sadece menkul kýymet pazarý iþlevi ile deðil, bilgi ve finansal
teknolojinin geliþtiricisi olarak da iktisadi hayat içerisindeki önemlerini artýrmaktadýrlar. Bu
transformasyonun sonucunda, Deutsche Börse'nin 2002 yýlý gelir daðýlýmýnda kotasyon
geliri toplam içerisinde yüzde 1 paya sahipken, bilgi bazlý ürün ve sistem satýþ gelirleri
%22 düzeyine ulaþmýþtýr. Ayný denge Londra Borsasýnda ise %14 kotasyon geliri, %42
bilgi daðýtýmý gibi çarpýcý bir noktada oluþmaktadýr (tablo-6). Kendilerine alternatif gelir
kaynaklarý yaratan borsalar halka arzlarýn maliyetini düþürüp, sermaye artýrýmlarýnýn kote
firmaya maliyetini azaltmaktadýrlar. Örneðin Londra Borsasý, kote firmanýn artýrdýðý
sermayenin kaynaðý ihtiyatlar hesabý olduðu takdirde ilave kota alma ücreti talep
etmemektedir. Tüm bu teþvikler söz konusu borsalara artan iþlem hacmi ve yeni servis
alanlarý olarak geri dönmektedir.

3

Ayný ölçekte bir ingiliz firmasý'nýn halka arz borsa payý maliyeti yaklaþýk 243 bin ABD dolarý'dýr.
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2. Dinamik ve esnek faaliyet ortamý
Özelleþtirilmenin biz kote firmalar açýsýndan taþýdýðý diðer bir husus kotasyon ve benzeri
uygulamalarýn günün koþullarýna göre sürekli güncellenmesi ve hareket esnekliðimizin
artýrýlmasýdýr. Þüphesiz ki 1986 yýlýndan bu yana ÝMKB sürekli kendini geliþtirmiþ ve
yenilemiþtir. Bununla birlikte özelleþtirildikten sonra kendine uluslarasý rekabeti hedeflemiþ
bir borsanýn yaratýcý uygulamalar ile piyasalarýn etkinliðinin artýracaðýný düþünmekteyiz.
Söz konusu mevzuat revizyonunun biz kote þirketler için olduðu kadar aday firmalar için de
özel anlam taþýdýðýný düþünmekteyiz.
3. Yeni finansal ve teknolojik hizmet olanaklarý
Özelleþtirilmenin üçüncü boyutu kote firmalarýn volatil ekonomi koþullarýnda alternatif fon
yaratma olanaklarý bulabilmeleridir. Daha önce de belirttiðimiz üzere mevcut durumda
ÝMKB tahvil piyasasýnda makroekonomik koþullar nedeniyle sadece devlet tahvil ve
bonolarý iþlem görmektedir. Bu noktada ÝMKB'yi geliþmiþ ülkelerin borsalarýyla kýyaslamak
yerine, benzer ekonomik olanaklara sahip ülkelerle ele aldýðýmýzda karþýmýza, çarpýcý bir
örnek olarak Brezilya çýkmaktadýr.
Son derece kýrýlgan bir mali yapýya sahip olan Brezilya'da, etkin bir özel sektör tahvil
piyasasý, türev ürünlerden de faydalanarak geliþtirilmiþtir.
Söz konusu sistemde özet olarak;
1. Firma tahvillerinin getirileri enflasyona endekslenmiþtir. Bunun üzerine reel faiz ve
risk primi ilave edilmektedir.
2. Deðiþken piyasa faizlerine karþý esnek bir yapý oluþturabilmek amacý ile ihraççý
kuruluþa call - yatýrýmcýya ise put opsiyonlarý tanýnmýþtýr.
3. Ayrýca yine yatýrýmcýya gerektiðinde performansýndan memnun kaldýðý firma'nýn
tahvilini hisse senedine çevirme olanaðý verilmiþtir (convertible debt).
Bu iþlem ve olanaklar yatýrýmcý ile ihraççýnýn periyodik görüþmeler yaptiði þeffaf bir
ortamda tesis edildiðinden yatirimci güveni oluþabilmiþtir. Bu sayede firmalar halka
arzlarýn mümkün olmadýðý dönemlerde bile borçlanma yoluyla fon temin edebilmiþlerdir.
Dinamik ve geliþime açik bir borsanýn, benzeri uygulamalarý ülkemiz dahilinde de
gerçekleþtirerek kote ve aday firmalarýn vizyonunu zenginleþtirebileceðini düþünmekteyiz.
Warrant ve convertible'lar baþta olmak üzere benzeri yenilikler ÝMKB'nin mevcut gelir
yapýsýndaki dengesizlikleri düzelterek, borsa a.þ.'yi küçük yatýrýmcýlar açýsýndan da cazip bir
yatýrým haline dönüþtürebilecektir.
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ÝMKB'nin özelleþtirilmesi sonucunda oluþturulacak yapý kote firmalar için hayati önem
taþýmaktadýr. Baþta da belirttiðimiz üzere borsalar "yatýrýmcý--aracý kuruluþ--kote firma"
üçlüsünün daha etkin faaliyet gösterebileceði dinamik sermaye platformlarý yaratmak
amacý ile özelleþtirilmektedir. Anýlan amacýn gerçekleþtirilmesi için yönetim erkinin
taraflarýn çýkarlarýný gözetecek þekilde paylaþýmcý olmasý gerekmektedir. Bu nedenle
özelleþtirilme esnasýnda taraflara verilecek yönetim haklarýnýn kalýcýlýðýný temin edecek
hukuki uygulamalarýn tesisi mutlak koþuldur. ÝMKB özelleþtirilirken altýn borsasý gibi
benzeri kurumlarla bir çati altýnda da ele alýnabilir, baðýmsýz olarak da düþünülebilir. Bu
noktada söz konusu organizasyon türlerinin tartýþmasýna girmiyoruz.
Borsanýn gerçek anlamda özel bir kurum olabilmesi için kamu sermaye payýnýn sýfýrlanmasý
gerekmektedir. Bu baðlamda iki çýkar grubu olan aracý kurum ve kote firmalarýn
yönetimdeki söz haklarýnýn diðer ortaklar ile eþ düzeyde olmasý gerekliliði ortaya
çikmaktadýr. Aksi takdirde ileride sermayeyi ele geçirebilecek güçlü bir kurum kendisi için
rekabet tehlikesinin bulunmadiði bir ortamda, mali ve idari konularda kote firmalarý
zorlayýcý ve yýpratýcý uygulamalara gidebilir.
Ýfade edilen bu tehlikeyi bertaraf edebilme maksadýyla hisse senetlerinin iki gruba ayrýlmasý
ve 1. Grupta yer alan hisselerin kurum yönetiminde altýn güce sahip olmasý, 2. Grup
hisselerin ise sadece kar ortaðý olmalarýnýn faydalý olacaði düþünülmektedir. Aracý kurum
ve kote firmalar birinci grup hisselerinin yanýsýra, gerekirse, kar amaçlý olarak 2. Grup hisse
senetlerinden de temin edebilirler. Bununla birlikte esas üzerinde durduðumuz faaliyetlerin
bütünlüðü açýsýndan 1. Grup hisseler içerisindeki payýmýzýn gerekliliðidir. Böyle bir yapý,
ileride borsa ile Sermaye Piyasasý Kurumu arasýndaki olasý uyuþmazlýklarýn giderilmesinde
de dengeleyici bir rol oynayabilecektir.
ÝMKB'nin özelleþtirilmesi konusunda biz kote firmalar için önemli bir diðer husus ise
Takasbank'ýn konumudur. Bilindiði üzere mevcut durumda Takasbank sermayesinde
ÝMKB'nin yaklaþik %23 düzeyinde payý bulunmaktadýr. Borsalarýn özelleþtirilmesi
sonrasýnda aracý kurum ve kote firmalara avantajlý maliyet tasarruflarýnýn saðlanmasýnda
takas hizmetleri de rol oynamaktadýr. Kar eden bir kurum olan Takasbank'ýn olasý bir
özelleþtirilmesinde, daha önce belirttiðim "aracý kurum ve kote firmalarýn borsa yönetim
erkinde kalýcý olarak bulunmasi" zorunluðuna paralel bir yapýlandýrýlmaya gidilmesi gerekli
görülmektedir. Aksi takdirde takas ve saklama hizmetlerinin niteliði ve maliyeti ilgili tüm
kurumlarý zorlayýcý þekilde deðiþme tehlikesi yaþayabilecektir.
Sorunun çözümü için mevcut Takasbank'ýn yönetimi ile özelleþtirme sonrasi ÝMKB'nin
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yönetimi arasýnda paralellik kurmanýn yanýsýra takas ve saklama piyasasýnýn gerçek bir
liberalizasyona kavuþturulmasýnýn da gerektiði düþüncesini savunmaktayýz. Takasbank'in
ancak rakip takas ve saklama kurumlarýnýn rekabeti ile globalleþip kote firmalar için
avantajlý bir ortamý saðlayabileceðini düþünmekteyiz.
Özelleþtirilme kapsamýna alýnan borsalarda görülen en önemli yapýsal deðiþiklik
teknolojinin temel kimlik haline gelmesidir. Daha önce belirttiðimiz üzere borsalar kullanýcý
profiline uygun bilgi sistemleri ve geliþtirilen yazýlýmlardan yüksek düzeyde gelir elde
ederek menkul pazarý kimliðinin ötesinde bir bilgi üretim ve teknoloji geliþtirme merkezine
dönüþtürebilmektedirler.
Kote firmalar açýsýndan borsa tarafindan derlenmiþ bilginin kullanýmý maliyet avantajý, sürat
ve þeffaflýk gibi farklý anlamlar içermektedir. Bilgi ve diðer hizmetlerin gelir
kompozisyonundaki artan önemine paralel olarak ÝMKB benzeri yapýlandýrýlmýþ borsalarda
kotasyon ücretinin toplam gelir içindeki payi %46' iken, söz konusu oran özelleþtirilmiþ
borsalarda %10'a kadar gerileyebilmektedir. Özelleþtirilmiþ bir ÝMKB'nin, bilgi üretim
kimliði kote firmalarýn sermaye piyasasý faaliyetlerinin daha saðlýklý baza oturmasý için yeni
firsatlar taþýrken, maliyetler üzerinde de olumlu etki yapacaktýr.
Sonuç olarak ÝMKB'nin özelleþtirilmesi fikrini destekleyip, gerçek bir serbest piyasa
ekonomisi oluþmasý amacýyla benzeri borsalarýn kurulmasýna izin verilmesi gerektiðini
vurguluyoruz.
Borsanýn iktisadi hayat içerisindeki önemine istinaden, hisselerinin satiþ sürecinin bilimsel
bir çerçevede düzenlenmesi gerektiði tartýþýlmaz bir gerçektir. Kote firma - yatýrýmcý - aracý
kurum ekseninin bilgi birikimi ve potansiyelini özel sermayenin gücü ile birleþtirdiðimizde
makro ekonomik dengelere olumlu açýlýmlar saðlayabilecek bir yapýnýn tesis edilebileceði
þüphesizdir. Bununla birlikte ilgili çevrelerin arasindaki hak ve hukuki dengelerin korunmasý
ile kamu payýnýn ayrýlmasýný takip eden süreçte þeffaflýðýn ve katýlýmcýlýðýn hakim kýlýnmasý
için her aþamanýn ortak düþünce platformlarýnda þekilendirilmesi gerektiðini vurguluyoruz.
ÝMKB'nin özelleþtirilip rekabetçi yapýsý tesis edildikten sonra kote firmalarý ilgilendiren tüm
maliyetlerde ciddi tasarruflar yaþanacaðý ve borsamýzýn bölgesel bir sermaye platformu
haline geleceði konusundaki inancýmýzýn tam olduðunu özellikle belirtmek istiyoruz.
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Küreselleúme Sürecinde Sermaye
Piyasalarının Yeniden Yapılandırılması
ve
Kote Firmalarının øMKB’nin
Özelleútirilmesi Sürecindeki Yeri
Halil Ero÷lu
KOTEDER Baúkanı ve
TSKB Genel Müdürü
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0 Nisan 2003

øMKB Operasyonel Gelir Da÷ılımı
(Tablo(Tablo-)
Toplam (200 Yılı - Trilyon TL)

64,0

Kaynak

Üyelik ve Kotasyon

5,6

Hisse

Tescil

38,0

Tahvil

øúlem payı

20,4 Hisse + Tahvil

Hisse bazlı gelir payı

%7

Tahvil bazlı gelir payı

%83

Borsalarda Karúılaútırmalı øúlem
øúlem Hacmi Da÷ılımı
(Tablo(Tablo-2)

Da÷ılım
Hisse

Devlet Tahvili

New York

%00

%0

Londra

%76

%24

Frankfurt

%93

%

Atina

%92

%8

Avustralya

%99

%0

Stockholm

%99

%0

østanbul

%7

%93

Not: østanbul Tahvil piyasası repo iúlemlerini de kapsamaktadır.
Not:2 Da÷ılım türev yatırım araçlarını içermemektedir.
Not:3 Atina 999, di÷er borsalar ise 200 yılı verisidir.
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Borsalar Arası Kotasyon ve Maliyet Farkları
(Tablo(Tablo-3)
Ödenmiú Sermaye
Planlanan Sermaye Artırımı
Firma De÷eri

(000 $)

800 Trilyon TL
500 Trilyon TL
2,5 Milyar ABD$
Londra Deutsche
Börse

øMKB

500 Trl. TL kota alma ücreti (Borsa payı)

58 

8

300

800 Trl. TL yıllık kotta kalma ücreti

24 2

7

20

82

25

420

Toplam 2003 yılı maliyeti
.

Londra Borsa’sının yabancı firmalara uyguladı÷ı fiyat tarifesi üzerinden hesaplanmıútır. Ayrıca bir miktar yedekler hesabı kullanım indirimi de göz önünde
bulundurulmuú olup söz konusu indirim uygulanmaması durumunda ödenecek tutar 02 bin ABD doları’na karúılık gelmektedir. Aynı ölçekli bir øngiliz
kuruluúu’nun ödeyece÷i tutar ise yaklaúık 36 bin ABD dolarıdır.

2.

Londra Borsa’sının yabancı firmalara uyguladı÷ı fiyat tarifesinden hesaplanmıútır. Aynı ölçekli bir øngiliz kuruluúunun ödeyece÷i tutar yaklaúık 46 bin ABD
doları karúılı÷ıdır.

øMKB Toplam Kotasyon Maliyeti
(Tablo(Tablo-4 – bin $)
Ödenmiú Sermayesi
Planlanan Sermaye Artırımı
Firma De÷eri

800 Trilyon TL
500 Trilyon TL
2,5 Milyar ABD$

Kota alma ücreti (Borsa payı)
SPK Payı2
TCMB Payı 3
E÷itime katkı ve vergi (SPK & øMKB) 4
Toplam sermaye artırım maliyeti
800 Trl.TL yıllık kotta kalma ücreti
E÷itime katkı ve vergi
Toplam kotta kalma maliyeti 5

3.
4.
5.
6.

20
60
80
.80

Toplam 2003 yılı maliyeti
1.
2.

300
590
295
445
.630

Borsa payı artırılıp kota alınan sermayenin nominal de÷eri üzerinden binde bir oranında alınmaktadır.
SPK payı artırılıp kurul kaydına alınan sermayenin nominal de÷eri üzerinden binde iki oranında alınmaktadır. Örnek firmanın
800 trilyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin daha önce kurul kaydına alınmıú oldu÷u varsayımı ile artırıma konu olan tutar
üzerinden hesaplanmıútır.
TCMB payı Tüketici Koruma Fonu adına, artırılan sermayenin nominal de÷eri üzerinden binde iki oranında alınmaktadır.
øMKB’ye ödenen kotasyon ve SPK’ya ödenen kurul kayıt ücretlerinin 1/4 ‘ü oranında “Özel øúlem Vergisi” ve yine 1/4’ü
oranında “E÷itime Katkı Payı” ödenmektedir. Her iki ödeme tek satırda toplam olarak gösterilmiútir.
Menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıklar, ilgili menkul kıymetleri Borsa kotunda kaldıkları sürece her yıl kotta
kalma ücreti öderler. Yıllık kotta kalma ücreti kota alınmıú sermayenin nominal de÷erinin dört binde biri tutarındadır. Kotta
kalma ücreti kota alma ücretinin ödendi÷i yıl alınmaz. Bu nedenle örnek olay’da kotta kalma ücreti mevcut 800 Trl. TL
üzerinden hesaplanmıútır.
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Borsalar Arası
Arası Halka Arz Maliyet Farkları
Farkları
(Tablo(Tablo-5)
X ùøRKETø
Mevcut Ödenmiú Sermayesi 800 Trilyon TL
Planlanan Sermaye Artırımı 500 Trilyon TL
Firma De÷eri
2,5 Milyar ABD$
Halka Açılma Oranı
%38

Londra 

(000 ABD$)

83

Borsa IPO payı
SPK Payı 2
TCMB Payı

D. Börse

øMKB

35

770
2.870
295

E÷itime katkı & vergi
(SPK&øMKB)

.820

Toplam IPO Maliyeti

5.755

1.
2.

Londra Borsa’sının yabancı firmalara uyguladı÷ı fiyat tarifesinden hesaplanmıútır. Aynı ölçekli bir øngiliz kuruluúunun ödeyece÷i tutar yaklaúık 242 bin ABD doları karúılı÷ıdır.
“Mevcut ödenmiú sermayesi 800 trilyon TL olan X úirketinin, 500 trilyon TL sermaye artırımına gitmesi ve mevcut ortaklarının rüçhan haklarını kısıtlayarak
toplamda 1.300 trilyon TL üzerinden %38 oranında halka açılaca÷ı” varsayımıyla hesaplanmıútır. E÷er úirket daha önce kurul kaydına alınmıú hisselerini Borsada satmak
isteseydi bu durumda, satıú fiyatından (daha önce üzerinden kayda alma ücreti ödenmiú olan) nominal de÷erin çıkarılması suretiyle bulunacak tutarın binde ikisi kadar kayda alma
ücreti alınacaktır.

Bazı
Bazı Borsalarda Gelirin Ana Kaynakları
Kaynakları
(Tablo(Tablo-6)

%
øúlem Payı Gelirleri
Kotasyon Gelirleri

Frankfurt

Londra Stockholm Avustralya Hong Kong

4

38



33

9



4

7

9

9

Türev Ürünler

20

0

3

5

24

Bilgi & sistem satıúları

22

42

65

6

8

Takas ve Saklama

43

0

0

3

0

0

6

4

4

0

00

00

00

00

00

Di÷er Hizmetler

Toplam
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DÜNYADA BORSALARIN ÞÝRKETLEÞMESÝ VE
HALKA AÇILMALARI ÜZERÝNE DENEYÝMLER

MUZAFFER EGELÝ
Boston Consulting Group-Türkiye Genel Müdürü
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Deðerli Katýlýmcýlar, Deðerli Konuklar;
Ýlk önce hepinize saygýlarýmý sunuyorum.
Ülkemizin ekonomisinin geliþmesi için ve her birimizin daha iyi yaþamasý için en önemli
eksiðimiz sermaye birikimi. Maalesef ülkemizin sermayesi az ve sermayeyi arttýrmanýn en
esas yolu da tabii ki kazanarak kâr elde etmek ve o kârý yatýrýma kullanýp karý daha da
arttýrmaktýr. Fakat sermaye yaratýmýnýn en hýzlý yolu yabancý sermayeyi ülkemize çekmek.
Yabancý sermayeyi ülkemize çekebilmek için de öncelikle sermaye piyasalarýnýn ve de bu
konu ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerin en optimal þekilde getirilmesi mecburiyeti
bulunmaktadýr. ÝMKB'nin ve diðer borsalarýn da kâr amacý güden þirket haline dönüþümünü
de bu sürecin bir parçasý olarak görüyoruz.
Bugünkü konuþmacýlarýmýz konularý ile ilgili çok detaylý konuþmalar yaptýlar. Herkesin
kendince çok doðru ve deðerli fikirleri var, ancak fikirler hep ayný yönde
bulunmamaktadýrlar. Ancak, doðru ortak noktayý bulmak hep ayný sürecin sonucunda
oluyor. Ben, bugün bu sürece odaklanacaðým.
ÝMKB'nin bulunduðu durum, diðer borsalara nazaran farklýlýklar gösteriyor. Sermaye
piyasalarý üzerinde dört tane ana unsur etki etmektedir. Bunlardan birincisi küreselleþme.
Küreselleþme dediðimiz zaman, hem þirketlerin küreselleþmesi, hem yatýrýmcýlarýn
küreselleþmesi hem de aracý kurumlarýn, sermaye piyasasý kuruluþlarýnýn küreselleþmesini
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görüyoruz. Bunun da sonucu olarak konsantrasyon dediðimiz olay ortaya çýkýyor.
Konsantrasyon büyük paralarýn az kiþiler tarafýndan yönlendirilmesi anlamýna geliyor. Bu da
hem fiyatlar üzerinde baský yaratýyor, hem de likidite sorunlarý doðuruyor. Yani para çok
rahat Türkiye'ye girebildiði gibi, çok rahat da çýkabiliyor. Dolayýsýyla sermaye piyasasýndaki
hisse deðerlerinin en optimal þekilde olmasý için sermaye piyasalarýnýn boyutunun
büyümesi, kritik büyüklüðe ulaþmasý lazým. Kritik büyüklüðe ulaþma için hem global
þirketler, hem de Türkiye'deki globalleþen þirketler, konsantre olmuþ büyük þirketler
deregüle edilmiþ sermaye piyasalarý bekliyorlar. Çünkü deregüle edilmiþ ortamda
kanunlarýn en iyi þekilde uygulayabileceðine olan inançlarý daha yüksek. Bütün bu
deðiþimin içinde Türkiye borsalarý dönüþmek mecburiyetinde.
Teknolojide önlenemeyen ve her geçen gün artan geliþimi de bu çarkýn çok daha hýzlý
dönmesine sebeb oluyor. 56 tane üyesi olan Dünya Borsalar Birliði'nde bugün hemen
hemen tüm üyeler (% 10'u hariç) ya halen kar amacý güden þirket durumuna dönüþmüþ
durumdalar, ya da önümüzdeki 2 yýl içerisinde dönüþmeyi planlýyorlar. ÝMKB'nin de
kanýmca bu sürecin dýþýnda kalmasýnýn imkaný kalmamýþtýr. Bu süreç tek bir doðrusu olan
bir süreç deðil. Yani bu özelleþtirme süreci bir þekilde yapýlýr, ya da doðrusu budur demek
çok kolay deðil. Her ülkenin kendi özelliðine göre, sermaye piyasalarýnýn kendi özelliklerine
göre ve içindeki katýlýmcýlarýn -hem þirketler, hem yatýrýmcýlar- kendi özelliklerine göre en
doðru yönetimi bulmalarý lazým. Burada ilk adým, Türk sermaye piyasalarý için ve özellikle
de kar amacý güden bir þirket haline getirilecek ÝMKB için bir 5 yýllýk vizyonun çizilmesi. Bu
vizyonda siz lokal mi kalmak istiyorsunuz, global mi olmak istiyorsunuz, diðer borsalarla
ortaklýk mý kurmak istiyorsunuz belirlemek mecburiyetiniz var. Bu vizyon çizildiyse ancak
diðer adýmlara ilerleyebilirsiniz. Avustralya borsasý üzerine bir örnek göstermek istiyorum.
Hisselerin daðýtýmý konusunda tek bir doðru yok. Ancak çok planlý ve programlý bir þekilde
tercihin belirlenip, programlanýp, takip edilmesinde yarar var. Avustralya örneðine bakarsak
kâr amacý güden þirket haline dönüþme süreci 1995 yýlýnda baþlayýp, 1998 yýlýnda bitmiþ
durumdadýr. Bu iþin senelerce sürmesine gerek yoktur. Anladýðýmýz kadarýyla 1995 yýlýnda
bir "task force" kurulmuþtur. Daha sonra bu "task force" 1 senelik bir program dahilinde bu
vizyonu geliþtirmiþ ve belli tavsiyeleri detaylandýrmýþ, bu tavsiyeleri oya sunmuþtur. 1996
yýlýnda bu tavsiyeler karara baðlanmýþtýr. 1997 yýlýnda üyelere hisse satýþý gerçekleþmiþtir.
Tek doðru yöntem olmamakla beraber þu esastýr. Bu borsa belli insanlarýn katkýsýyla bu
güne gelmiþtir. Bu katkýyý yapan insanlarýn da bugüne kadar yaptýklarý katkýlardan dolayý
belli bir çýkar elde etmelerini saðlamak lazýmdýr. Her borsanýn amaçlarýndan bir tanesi de
ülke ekonomisine yarar saðlamaktýr. Borsalarýn ortaklýk yapýlarý itibariyle ve o konudaki
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kurallar itibariyle bu yararýn nasýl saðlanabileceði yönlendirilebilir. Devletin de görevi,
borsa bu adýmý atarken gerekli düzenleyici alt yapýyý kurmaktýr. Bir de borsanýn yabancýlarýn
eline geçme konusu tartýþýldý. Benim kanýmca bir þirkete kimin sahip olduðu önemli
deðildir. Türk insanýný çalýþtýrýyorsa, Türk devletine vergi veriyorsa, sahibi kim olursa olsun
farketmez diye düþünüyorum. Ancak dünyada her þeyin de optimal gittiðini varsaymak
mümkün deðil. Dolayýsýyla çýkarlarýmýzý korumak için transformasyonu adým adým
yapmakta, bir süreç dahilinde detaylý yönetmekte yarar vardýr. Tekrar, Avustralya borsasý
örneðine dönersek, burada ilk baþta % 5'ten fazla hisse sahibi olmamak þartý konulmuþ. Bu
daha sonra % 15'e çýkartýlmýþ. Bugün ise bu limit kaldýrýlmýþ durumdadýr. Deregülasyon
çok önemli dedik. Deregülasyon olmadan global oyuncularýn bir ülkeye güveni tam olamaz
dedik. Ancak deregülasyon da A'dan Z'ye kuralsýzlýk anlamýna gelmemelidir. Örneðin
Avustralya'da bu proses açýldýktan sonra özelleþtirilmiþ borsanýn, kote edilmiþ þirketlerin ya
da aracý kurumlarýn dikkatli davranmak konusunda yeterince uyarýlmadýðý belirlenmiþtir.
Ayrýca, bir takým kanun dýþý sayýlabilecek istenmeyen hareketlerin yapýlmasýna göz
yumulduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu gibi problemlerden sonra gelen baskýyla ayrý ve baðýmsýz
bir düzenleyici kurum kurulmuþtur. Bu etkin kurumun faaliyetleri, Avustralya borsasýnda
fiyatlar üzerindeki baskýyý azalmýþtýr. Oyuncularýn sayýsýný arttýrmýþtýr. Borsaya kote olan
þirketlerin averaj ciro büyüklükleri düþmüþtür, yani KOBÝ gibi þirketlerde kote
olabilmiþlerdir. Bugün Avustralya borsasý organik büyümenin de dýþýnda global ve uluslar
arasý varyanslarla nasýl büyüyeceðinin araþtýrmasýný yapmaktadýr.
Hepinize beni dinlediðiniz için çok teþekkür ediyorum.
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BORSALARIN KAR ODAKLI ùøRKETLERE DÖNÜùÜMÜ øLE øLGøLø
ANA MESAJLAR
østanbul, Nisan 0, 2003
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BøRÇOK KÜRESEL GÜÇ BORSALARIN YAPISINI YENøDEN
ùEKøLLENDøRMEKTEDøR
KÜRESELLEùME
• øhraçcılar
• Yatırımcılar
• Aracılar

TEKNOLOJø
• De÷er zincirinin yeniden
yapılanması
• Yeni oyuncular (aracılar
& yatırımcılar)

YOöUNLAùMA
• Sermayenin
yo÷unlaúması
• Fiyat baskıları
• Likidite zorunlulukları

Sermye Piyasaları
&
Borsalar

SERBESTLEùTøRME
• Uzaktan ulaúım
• øúlemlerde eúit eriúim
• Yasal de÷iúimler
• Yasaların aynılaúması

--

ULUSAL BORSALAR DEöøùøME ALTYAPILARINI ZENGøNLEùTøREREK
VE BÜYÜME øÇøN YENøDEN YAPILANARAK CEVAP VERMEKTEDøR
HEDEF:

•
•
•
•

Pazarın çekicili÷ini yerli ihraççılar ve yabancı yatırımcılar için arttırmak
Ulusal varlıkları geliútirmek
Finans sektörünün büyümesi hızlandırmak
“Engellenemez” borsa birleúmeleri için daha iyi pozisyon almak

•
•
•
•

Mülkiyet dıúında iúlem hakları
Stratejik poziyon geliúimi için kullanılacak fonların oluúturulması
Rekabetçi baskılara cevap verebilecek esnekli÷in oluúturulması
Di÷er borsa ve finans kurumları ile güç birliklerinin sa÷lanması

Kar Odaklı ùirkete Dönüúüm

SÜREÇLER:

Birleúmeler
• Yeni ürün ve da÷ıtım kanallarının kazanılması
• Teknoloji alımları ve geliútirme ile ilgili risk ve
maliyetlerin azaltılmasi
• Ölçek ekonomisi ile maliyetlerin azalması

Küresel Güçbirlikleri
• Yeni ürünlere eriúim ve portföy içerisinde
likiditenin artması
• Di÷er piyasalar için ve di÷er piyasalar
arasında daha çekici bir geçit olunması
-2-
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KAR ODAKLI ùøRKETLERE DÖNÜùÜM AùAMALAR øÇERøSøNDE
GERÇEKLEùøR
Aúamalar Ülke Yapılarına Göre De÷iúik ùekiller Alabilirler
Borsaların Kar Odaklı ùirketlere Dönüúüm Süreci
Kar Odaklı Yatırımcı
Mülkiyetli Kurum

4B. Borsada øúlem
Gören- Kote Kurum

Tam anlamı ile halka açık
hisseler, Sınırlamasız

veya
4A. Borsa Dıúı øúlem
Gören - Kote Kurum

3. Özel Kurum

2. Kar Amaçlı Özel
Kurum
Kar Amacı Gütmeyen
Kooperatif Yapısı

. Dayanıúma Birli÷i

Sınırlı hisse mülkiyeti (üyeler
ve üye olmayanlar için)

Üyeler, borsaya kote kurumlar, kurumsal
yatırımcılar, ilgili kurumlar ve bazı durumlarda
devlet için özel plasmanlar

Üye Mülkiyetli

Borsanın kamu kuruluúu oldu÷u
durumlarda bu adım genellikle atlanır

Üye Kontrollü

Kar
Kar odaklı
odaklı borsa
borsa úirketi,
úirketi, tek
tek baúına
baúına bir
bir tüzel
tüzel kiúilik
kiúilik olmaktansa,
olmaktansa, borsaya
borsaya kote
kote bir
bir holdinge
holdinge ba÷lı
ba÷lı bir
bir yan
yan kuruluú
kuruluú da
da olabilir
olabilir

-3-

BAùARILI BøR KAR ODAKLI ùøRKETE DÖNÜùÜM SÜRECø øÇøN ON
ANA KONU SøSTEMATøK OLARAK ELE ALINMALIDIR
.
. 5-Yıllık
5-Yıllık Vizyon
Vizyon
2.
2. Kurumsal
Kurumsal Yapı
Yapı
-- örnek.
örnek. sadece
sadece özel
özel kurum,
kurum, kendi
kendi borsasına
borsasına kote
kote halka
halka açık
açık kurum,
kurum, borsada
borsada
iúlem
iúlem gören
gören holding
holding yan
yan kuruluúu
kuruluúu
·· kotasyon
kotasyon methodu
methodu
3.
3. Hisse
Hisse da÷ılımı/mülkiyet
da÷ılımı/mülkiyet yapısı
yapısı
-- hangi
hangi tüzel
tüzel kiúiler
kiúiler ve
ve hisse
hisse da÷ılımı
da÷ılımı
-- hissedarlık
hissedarlık limitleri
limitleri
4.
4. Yönetim
Yönetim yapısı
yapısı
-- yönetim
yönetim kurulunda
kurulunda temsil,
temsil, oy
oy hakları
hakları
-- yönetici
yönetici seçim
seçim süreci,
süreci, görev
görev ve
ve hakları
hakları
5.
5. Denetim
Denetim organlarının
organlarının faaliyet
faaliyet alanlarının
alanlarının yapılarının
yapılarının ve
ve rollerinin
rollerinin belirlenmesi
belirlenmesi
6.
6. øúlem
øúlem hakları
hakları politikası
politikası
-- iúlem
iúlem hak
hak sahipli÷i,
sahipli÷i, transferlerdeki
transferlerdeki kısıtlamalar
kısıtlamalar
7.
7. Oy
Oy hakları
hakları politikası
politikası
8.
8. Rezerv
Rezerv da÷ıtım
da÷ıtım stratejisi
stratejisi
-- saklanacak
saklanacak ve
ve da÷ıtılacak
da÷ıtılacak reservler
reservler
·· optimal
optimal sermaye
sermaye yapısının
yapısının hedeflenmesi
hedeflenmesi
·· potansiyel
potansiyel büyüme
büyüme imkanları
imkanları ve
ve yatırım
yatırım zorunlulukları
zorunlulukları
-- yönetim
yönetim ve
ve hissedarların
hissedarların esneklik
esneklik ve
ve hakları
hakları
9.
9. Kar
Kar odaklı
odaklı úirkete
úirkete dönüúüm
dönüúüm süreç
süreç ve
ve süresi
süresi
0.
0. Zamanlama
Zamanlama

STRATEJøLER

OPERASYONLAR

TAKTøKLER

Baúarı
Baúarı için
için önceden
önceden yapılacak
yapılacak stratejik
stratejik planlama
planlama hayati
hayati önem
önem taúımakta
taúımakta ancak
ancak takip
takip edilecek
edilecek tek
tek bir
bir do÷ru
do÷ru yol
yol
bulunmamaktadır
bulunmamaktadır
-- karar
karar verilmeden
verilmeden önce
önce özel
özel durumlar
durumlar hesaba
hesaba katılmalıdır
katılmalıdır
-4-
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GENELDE KABUL GÖREN UYGULAMALAR ETKøN OLSADA
DETAYDA BELøRGøN FARKLAR GÖRÜLMEKTEDøR
Borsa

Kurumsal Yapı

Kar Odaklı ùirkette
Hisse Da÷ılımı

Hissedarlık Limitleri

Yönetim ølkeleri

Denetim Fonksiyonları

• Borsaya kote kurum

• Hisseler eúit olarak
kurumsal ve bireysel üyeler
arasında da÷ılmıútır

• %5 iki sene içerisinde %15’e
çıkarılmıútır
- bu oranın üzerindeki
oranlar özel izin
gerektirmektedir

• Direktör sayısı azaltılmıú,
kapsamlı temsil
sa÷lanmıútır (azaltılmıú
aracı kurum temsili)

• Denetim ASX’in bir yan kuruluúu
tarafından yapılamkta, ba÷ımsız
bir denetçi olan ASIC (1) tarafından
da gözden geçirilmektedir

Singapur
Borsası
(SGX)

• Singapur Borsası (SES) ve
Singapur Uluslarası Para
Borsası (SIMEX) in
birleúmeleri sonucu oluúan
borsaya kote kurum
- borsa úirketi bir yan
kuruluú

• Hisseler birleúen kurumların
(SES ve SIMEX) üyelerine
yatırım oranı do÷rultusunda
da÷ıtılmıútır
• Mülkiyet daha sonra özel
plasman ve halka arz ile
geniúletilmiútir

• %5’lik birincil limit %10’a
çıkarılmıútır ancak MAS
onayına ihtiyaç vardır
• Di÷er bir limit de aracı
kurumların sahip oldu÷u
hisselerin %75 ile
sınırlandırılmasıdır

• Direktörler azaltılmamakla
beraber temsil
geniúletilimiútir

• Denetim fonksiyonu holding
úirketinde bulunurken iúlem ve
takas aktiviteleri ayrı tali kuruluúlar
tarafından yürütülmektedir
- Singapur Para Piyasası
Kurumu borsayı denetleme
hakkına sahiptir

• Hellenic Exchanges
Holding’in %100’üne sahip
oldu÷u ATHEX’de kotebir yan
kuruluú
- kamu kuruluúundan
geçiú
- Hellenic Exchanges
Holding’in %33’ü halen
devlet kontrolünde

• Devletin sahip oldu÷u
hisseler finans kurumlarına
özel plasmanlar ile teklif
edilmektedir
- Hisselerin %52’si son
iki yıl içerisinde teklif
edilmiútir

• Günümüze kadar bir
sınırlama konulmamıútır

• Halen devlet kontrolünde
fakat temsil geniúletilmiútir

• Denetim fonksiyonu borsanın
içerisndedir fakat devlet denetim
organları ile ba÷ları bulunmaktadır

Atina
Borsası
(ATHEX)

• OM Gruppen’in %100’üne
sahip oldu÷u SSE’de kotebir
yan kuruluú

• Sermaye payları üyeler
arasında eúit olarak
bölündükten sonra son beú
yıl içinde borsaya ödenmiú
olan harçlara bakılarak
da÷ıtılıyor

• Denetçiler (SFI) hisselerin
%10’undan fazlasını alan
kiúileri gözden geçiriyor

• Çok daha küçültülmüú olan
yönetim kurulu, yatırımcı
temsilcilerinide içinde
bulundurmaktadır

• SFI tarafından yapılan denetim
birleúmeden sonra daha da
kuvvetlendirilmiútir

Avustralya
Borsası
(ASX)

Stockholm
Borsası
(SSE)

() Avustralya Sermaye Piyasası Kurumu
Source: ùirket raporları, basın araútırması

-5-

59

ÜLKEMÝZ BORSALARI ÝÇÝN
YENÝDEN YAPILANDIRMA ÖNERÝLERÝ

Doç. Dr. ALÝ ÝHSAN KARACAN
SPK Eski Baþkaný

TSPAKB
TÜRKøYE SERMAYE PøYASASI ARACI KURULUùLAR BøRLøöø

BORSALARIN EKONOMøDEKø YERø VE GLOBALLEùME SÜRECøNDE YENøDEN
YAPILANDIRILMALARI
“Türkiye øçin Model Arayıúı”

ÜLKEMøZ BORSALARI øÇøN YENøDEN YAPILANDIRMA ÖNERøLERø

Doç. Dr. ALø øHSAN KARACAN

øSTANBUL 0 NøSAN 2003

61

øÇERøK



KARAMSAR øKø BAùLANGIÇ NOKTASI



DÜNYADA NELER OLUYOR ?



MENKUL KIYMET BORSALARINDA NE OLDU ?



BORSALAR NEREYE KOùUYOR ?



BORSALARIN ÖZELLEùMESø SONRASINA øLøùKøN BAZI SORUNLAR



TÜRKøYE NEREYE ?



øMKB’NøN ùøRKETLEùMESø – BøR MODEL ÖNERøSø



TAKASBANK



KOBø BORSALARI



øSTANBUL ALTIN BORSASI



BLUE-RIBBON KOMøTE
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Karamsar øki Baúlangıç Noktası
1)

ABD’de Kongre 1994 yılında aldıùı bir kararla menkul kıymet piyasalarını korunması ve
güçlendirilmesi gereken önemli bir ulusal varlık ilan etti ( Macey-O’Hara 1999 ve Karmel
2002 ) .
úMKB ve sermaye piyasaları korunması , özen gösterilmesi gereken bir kurum . Biz ise nasıl
bir düzenleme yaparız da úMKB’yi ve sermaye piyasalarını zayıflatırız diye çabalıyoruz .
Sermaye piyasaları düzenlemeleri , vergi yasaları , yerel yönetim yasaları , eùitim yasaları ,
tasarruf genelgeleri , Bakanlık talimatları bu konuda birbirleriyle yarıüıyor . Bunlara bir de
bazı uygulamaları ekleyin .Resim tamamlanıyor

2)

Haziran 2000’de New York State Assembly , NYSE’in New York’da kalmasını saùlamak için
önemli bir finansal paket saùlamaya karar verdi . Bu paketin toplamı 1,7 milyar USD idi .
Eyalet 360 ile 400 milyon USD arsa alımı , 240 milyon USD inüaat için ve ek olarak 215 milyon
USD vermeyi kararlaütırdı . Kararın açıklanması sırasında Senato çoùunluk liderine göre
NYSE New York Sehri ve New York Eyaletinin ekonomisi ile öylesine baùlantılı idi ve ABD nin
ekonomik tarihi ve büyümesi ile öylesine içiçe idi ki onu New York’da muhafaza etmek
gerekiyordu ( Lee 2002 )
Ya biz ne yapıyoruz : úMKB’nin parasal kaynakları sadece merkezi idarenin , düzenleyici
denetleyici otoritelerin yakın ilgisine mazhar olmakla kalmadı bir de yerel yönetimler menkul
kıymet borsalarını gelir kaynaùı olarak keüfettiler .
Böyle bir anlayıü menkul kıymet borsalarının yaüamasına geliümesine uygun ortam yaratabilir
mi ? Borsaları özelleütirmek bu sorunu ortadan kaldırabilir mi ve yaklaüımı deùiütirebilir mi ?
Bence bugünkü toplantının hem ana teması hem de özü bu iki konuda düùümleniyor . Yeniden
yapılanma bu iki konuyu deùiütirebildiùi ölçüde baüarılı olacak .
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DÜNYADA NELER OLUYOR ?

BELøRLEYøCø øKø TEMEL GELøùME VAR


HABERLEùME , øLETøùøM VE BøLGø - øùLEM TEKNOLOJøSøNDEKø GELøùMELER



KÜRESELLEùME VE YARATTIöI SONUÇLAR

PøYASALAR ENTEöRE OLUYOR


HUKUK SøSTEMLERøNøN HøYERARùøK YAPISI DEöøùøYOR



HUKUK SøSTEMLERø GøDEREK BøRBøRøNE YAKLAùIYOR



FøNANSAL DÜZENLEME VE FøNANSAL øSTøKRAR HEM ULUSAL HEM DE
ULUSLARARASI DÜZEYDE “ KAMUSAL MAL “ HALøNE GELøYOR



FøNANSAL SøSTEM MODELø DEöøùøYOR VE EöøLøM PAZAR-ESASLI ( MARKETBASED ) MODELE DOöRU
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FøNANSAL SøSTEM VE MODELø

DÜNYA, BANKA-ESASLI (BANK-BASED)
ESASLI SøSTEME DOöRU GøDøYOR .

MALø SøSTEMDEN PAZAR-

ENRON
VE
BENZERø
SKANDALLAR
BU
GENEL
EöøLøMø
DEöøùTøRMøYOR . TAM TERSøNE SøSTEMøN SORGULANMA VE
YENøLENMESøNø HEM GEREKLø KILIYOR HEM DE BU SÜRECø
HIZLANDIRIYOR .

PAZAR-ESASLI SøSTEM SERMAYE PøYASALARINA DAYANIR

0 Nisan 2003
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FøNANSAL SøSTEM VE MODELø
PAZAR-ESASLI YADA PAZAR-TEMELLø BøR MODELøN DAYANDIöI SERMAYE PIYASALARI øÇøN


ETKøN øùLEYEN BIR HUKUK SøSTEMø



REKABETE , GELøùMELERE , DEöøùøME VE YENøLøKLERE AÇIK BøR KÜLTÜR VE
KURUMSAL YAPI



øYø DøZAYN EDøLMøù STANDARTLARI YÜKSEK BøR DÜZENLEME VE DENETøM



KURUMSAL AÇIDAN øYø DøZAYN EDøLMøù , OYUNUN DÜRÜST OYNANDIöI ETKøN
øùLEYEN øKøNCøL PøYASALAR



øKøNCøL PøYASALARI øùLETECEK YETERLø
ARACILAR



ÇAöDAù øYø YÖNETøM ( CORPORATE GOVERNANCE ) STANDARTLARININ ETKEN
VE EöEMEN OLDUöU BøR ùøRKETLER KESøMø



MUHASEBE,
RAPORLAMA
VE
DIù
DENETøM
STANDARTLARI
UYGULAMALARININ ULUSLARASI STANDARTLARA UYGUNLUöU

TÜRDE FøNANSAL ARAÇLAR VE

øLE

GEREKLø.
KONUMUZ BU UNSURLARDAN BøRøSø ;
øKøNCøL PøYASALARIN KURUMSAL AÇIDAN DøZAYNI øLE øLGøLø
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MENKUL KIYMET BORSALARINDA NE
OLDU ?


HART-MOORE (996)’U øZLEYEREK MENKUL KIYMET BORSALARI (MKB)’NA øLøùKøN
GELøùMELERø ùU ùEKøLDE SIRALAYABøLøRøZ :


MKB’LARI ARTAN ÖLÇÜDE BøRBøRLERøYLE REKABET ETMEKTEDøRLER BU BøR
ÖLÇÜDE øLETøùøM MALøYETLERøNøN DÜùMESøNøN BøR SONUCUDUR VE BU
GELøùME MKB’LARININ COöRAFø OLARAK DAöILMIù BøR MÜùTERøLER SETøNE
ULAùABøLMESøNE OLANAK VERMEKTEDøR



DEöøùEN TEKNOLOJøNøN ETKøSøYLE
BÖLGESEL BORSALAR
YEREL
AVANTAJLARINI YøTøRMøùLER VE BøR KISMI BU NEDENLE øù YAùAMININ DIùINA
øTøLMøùLERDøR .



ULUSAL BORSALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE ULUSLARARASI REKABETLE KARùI
KARùIYA KALMIùLARDIR



MKB’LARININ ÜRÜN BøLEùøMø DE DEöøùMEKTEDøR



MKB’LARI GEÇMøùTE GELENEKSEL OLARAK BøR ALIM-SATIM MEKANøZMASI
SAöLAMAK , BøLGøYø YAYMAK , TAKAS ODASI øùLEVø , ÖDEMELERø øFA ETMEK
GøBø DEöøùøK øùLEVLERø YERøNE GETøRMøùLERDøR .



ARTIK MKB’LARININ DøKEY OLARAK ENTEöRE OLMALARINA GEREK KALMAMIù
OLUP BU øùLEVLERøN BøRÇOöU ÖZEL SERVøS SAöLAYICILAR TARAFINDAN
SUNULMAKTADIR . BU NEDENLE REKABET HEM YATAY OLARAK MKB’LARI
ARASINDA HEM DE DøKEY OLARAK BORSALAR VE SERVøS SAöLAYICILAR
ARASINDA OLMAKTADIR
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MENKUL KIYMET BORSALARINDA NE
OLDU ?


TEKNOLOJøK GELøùMENøN SONUCUNDA MKB’LARI DAHA SERMAYE YOöUN
KURULUùLAR HALøNE GELMøùLERDøR . PERøYODøK OLARAK MKB’LARININ
ÖNEMLø YATIRIM PROöRAMLARINI FøNANSE ETME GEREKSøNøMLERø VARDIR .
YATIRIMLARIN GERø ÖDEMESø YILLAR ALDIöINDAN BAùLANGIÇ SERMAYESøNø
YATIRIMIN GERø-ÖDEMESøNDEN ALMAYI SAöLAYACAK BøR YAPI GEREKLø .



MKB’LARININ ÜYELøöø DAHA AÇIK OLMAKTA VE BUNUN SONUCU OLARAK DA
DAHA ÇEùøTLø OLMAKTADIR . ÜYELER SADECE BORSA øÇøNDE FARKLI ROLLER
øFA ETMEMEKTE AYNI ZAMANDA BORSA DIùINDA ONLARI BORSANIN RAKøBø
YAPAN DøöER FAALøYETLERDE DE BULUNMAKTADIRLAR .



MKB’LARININ EKONOMøK YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN HIZLI VE TEMEL
DEöøùøKLER GEÇMøùTE ORTAYA ÇIKAN YÖNETøM YAPILARININ GELECEKTE DE
UYGUN OLUP OLMADIöI KONUSUNU DA ÖNEMLø HALE GETøRMøùTøR .



DEöøùMELERE CEVAP VERMEDE MKB’LARININ BAùARISI BÜYÜK ÖLÇÜDE
ONLARIN ORGANøZASYON YAPISINA DAYANMAKTADIR .
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MENKUL KIYMET BORSALARINDA NE
OLDU ?


DI NOIA ( 2002 ) MKB’NIN SAHøPLøK YAPILARINI 5 GURUP ALTINDA TOPLAMAKTADIR :


KAMU KURULUùLARI



ARACILAR KOOPERATøFLERø



ARACILAR TARAFINDAN KONTROL EDøLEN ùøRKETLER



ARACILAR , KURUMSAL YATIRIMCILAR
ùøRKETLER



DIù ( OUTSøDE ) SAHøPLER TARAFINDAN KONTROL EDøLEN ùøRKETLER

VE øHRAÇÇILAR TARAFINDAN KONTROL EDøLEN



KAMU KURULUùU BøÇøMøNDEKø SAHøPLøK YAPISI YENøDøR VE DAHA ZøYADE YÜKSELEN EKONOMøLERøN
YENø BORSALARI øLE GEÇøù EKONOMøLERøNE HAS BøR YAPILANMADIR



TARøHSEL OLARAK BAKILDIöINDA GELøùMøù ÜLKELERøN ÖNEMLø BORSALARI ÜYELERøN SAHøPLøöøNE
DAYALI KAR-AMAÇLI OLMAYAN KOOPERATøF ESASLI YADA MUTUAL OLARAK KURULMUùLAR VE
UZUN YILLAR BOYUNCA DA BU MODELE GÖRE YÖNETøLMøùLERDøR



DAHA SONRAKø AùMADA BAZI BORSALARDA BU MODELøN YERøNø BORSA ÜYELERø VE /VEYA BORSA
KOTUNDAKø ùøRKETLERøN SAHøP OLDUöU ùøRKET STATÜSÜNE DÖNÜùÜM ALMIùTIR



SON YILLARDA ÖNEMLø BøR GELøùME BøR ÇOK BORSANIN ORGANøZASYONEL YAPISINI DEöøùTøRERK
KAR-AMAÇLI ÖZEL ùøRKETE DÖNÜùMESø VE YADA “ DEMUTUALIZATION “ EöøLøMLERøDøR . BU
ùÜREÇTE SAHøPLøK ARACILAR / KOTE ùøRKETLER DIùINDAKø YATIRIMCILARA AÇILMAKTA VE HATTA
HøSSELERøNøN BøR KISMI HALKA ARZEDøLEREK BORSAYA KOTE EDøLMEKTEDøR



KAR-AMAÇLI ÖZEL ùIRKETE DÖNÜùME SÜRECø GÖRELø OLARAK YENøDøR VE øLK ÖRNEöø 993 YILINDA
STOCKHOLM BORSASIDIR . DÜNYANIN EN ÖNEMLø MKB’I OLAN “ NEW YORK STOCK EXCHANGE “ BU
SÜRECøN DIùINDA KALMIùTIR
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KAR-AMAÇLI ÖZEL ùøRKETE DÖNÜùMÜù
BORSALAR
Borsa

Yıl

Stockholm Borsası
Helsinki Borsası
Kopenhag Borsası
Amsterdam Borsası
Borsa Italiana
Australian Stock Exchange
Izlanda Borsası
Simex
LIFFE
Atina Borsası
NYMEX
Singapur Borsası
Hong Kong Stock Exchange
Toronto Stock Exchange
Sydney Futures Exchange
The Nasdaq Stock Market
Oslo Borsası
Deutsche Börse
Euronext
London Stock Exchange
Chicago Mercantile Exchange

1993
1995
1996
1997
1997
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002

Kaynak : Aggarwal (2002 ) ve Steil (2002 )

0
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BORSALAR NEREYE KOùUYOR ?



MKB’LARININ GELECEöøNE øLøùKøN
PLANLAMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLø



LEE ( 2002) MEVCUT TRENDLERDEN ÇIKARSAMA YAPARAK MKB’LARI øLE øLGøLø
OLARAK GELECEöE øLøùKøN BAZI OLASI TRENDLER BELøRLEMøùTøR . YAZAR 4 ANA
GURUPTA 0 ÖNGÖRÜDE BULUNUYOR .

TEMEL

TRENDLERø

BELøRLEMEK

GELECEöø

A- BøLGø ( INFORMATION )
1) MKB ‘ ları Medya ûirketi Olacaklardır
2) Borsaların Kendi Kotasyon ve Alım-Satım Verilerinin Sahibi
Olup
Olmadıkları Konusunda Yasal ve Düzenleyici Mücadele Yıllarca Sürecek
3) Sadece Piyasanın Tümünde
Mücadeleler Duracaktır

Görüü

Birliùine

Ulaüıldıùında

Böylesi

4) Bilgi Sunumunda Marjinal Maliyete Dayanan Fiyatlama Ne Optimaldir Ne
de Sürdürülebilirdir.
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BORSALAR NEREYE KOùUYOR ?
B –ENDÜSTRøNøN YAPISI
5) Az Sayıda MKB Alım-Satımda Hakim Konuma Gelecektir
6) Birleüme ve Devralmaya Götürmediçe ve Hatta Bunları Baüarılı Bir ûekilde
Uygulamak Güç Olsacaksa da Borsalar Arasında Kurulan úliükiler
Baüarısızlıkla Sonuçlanacaktır
7) Takas ile MKB’larının Dikey Entegrasyonu Anti-Rekabetçi Davranıüa Neden
Olacaktır

C – YÖNETøùøM ( GOVERNANCE )
8) Kar-Amaçlı Özel ûirkete Dönüüme
Gerekli Ne de Yeterli Olacaktır

MKB’larının Yaüayabilirlikleri úçin Ne

9) Sadece Öz-Düzenlemenin Güçlükleri nedeniyle Deùil Daha Ziyade Olası
Anti-Rekabetçi Davranıü Nedeniyle Kar-amaçlı Özel ûirket Olmuü Borsalar
Mutual Borsalardan Önemli Ölçüde Daha Fazla Düzenleme Gerektirecekler

D - POLøTøKA
1) MKB’larının Faaliyetlerine Politik Karıüım Artacaktır

2
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BORSALARIN ÖZELLEùMESø SONRASINA
øLøùKøN BAZI SORUNLAR


KAR-AMAÇLI ùøRKETE DÖNÜùME ÖZ-DÜZENLEME øLE UYUMLU OLABøLøRMø ?



KAR-AMAÇLI OLMAYAN BORSADA KAMU ÇIKARI ÖNCELøKLø AMAÇTIR . KAR-AMAÇLI
ÖZEL BORSANIN KAR AMACI øLE KAMU ÇIKARI ÇATIùABøLøR Mø ?



KAR-AMACI
VE TøCARø KAYGILAR BORSANIN DÜZENLEYøCø
ÜZERøNDE BOZUCU ETKø YARATIR MI ?



KAR-AMACI YÜKSEK DÜZENLEYøCø STANDARTLARIN KORUNMASI øLE ÇATIùIR MI ?



ÖZEL BORSA ÇIKAR ÇATIùMALARINI NASIL MøNøMøZE VE ELøMøNE EDEBøLøR ?



ANTø-REKABETÇø UYGULAMALAR VE GELøùMELERE NEDEN OLABøLøR Mø ?



KAR-AMAÇLARI FøYATLARI YÜKSELTøCø VE ÜRETøMø DÜùÜRÜCÜ ETKøYE NEDEN
OLABøLøR Mø ?



KAR-AMAÇLI ÖZEL BORSALAR KAMUSAL POLøTøKALARIN øZLENMESøNDE ENGELLEYøCø
BøR KONUMA GEÇEBøLøRLER Mø ?



KAR-AMAÇLI ÖZEL BORSALAR DAHA ÇOK AùIRI FøNANSAL RøSK Mø ALIRLAR ?



DARALAN VE SIKIùAN GELøR OLANAKLARI NEDENøYLE YARATILABøLEN GELøRLER ÖZELAMAÇLI BORSANIN YAùAMASINI SAöLAYABøLøR Mø ?



GELøR YETERSøZLøöø YETERSøZ YATIRIMA NEDEN OLABøLøR Mø ?



YABANCILAR TARAFINDAN ELE GEÇøRøLME POLøTøK SONUÇLAR YARATABøLøR Mø ?

SORUMLULUKLARI

3
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BORSALARIN ÖZELLEùMESø SONRASINA
øLøùKøN BAZI SORUNLAR
ÇARE NEREDE ?
 KARAR SÜRECøNDE DAHA FAZLA ùEFFAFLIK , DAHA FAZLA KAMU OYU øLE
DANIùMA
 KARAR SÜRECøNøN ÖNCEDEN BELøRLENMøù KURALLARA VE PROSEDÜRLERE
UYGUNLUöU
 KARAR SÜRECø VE YÖNETøM KURULUNDA DAHA FAZLA ÇIKAR TARAFLARININ
VE PAZARIN ÖNEMLø OYUNCULARININ TEMSøLø
 BORSALARA AøT BAZI DÜZENLEYøCø YETKøLERøN KAMU OTORøTESøNE DEVRø
 YATIRIM AMAÇLI TEùVøKLER

4
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TÜRKøYE NEREYE ?



GENEL BAKIù



HANGø KURUMLAR OLACAK ?



BORSALAR STRATEJøSø NE OLACAK ?



BAZI ÖN KOùULLAR



KURUMLARIN SAHøPLøöø NE OLACAK ?



øMKB’Yø NEDEN ÖZELLEùTøRMEK øSTøYORUZ ?



øMKB’Yø ÖZELLEùTøRøRKEN NEYø ÖZELLEùTøRøYORUZ ?



øMKB’NøN KAMU TÜZEL KøùøSø OLARAK SÜRMESø



øMKB’NøN KAR-AMAÇLI BøR ùøRKETE DÖNÜùÜMÜ



øMKB’NøN YÖNETøMø

5
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GENEL BAKIù


SORUN øMKB’NøN ÖZELLEùTøRøLMESø Mø ?
HAYIR
SORUN: SERMAYE PIYASALARøNDAKø øKøNCøL PøYASALARIN KURUMSAL YAPISININ VE
YAKLAùIMIN YENøDEN YAPILANDIRILMASI



HANGø KURUMLAR OLACAK ?



KURUMLARIN SAHøPLøöø NE OLACAK ?



KURUMLARIN YÖNETøMø NE OLACAK ?



KURUMLARIN BøRBøRLERø KARùISINDAKø DURUMLARI VE øLøùKøLERø NE OLACAK ?



DÜZENLEME VE ÖZ-DÜZENLEMENøN YAPISI VE SINIRLARI NE OLACAK ?



ÖZELLøKLE øMKB’YE BAKIù AÇISI DEöøùECEK Mø ?



GELECEöø PLANLAMANIN YÖNÜ NEREYE DÖNÜK OLACAK ?


GELøùMøù PøYASALARIN UYDUSU MU ?



BÖLGESEL BøR YAPININ ÖNCÜSÜ MÜ ?

6
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HANGi KURUMLAR OLACAK ?

KURUMLARIN TÜR , NøTELøK VE YAPISINI ùU ÜÇ TEMEL SORU BELøRLEYECEK :


BORSALAR STRATEJøSø NE OLACAK ?



PøYASADAKø DøKEY VE YATAY ENTEGRASYON SORUNUNA NASIL YAKLAùILACAK ?



PøYASA NE ÖLÇÜDE REKABETE AÇIK OLACAK ?

øKøNCøL PIYASALARIN KURUMSAL YAPISINI


ORGANøZE BORSALAR



BORSA DIùI TEùKøLATLANMIù PøYASALAR



TAKAS , SAKLAMA VE DøöER DESTEK KURUMLAR OLUùTURMAKTADIR

7
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BORSALAR STRATEJøSø NE OLACAK ?
ÖNCELøKLE DÜNYADAKø GELøùMELERø VE TRENDLERø GÖZETEREK MENKUL KIYMETLER BORSASI
STRATEJøSø OLUùTURMAK GEREKLø
OLUùTURULMAZ øSE NE OLUR ?


BORSA OLUùTURMA øùø TEKNøK øù OLMAKTAN ÇIKAR GÜNLÜK POLøTøK KARIùIMA AÇIK HALE GELøR



GÜCÜ YETEN HERKES GENEL STRATEJøNøN PARÇASI OLMADAN BORSA KURDURMAYA YADA
KURMAYA KALKAR



GÜNLÜK YAùAMDA SøYASET DIùI ( SøYASET ÜSTÜ DEöøL ) KALMASI GEREKEN SERMAYE PøYASALARINI
SøYASETøN ORTASINA øTER



BU STRATEJø TEK BAùINA SPK TARAFINDAN OLUùTURULABøLøR Mø / OLUùTURULMALI MI ? HAYIR



BU STRATEJøYø OLUùTURURKEN CEVAPLANMASI GEREKEN OLASI SORULAR ?





Türkiye’nin kaç borsaya gereksinimi vardır ?



Hangi borsa hangi araçlarda ihtisaslaúmaldır ?



Artık önemi kalmamıú olsa bile bu borsaların merkezleri nerede olmalı ?



Bu borsaların hukuksal örgütlenme tarzı ne olmalıdır ?



Bu borsaların geliúmesi hangi strateji içinde olacak ?



Türkiye’de piyasanın boyutu dünyadaki geliúmeler ile birlikte ele alındı÷ında birden çok borsa
anlamlı mı ?



Piyasadaki dikey ve yatay entegrasyon konusundaki tercih ne olmalı ?

øKøNCøL PøYASALAR STRATEJøSø SONUNDA TÜM TARAFLARIN KATILIMIYLA OLUùTURULUR VE POLøTøK
KARAR SÜRECø øLE YAùAMA KAVUùUR

18
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BAZI ÖN KOùULLAR



øMKB VE TAKASBANK BAùTA OLMAK ÜZERE PøYASALAR VE KURUMLARA ÖZEN
GÖSTERMEK GEREKLøDøR



GENELDE SERMAYE PøYASALARI , ÖZELDE øMKB SPK , øMKB YÖNETøMø , ARACI
KURUMLAR , BANKALAR , HALKA AÇIK ùøRKETLER , YERLø VE YABANCI YATIRIMCILAR
VE HATTA TÜRK TOPLUMUNUN ORTAK BøR ESERøDøR



BORSALARIN DÜZENLEYøCø BøR ÖRGÜT OLMAKTAN ÇOK BøR ALIM-SATIM MEKANI
OLDUöU KABUL EDøLMELøDøR



SERMAYE PøYASALARI VE øMKB’NøN DEVLETE PARA TRANSFER EDEN , ADINA KAYNAK
TOPLAYAN BIR KURUM OLMADIöI ANLAùILMALIDIR



SERMAYE PøYASALARININ HIZLA GELøùTøöø VE DEöøùTøöø VE BU NEDENLE YASAL ALT
YAPININ BU GELøùMELERE KOùUT OLARAK SÜREKLø YENøLENMESø GEREKTøöø KABUL
EDøLMELøDøR



BORSALARIN ÖZELLEùMESøNøN DÜZENLEME YAPI VE
DÜZENLENMESø VE DAöITIMINI GEREKTøRDøöø BøLøNMELøDøR

YETKøLERøNøN

YENøDEN

9
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KURUMLARIN SAHøPLøöø NE OLACAK ?


PIYASADA TEK TøP BøR SAHøPLøK YAPISI MI OLMALI ?

-

HAYIR

-

SPKn. øKøLø VE KATI BIR YAPI ÖNGÖRÜYOR . KANUNUN DEöøùMESI VE ESNEK BøR
MODEL GETøRøLMESI GEREKLø



SAHøPLøK YAPISININ NE OLACAöI POLøTøK BøR TERCøH



øMKB øÇøN ÖZEL ùøRKETE DÖNÜùME TEK VE ZORUNLU BøR SEÇENEK Mø ?

HAYIR . NE ZORUNLU NE DE TEK SEÇENEK




øMKB SAHøPLøöøNDE SEÇENEKLER


KAMU TÜZEL KøùøLøöø



ÜYE- SAHøPLø ( MUTUAL ) BøR ùøRKET



ÜYE VE MÜùTERø-SAHøPLø BøR ùøRKET



KAR-AMAÇLI
YATIRIMCI-SAHøPLø
(DEMUTUALIZATION )

ÖZEL

BøR

ùøRKETE

DÖNÜùME

TAKASBANK’IN SAHøPLøöø SORUNU


MEVCUT SAHøPLøK YAPISI



øMKB’DEN AYRILARAK ÖZELLEùME
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øMKB’Yø NEDEN ÖZELLEùTøRMEK
øSTøYORUZ ?
 ÖZELLEùTøRME GELøRø Mø ?
 øMKB’Yø FøRMA OLARAK ETKøNLEùTøRMEK Mø?
 YENø BøR KøT YARATMAK / YADA ZATEN OLAN BU STATÜSÜNÜ ùøRKETE
DÖNÜùTÜREREK KAMUSAL KISITLARI DOLANMAK MI ?
 DÜNYADAKø GELøùMELERE øMKB’NøN DAHA KOLAY VE ÇABUK ADAPTE
OLABøLMESø Mø ?
 YENøLøK YAPABøLME GÜCÜNÜ ARTIRMAK VE øYøLEùTøRMEK Mø ?
 YABANCI BORSALAR VE YABANCI PøYASALARLA øùBøRLøöø VE BÜTÜNLEùMEYø
KOLAYLAùTIRMAK MI ?
 MODAYA UYMAK MI ?
 YOKSA BUNLARDAN BøRKAÇI BøRDEN Mø ?
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øMKB’Yø ÖZELLEùTøRøRKEN NEYø
ÖZELLEùTøRøYORUZ ?
 MENKUL KIYMET BORSASI NEDøR ?
MULHERIN-NETTER-OVERDAHL ( 99 ) MKB’NI FøNANSAL ARAÇLARDA
PAZAR YARATAN BøR FøRMA OLARAK TANIMLIYORLAR
MACEY – HANDA ( 990 ) MKB’LARINI ÇOK SAYIDA ÜRÜN SUNAN
FøRMALAR OLARAK GÖRÜYORLAR
 BORSALAR NE ÜRETøRLER ?
 BORSALAR FøNANSAL BøLGø ÜRETøRLER
 BORSALAR FøYAT ÜRETøRLER
 BU FøYAT SADECE BORSALAR øÇøN DEöøL EKONOMøNøN TÜMÜ VE
DøGER SEKTÖRLER øÇøN DE ÖNEMLø . BøR PUSULA øùLEVø GÖRÜYOR .
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øMKB’Yø ÖZELLEùTøRøRKEN NEYø
ÖZELLEùTøRøYORUZ ?
 MKB’LARININ øùLEVLERø NELERDøR ?
Kitch (996) borsaların iúlevlerini 8 baúlık altında toplamaktadır :
1) Alım-satım kurallarını koymak ve bunları deùiütirmek ,
2) Karüı tarafın ödememe riskine karüı koruma,
3) úfa ( settlement) sürecini saùlamak
4) Kalabalıkları cezbetmek,
5) Objektif bir raporlama mekanizmasını desteklemek,
6) Pazarı geliütirmek,
7) Üyelerinin pazarı geliütirme ve desteklemeleri için müüevvikler
yaratmak,
8) Yeni teknolojiyi adapte etmek .
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O HALDE øMKB’Yø ÖZELLEùTøRøRKEN NE
ÖZELLEùøYOR ?


MENKUL KIYMET BORSASI OLARAK øùLEVLERø



BøNA YATIRIMI



MAKøNE-TEÇHIZAT YATIRIMI



YARATTIöI PAZAR



GELECEKTEKø GELøRLERø



BøLGø ÜRETME GÜCÜ



TEKELCø KONUMU



DÜZENLEME YAPMA VE KURAL KOYMA GÜCÜ



DENETøM YAPMA GÜCÜ



REKABETø ETKøLEYEBøLME GÜCÜ



PøYASALARDA YENøLøK YAPMA YETøSø
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øMKB’NøN KAMU TÜZEL KøùøSø OLARAK
SÜRMESø
BU OLASI BøR SEÇENEK Mø ? EVET
KÖTÜ BøR SEÇENEK Mø ? HAYIR
BUNU SEÇERSEK DEöøùøM DE GEREKLø
BU SEÇENEK NELERø GEREKTøRøYOR ?


øMKB’NøN YÖNETøM KURULUNUN YAPISININ , SAYISININ VE SEÇøM ùEKLøNøN DEöøùMESø



SAYICA DAHA BÜYÜK .



DAHA FAZLA TARAFI øÇERMELø


DEöøùIK TøPTE VE BÜYÜKLÜKTE ÜYELERøN DENGELø BøR TEMSøLø



KOTE ùøRKETLERøN TEMSøLø



BLUE-RøBBON GURUPÇA ÖNERøLECEK ADAYLAR ARASINDAN BAöIMSIZ ÜYE SEÇøMø



YK øÇøNDEN øCRA KOMøTESø SEÇøMø



øMKB’NøN BAùKANININ SEÇøM TARZININ DEöøùTøRILMESø


BEù YILLIK GÖREV SÜRESøNøN KORUNMASI



BLUE-RIBBON GURUBUN ÖNERECEöø ÜÇ YADA DÖRT ADAY ARASINDAN øMKB YK’CA
SEÇøMø



YK’NUN KENDø øÇøNDEN BøR ÜYEYø AöIRLIKLI OY øLE SEÇMESø VE BU SEÇøME BAKANCA
ONAY VERøLMESø



YK’NUN AöIRLIKLI OYLAMA øLE BELøRLEYECEöø ÜÇ ADAY ARASINDAN BAKAN YADA
ÜÇLÜ KARARNAME øLE ATANMASI
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øMKB’NøN KAMU TÜZEL KøùøSø OLARAK
SÜRMESø
 øMKB’NøN HESAP VERMESøNøN YENøLENME VE øYøLEùTøRøLMESø
 øMKB’YE KAMU YÖNETøMøNIN YAKLAùIMININ DEöøùMESø
 øMKB VERGø DAøRESø Mø ?
 øMKB MAL MÜDÜRLÜöÜ MÜ ?
 øMKB’NøN MAL VARLIöININ KORUNMASI
 øMKB BAöIù VE HAYIR KURUMU MU ?
 øMKB’NøN PARASI KAMU ÖZELLøKLE DE BU MAL VARLIöINI
KORUMAKLA GÖREVLø DÜZENLEYøCø / DENETLEYøCø
OTORøTE TARAFNDAN KULLANILMALI MI ?
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øMKB’NøN KAR-AMAÇLI BøR ùøRKETE
DÖNÜùÜMÜ
AùAMA  SPKn.’UNDA GEREKLø DEöøùøKLøKLERøN YAPILMASI ÖN KOùUL.9 SAYILI KHK
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALI
AùAMA 2 øMKB’NøN ANONøM ùøRKET OLMASI
SEÇENEK  HøSSELERøN TÜMÜ KAMUYA
SEÇENEK 2 HøSSE GURUPLARI YARATMA VE BUNLARIN DAöITIMI
AùAMA 3 KAMU HøSSELERøNøN ÖZELLEùTøRøLMESø




ÖZELLEùTøRMEYø KøM YAPACAK ?


ÖøB



SPK ?



øMKB’NøN KENDøSø ?



ÖZEL BøR KOMøTE ?

?

ÖZELLEùTøRME NASIL YAPILACAK ?


ÖZELLEùTøRME MEVZUATI MI ?



KAMU øHALE SøSTEMø Mø ?



ÖZEL BøR PROSEDÜR MÜ ?
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øMKB’NøN KAR-AMAÇLI BøR ùøRKETE
DÖNÜùÜMÜ
 øMKB TEK BøR GURUBUN KONTROLÜNE GøRMELø Mø ?
 SERMAYE PIYASASI øLKE VE KURALLARI øLE SÜREKLø
ÇATIùAN ,
CORPORATE GOVERNANCE øLKELERøNE UYMAYAN GURUPLAR BORSADA
HøSSEDAR OLMALI MI ? BU TøP BøRKAÇ GURUBUN BøRLEùEREK BORSADA
HAKøM ORTAK OLMALARINA øZøN VERøLMELø Mø ?
 øMKB YABANCILAùABøLøR Mø ? YABANCILAùMALI MI ?
 VE ÖNEMLø BøR KONU : BANKALAR VE ARACI KURUMLARDA OLDUöU GøBø
øMKB A.ù’DE HøSSE DEVøRLERø KAMU OTORøTESøNøN ÖN øZNøNE BAöLI
OLMALI MI ?

AùAMA 4

øMKB A.ù.’NøN HøSSELERøNøN BIR KISMININ HALKA ARZI VE
BORSAYA KOTASYON
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øMKB’NøN YÖNETøMø
 JEFFREY GARTEN ( 200 )’IN DEYøMøNø KULLANIRSAK “øMKB SIRADAN
HERHANGø BIR ùøRKET OLMAMALIDIR”
 YÖNETøM KURULU øMKB’NøN HUKUKSAL
ÖZELLEùTøRME BøÇøMø øLE YAKINDAN øLGøLø

ÖRGÜTLENME

TARZI

VE

 øMKB’NøN KAR-AMAÇLI ÖZEL ùøRKETE DÖNÜùMESøNDEKø MODELø DE
YÖNETøM TARZI VE YÖNETøM KURULU BøÇøMø ÜZERøNDE BELøRLEYøCø BøR
ETKEN
 SERMAYESø GURUPLARA AYRIùTIRILMIù MODELDE GURUPLARIN YÖNETøM
KURULUNDA TEMSøLø GEREKLø
 KAR-AMAÇLI ùøRKETE DÖNÜùTÜRÜLEREK ÖZELLEùTøRøLMøù OLSA BøLE øMKB
BAùKANI BLUE-RIBBON GURUBUN ÖNERECEöø ÜÇ YADA DÖRT ADAY
ARASINDAN øMKB YK’CA SEÇøLMELøDøR
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øMKB’NøN ùøRKETLEùMESø – BøR MODEL
ÖNERøSø

 GøRøù
 SERMAYE YAPISI
 øMKB’NøN YÖNETøMø
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GøRøù


ÜYE- SAHøPLø ( MUTUAL ) BøR ùøRKETE DÖNÜùME ùøRKETLEùMEDEN BEKLENEN
YARARLARI SAöLAMAZ



øMKB KAR- AMAÇLI YATIRIMCI-SAHøPLø ÖZEL BøR ùIRKETE DÖNÜùMELøDøR



FRANKFURT MODELø BAùARILIDIR VE BU MODEL BøR FøKøR VEREBøLøR . ùøRKET HALøNE
DÖNÜùMENøN øLK AùAMASINDA FRANKFURT BORSASININ




% 2 øNE DEUTSCHE BANK



% 8 øNE DRESDNER BANK



% 5 øNE COMMERZBANK



%0 UNA HER FEDERAL
BORSALARI



% 9 UNA ARACI KURUMLAR BøRLøöø



%56 SINA DA BÜYÜK KISMI BANKALAR OLMAK ÜZERE DøöER KÜÇÜK
YATIRIMCILAR SAHøP øDøLER

BÖLGEDE BøRER TANE OLAN MENKUL KIYMET

MODEL øMKB’NøN KAMU – SPK –øMK YÖNETøMø-ARACI KURUMLAR – KOTE ùøRKETLERYATIRIMCILARIN ORTAK ESERø OLDUöUNA DAYANIYOR
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SERMAYE YAPISI
)

øMKB’NøN NET VARLIK BøRøKøMø DEöERLEME YAPILARAK SERMAYEYE DÖNÜùTÜRÜLÜR

2)

BELøRLENEN SERMAYE



% 5’i A Grubu



% 5 ‘i B Grubu



% 0’u C Grubu



% 5 ‘i D Grubu



% 55 ‘i E Grubu OLARAK GURUPLARA AYRILIR

3)

SERMAYENøN ;



A GURUBU GEÇMøù 5 YILLIK DÖNEMDE HøSSE SENEDø PøYASASINDA YAPTIKLARI øùLEM
HACMøNE GÖRE øMKB ÜYELERøNE BEDELSøZ OLARAK



B GURUBU
øLERøDE ELøNDEN ÇIKARMAMAK / SATMAMAK KAYDIYLA TSPAKB’NE
BEDELSøZ OLARAK



C GURUBU BORSADAKø GEÇMøù 5 YILLIK DÖNEMDEKø øùLEM HACøMLERøNE GÖRE øMKB’YE
KOTE HALKA AÇIK ùøRKETLERE BEDELSøZ OLARAK
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SERMAYE YAPISI


D GURUBU HALKA VE KÜÇÜK YATIRIMCIYA SATILARAK ÖZELLEùTøRMEK AMACIYLA
KAMUYA



E GURUBU TÜRKøYE’DE KURULU BANKA , ARACI KURUM , SøGORTA ùøRKETø , ÖZEL
FøNANS KURUMLARI , YATIRIM ORTAKLIKLARI GøBø MALø KURUMLARA SATILARAK
ÖZELLEùTøRøLMEK AMACIYLA KAMUYA VERøLMELøDøR .



øKøNCøL PøYASADA A GURUBU HøSSELER YALNIZCA øMKB ÜYELERø ARASINDA ; C
GURUBU HøSSELER SADECE øMKB’YE KOTE ùøRKETLER ARASINDA ALINIP
SATILABøLMELøDøR .



D VE E GURUBU HøSSELER øMKB’NøN ùøRKET HALøNE DÖNÜùTÜRÜLMESøNDEN øTøBAREN
6 AY øÇøNDE EN YÜKSEK FøYATI VERENE AÇIK ARTIRMA øLE ÖZELLEùTøRME MEVZUATI
ÇERÇEVESIøNDE SATILMALIDIR .



6 AYLIK SÜRE MUTLAK OLMALI VE UZATILMAMALIDIR . BU SÜRE øÇøNDE ÖZELLEùTøRME
YAPILAMAZ øSE D VE E GRUBU OLARAK AYRILMIù HøSSELER, A VE C GURUBUNDAKø
KURUMLARA YUKARIDAKø ESASLARA GÖRE BEDELSøZ OLARAK VERøLMELøDøR .



øLK SATIù AùAMASINDA BIR GERÇEK YADA TÜZEL KøùøNøN øMKB’DE DOöRUDAN YADA
DOLAYLI OLARAK % 5 DEN FAZLA PAY SAHøBø OLMASINA øZøN VERMEMEK GEREKøR .



TAKASBANK
OLMAMALI

øMKB KENDøSøNDE HøSSEDAR OLDUöU SÜRECE øMKB’DE HISSEDAR
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øMKB’NøN YÖNETøMø


YÖNETøM KURULU KAÇ KøùøDEN OLUùMALI ?

BU SAYI øMKB’NøN YÖNETøM MODELøNE DAYANIYOR


HANGø MODEL OLURSA OLSUN øMKB BAùKANI YÖNETøM KURULUNDA DOöAL ÜYE OLARAK GÖREV
YAPMALI .



YÖNETøM KURULU BAùKANLIöI øLE øMKB BAùKANLIöI BøRBøRøNDEN AYRILMALI .



øMKB BAùKANI BLUE-RIBBON GURUBUN ÖNERECEöø ÜÇ YADA DÖRT ADAY ARASINDAN øMKB YK’CA
SEÇøLMELøDøR



øZMøR VADELø øùLEM BORSASINDA OLDUöU GøBø SPK YK’NA ÜYE GÖNDERMEMELø . BU SPK’NIN
DÜZENLEYøCø DENETLEYøCø øùLEVø øLE ÇATIùIYOR .



MODEL  - DAR MODEL :


YÖNETøM KURULU SAYICA KÜÇÜK



7 KøùøLøK BøR YK



A VE C GURUBU HøSSELER TEMSøLEN BøRER ÜYE .



A VE C GURUBU ÜYELERø ; A VE C GURUBU HøSSELER GENEL KURULU TARAFNDAN AöIRLIKLI (
2/3) OYLA ADAY GÖSTERøLEN ÜÇER ADAY ARASINDAN GENEL KURULCA SEÇøLøR . YK’NA
SEÇøLEN A VE C GURUBU ADAYLARI AYNI SERMAYE GURUBUNA AøT OLAMAZLAR .



4 ÜYE GENEL KURULCA HøSSEDARLAR YADA HøSSEDAR TEMSøLCøLERø ARASINDAN SEÇøLøR .



øMKB BAùKANI DOöAL ÜYEDøR VE YK BAùKANI OLMAMALIDIR .
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øMKB’NøN YÖNETøMø



MODEL 2 - GENøù MODEL




YÖNETøM KURULU SAYICA BÜYÜK VE YK øÇøNDEN øCRA KOMITESI SEÇøLMESøNE DAYANIYOR .



GÜNLÜK BAZI øùLER øCRA KOMøTESøNE DEVREDøLøYOR .



YK SEYREK ; øCRA KOMøTESø SIK TOPLANIR .



YK BAùKAN DAHøL 5 Køùø .

YK’UNA


A VE C GURUBU ÜYELERø TEMSøLEN 3 ER ÜYE



BLUE-RIBBON KOMøTENøN ÖNERECEöø ADAYLARDAN 2 BAöIMSIZ ÜYE



HøSSEDARLAR YADA HøSSEDAR TEMSøLCøLERø 6 ÜYE
GENEL KURULCA DAR MODELDEKø øLKELELER GÖZETøLEREK SEÇøLøR .



øCRA KOMøTESø øMKB BAùKANI , A VE C GURUBUNU TEMSøLEN BøRER ÜYE øLE GENEL
KURULCA SEÇøLEN ÜYELERDEN BøRøSøNDEN OLUùUR . SEÇøMø YK YAPAR VE SEÇøMDE
AöIRLIKLI OY (  OLUMLU OY ) ARANIR .



YK BAùKANI VE BLUE-RIBBON GURUPÇA ÖNERøLEN BAöIMSIZ ÜYELER øCRA KOMøTESøNE
GøREMEZLER .
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TAKASBANK

 TAKASBANK VE øùLEVLERø
 TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME STRATEJøSø
 TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME MODELø
 YAKLAùIM
 SERMAYE YAPISI
 YÖNETøM
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TAKASBANK VE øùLEVLERø


ENTEöRASYON øùLEVø


PøYASADA YATAY ENTEGRASYON SAöLIYOR



PøYASADA DøKEY ENTEöRASYONU ÖNLÜYOR



BU YAPI DOöRU VE ÇAöDAù GELøùøME UYGUN



TAKAS øùLEVø



SAKLAMA øùLEVø



PøYASA OLUùTURMA øùLEVø





SÜRMESø GEREKEN BøR øùLEV

KAYIT MERKEZø øLE SONA ERECEK

GELECEKTE BU øùLEV DAHA ÖNEMLø OLACAK


MEVCUT øùLEV – PARA PøYASASI



POTANSøYEL øùLEVLER
 KOTE ùøRKETLERARASI PARA PøYASASI
 MERKEZ BANKASI PARA PøYASALARININ DEVRø

0 Nisan 2003

37

79

TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME
STRATEJøSø
 øMKB’NøN ALT KURULUùU OLARAK øMKB øLE BøRLøKTE
 øMKB’DEN AYRILARAK AYRICA
 BU MODEL DAHA UYGUN- YATAY ENTEöRASYON NEDENøYLE
 ZAMANLAMA
 øMKB’DEN ÖNCE
 øMKB’DEN SONRA
 TERCøHøM øMKB’DEN ÖNCE ÖZELLEùME
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TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME
MODELø
YAKLAùIM
 TAKASBANK MÜùTERø-SAHøPLø BøR MODEL øLE ÖZELLEùTøRøLMELø
 TAKASBANK’IN BELøRLø BøR KISMI ( % 5 ) ÖZELLEùTøRME SONRASI
HALKA ARZEDøLEBøLøR
 TAKASBANK HALKA ARZ SONRASI BORSAYA KOTE EDøLEBøLøR
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TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME
MODELø
SERMAYE YAPISI






HøSSE GURUPLARI


A GURUBU HøSSELER TSPAKB’NE



B GURUBU HøSSELER TBB ( TÜRKøYE BANKALAR BøRLøöø )’NE



C GURUBU HøSSELER BORSA ÜYESø ARACI KURUMLARA



D GURUBU HøSSELER BORSA ÜYESø BANKALARA



E GURUBU HøSSELER BORSAYA KOTE HALKA AÇIK ùøRKETLERE



F GURUBU HøSSELER HALKA ARZ YOLUYLA BøREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCILARA

GURUPLARIN PAYLARI


A VE B GURUBU DEVREDøLEMEZ HøSSELER OLUP % 0.5 GøBø SEMBOLøK OLMALIDIR



C VE D GURUBU HøSSELER % 30 ‘ AR ORANDA



E GURUBU % 25 ORANINDA

KISITLAR


C,D,E GURUBU HøSSELER
DEöøùTøREBøLMELøDøR



BøR SERMAYE GURUBU DOöRUDAN YADA DOLAYLI BANKADA % 5’øN ÜZERøNDE PAY SAHøBø
OLMAMALIDIR



øMKB PAY SAHøBø OLMAMALIDIR . øMKB PAYLARINI A VE B GURUBUNA DOöRUDAN ; C,D,E
GURUPLARINA DA SON ÜÇ YILDAKø øùLEM HACøMLERøNE GÖRE BEDELSøZ OLARAK
DEVRETMELøDøR

SADECE

O

GURUPTAKø

KURUMLAR

ARASINDA

0 Nisan 2003

EL

40

TAKASBANK’IN ÖZELLEùTøRøLME
MODELø
YÖNETøM


YÖNETøM KURULU 9 Køùø OLMALI



YÖNETøM KURULUNDA A,B,C,D,E GURUPLARI BøRER ÜYE øLE TEMSøL EDøLMELø



GURUP TEMSøLCøLERø GURUP GENEL KURULLARINDA AöIRLIKLI OY ( 2/3 ) øLE SEÇøLEN 2
ADAY ARASINDAN GENEL KURULCA AöIRLIKLI OY ( EN AZ % 5 ) øLE SEÇøLMELø



2 TANE BAöIMSIZ ÜYE SEÇøLMELø . BAöIMSIZ ÜYELER BLUE-RIBBON GURUBUN
ÖNERECEöø 4 ADAY ARASINDAN GENEL KURULCA SEÇøLMELø



GENEL MÜDÜR DOöAL ÜYE



SPK øSE TTK M.275’E GÖRE ÜYE GÖNDERMEMELø



øMKB BIR ÜYE GÖNDERMELø ANCAK BU NORMAL ÜYE OLMALI



AYNI ANDA BIR SERMAYE GURUBU BøRDEN FAZLA ÜYEYE SAHøP OLMAMALI



YÖNETøM KURULU ÜYELøöø 2 YIL SÜRELø OLMALI VE BIR SERMAYE GURUBU EN FAZLA
øKø DÖNEM ÜST ÜSTE YÖNETøM KURULUNA ÜYE GÖNDEREBøLMELøDøR



EN FAZLA øKø DÖNEM GÖREV YAPMA BAöIMSIZ ÜYELER øÇøN DE GEÇERLø OLMALI
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KOBø BORSALARI
 DÜNYADAKø BORSALARIN KONSOLøDE OLMA EöøLøMøNE TERS DÜùÜYOR
 MKB’NIN KOBøLER øÇøN SÜREKLø , UCUZ VE UYGUN KAYNAK YARATMA
ORTAMI SAöLAYACAöI øNANCI GERÇEKÇø DEöøLDøR
 MKB’LARI
ùøRKETLER
KESøMøNDEKø
STANDARTLARI
YÜKSELTEN
KURUMLARDIR . KOBø BORSALARI PøYASALARDA STANDARTLARI AùAöIYA
ÇEKECEK
 SERMAYE PøYASALARININ VE BORSALARIN MøNøMUM STANDARTLARI
BORSALARI KOBøLER øÇøN MALøYETLø BøR FON KAYNAöI HALøNE GETøRøR
 SERMAYE PøYASALARINA YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE
ARTIRACAK

POLøTøK KARIùIMI

 KOBø’LERøN FøNANSMAN GEREKSøNøMøNø UCUZ VE ETKøN KARùILAMANIN
YOLU ÖZEL AMAÇLI BANKALAR VE FøNANSMAN MODELLERøDøR
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øSTANBUL ALTIN BORSASI

 øAB’NøN øùLEVLERI GENøùLETøLEBøLøR
 MERKEZ BANKASI DÖVøZ PøYASALARøNøN øAB’YE DEVRø
 øAB’DE DÖVøZ VADELø PøYASALARI AÇILMASI
 BU øùLEVLERLE BøRLøKTE ADI “ øSTANBUL KIYMETLø MADEN VE
DÖVøZ BORSASI “ OLARAK DEöøùTøRøLEBøLøR
 øAB , øMKB’DEKøNE BENZER BøR MODEL øLE ÖZELLEùTøRøLEBøLøR
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BLUE-RIBBON KOMøTE
 GARTEN (200)’DEN ALDIöIM øLHAM øLE SERMAYE PøYASALARINDA BøR
BLUE-RIBBON KOMøTE KURULMASININ YARARLI OLDUöUNU DÜùÜNÜYORUM.
 BU KOMøTE HEM PAZARDAKø ÇIKARLARI UZLAùTIRILACAK DEöøùøK
TARAFLARI HEM DE PøYASADAKø AKøL øNSANLARI , PøYASALARDA GEÇMøùTE
EMEK VERMøù KøùøLERI BøRARAYA GETøRECEKTøR .
 KOMøTE ÇATIùAN ÇIKARLARI ORTAK BøR PLATFORMA GETøRECEKTøR .
 KOMøTE
PøYASALARIN
GELECEöøNE
øLøùKøN
OLUùTURULMASINDA DENGELø VE KURUMSAL BøR
GÖRECEKTøR .

POLøTøKALARIN
DANIùMA øùLEVø

 KOMøTE BORSA YÖNETøMøNE BAöIMSIZ ÜYE ADAYLARI VE BORSA BAùKAN
ADAYLARI ÖNERME GøBø øùLEV øLE PøYASALARIN KURUMSALLAùMASINA
KATKIDA BULUNACAKTIR .
 KOMøTE AöIRLIKLI OYLA ( 2/3 YADA 3/4 GøBø ) KARAR ALMALIDIR
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BLUE-RIBBON KOMøTE
 KOMøTE KøMLERDEN OLUùABøLøR ?
 HERKESøN BøR LøSTESø OLABøLøR . ANCAK SIRF TARTIùMAYA AÇMAK
øÇøN BENøM ÖNERøM KOMøTENøN ùU KøùøLERDEN OLUùABøLECEöøDøR ;
 HAZøNE ESKø MÜSTEùARLARI
 øMKB ESKø BAùKANLARI
 SPK ESKø BAùKANLARI
 MERKEZ BANKASI ESKø BAùKANLARI
 TSPAKB ESKø VE MEVCUT BAùKANLARI
 TBB ESKø VE MEVCUT BAùKANLARI
 TOBB BAùKANI
 øTO BAùKANI
 øSO BAùKANI
 TøSK BAùKANI
 TURMOB BAùKANI
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BLUE-RIBBON KOMøTE

 BORSAYA KOTE ùIRKETLERDEN EN FAZLA øùLEM HACMøNE SAHøP 5
ùøRKETøN YÖNETøM KURULU BAùKANLARI
 BORSADA HøSSE SENETLERø PAZARINDA EN FAZLA øùLEM HACMøNE
SAHøP 5 ARACI KURUMUN YÖNETøM KURULU BAùKANLARI
 BUNLARA øùÇø
EKLENEBøLøR

SENDøKALARI
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VE

MEDYADAN

DA

TEMSøLCø

46

Kaynaklar


Reena Aggarwal ( 2002 ) ; Demutualization and Corporate Governance of Stock Exchanges , Journal of
Applied Corporate Finance , Vol.5 , Spring



Bernard Black ( 2000 ) ; The Legal and Institutional Preconditions for Stock Markets : The Nontriviality of
Securities Laws , Stanford Law School Working Paper No 79 , January



Caroline Bradley (2002) ; Technology , Demutualisation and Stock Exchanges : The Case for Co-Regulation ,
University of Miami School of Law Woorking Paper , www.ssrn.com



John C. Coffee , JR. ( 2002 a) ; Competition Among Securities Markets : A Path Dependent Perspective ,
Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies Working Paper No. 92 , April



John C. Coffee , JR. ( 2002 b) ; Racing Towards the Top ? : The Impact of Cross-Listings and Stock Market
Competition on International Corporate Governance , Columbia Law School The Center for Law and
Economic Studies Working Paper No. 205 , May



Guido Ferrarini ( 998 ) Exchange Governance and Regulation : An Overview “ G, Ferrarini – Editor ;
European Securities Markets : The Investment Services Directive and Beyond , Kluwe Law International”
içinde



G.Ferrarini-K.J.Hopt-E.Wymeersch ( 2002 ) – Editors ; Capital Markets in the Age of Euro : Cross-Border
Transactions , Listed Companies and Regulation , Kluwer Law International



Jeffrey Garten (200) ; Big Board Shouldn’t Become Just Another Company , Business Week November 2



Oliver Hart- John Moore (996) ; The Governance of Exchanges : Members’ Cooperatives Versus Outside
Ownership , Oxford Review of Economic Policy , Vol.2 No.4



Susanne Kall ( 2002 ) ; Different Sock Exchange Interest Groups , “Ferrarini-Hopt-Wymeersh “ içinde Böl.0

0 Nisan 2003

47

84

Kaynaklar


Ali øhsan Karacan (  ) Menkul Kıymet Borsalarındaki Geliúmeler , Dünya 9 Mayıs 200



Ali øhsan Karacan ( 2 ) Takasbank Üzerine Bazı Düúünceler , Dünya 29 Mart 2002



Ali øhsan Karacan ( 3 ) IMKB’yi Ne Yapmalı ? , Dünya 7 ve 4 Haziran 2002



Roberta S. Karmel ( 2002 ) ; Turning Seats into Shares : Causes and Implications of Demutualization of
Stock and Futures Exchanges , Hastings Law Review ( www.ssrn.com )



Edmund W. Kitch ( 996 ) ; Competition Between Securities Markets : Good or Bad ? , “ Fidelis Oditah –
Editor ; The Future for The Global Securities Market – Legal and Regulatory Aspects Clarendon Press “
içinde



Ruben Lee (2000 ) ; What is an Exchange ? , Oxford University Press



Ruben Lee ( 2002 ) ; The Future of Securities Exchanges , Brookings-Wharton Papers on Financial
Services



J.R.Macey – H.Kanda ( 990 ) ; The Sock Exchange as a Firm : The Close Substitues for the New York and
Tokyo Stock Exchanges , Cornell Law Review , Vol.75



J.R.Macey-M. O’Hara (999 ) Regulating Exchanges and Alternative Trading Systems , Journal of Legal
Studies , January



J.H. Mulherin – J.M.Netter – J.A. Overdahl (99) ; Prices are Property : The Organization of Financial
Exchanges from a Transaction Cost Perspective , Journal of Law and Economics , Vol.XXXIV , October

0 Nisan 2003

48

Kaynaklar


Carmine di Noia ( 2002 ) ; Customer-controlled Firms : The Case of Financial Exchanges , “Ferrarini-HoptWymeersh “ içinde Böl.9



M.Obstfeld – A.M.Taylor ( 2002) ; Globalization and Capital Markets , NBER Working Paper 8846 , March



R.Rajan – L.Zingales ( 2003 ) ; Banks and Markets : The Changing Charecter of European Finance , NBER
Working Paper 9595 , March



Heiko Schmiedel ( 200 ) ; Technological Development and Concentration of Stock Exchanges in Europe ,
Bank of Finland Discussion Papers , 2-200



Benn Steil (2002) ; Changes in the Ownnership and Governance of Securities Exchanges : Causes and
Cosequences , , Brookings-Wharton Papers on Financial Services



Nora Szeles – Gabor Marosi (200 ) ; Isolation or Association ? : A Diffucult Choice for a Regional Exchange
– The Example of the Budapest Stock Exchange , Joseph de la Vega Prize , FESE and ECMI , March

0 Nisan 2003

49

85

Dr. M. ERCAN KUMCU
Tekfenbak A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Panel Yöneticisi
Ýzin verirseniz KOBÝ'lerin finansmaný konusunda ben de birkaç þey söylemek istiyorum.
KOBÝ'lerin finansman sorunu özel bir sorun deðil. Bütün makro ekonomik dengesizliklerden
gelen sorunlar var. Diðer þirketler nelerden þikayetçiyse, KOBÝ'lerde ondan þikayetçi. Bu
sorunlarýn üstesinden gelmek için birtakým ihtisas, sermaye piyasasý organlarý kurmanýn
ben yanlýþ olduðunu düþünüyorum. KOBÝ'lere yönelik banka kurmanýn da yanlýþ olduðunu
düþünüyorum. KOBÝ'lere mahsus bir borsa kurmanýn da yanlýþ olduðunu düþünüyorum.
ÝMKB'ye gelemeyen bir KOBÝ nasýl gelecek diðer tarafa. Bazý standartlardan taviz verdirerek
gelecek. Eskiden hatýrlarsýnýz 1960 - 1970'lerde bütün sektörler, kendi sektörlerine kredi
verecek banka kurulmasýný isterdi ve Türkiye de onlarýn hepsini kurdu. Denizcilere kredileri
Denizcilik Bankasý verdi, konutçulara Emlak Bankasý kredi verdi, turizmcilere Turizm
Bankasý kredi verdi. Þimdi yýl 2003, hiçbir tanesi yaþamýyor. Çünkü o bankalarýn
kurulmasýnýn sebebi tasarrufçunun parasýný tokatlamaktý. Sonunda devlet araya girdi,
paranýn kaybolmasý engellendi. Fakat müthiþ zararlar edildi. Dolayýsýyla küçük þirketlere
þöyle banka, küçük þirketlere þöyle borsa gibi yaklaþýmlarýn ben yanlýþ olduðunu
düþünüyorum. KOBÝ'lerin sorununa nasýl çözüm bulacaðýz. Sorun ortada, bunu kabul
etmemiz lazým. KOBÝ'lerin en büyük sorunu sermaye. Paralarý yok ya da varsa da þirketlerine
sermaye olarak koymak istemiyor. Bir standart KOBÝ bilançosunda - istisnalar olabilir kimse
üzerine alýnmasýn - 1 milyar lira sermaye 10 trilyon lira ciro, 20 trilyon lira gayriresmi ciro
ve 5 trilyon lira ortaklara borçlar. Kusura bakmayýn böyle bir þirket hiçbir bankadan kredi
alamaz. Dolayýsýyla burada hem yönetim sorunu var hem de bir yapý sorunu var. KOBÝ
87

dediðimiz kuruluþlarý biz yeniden yapýlandýrmak zorundayýz. Bunu yapacak olanlar
sahipleridir. Ne devlet bu þirketleri yeniden yapýlandýrabilir ne de onlar için kuracaðýmýz
banka ve borsalar. Bunlarý kendileri yapacaklardýr. Eðer enflasyon inmeden bunu yapmazlar
derseniz, o zaman enflasyon inmeden de parasýný þirketine sermaye olarak koymayan
insanlarýn þirketine kredi vermezler. Yoksa bugün doðru dürüst bilançosu olan bir KOBÝ
bankaya gitti de kredi mi almadý. Böyle bir örnek gösterebilir miyiz?
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SORU -CEVAP
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MUSTAFA YILMAZ - 1996 yýlýnda 5 milyon lira giriþ aidatý olarak ilk borsaya giren
benim. Þu anda borsanýn en eskisi benim. Sorum Sayýn Kumcu'ya. Bugünkü yönetim ne
hata yapmýþ da yeni bir model aranýyor? Ýkincisi, özelleþtirmeden bahsediliyor. ÝMKB
özeldir, arsasý Hazine'den alýnmýþtýr. Binalar Hazine adýna kayýtlý deðildir, ÝMKB adýna
kayýtlýdýr. Önce kamulaþtýrma yapýlmalý, ondan sonra özelleþtirme yapýlmalýdýr.
UÐUR BAYAR - Ben özelleþtirmelerde bir yerin iyi veya kötü yönetildiði için yapýldýðýný
zannetmiyorum. Devlet baþka iþler yapmayacaðý gibi borsacýlýk da yapmamasý gerekir diye
düþünüyorum. Yani akçeli iþ yapmamasý gerektiði kanaatindeyim. Yoksa ÝMKB son derece
iyi yönetiliyor. Borsa bu özerk kurumlar içinde gerçekten gerçekten özerkliðini koruyabilmiþ
nadir kurumlardandýr. Son yýllarda gelirlerine de el konmaya baþlandý, parasýný
koruyamýyor. Bugün iyi yönetiliyor, fakat kamu altýndayken yarýn iyi yönetilip
yönetilemeyeceðini garanti edemezsiniz.
BEDÝÝ ENSARÝ - Marbaþ Menkul Deðerler Yönetim Kurulu Baþkanýyým. 91 sayýlý kanun
hükmündeki kararnameyi tetkik etmeden özelleþtirmeye ilgili söylenecek þeyler eksik kalýr.
ÝMKB bir kamu tüzel kiþiliði. Ama asla bir KÝT deðil, asla bir BÝT deðil, olsa olsa belki bir
SÝT. Neden SÝT? Çünkü belli kýsmý kamu yetkisiyle donanmýþ, bu kamu yetkisiyle donanmýþ
olan kýsmý tekel niteliðinde ve siz bu tekel niteliðindeki þeyi devredemezsiniz. Anayasanýn
167. maddesine açýkça aykýrýdýr. Gider Anayasa Mahkemesinden döner. Siz deregülasyonu
saðlayarak, yetkiyi alýrsanýz o zaman beþ para etmez kimse almaz. Çünkü paralarýn büyük
bir kýsmý ona verilen yetki ile bu tescilden geldi. Nitekim o paralar da gitti. Benim sorum;
bu iþ para amaçlý, devlete kazanç için mi yapýlýyor? Eðer kazanç için yapýlýyorsa borsanýn
gayrimenkulleri var, iþtirakleri var satýlabilir. Eðer bunun dýþýnda biz borsanýn tümünü
özelleþtireceðiz, ilk önce devletleþtireceðiz, ondan sonra özelleþtirip satacaðýz deniyorsa
buna yasal imkan yok. Amaç bir özerkleþtirme mi? Borsanýn paralarýna el konmasýný
önlemek için onu daha özer bir kurum haline mi getirmek? Yoksa satalým da paralar gelsin
ise onun da izahýný yapalým bu uygun mudur? Hukuki bakýmdan uygun mudur?
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Prof. Dr. ÇELÝK KURDOÐLU - Ben burada bir mülkiyet tartýþmasý yapmayý
önermiyorum, olay mülkiyet deðildir. Olay kurumsal yönetim ilkelerini koymaktýr, bütün
toplumun çýkarlarýný korumasýný saðlamaktýr. Anlayýþ bunu yerleþtirmektir, yapýlmasý
gereken budur. Bu devlet için de gereklidir. Þirketin hissesini satýn aldýðým zaman o þirket
benim için para kazanmak zorundaysa, devlete vergi öderken de devletten ayný hizmeti
bekliyorum.
Doç. Dr. ALÝ ÝHSAN KARACAN - Burada anladýðýmýz kadarýyla ÝMKB'nin kâr amaçlý
þirket haline dönüþmesi tek seçenek deðil. Bunu bir kamu tüzel kiþisi olarak sürdürmek
mümkün. Burada kamu tüzel kiþisi dediðimiz zaman, kamunun tasarrufunda olan ÝMKB'nin
kendi adýna kayýtlý olsa dahi kamuya ait bir mal varlýðýndan, yetkiler topluluðundan
bahsediyoruz. Bunun yönetimini kýsmen üyeler kendisi seçer, baþkaný devlet atar. Bütün
bunlar kamu tüzel kiþisi olmasý vasfýný deðiþtirmiyor. Hatýrlarsanýz 1995 yýlýnda 558 sayýlý
kanun çýktýðý zaman borsalarýn kamu tüzel kiþiliðinden kamu kelimesi çýkartýlmýþtýr. Tüzel
kiþiliði olan kurumlardýr diye deðiþtirilmiþtir. Sadece borsanýn, ÝMKB'nin üzerinden
kamunun eline çekebilmek amacýyla çýkarýlmýþtý o kararname. Ondan sonra iptal edildi.
ÝMKB bir þirket haline dönüþtürülebilir ve satýlabilir. Hissedarlar konusundaki düþüncemi
biliyorsunuz. Yetkileri devretmeden, Sermaye piyasasý kanunu deðiþmeden, 91 sayýlý KHK
yürürlükten kaldýrýlmadan ÝMKB'nin ne þirketleþmesi ne de bu hisselerin bir baþkasýna
satýlmasý mümkün deðil. Yetkilerle bunu özel bir þirkete veremezsiniz. Türk Telekom
Komünikasyon Kurumunu' na sahip olduðu yetkileri GSM þirketlerinden birine verebilir
misiniz? Veremezsiniz. Demek ki oradan düzenleme yetkilerini alacaksýnýz. Piyasadaki
oyunun kurallarýný koyma, piyasa açma yani kamu otoritesi olmayan rekabet sorunu
yaratýlmayan yetkiler kalacak. ÝMKB ortak eser, bunu unutmamak lazým. SPK, devlet, aracý
kurumlar, halka açýk þirketler, yatýrýmcýlar hepsinin ortak eseri. Eðer sadece aracý
kurumlarýn eseri diye görürsek, resmi eksik görmüþ oluruz ve geçmiþte tekrarlanan bir sürü
yanlýþlarý tekrarlamýþ oluruz. ÝMKB özelleþmeli mi? Özelleþmek zorunda deðil. Kamu kiþisi
olarak da, tüzel kiþisi olarak da yönetimi, denetimi, hesap vermesi yeniden tanzim
edilebilir. Özelleþmesi gelir amacýyla mý? Hayýr. ÝMKB gelecekte gelir yaratacak bir kurum
deðil. Fiyatlar ve piyasa þartlarý açýsýndan baktýðýmýz zaman gelir yaratacak unsurlarý sýnýrlý
olacak. Özelleþtirme açýsýndan geliri ön plana koyarsak bir yere varamayýz diye
düþünüyorum.
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Prof. Dr. ÇELÝK KURDOÐLU - Yasanýn kendisine verdiði yetkiler elinden alýnýrsa geriye
bir þey kalmaz dediniz. Kesinlikle katýlmýyoruz. Bugün kendini ispatlamýþ bir kurumdur.
Yatýrým fonu denen bir hadise var. Özelin kurduðu yatýrým fonudur. Onlarýn iþlem gördüðü
yer borsadýr. Borsa da böyle bir yapýdan doðmaktadýr.
MEHMET ASLAN - Acaba tahtasý kapatýlmýþ olan hisse senetlerinden ellerinde olanlara
da ÝMKB özelleþtiði zaman bedelsiz hisse verilebilir mi?
YASEMÝN CANKURTARAN - (Deðer Menkul Deðerler Genel Müdürü)
Bugün burada ÝMKB'nin özelleþtirilmesinden bahsedilirken, bir konudan hiç bahsedilmedi.
ÝMKB kimindir? Ben bir profesyonel olarak bugün buraya gelirken, patronum özellikle þunu
sormamý söyledi. Neyi özelleþtirecekler? Bizim bugüne kadar ÝMKB'ye verdiðimizin
karþýsýnda bize ne verilecek? Sonuçta ÝMKB'nin teknolojisinden, , binasýna kadar bütün
aracý kurumlarýndýr. Biz olmasak ÝMKB yoktur. Halil Eroðlu'na bu konuda bir þeyi hatýrlatmak
istiyorum. Kesinlikle özelleþtirme þarttýr dediniz. Burada çeliþen bir nokta var. Bizim
yaptýðýmýz bir araþtýrma sonucu dünyadan bütün özelleþen borsalarýn gelirleri
özelleþtirmeden sonra artmýþtýr. Bizim giderlerimiz artacaktýr. Bunun garantörü kim
olacaktýr? ÝMKB'nin gelirlerinin % 83'ü bankalardan, % 17'si 119 adet aracý kurumdan
alýnan iþlem komisyonundan oluþmaktadýr. Özelleþtikten sonra bir lisans hakký mý
satýlacaktýr, fescilin yapýlmasý hakký da satýlacak mýdýr?
HALÝL EROÐLU - ÝMKB'nin gelirinin % 83'lük kýsmý yüksek enflasyon ve tek alýcý
sermaye piyasalarýnda devlet olduðu için devlet kaðýdý. Bütün gelir buradan olduðuna göre,
bu geliri çýkardýðýnýz zaman ÝMKB'nin ciddi bir gelir yok. Bu olmayan gelirle nasýl bir
özelleþtirme yapýlacak. Enflasyonist bir ortamda özelleþen borsa yok. Halka açýk þirketlerin
derneðinin baþkaný olarak belirtmem gereken burada toplam maliyetin bizler açýsýndan
yüksek olduðunu, bunun özelleþen borsalarda düþmekte olduðunu ama bunun bugün için
hemen Türkiye'de ÝMKB'de yapýlýp yapýlmayacaðýnýn tartýþýlmasý gerektiðini söyledim. Üç
taraf vardýr. Taraflardan bir tanesi kote firmalardýr. Ýkincisi araçlardýr, üçüncüsü de buraya
para yatýranlardýr. Bu üç kurumu dengeleyemezsiniz, bu borsanýn uzun dönemde saðlýklý
olmasý mümkün deðildir. Esas oðlan olmadan, film olmaz. Kote olan firmalar olmadan neyi
alýp satacaksýnýz.
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ÇAÐATAY ERGENEKON - (ÝMKB)
Ben sorumu Sayýn Ali Ýhsan Karacan Bey'e aktarýyorum. Kendisi çok kapsamlý bir konuþma
yaptýlar. Ancak bu konuþmanýn bir bölümünde eksiklik olduðunu düþünüyorum. Bu eksiklik
diðer konuþmacýlar tarafýndan da eksik býrakýlan bir husustur. 17 yýldýr ÝMKB
müstahdeminden, tepe yönetimine kadar basirette, özenle, titizlikle, ihtimamla, dürüstlükle
ve özveriyle borsanýn bugüne gelmesinde ciddi bir katkýda bulunmuþtur. Dünyadaki
modellerde de borsa personeline tahsis edilen bedelsiz hisse senetleri vardýr. Borsa baþarý
hikayesinden bahsediyorsak, borsa personeli bunun isimsiz, görünmeyen kahramanlarýdýr
diye düþünüyorum. Keþke þu anda borsada çalýþmýyor olsaydým da söylediklerimi öyle
ifade etseydim. Ali Ýhsan Karacan baþta olmak üzere konuþmacýlarýn fikirlerini almak
istiyorum.
Doç. Dr. ALÝ ÝHSAN KARACAN - Sermayenin ne olacaðý politik bir tercih. Sermayenin
ne olacaðý hakkýnda biz ancak alternatifler söyleyebiliriz. Dünyada özelleþtirme
uygulamalarýnda özellikle 1990'lý yýllardan sonra çalýþanlara ve halka, hatta çalýþanlarýn
þirketlerine bedelsiz hisse verme ya da opsiyonlarla özelleþtirme sýrasýnda birtakým
imkanlar saðlanmýþ. Bu açýdan baktýðýmýz zaman ÝMKB'nin çalýþanlarýna da politik bir
tercihle, belirli oranda bir kýsmý bedelsiz, bir kýsmý opsiyonlu seçenekler getirmek
mümkündür. Çok da yanlýþ olmayabilir. Takasbank özelleþtirilirken, Takasbank da, çalýþanlar
da böyle bir talepte bulunabilir. Bunlar son derece sýnýrlý ve sembolik olmak üzere olabilir.
Önemli tutarlarda bir þey olamaz.
Dr. M. ERCAN KUMCU - Hepiniz bu kadar saattir bizi dinlediðiniz için çok teþekkür
ediyorum. Oturumu kapatmadan önce Sayýn Toprak birkaç þey söylemek istiyor. Buyurun
Sayýn Toprak.
Y. ZÝYA TOPRAK - Teþekkür ediyorum Sayýn Baþkan. Gerçekten doyurucu bir çalýþma
oldu. Katkýlarýnýz için çok teþekkür ediyorum, þükranlarýmý sunuyorum. Birliðimizin bu tür
faaliyetleri devam edecek. Hepinize tekrar teþekkür ediyorum.
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