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ÖNSÖZ
Bir ülkede ekonomiye yön verenlerin en önemli hedefi hiç kuþkusuz toplumun beklentilerini
karþýlayabilecek düzeyde, sürdürülebilir bir büyümenin saðlanmasýdýr. Ekonomik büyüme;
yeni iþ alanlarý açýlmasý, istihdam artýþý ve sonuç olarak da toplumun refah düzeyinin
yükselmesi demektir. Bu hedefe ulaþabilmenin ön koþulu ise, serbest piyasa düzeninin tüm
gerekleriyle kurulmasý ve iþletilmesidir.
Büyüme yönünden elveriþli ortamýn yaratýlmasýnda uygun maliyetli, uzun vadeli finansman
kaynaðý en önemli faktörlerden biridir. Bu kaynak, ancak, uzun vadeli fon teminine imkan
tanýyan sermaye piyasalarýndan elde edilebilir.
Bilindiði üzere, uzun vadeli yatýrýmlarýn kýsa vadeli banka kredileriyle finanse edilmesi,
þirketlerin ve genel ekonominin olasý krizlere karþý direncini azaltmakta, yakýn geçmiþte
yaþadýðýmýz gibi, tüm ekonomiyi ciddi þekilde riske etmektedir.
Bu nedenlerledir ki, biz, sermaye piyasasýnda faaliyet gösteren kuruluþlar olarak, tüm
dünyada uygulandýðý üzere, reel sektörün ihtiyaç duyduðu öz kaynak ve uzun vadeli yabancý
kaynak gereksiniminde sermaye piyasasýndan maksimum þekilde yararlanýlmasýnýn
gerekliliðine inanýyor; bu sistemin çalýþabilmesi için de, ülkemizde makroekonomik
dengelerin hýzla yerine oturtulmasýný ve finansal araçlara iliþkin vergisel düzenlemelerin
ivedilikle tamamlanmasýný bekliyoruz.
"Reel Sektörün Finansmanýnda Sermaye Piyasasýnýn Rolü" konulu konferansýmýz bu
düþüncelerle düzenlenmiþ, her kesimden geniþ ilgi görmüþtür.
Konferansta sermaye piyasasýnýn asli fonksiyonu olan reel sektöre fon saðlama iþlevini
ayrýntýlý olarak ve çeþitli bakýþ açýlarýndan ele alan çok deðerli konuþmacýlarýmýza,
konferansýmýzý onurlandýran sayýn devlet yetkililerine ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür
ederiz.
Y. Ziya TOPRAK
T. Sermaye Piyasasý Aracý
Kuruluþlarý Birliði Baþkaný
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YUSUF ZÝYA TOPRAK
Türkiye Sermaye Piyasasý
Aracý Kuruluþlarý Birliði Baþkaný
Sayýn Konuklar,
Birliðimizce düzenlenen; Reel Sektörün finansmanýnda Sermaye Piyasasýnýn Rolü konulu
konferansýmýza hoþ geldiniz.
Hepinizi, þahsým ve Birliðimizin yetkili kurullarý, üyeleri ve çalýþanlarý adýna saygýyla
selamlýyorum.
Bilindiði gibi, Birliðimiz, Sermaye piyasasýnýn ve aracýlýk faaliyetlerinin geliþtirilmesi
yönünde çalýþmalar yapmak üzere kurulmuþ; Öz Düzenleyici, Kamu Kurumu niteliðinde bir
meslek kuruluþudur.
Birliðimiz, kuruluþ amacý ve misyonu çerçevesinde, mesleki düzenleme ve denetleme
faaliyetleri ile birlikte;
Sermaye piyasalarý konusunda kapsamlý araþtýrmalar yapmakta, eðitim, panel ve
konferanslar düzenlemekte; piyasanýn önündeki sorunlarý, ihtiyaçlarý belirlemekte;
geliþtirdiði çözüm önerilerini ilgili mercilere iletmekte, bu bulgu ve önerilerini kamuoyuyla
ve ilgili kurum ve kuruluþlarla düzenli þekilde paylaþmaktadýr.
Bu çerçevede, seçimlerin hemen arkasýndan, siyasi istikrarýn yakalandýðý yeni bir döneme
girilirken, reel sektörün en önemli sorunlarýndan biri olan kaynak ihtiyacýnýn ele alýnmasýnýn
yararlý olacaðýný düþündük.
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Bu etkinliðimizle;
- Sermaye piyasasýnýn reel sektöre sunduðu olanaklarýn ortaya konulmasý,
- Ve bu olanaklarýn devreye girebilmesi için atýlmasý gereken adýmlarýn belirlenmesi
hedeflenmiþtir.
Deðerli Konuklar,
Avrupa Birliði Üyeliði ve Kýbrýs Sorunu gibi ülkemiz açýsýndan son derece önemli iki
konunun Türkiye'nin ana gündemini oluþturduðu çok özel bir dönemden geçiyoruz.
Bunlardan Avrupa Birliði kýrk yýllýk rüyamýzý, Kýbrýs konusu da, buna yaþýt, çözüm bekleyen
önemli bir sorunumuzu oluþturuyor. Her iki konunun çözüme kavuþturulmasý kuþkusuz;
ekonomimiz, uluslararasý saygýnlýðýmýz, kýsacasý yarýnlarýmýz yönünden büyük önem
taþýyor.
Bu konularda er veya geç olumlu sonuç alýnabilmesi; belirli adýmlarýn atýlmasýný, bazý
özverilerin ve esnekliklerin gösterilmesini gerektirebilecektir.
Türk toplumunun erken genel seçimler sonucu ülkemizde saðlamýþ bulunduðu Meclis
aritmetiði, diðer bir ifade ile oluþumuna olanak verdiði siyasi güç bu adýmlarýn
atýlabilmesini kolaylaþtýrmýþ, bu konuda çok önemli bir fýrsat yaratmýþtýr.
Bu fýrsatýn yeni hükümetçe, ülkemizin uzun vadeli çýkarlarýný gözetecek þekilde
deðerlendirileceðini ümit ve temenni ediyoruz.
Deðerli Konuklar,
Uzun yýllara dayalý yanlýþ ekonomik politikalarýn ülkemize getirdiði kriz ortamýndan çýkýþ
için tüm toplum katmanlarý olarak, uzun süredir çok ciddi özverilerde bulunduk.
Yaþadýðýmýz aðýr ekonomik krizin yýkýntýlarý arasýnda, Türkiye'de bir çok alanda, reform
niteliðinde önemli yapýsal deðiþiklikler gerçekleþtirildi.
Bilindiði gibi bu yapýsal reformlarýn ana hedefi, ekonomimizin olasý krizlere karþý direncinin
arttýrýlmasý ve enflasyonist olmayan, sürdürülebilir bir büyümenin alt yapýsýnýn
oluþturulmasýydý.
Son aylarda açýklanan temel ekonomik veriler bu çabalarýmýzýn boþa gitmediðini gösteriyor.
Ancak, geçmiþte benzerlerini çokça yaþamýþ olmamýz nedeniyle, erken ve aþýrý iyimserliðe
kapýlarak reformlarýn yavaþlatýlmasý, popülizme yönelinmesi olasýlýðý endiþe kaynaðýmýz
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olmaya halen de devam etmektedir.
Bu bakýmdan, Birliðimizin bakýþ açýsý olarak, üzerinde hassasiyetle durulmasýnda yarar
gördüðümüz önemli sorunlarýmýzýn baþlýcalarýný burada kýsaca dikkatlerinize sunmakta
yarar görmekteyiz:
- Enflasyonu öngörülen sürede tek haneye düþürme yönündeki çabalar ne bahasýna olursa
olsun kesintiye uðratýlmamalýdýr. Unutmamak gerekir ki, enflasyon; halktan alýnan, gizli ve
yasal olmayan bir vergidir. Üstelik de bu vergi yüksek gelir grubundan çok dar gelirliden
alýnmaktadýr.
- Bütçe açýklarý ve bu çerçevede, doðrudan deðilse de dolaylý olarak yüksek enflasyonun
temel nedenlerinden biri olan ve açýklarý her yýl adeta katlanarak büyüyen sosyal güvenlik
sistemi yeniden yapýlandýrýlmalýdýr.
Yeni bir sistemin oluþturulmasý sýrasýnda, dünya örneklerinden de yararlanýlarak, sistemin
özelleþtirilmesi; böylece de devletin belli bir vadede bu alandan çekilmesi suretiyle,
bireylere kendi yaþamlarý ve gelecekleri üzerinde daha çok söz sahibi olma hakkýnýn
tanýnmasý konusu üzerinde durulmalýdýr.
- Çaðdaþ, adil, yaygýn, basit ve denetlenebilir bir vergi sistemi kurulmalý ve bir an önce
devreye sokulmalýdýr.
- Yine bu baðlamda, halen yüzde elliler seviyesinde olduðu yaygýn þekilde ifade edilen
Kayýt Dýþý Ekonomi ile kararlý þekilde mücadele edilmelidir. Aksi halde, aðýrlýðý giderek
artan gayri adil dolaylý vergilerin ve kayýtlý mükellef üzerindeki aðýr vergi yükünün
azaltýlmasý mümkün olamayacak, adaletsizlik sürüp gidecektir.
- Ve nihayet, 1988 yýlýndan bugüne, tam 15 yýldýr ülkemiz gündemini iþgal eden, ancak,
maalesef fazla bir mesafe alýnamayan Özelleþtirme sorunu ivedilikle çözülmelidir.
Unutulmamalýdýr ki, bugün, Bulgaristan dahil, Demirperde ülkelerinin neredeyse tamamý
bu sorunlarýný çok kýsa bir zaman diliminde kökünden çözmüþ, Avrupa Birliðine tereddütsüz
Üye olma konumuna gelebilmiþlerdir.
Deðerli Konuklar,
Sermaye piyasalarýnýn bir ülkenin ekonomik kalkýnmasýnda, sermayenin tabana yayýlmasý
suretiyle de sosyal barýþýn saðlanmasýnda ne denli önemli iþlevlere sahip bulunduðu çok
iyi bilinmektedir.
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Bu nedenledir ki, hemen tüm ülkelerde bu piyasalarýn geliþtirilmesi hükümetlerin öncelikli
hedefleri arasýnda yer almaktadýr.
Ülkemizde, gerçek anlamda sermaye piyasasý 1980'li yýllarýn ikinci yarýsýnda
þekillendirilmeye baþlanmýþ; o yýllardan bugüne fazla bir süre geçmediði halde, gerçekten
de teknik alt yapý ve yetiþmiþ insan gücü açýsýndan kývanç duyulabilecek bir noktaya
gelinebilmiþtir.
Bu sürede piyasamýzýn Borsa üzerinden reel sektöre yaklaþýk 25 milyar dolarlýk kaynak
aktarmayý baþardýðýný da burada memnuniyetle belirtmek gerekir.
Ancak, ülkemizin sahip bulunduðu potansiyele göre bu miktarýn çok daha üst seviyelere
çýkarýlmasý da mümkündür. Gerçekten de, geliþmekte olan piyasalarla yapýlan çeþitli
karþýlaþtýrmalarda, ülke olarak, pek çok alanda kat etmemiz gereken önemli mesafeler
bulunduðu hususu dikkati çekmektedir.
Az önce de ifade ettiðim gibi, sermaye piyasamýzda böyle bir atýlým için gerekli olan alt yapý
ve nitelikli insan gücü mevcuttur.
Özetlemek gerekirse;
- 48 Banka ve 121 Aracý Kurum üyemiz sermaye piyasamýzda iþlem yapmakta; hizmet,
3.600 merkez ve þubede ve en son teknolojiler uygulanarak elektronik ortamda müþterilere
sunulmaktadýr,
- Yalnýzca Aracý Kurumlarda 7.000 personel istihdam edilmektedir, bu sayý kriz öncesi
8.500 kiþiye ulaþmýþtý.
- Aracý Kurum üyelerimizin toplam aktif büyüklükleri 600 milyon $, özsermayeleri ise 400
milyon $ mertebesindedir.
Piyasamýzýn arzulanan Büyüklük ve Derinliðe ulaþamamasýnýn
þunlardýr:

nedenleri bize göre

- Yirmi yýlý aþkýn bir süredir devam eden makroekonomik dengesizlikler, yaþanan krizler,
kamunun yüksek borçlanma ihtiyacýna dayalý olarak, dünyadaki uygulamanýn tersine, en
yüksek getirinin devletçe saðlanýyor olmasý, bugün dahi bir baþýna sermaye piyasamýzýn
geliþmesinin önünde en önemli engeli oluþturmaktadýr.
- Öte yandan, son yýllarda, özellikle Fona devredilen halka açýk bankalar ve iþtirakleri
nedeniyle yaklaþýk 200.000 yatýrýmcýnýn yaygýn ifade þekliyle "maðdur" duruma düþmesi,
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içte olduðu kadar dýþ yatýrýmcý nezdinde de piyasamýzý olumsuz þekilde etkilemiþ,
piyasaya olan güven zedelenmiþ, küskünler yaratýlmýþtýr.
- Genel olarak adalet mekanizmamýzýn aðýr iþleyiþinin bir yansýmasý olarak sermaye
piyasasý davalarýnýn da yýllarca sürmesi, keza, piyasaya olan güveni olumsuz
etkilemektedir.
- Bir diðer temel unsur da piyasamýzdaki kurumsal yatýrýmcý eksikliðidir. Yatýrým Fonlarýnýn
GSYÝH'ya oraný Güney Kore'de %33, Yunanistan'da %19 iken, Türkiye'de sadece %2,2
düzeyinde bulunmaktadýr.
Böyle olunca da, piyasadaki aþýrý dalgalanmalarýn önlenmesi güçleþmekte, aþýrý spekülatif
ve hatta manipülatif iþlemlere elveriþli zemin hazýrlanmýþ olmaktadýr.
- Yüksek orandaki kayýt dýþý ekonomi de doðal olarak piyasamýzýn önündeki önemli
engellerden bir diðeridir.
- Yine, kamunun yüksek borçlanma ihtiyacýna ve vergisel düzenlemelerin olumsuz
etkilerine dayalý olarak, ülkemizde Hazine Bonosu dýþýnda özel sektörle ilgili borçlanma
senetleri ihraç edilememektedir.
Oysa, önceki yýllarda piyasamýzda VDMK, Finansman Bonosu, Özel Sektör Tahvili, GOS gibi
enstrümanlar birincil ve ikincil piyasalarda oldukça yaygýn þekilde iþlem görebilmekteydi.
Unutmamak gerekir ki, yatýrýmcý ihtiyaçlarýna cevap verecek enstrümanlarýn -faizsiz olanlar
da dahil- geliþtirilmesi, bu ürünlerin piyasada dolaþýmýný mümkün kýlan düzenlemelerin
yapýlmasý, her þeyden önce kayýt dýþýna çýkmaya eðilimi olan tasarruflarýn kayýt içine
alýnmak suretiyle ekonomiye kazandýrýlmasýna ve ayrýca vergi tabanýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasýna yardýmcý olacaktýr.
Bugün, Güney Kore baþta olmak üzere geliþen bir çok piyasada özel sektör kuruluþlarý,
borçlanma senedi ya da hisse senedi halka arzlarý yoluyla piyasadan ciddi büyüklüklerde
fon saðlayabilmekte, sanayi hamlelerini bu yolla finanse edebilmektedirler.
- Piyasamýzýn geliþmesini engelleyen faktörler, doðal olarak, özel sektörün fon
gereksiniminin karþýlanamamasý yanýnda, özelleþtirme hamlelerinin baþarýsýný da olumsuz
yönde etkilemektedir.
- Sermaye piyasasýnýn geliþmesinin önünde diðer önemli bir engel de kuþkusuz izlenen
vergi politikalarýdýr. Piyasayý geliþtirmeye yönelik bir takým teþvikler bulunmakla birlikte bu
teþviklerin geçici kaydýyla saðlanmasý, bu arada kurallarýn sýk sýk deðiþtirilmesi yatýrýmcý
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nezdinde güvensizlik yaratmakta, sonuçta arzulanan hedefe ulaþýlamamaktadýr.
Görüþümüze göre, yapýlacak vergi reformunda finansal piyasalarda iþlem görecek
enstrümanlarýn vergilendirilmesi konusu; ekonomik program hedefleriyle uyumlu, sermaye
piyasalarýný geliþtirici ve sermayenin tabana yayýlmasýný teþvik edici olmalýdýr.
Kuþkusuz, piyasamýzýn, sizlere yalnýzca bir bölümüne iþaret edebildiðim, çözüm bekleyen
baþkaca pek çok yasal, teknik, idari konularý bulunmaktadýr.
Yeni hükümetimizin sivil toplum kuruluþlarý, doðal olarak meslek kuruluþlarý ile de yakýn
iþbirliði içinde olacaðýna iliþkin söylemlerinden memnunluk duyulmuþtur.
TSPAKB olarak sermaye piyasasýnýn geliþtirilmesi hedefine dönük her türlü desteði
sunmaya hazýr olduðumuzu özellikle belirtmek isteriz.
Bu çerçevede, piyasamýzdaki potansiyeli hýzla harekete geçirmek üzere alýnmasý gereken
önlemlerin;
Ýlgili taraflarýn katýlýmý ile oluþturulacak bir ÇALIÞMA GRUBU'nda tartýþýlarak, EYLEM
PLANI'na dönüþtürülmesi,
Yetkili organlarca da uygun görüldüðü takdirde; yasal, idari ve mali açýlardan gereðinin
yapýlmasý, ülke ekonomimiz açýsýndan önemli yararlar saðlayacaktýr inancýndayýz.
Deðerli Konuklar,
Konferansýmýzda Sermaye Piyasalarýnýn Reel Sektöre Fon Saðlama Fonksiyonunu çok
seçkin bilim adamý, iþ adamý, akademisyen ve üst düzey yöneticilerin katýlýmýyla iþlemeye
çalýþacaðýz.
Bu etkinliðimizde bizleri onurlandýran Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýza, Sermaye Piyasasý
Kurumlarýnýn Sayýn Baþkanlarýna,
Konferans ve Panelimizde görüþlerini bizlerle paylaþacak deðerli konuþmacýlara,
Deðerli Basýn Mensuplarýna, üyelerimize ve tüm konuklarýmýza TSPAKB adýna
teþekkürlerimizi sunuyorum.
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OSMAN BÝRSEN
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkaný
Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Sayýn SPK Baþkaný, deðerli konuklar, deðerli basýn
mensuplarý; ÝMKB Baþkaný olarak hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum.
Sözlerime baþlamadan, öncelikle teþekkür etmeliyim. TSPAKB'nin düzenlediði bu panel
fevkalade yerinde ve zamanýnda olmuþtur. Borsamýzýn ve sermaye piyasamýzýn
ekonomideki ve reel sektör finansmanýndaki önemli rolünü tekrar hatýrlatmak amacýyla çok
deðerli konuþmacýlarýmýzýn, bu konuyu kýymetli görüþleriyle ele aldýklarý için kendilerine
teþekkür borçluyuz. Ama ayný zamanda bu önemli panele þeref veren Sayýn Baþbakan
Yardýmcýmýza, ben yine hep birlikte tüm camiamýz adýna teþekkür etmek istiyorum.
Kendisinin çok yoðun programý içinde bize bu zamaný ayýrmasý gerçekten yararlý olmuþtur;
bize þeref vermiþlerdir. Teþekkür ederiz.
Hepinizin bildiði gibi dünyamýz global bir dünya ve biz bu dünyada yaþýyoruz. Bu hýzlanarak
devam eden bir olgudur. Küreselleþen, globalleþen bir dünyada bunu yaratan nedenlerin
hatýrlanmasýnda yarar görüyorum. Bu globalleþmeyi saðlayan üç ana unsuru ön plana
çýkarmak mümkündür. Hiç þüphesiz, uluslararasý ticaretin, sermaye hareketlerinin ve genel
olarak ekonomi politikalarýnýn liberalleþmesi, globalleþmenin önemli bir sebebidir. Ýkinci
önemli neden, Marxist-Leninist politikalarýn ve ekonomi anlayýþýnýn ortadan kalkmasý,
dünya ekonomisinin 1/4'ünden fazla büyüklüðe sahip bir ekonomik politikanýn liberal
politikalar haline gelip bir global yapý içinde bütünleþmesi hiç þüphesiz ki bunlarý birlikte
muhafaza etmeyi saðlayan iletiþim sistemlerinin ve teknolojilerinin geliþmesi ve insanlýðýn
bundan daha yüksek seviyede yararlanýr hale gelmesi. Ýþte bu üç noktadan hareket ederek
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baþka sebepler de söylenebilir ama, ana giriþ olarak bunun yarattýðý globalleþen
dünyamýzýn ilk getirdiði ekonomik sonuç, bana göre, uluslararasý alanda rekabetin
fazlalaþmasý ve bu rekabete uymayanýn tasfiyeye uðrar hale gelmesidir. Ýþte böyle bir
dünyada yaþýyorsanýz, hiç þüphesiz ki kendi rekabet þartlarýnýzý eskisinden daha fazla
düþünmelisiniz. Ýþte bu noktada, sermaye piyasalarýnýn, ekonomilerin reel kýsmýný,
finansman saðlamak suretiyle destekleyip bunu rekabete hazýrlamak açýsýndan ne kadar
önemli olduðunun altýný tekrar çizmek istiyorum. Eðer rekabet þartlarýný devam ettirmek
istiyorsanýz, bunun anlamý, daha fazla yatýrým yapmak demektir. Yatýrým yapmak demek,
özkaynak demektir. Özkaynak demek, özkaynaðý yaratacak fonlarýn ele geçirilmesi demektir.
Siz bu kaynaklarý müteþebbisin eline sýnýrlý olarak veriyorsanýz, bunu geniþ halk
kesimlerinden almak zorundasýnýz ve bunu yapanlarýn da baþarýsý kesin olarak
kanýtlanmýþtýr. Ýþte bu olguyu gördüðünüz takdirde, borsalarýn ve sermaye piyasasýnýn
ekonomimiz için ne kadar önemli olduðunu ve daha ne kadar önemli olacaðýný anlamýþ
oluruz. ÝMKB olarak biz çok genç bir kuruluþuz, 16 yýllýk bir tarihimiz var. Belki borsalar
içinde -yani birkaç borsayý dýþarýda býrakýrsanýz- en genç borsayýz.
2001 yýlý itibariyle baktýðýmýz zaman, ÝMKB'nin likidite açýsýndan dünya sýralamasýnda
23'üncü sýrada yer aldýðýný görüyoruz. Bu sýra tabii çok önemli. Bizim üzerimizde bulunan
22 tane borsanýn kuruluþ tarihlerini gözönüne aldýðýmýzda, bunlarýn ortalama 100-150
yýllýk tarihlere sahip olduklarýný görürüz. Öyleyse, biz 16 yýllýk geçmiþimizle, 150 yýllýk tarihi
olan ve bu zamaný kullanan kurumlarla rekabet eder haldeyiz. Ve onlara yaklaþmýþ
durumdayýz. Bu bakýmdan, tüm kötü þartlara (içinde yaþadýðýmýz þartlara raðmen)
vardýðýmýz sonuçlarýn gerçekten küçümsenemeyecek boyutta olduðunu bilmemiz gerekir.
Birlik Baþkaný'nýn da ifade ettiði gibi, bizim hesaplarýmýza göre biraz mütevazi
davranmaktayýz. Borsa olarak, 22 milyar dolarý biraz geçen bir kaynaðý sermaye benzeri
olarak bir þekilde ekonomiye kazandýrmýþ durumdayýz. Bunun 12 milyar dolarý, yani
yarýsýndan fazlasý, son 4,5 senede gerçekleþmiþtir. Bunun 2 senesi, büyük deprem ve iki
büyük ekonomik kriz yapýsý içinde geçmiþtir. Eðer bunu da çýkarýrsanýz, aþaðý yukarý bu kriz
þartlarýndan soyutladýðýnýz zaman, geliþme hýzýnýn fevkalade yüksek olduðunu ve önündeki
engeller kaldýrýldýðýnda çok büyük bir fonksiyonu yerine getirebileceðini kanýtlamýþ bir
borsayýz. Zaten bu potansiyelimizi hem çevremiz hem bütün dünya fark etmiþ durumdadýr.
Netice itibariyle, bizim sermaye piyasamýza ve Borsamýza, özellikle yurtdýþýndan
kaynaklanan fevkalade bir ilgi ve güven vardýr. Ama bu, sorunlarýn olmadýðý anlamýna
gelmemektedir. Bu sorunlarýn çok büyük bir bölümü, ÝMKB nin yapýsýndan ziyade içinde
yaþadýðý þartlardan kaynaklanmaktadýr. Karþýlaþtýrýldýðýmýz hiçbir borsa veya sermaye
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piyasasý yoktur ki, 25 yýl boyunca % 35-45, zaman zaman % 100'leri geçen enflasyon
yapýsý içinde yaþamýþ olsun. Yine bununla beraber, hatta daha da önemlisi, % 25-35
bandýnda dolaþan reel faizlerle günlük Hazine borçlanmasýyla rekabet ediyor haldeyiz. Yine
bunlar dikkate alýndýðýnda, bizim borsamýzýn performansýna "süper performans" adýný
veriyorum. Gerçekten, zaman zaman büyüme ve diðer dinamikleri açýsýndan önemli
geliþmeyi göstermesi dolayýsýyla ÝMKB'nin performansý iyi olmuþtur. Ama yatýrýmcýlara bu
performansý her zaman verebilmiþ midir? Maalesef hayýr. Bunun sorumluluðunu ÝMKB'ye
yüklememek lazýmdýr. Önümüzdeki dönemde bunu telafi edeceðini müjdelemek
durumundayýz. Niye, çünkü þu anda gördüðünüz gibi, yeni uygulanan ekonomi politikasý,
siyasi istikrarýn da katýlýmýyla daha da güçlenerek bizim önümüzü açmaktadýr. Buna dýþ
politikanýn getireceði yeni müspet dinamikler de eklendiði takdirde, önümüzdeki 5-10-1520 yýlýn, bize, reel sektörümüze çok iyi bir hizmet sunma fýrsatýný vereceðini þimdiden
söylemek istiyorum. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum, ancak bu konuda, 2023
baþlýklý bir panelde de ifade ettiðim gibi, bizim büyüklüklerimizin ne ölçeklere
gelebileceðini göstermek açýsýndan bir- iki rakam vermek istiyorum. Özellikle 10-15-20
yýllýk bir dönem içinde, yüzde 5'lik ortalama bir kalkýnmayý saðladýðýmýz ve normal geliþme
þartlarý içinde de piya deðerimizi GSMH'nin % 70'lerine çýkardýðýmýz takdirde, bunun
anlamý, 20 yýl içinde, bizim 300 milyar dolarlýk bir varlýðý temsil eden bir yapýya gelmemiz
demektir. Bugün 47 milyar dolar civarýnda olan bir büyüklüðü, muhafazakar bir bekleyiþle,
bu noktaya taþýmak mümkündür. Ýþlem hacmimizi yýllýk olarak 500 milyar dolara getirmek
de mümkündür. Bunu yaratabilecek bir kapasite vardýr. Yine þu anda 288 olan kayýtlý
þirketimizi 1250'lere getirebiliriz. Bunlar yapýldýðý zaman bunun ekonomiye kazandýracaðý
reel kaynak aþaðý yukarý 130 milyar dolar civarýnda olacaktýr. Bu rakamlar ilk baþta çok
büyük gibi gelebilir. Ama kendi içinde tutarlý bir þekilde planlanan, hatta bu noktada da
biraz temkinli hesaplanan rakamlar olarak görmenizi istiyorum. Bu konularda öyle fazla ileri
giden tahminler yapmamakla ünlenmiþ biriyim. Fakat böyle büyüklükleri yakalama fýrsatý
olan bir borsanýn baþkaný olmaktan da fevkalade memnun olduðumu burada ifade ederken,
hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunarým.
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Dr. DOÐAN CANSIZLAR
Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný
Sayýn Konuklar;
Ülkemizde yaþanan krizden, mali piyasalarýn ve kurumlarýn yanýnda, doðal olarak reel sektör
de çok derin bir þekilde etkilenmiþtir. Reel sektörün saðlýklý ve kuvvetli bir yapýya
kavuþturulmasý ekonomideki sürdürülebilir büyüme açýsýndan büyük bir öneme sahiptir. Bir
anlamda yeniden yapýlanma süreci geçiren reel sektörün en önemli sýkýntýlarýndan biri olan
finansman sorununa ciddi ve kalýcý çözümler üretebilmek açýsýndan, þimdiye kadar çok
aðýrlýkla kullanýlmamýþ olan sermaye piyasalarýnýn oldukça önemli olduðunu burada
vurgulamak istiyorum.
Þirketlerin sermaye piyasalarýndan yararlanma seviyelerinin düþük olmasýnýn baþta gelen
sebeplerinden biri, hiç þüphesiz genel makroekonomik koþullarýn yarattýðý istikrarsýz
ortamdýr. Özellikle kriz dönemlerinde halka açýlan þirket sayýlarýna bakýlýnca düþüþler çok
net bir biçimde görülmektedir. 2000 yýlýnda 35 þirket halka açýlýrken 2001'de sadece 1,
2002'de ise 4 þirket halka açýlmýþtýr.
Genel ekonomik ortam haricinde þirketlerin halka açýlmasýný engelleyen faktörleri hem
þirketler hem de yatýrýmcýlar açýsýndan iki grup altýnda toplayabiliriz.
Þirketler açýsýndan bakýldýðýnda; kamuyu aydýnlatma yükümlülüklerine tabi olma, SPK
kaydýna ve denetimine girme endiþesi, þirketlerin kurumsallaþmamýþ yapýlarý, borsaya
kotasyon koþullarýna uyum zorunluluðu gibi sebepler ön plana çýkmaktadýr. Ayrýca; kayýtdýþý
ekonominin gözardý edilemeyen boyutta olduðu bir ortamda þirketler için yeterli vergi
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teþvikinin olmayýþý da halka arzlardaki olumsuz tabloyu kuvvetlendirmektedir.
Konuya yatýrýmcýlar açýsýndan bakýldýðýnda ise düþük talebin en önemli sebeplerinden biri
olarak kurumsal yatýrýmcýlarýn yeterince geliþmemiþ olmasý görülmektedir. Ayrýca,
TMSF'na devredilen bankalarýn ve halka açýk iþtiraklerinin belirsizleþen hukuki durumu
sonucunda maðdur olan yatýrýmcýlar ve buna baðlý olarak ortaya çýkan güvensizlik ortamý,
özellikle yaþadýðýmýz kriz sonrasýnda sermaye piyasalarýna olan yatýrýmcý talebinin
düþmesinde önemli bir etken olmuþtur.
Yine; uluslararasý muhasebe standartlarýna tam uyum olmayýþý nedeniyle mali tablolara
olan güvensizlik ve kurumsal yönetiþim ilkelerinin yerleþmemiþ olmasý özellikle yabancý
yatýrýmcýlar açýsýndan güven ortamýný zayýflatýcý diðer faktörler olarak sýralanabilir.
Kriz sonrasýnda uygulanmakta olan ekonomik program sonucunda siyasal istikrarýn da
önemli katkýsý ile geliþmelerin büyük ölçüde olumlu olduðu görülmektedir.
Programýn en önemli hedefi olan enflasyonun düþürülmesi konusunda ciddi ilerlemeler
kaydedilmiþtir.
Uygulanan programýn genelde bir büyüme deðil bir istikrar programý olmasýna raðmen yýlýn
9 aylýk döneminde GSYÝH'daki % 6,5 büyümede dikkate alýndýðýnda reel sektörde
beklenenin de üzerinde bir canlanma gerçekleþtiði görülmektedir.
Bütçe gerçekleþmelerine bakýldýðýnda da, 2002 yýlý Ekim ayý itibariyle faiz dýþý fazla 15.3
katrilyon TL olarak gerçekleþmiþtir. Bu rakam da 2002 yýlýnýn tamamý için programda
öngörülen 15.9 katrilyon TL'lik hedefin tutturulmasýnýn zor olmayacaðýný göstermektedir.
Bu program çerçevesinde ekonomide büyümenin saðlanmasýnýn, öncelikli hedef olan
istikrarýn saðlanmasý ve zaman içinde faizlerin düþürülmesi ile gerçekleþebileceði
öngörülmüþtür. Ekonomik büyüme söz konusu olduðunda da, saðlýklý bir reel sektör ve bu
reel sektörün finansman ihtiyaçlarýný ucuz ve hýzlý biçimde karþýlayabilmesine olanak
saðlayan bir finansal sistemin varlýðý büyük önem taþýmaktadýr.
Bu çerçevede, sermaye piyasalarýna bakýldýðýnda son 20 yýllýk dönemde gerek yapýsal
gerekse hukuki altyapý olarak önemli geliþmeler kaydedilmiþ olmasýna raðmen, özellikle
özel sektör finansman araçlarýnýn hacmi bakýmýndan gelinen noktanýn tatmin edici
olduðunu söylemek mümkün deðildir.
Uzun zamandan beri kamu açýklarýnýn borçlanma yolu ile finansmanýnýn tercih edilmesi
nedeni ile sermaye piyasalarýnda kamu aðýrlýklý bir yapý oluþmuþtur. Özellikle 1990'larýn
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baþýndan itibaren devletin sermaye piyasalarýna daha fazla yönelmesi sonucunda
"crowding out" yani dýþlama etkisi nedeni ile özel sektör, borçlanma piyasasýndan tamamen
çekilmek zorunda kalmýþtýr.
Kamunun yüksek borçlanma gereði ve bunun neticesinde oluþan yüksek reel faiz ve yüksek
enflasyon, piyasalarda hem vadelerin kýsalmasýna hem de normalde reel sektörün
finansmanýnda kullanýlmasý gereken tasarruflarýn büyük ölçüde kamu açýklarýný
finansmanýnda kullanýla gelmesine yol açmýþtýr.
Bunun da en önemli göstergesi; toplam menkul kýymet stokunun içinde kamu kesiminin
payýnýn % 92, özel sektörün de % 8 civarýnda olmasýdýr.
Özel sektörün menkul kýymet stoku ise sadece hisse senetlerinden oluþmaktadýr. Reel
sektöre alternatif kaynak saðlamada önemli rolü olan borçlanma senetleri (finansman
bonosu gibi) ise hiç yoktur.
Duruma reel sektörün finansmaný açýsýndan bakýldýðýnda, mali piyasalar yolu ile reel
sektöre kaynak aktarýmý Türkiye'de çok büyük aðýrlýkla bankacýlýk sistemi aracýlýðý ile
gerçekleþmektedir. Mevduat bankalarýnýn 15 Kasým itibariyle mevcut kredi hacmi 31.7
katrilyon TL. (yaklaþýk 20 milyar $) tutarýndadýr. Ancak bankacýlýk yolu ile de reel sektöre
etkin ve düþük maliyetli fon aktarýmý gerçekleþememektedir. Genellikle bankalarýn grup
içinde yapýlanmalarý ve buna baðlý olarak kredi etkinliklerinin azalmasý bankalarýn mali
yapýlarýný geçmiþ dönemde sektörde bir krize neden olacak kadar zayýflatmýþtýr.
Ayrýca piyasada yüksek getirili kamu kaðýtlarýnýn varlýðý banka kaynaklarýnýn büyük bir
bölümünün buraya yönelmesi sonucunu doðurmuþ, reel sektöre gidebilecek kredi
hacminde daralma olmuþtur. 2000 yýlýnda %50 olan mevduat bankalarý kredi/mevduat
oraný bugün yaklaþýk %25 seviyesine gerilemiþtir.
Reel ya da üretim sektöründe yer alan þirketlerin finansman ihtiyaçlarýnýn, uzun vadeli ve
uygun koþullarda karþýlanmasýnda kullanýlabilecek yollardan biri halka açýlmadýr. Sermaye
piyasasý yolu ile, finansman borçlanma yolu ile, finansmanla karþýlaþtýrýldýðýnda hem daha
ucuz hem de geri ödemesiz olmasý nedeni ile daha avantajlýdýr. Bugüne kadar sermaye
piyasalarý yoluyla toplanan fonlar yaklaþýk 22 milyar $ olmuþtur.
Siyasal istikrarla birlikte piyasalara gelen güven neticesinde; dövizdeki dalgalanmanýn
azalmasý ve faiz oranlarýnda son dönemdeki düþüþ eðilimi dikkate alýndýðýnda, hisse
senetleri yatýrýmcýlar açýsýndan iyi bir yatýrým alternatifi olabilecek konumdadýr. Bir yandan,
hisse senetlerine yakýn dönemde oluþabilecek talebin teþvik edilmesi amacýyla, hisse
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senetleri alým-satýmlarýndan elde edilen kazançlardaki vergi düzenlemelerinin, öte yandan
þirketlerin bu talepten yararlanarak finansman saðlamalarýnýn teþvik edilmesi amacýyla
halka açýk þirketlere yönelik Kurumlar Vergisi oranlarýna iliþkin düzenlemelerin, þirketlerin
halka açýklýk oranlarýna paralel (halka arz oraný arttýkça KV oranýnýn azalmasý) gözden
geçirilerek bu alanlarda daha etkili teþviklerin uygulamaya konulmasý yarar
saðlayabilecektir.
Vergi avantajý saðlanarak þirketlerin halka açýlmaya teþvik edilmesi; þirketlerin SPK
denetimine tabi olmasýný saðlayacak, böylece kayýtdýþýlýðýn ve bundan kaynaklanan haksýz
rekabetin de önüne geçilebilecektir. Yapýlan bir araþtýrmada, halka açýk þirketlere tanýnan
vergisel avantajlarýn vergi gelirlerini azaltýcý deðil aksine artýrýcý etki yaptýðý belirlenmiþtir
(Karlýlýk artar, halka arz gelirleri yeni yatýrýmlar ve borç ödemelerinde de kullanýlýr vb.).
Halka arzla ilgili olarak üzerinde önemli durulmasý gereken diðer önemli bir nokta da
istihdamýn büyük bir kýsmýný (%77) yaratan KOBÝ'lerin sermaye piyasasýndan
yararlanmalarýnýn saðlanmasýdýr.
KOBÝ hisse senetlerinin iþlem görebileceði bir piyasanýn bulunmamasý, bu iþletmelerin
finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný güçleþtirmektedir.
Kurulumuzda KOBÝ'lere yönelik borsa dýþý teþkilatlanmýþ bir piyasa oluþturulmasý yönünde
çalýþmalara baþlanmýþ ve düzenleme taslaklarý konusunda önemli mesafeler
kaydedilmiþtir. KOBÝ'lerin sermaye piyasalarýndan fon temini konusunda çekingen
davranmalarýnýn en önemli nedeni sermaye piyasasý mevzuatýna tabi olunmasý halinde,
kayýt dýþý olarak sürdürülen ve mali tablolara yansýtýlmayan çeþitli faaliyetlerin
doðurabileceði vergisel sorunlardýr. Kayýtdýþýlýðýn önlenmesi ve halka açýlmalarýnýn teþvik
edilebilmesi için halka açýk KOBÝ'lerin Kurumlar Vergisi oranlarýnda indirim yapýlmasý
önemli faydalar saðlayabilecektir. Böylece bu iþletmeler bir yandan sermaye
piyasalarýndan fon temini yoluna giderken öte yandan iþlemler kayýt altýna alýnmýþ olacaktýr.
Ayrýca, KOBÝ'lerin finansman ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla geliþtirilen Risk Sermayesi
Yatýrým Ortaklýðý modelinin vergisel teþviklerle birlikte yaygýnlaþtýrýlmasý önem
taþýmaktadýr.
Ülkemizde kurumsal yatýrýmcýlarýn yeterli bir büyüklüðe ulaþmamýþ olduðunu görüyoruz.
Kurumsal yatýrýmcý grubu içinde en büyük paya sahip olan yatýrým fonlarý bile ancak 5.5
milyar $ civarýnda bir portföye ulaþabilmiþtir. Bunun nedenleri arasýnda yeterli vergi
teþviklerinin olmamasý, özel emeklilik fonlarýnýn henüz iþlerlik kazanmamýþ olmasý ve
sigorta sektörünün sermaye piyasasýna katkýsýnýn yetersiz olmasý sayýlabilir.
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Önemli diðer bir konu olan Uluslararasý Muhasebe Standartlarý'na uyum konusunda da
Kurulumuz tarafýndan çalýþmalar yürütülmektedir.
Kamunun doðru bilgilendirilmesi ve yabancý yatýrýmlarýn artmasýnda ülkede uygulanan
muhasebe sisteminin büyük önemi bulunmaktadýr. Muhasebe sistemi þirketlerin gerçek
durumunu yansýtmalý, mali tablolar arasýnda karþýlaþtýrma yapmaya elveriþli olmalý ve
bunlarýn ötesinde uluslararasý düzenlemelerle de uyumlu olmalýdýr. Bu çerçevede ülkemiz
koþullarýnda enflasyon muhasebesi ve konsolide mali tablolar önem taþýmaktadýr.
Yüksek enflasyon ortamýnda, tarihi maliyet ilkesine göre hazýrlanan mali tablolar
kullanýcýlara ilgili iþletmenin durumu hakkýnda tam, açýk, güvenilir ve karþýlaþtýrýlabilir bilgi
vermemektedir. Kurulumuzca 2001 yýlý sonunda enflasyon muhasebesine iliþkin olarak
yayýnlanan Teblið ile bu sakýncalarýn giderilmesi hedeflenmiþtir.
Bunun dýþýnda birçok iþletme faaliyetlerini yürütürken baþka bir iþletmeye iþtirak etmekte
veya kendisine iþtirak edilmekte, bunun sonucunda da mali durum ve faaliyet sonuçlarýna
iliþkin bilgiler içiçe geçmektedir. Bu tür iþletmelerin veya iþletmelerin baðlý olduðu grubun
durumunun mali tablolarda doðru olarak yansýtýlabilmesi için konsolidasyona iliþkin özel
düzenlemelerin bulunmasý gerekmektedir. Yine Kurulumuzca 2001 yýlý sonuna doðru
yayýnlanan konsolide mali tablolara iliþkin Teblið ile aralarýnda yönetim, denetim veya
ortaklýk açýsýndan sýký iliþki olan iþletmelerin mali tablolarýnýn bir bütün olarak görülmesini
saðlayan düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Ancak gerek mali sektörden, gerekse reel sektörden gelen talepler ve 2003 yýlýnda vergi
mevzuatý açýsýndan ülke genelinde enflasyon muhasebesi uygulamasýna geçileceði
yönündeki beyanlar dikkate alýnarak, hem enflasyon muhasebesi hem de konsolide mali
tablolara iliþkin uygulamanýn 01.01.2003 tarihinden itibaren baþlamasýna karar verilmiþtir.
Yatýrýmcýlar açýsýndan önemli olan diðer bir konu da kurumsal yönetiþim ilkelerinin
uygulamaya geçirilmesidir. Kurulumuzca hem kurumsal iþletme yönetiminin geliþtirilmesi
hem de OECD tarafýndan belirlenen ilkelere uyumun saðlanmasý amacýyla çalýþmalar
yürütülmekledir.
Finansman olanaklarý ve yatýrým kararlarýný etkileyen kurumsal iþletme yönetimi (corporate
governance) ilkeleri yatýrýmcýlarýn güveninin artýrýlmasý, sermaye maliyetinin düþürülmesi
ve daha istikrarlý finansman kaynaklarýnýn saðlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Ayrýca
iþletmelerin ve ülkelerin uluslararasý sermaye hareketlerinden (özellikle uzun vadeli
yatýrýmlardan) daha fazla pay alabilmelerinde de bu ilkeler önemli rol oynamaktadýr. 2003
yýlý baþlarýnda yayýnlayacaðýmýz Kurumsal Ýþletme Yönetim Kodlarýna gönüllü olarak
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uyacak Þirketlerle ilgili borsada ayrý bir endeks oluþturmayý hedeflemekteyiz.
Sonuç olarak bakacak olursak, sermaye piyasalarýnýn reel sektörün canlanmasý sürecinde
olumlu katkýsýnýn olacaðý çok açýktýr. Mali sektörün genelinin saðlýklý bir yapýya
kavuþturulmasý ise bu olumlu katkýyý destekleyecek en önemli faktör olacaktýr.
Reel sektör ve dolayýsýyla ekonomik kalkýnma için oldukça önemli olan sermaye
piyasasýna, bundan böyle çok daha fazla önemin verileceði inanç ve umuduyla, toplantýnýn
düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür eder, panelin baþarýlý geçmesini diler,
hepinize saygýlar sunarým.
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ABDÜLLATÝF ÞENER
T.C. Baþbakan Yardýmcýsý
Sermaye Piyasasý Kurulumuzun ve sektörle ilgili birimlerimizin deðerli baþkanlarý, deðerli
konuþmacýlarý ve muhterem konuklar; hepinizi en içten, en sýcak duygularla selamlýyorum.
Ülke olarak millet olarak nasýl zenginleþeceðimiz, gündem konumuzdur. Bütün ekonomik
sorunlarýn özünde, merkezinde bu vardýr. Ülke olarak refah düzeyimiz nasýl artacaktýr? Bunu
saðlayabilmek için neler yapmamýz lazým? Tüm sektörler itibariyle ve tüm ekonomideki
aktörler itibariyle yapabileceklerimiz, ortaya koyabileceklerimiz nedir? Bunu araþtýrýyoruz.
Yani 2200 $ olan kiþi baþý gelirimiz; neler yapacaðýz da 20.000 - 30.000 $ üzerine
çýkacaktýr?
Aslýnda bu ekonominin temel sorusudur. Birkaç yüzyýldýr yazýlan tüm iktisat kitaplarýný
okuduðumuzda ekonomiyle ilgili temel sorunun da bu olduðunu görürüz. Klasik, Liberal,
Marksist tüm iktisatçýlarýn ortak aradýklarý soru ve cevap budur. Aslýnda insanlýk tarihi de bu
arayýþýn farklý bir macerasýdýr diye bakýlabilir. Çaðdaþ anlamda bildiðiniz gibi ilk iktisat
kitabý sayýlan Adam Smith'in kitabýnýn ismi "Milletlerin Zenginliði"dir. Yani zenginlik olgusu,
refah arayýþý ekonominin merkezindeki hiçbir konudan baðýmsýz olarak düþünülmeyen bir
temel noktadýr. Uzun vadede bu zenginliðe nasýl eriþileceði konusunda birkaç yýldýr, birkaç
yüzyýldýr çok þeyler yazýlmýþtýr ve çok deðiþik yaklaþým tarzlarý ortaya çýkmýþtýr. Baþta Adam
Smith, Rosenberg gibi iktisatçýlar ve iktisat tarihçileri incelendiði zaman, bu zenginliði
ortaya çýkarabilmek açýsýndan çok farklý determinantlara vurgu yaptýklarýný görürsünüz. Her
bir iktisatçý refahýn, zenginliðin, geliþmenin ortaya çýkabilmesi için farklý deðiþkenler
belirlemiþlerdir ve belirlenen bu deðiþkenler etrafýnda teorilerini kurmuþlardýr. Ama tüm
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yazýlanlarý ve konuþulanlarý özetlediðimiz, mercek altýna aldýðýmýz takdirde yaklaþým
tarzlarýnda çok farklý daðýnýklýklar ve anlaþýlmaz noktalar olmadýðýný da görürsünüz. Nitekim
tüm yaklaþým tarzlarý incelendiðinde bir ülkenin zenginliði olarak, zenginliðinin ana
deðiþkeni olarak, ana determinantý olarak bazýlarý doðal kaynaklara vurgu yapmýþlar, bazý
bilim adamlarý da bilim ve teknolojiye vurgu yapmýþlardýr. Bazýlarý da nüfusu ön plana
çýkarmýþlardýr. "Kurumsal yapýdýr ast olan" diyenler de olmuþtur. Ve marksist iktisatçýlar da
geliþme, kalkýnma ve zenginliðin özünde esasýnda sömürü kavramýnýn olduðunu ileri
sürmüþlerdir. Bu son yaklaþým tarzýný artýk bir tarafa býrakmalýyýz. Çünkü artýk içe kapalý bir
ekonominin varlýðýný sürdürebilmesi mümkün deðildir.
Biraz önce yapýlan konuþmalarda da izlediðiniz gibi küreselleþmenin bu düzeye geldiði bir
ortamda artýk hiçbir ekonomi kendisini içe kapatmak suretiyle mesafe alamaz,
zenginleyemez ve geliþemez. Dolayýsýyla bu son yaklaþým tarzýný bir tarafa býraktýðýmýzda
zenginliðin ve geliþmenin temel determinantlarý tahlil edildiðinde doðal kaynaklarýn, bilim
ve teknolojinin aslýnda baðýmsýz deðiþkenler olmadýðý, baðýmlý deðiþkenler olduðu görülür.
Nüfus, yani insan tarafýndan tetiklendikleri takdirde harekete geçtikleri ve ülke ekonomisine
katký saðladýklarý görülür. Onun için asýl ekonomide üzerinde durulmasý gereken temel
unsur insandýr ve burada insan dediðimizde de, nüfus dediðimizde de karþýmýza nitelikli iþ
gücü, nitelikli nüfus çýkmaktadýr. Bir ülkenin iþ adamý, yatýrýmcýsý, yatýrýmcý potansiyeli,
beyin gücü yani "human capital" dediðimiz þey ortaya çýkmaktadýr ve önem arz etmektedir.
Ama yine tüm yaklaþým tarzlarýna baktýðýnýzda insan sermayesinin ayaklanabilmesi için o
ülkedeki kurumsal yapýnýn yeterli olmasý lazýmdýr. Eðer mevcut kurumsal yapý
insanlarýmýzýn yeteneðini ortaya çýkarmasýný engelliyorsa, insan unsurumuzun ayaða
kalkmasýný engelliyorsa bütün yetenekler, giriþimci özellikler baský altýna alýnýyor, o
kurumsal yapý tarafýndan sýnýrlandýrýlýyorsa insanýn da aktif olarak devreye girmesi,
ekonominin canlanmasý ve millet olarak zenginleþmemiz mümkün deðildir. O halde iþin
özünde kurumsal yapýlarýmýzý iyi dokumak ve örmek gelmektedir. Geliþmeyi ve
zenginleþmeyi saðlayan kurumsal yapýlar rekabet ve iþbirliðine dayanan yapýlardýr. Bunun
siyasetteki karþýlýðý özgürlük ve toleranstýr. Eðer sonuna kadar rekabet ve güven ortamýný
saðlayacaðý iþ birliðini temin edemezseniz ve elbette ki kurumlar ve sektörler arasýnda
saðlýklý iliþkileri kuramazsýnýz, bu takdirde ekonomiyle ilgili bütün boyutlarda tek tek
dökülürsünüz ve ortaya bir atýlým çýkaramazsýnýz. O halde kurumsal yapý önemlidir ve iþte
tam bu yapýda reel sektör ve sermaye piyasasý iliþkileri de önem arz etmektedir. Sadece
olayý reel sektörün sorunu, sadece olayý sermaye piyasasýnýn sorunlarý veya ikisi arasýndaki
teorik iliþkiler gibi algýlar kabullenir ve bütün konuþmalarý ona göre dinlersek iþin özünü ve
aslýný merkezini yitirmiþ oluruz diye düþünüyorum. Aslýnda sermaye piyasasý ve reel sektör
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arasýndaki iliþkiler top yekûn bir ekonomiyi ayaða kaldýracak olan kurumsal yapýnýn iyi
görünmesi gereken en temel ayaklarýndan biridir. Bu alanda kurulabilecek saðlýklý iliþkiler
zenginleþmemizin de kaynaðýdýr. Saðlýksýz iliþkiler ise yoksullaþmamýza sebep olabilecek
özellikler taþýmaktadýr.
Ekonominin tamamýný bir vücuda benzetebilirsiniz. Eller, ayaklar, organlar, kaslar reel
sektörü ifade ederse, bu benzetmede damarlar ve kan dolaþýmý da mali sistemi ifade eder.
Biri olmadan diðeri, diðeri olmadan öbürünün var olabilmesi, saðlýklý olabilmesi ve de
güçlü olabilmesi mümkün deðildir. Yani her þey birbirine baðlýdýr ve bu baðý kopardýðýnýz
zaman sistem tüm kurumsal yapýsýyla birlikte çökecektir. O çöken kurumsal yapýyla birlikte
insan unsuru da tamamen çökecektir. Bu açýdan baktýðýmýzda Türkiye'de, mali sistemin ilk
baþlangýcýndan itibaren bankacýlýk sisteminin aðýrlýklý bir geliþim sergilediðini görürüz. Her
ne kadar 1980'li yýllarda sermaye piyasasý kanunu çýkmýþ ise de, yine de mali sistem
bankacýlýk aðýrlýklý yapýsýný bugüne kadar taþýmýþtýr ve devam ettirmiþtir. Özellikle çok
eskilere gitmeye gerek yok ama, 1980 sonrasýnda kamu açýklarýnýn ve borç stokunun
gittikçe artmasý bir anlamda reel sektör ve sermaye piyasasý iliþkilerini de bozmuþ olumsuz
olarak etkilemiþtir. Kamunun yüksek reel faizlerle borçlanmasý, piyasadaki fonlarýn kamu
kesimi tarafýndan emilmesine yol açmýþtýr. Dolayýsýyla piyasadaki bütün fonlarý kamu
kesimi toplarken özel sektöre finansman imkaný kalmamýþtýr. Biraz önce Sayýn Baþkanýn
ifade ettiði gibi bir anlamda özel kesim mali piyasalardan gittikçe daha fazla dýþlanýr
duruma düþmüþtür. Sorun sadece kamu kesiminin bütün fonlarý emmesi deðildir.
Geliþmeyi izlediðimiz zaman özel kesimin mali piyasalardan dýþlanmasý bir yana, güçlü
þirketlerin dahi ellerindeki fonlarý kamu borçlanma araçlarýna yatýrmalarýna yol açtýðýný
gördük.
Bir taraftan sistemdeki bozulma yani kamu kesiminden kaynaklanan bozulma, aðýr borç
stoku ve yüksek faizlerle kamunun sürekli borçlanmasý, piyasadaki fonlarý devletin
emmesine yol açarken, diðer taraftan özel sektörde dahi bazý büyük güçlü firmalarýn
ellerindeki imkanlarý ve fonlarý kamuya borç vermeye yönelmelerine sebep olmaktadýr. Pek
çok giriþimci açýsýndan yatýrýma üretime gidebilecek bazý fonlar kamu kesimi tarafýndan
emilmektedir. Elbette ki sermaye karlýlýk oranlarý yüksek olan alanlarý seçeceði için kamu
finansman dengesindeki bozulmalar doðrudan doðruya sermaye piyasasýný, mali sistemin
tamamýný ve reel sektörü etkilemektedir. Yani özet itibariyle söylemek gerekirse kamudan
kaynaklanan sorunlar sonucunda, firmalarýn yatýrým, üretim, pazarlama, istihdam kararlarý
ve arayýþlarý üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmiþtir ve bundan da sermaye piyasasý
elbette etkilenmiþtir.
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Olay sadece kamu finansman dengesinde, kamunun borçlanmasý deðildir. Bankacýlýk
sektörüne baktýðýmýzda da bazý sorunlarý birlikte görebiliriz. Öncelikle kamu bankalarýna
yöneldiðimizde mali sistem üzerinde önemli bir yük ve baský oluþturduklarý görülür.
Özellikle kriz öncesi ve sonrasý dönemde. Görev zararlarý, irrasyonel personel politikasý,
politik krediler bu bankalarýn yani kamu bankalarýnýn bünyelerini bozmuþ ve kaynak
ihtiyaçlarýný arttýrmýþtýr. Sonuçta piyasalarda yüksek oranda borçlanmalarý diðer bankalarýn
da zora girmesine sebep olmuþ bu da belirttiðimiz gibi sermaye piyasalarý üzerindeki
olumsuz etkisini göstermiþtir. Özel bankalar açýsýndan baktýðýmýzda da benzer bazý sorunlar
yaþadýðýmýzý geçmiþte göreceðiz. Özel sektör yerine yüksek faiz cazibesiyle kamuya borç
vermeye yönelen özel bankalar da özel sektörün yeterli ve düþük maliyetli kredi bulmalarýný
güçleþtirmiþtir. Bu mekanizma diðer taraftan özel bankalar bünyesinde de açýk
pozisyonlarýn artmasýna sebep olmuþ ve hassas bir noktaya gelmiþtir.
Neticede Kasým 2000-Þubat 2001 tarihleri arasýndaki iki kriz ile faiz ve döviz kurlarýndaki
dalgalanmalar reel sektörü sarsmýþtýr. Artan batýk krediler mali sistemi tahrip etmiþ ve
bankacýlýk sektörünün reel sektöre açtýðý krediler daha da azalmýþtýr. O halde reel sektörün
bir finans sorunu var demektir. Ýþte bu noktada belki panelimizin konusunu teþkil edecek
temel soruyu sorabiliriz: Reel sektör bu finansman sorununu nasýl ve nereden karþýlayacak
ve çözecektir? Bu noktada alternatif finansman yollarýnýn elbette açýlmasý gerekir. Ve de
sermaye piyasasýnýn mali sistem içerisindeki payýnýn yeterli hale getirilmesi gerekir. Bunun
için hisse senedi ihracýnýn arttýrýlabilmesi önemlidir. Bunun da ötesinde borçlanma
senetleri ihracýnýn baþlamasý, geliþmesi ikinci bir önemli nokta olarak görülmektedir. Reel
sektörün sorunlarý sermaye piyasalarýnýn sorunlarýný, sermaye piyasalarýnýn sorunlarý ise
reel sektörün sorunlarýný beslemektedir. Kamu borçlanma araçlarýndaki yüksek reel faiz ise
hem hisse senedi ihracýnýn artmasý hem de borçlanma senetleri ihracýnýn geliþmesi
açýsýndan önündeki en büyük engeldir. Ýþte böylesine bir tablonun bulunduðu ortamda ve
de ortaya koyacaðýmýz çözümlerin ve oluþturacaðýmýz yapýlarýn sadece bizi ve sektörleri
deðil, bu ülkede yaþayan 70 milyon insanýn geleceðini, kaderini belirleyeceði bir ortamda
çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn yaþayacaðý Türkiye'nin geleceðini belirleyeceði bir ortamda
neler yapmamýz gerektiðini hep birlikte düþünmek zorundayýz. Sorun sadece sektörün
sorunu deðildir. Sorun sadece siyasetin de sorunu deðildir. Siyaset ve sektörel taraflar ve
bu ülkede yaþayan insanlar ayný kaderi paylaþmaktadýrlar. Ve ülkemizde güzel þeylerin
ortaya çýkmasýný istemekte, talep etmektedirler. O halde biz 58. Cumhuriyet hükümeti
olarak bu bilinç ve duyarlýlýk içerisinde seçim öncesindeki aylarda ve günlerde
baþlattýðýmýz yoðun çalýþmalarla ekonomik yapýyý tahlil etmeye çalýþtýk. Ýktidar
günlerimizde yapmamýz gerekenlerin neler olmasý gerektiði üzerinde yüzlerce kitap, makale
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okuduk, okuttuk. Okutturduðumuz arkadaþlarla tartýþmalar yaptýk. Ve daha o günlerden belli
bir noktaya gelmiþtik. Pratize edersek geldiðimiz nokta buydu. Biraz önce Sayýn
Baþkanlarýmýn da ifade ettiði gibi; Türkiye'de yaþanan bu yüksek enflasyon ortamý son
bulmalý.
Çocukluk günlerimden beri Türkiye'de enflasyon tartýþmasý gündemden hiç düþmemiþtir ve
de yýllardýr Türkiye'nin sahip olduðu enflasyon düzeyine sahip dünyada hiçbir ülke
kalmamýþtýr. O halde saðlýksýz ekonomik yapýlarýn en temel sebeplerinden biri olan
enflasyonu beraber yaþamamýz, gereken bir olgu olarak kabul edebilmemiz mümkün
deðildir. Eðer bu ülkenin bugününü düþünüyorsak, eðer bu ülkenin geleceðini
düþünüyorsak, enflasyonsuz bir Türkiye'yi inþa etmek zorundayýz. Biz de 58. Cumhuriyet
Hükümeti olarak programýmýzýn ana noktalarýndan biri olarak enflasyon rakamýnýn Avrupa
Birliði Ülkeleri düzeyine indirilmesini temel hedef olarak belirledik. Ve uygulayacaðýmýz
tüm politikalar popülizmden uzak gerçekçi, realist ama enflasyon baskýsýndan ülkemizi
kurtaracak politikalar olacaktýr.
Anlatmaya çalýþtýðým sorunlarýn da özünde, temelinde bulunan ikinci büyük problemimiz,
kamu borç stokunun yüksek düzeyidir. GSMH'nýn % 60'ýný aþmamasý gereken kamu borç
stokunun bugün ulaþtýðý düzey gerçekten ürkütücüdür. Bu düzeyin sürdürülebilir olduðunu
düþünmek mümkün deðildir. Yani sürekli artýrarak borcu borçla öderken bir taraftan da
sürekli borç stokunu artýrarak varlýðýmýzý devam ettirmemiz ve geleceðimizle ilgili güzel
þeyleri bugünden inþa edebilmemiz mümkün deðildir. Borç stokunun azalmasý lazýmdýr.
Borç stoku mutlaka azaltýlmalýdýr, düþen borç stokuyla birlikte kamunun borçlanma ihtiyacý
azalmalýdýr ve kamu borçlanmalarýndaki reel faiz oranlarý da düþmelidir. Biz 58. Cumhuriyet
Hükümeti olarak mutlaka bu temel hedefin de gerçekleþtirilmesine yönelik her türlü
tedbirin alýnmasý gerektiði kanaatindeyiz ve bununla ilgili tedbirleri de uygulamaya koymuþ
bulunuyoruz.
Diðer taraftan zaman zaman Türkiye'de yaþanan %8-9'lara varan büyüme oranlarý
memnuniyetle karþýlanmýþtýr. Ama olaya orta vadede uzun perspektifte bakanlar, bu
oranlarýn sevindirici deðil kaygý verici olduðunu da hissetmiþlerdir. Çünkü Türkiye'de son
yýllarda büyüme oranlarý çok istikrarsýz bir görünüm sergilemektedir. Bir yýl ekonomi %8
büyürken ertesi yýl %9 küçülebilmektedir. Trendin iniþli çýkýþlý olduðu bir büyüme yapýsý
ekonomide tahmin edilemeyecek kadar, büyük hastalýklarýn ve sýkýntýlarýn çýkmasýna sebep
olmaktadýr. O halde ekonomimizin elbette büyümesi lazým ama istikrarlý ve düzenli bir
büyüme trendine de girmesi lazýmdýr. Bu üçüncü temel nokta da bizim ekonomik
politikalarýmýzýn ana ekseni ve ana hedefi olmalýdýr. Bunlarý gerçekleþtirebilmek amacýyla
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hükümetimiz hazýrlýklarýný seçim öncesinde yapmýþ ve daha sonra bunlarý acil önlem planý
olarak, tek tek yapýlmasý gereken icraatlar ve somut politikalar olarak belirlemiþtir. 200
civarýnda acil eylem planý içerisinde aktif politika belirlenmiþtir. Bu politikalarýn tamamý
belli bir takvim içerisinde gerçekleþtirilecektir. Yani hazýrlýksýz ne yaptýðýný bilmeyen
hükümetler dönemi bitmiþtir. Artýk bizim 58. Hükümet olarak gündemimizi ve yol haritamýzý
günü birlik olaylar belirlemeyecektir. Bizim gündemimizi ve yol haritamýzý çünkü biz
belirledik. Ýlk bir ay içerisinde; yani 28 Aralýk'a kadar yapacaðýmýz düzenlemeler þimdiden
bellidir. Bir kýsmý gerçekleþtirilmiþtir,bir kýsmý da gerçekleþtirilme noktasýndadýr. Ýlk üç ay
içerisinde yapacaklarýmýz bellidir, altý aylýk programýmýz tek tek somut projeler itibariyle
bellidir. On iki aylýk hedefimiz programýmýz bellidir. Ve diðer bir kýsým iþler, iþlemler ve
eylemler de on iki ayý aþan süre içerisinde tamamlanacaktýr. Yani kilometre taþlarý belli, yol
haritasý belli bir hükümet anlayýþý içerisindeyiz. Ben inanýyorum ki bu planlý ve düzenli
yürüyüþ Türkiye'nin mevcut yaþamakta olduðu sorunlarý kýsa bir süre içerisinde, belli bir
takvim içerisinde aþmamýzý saðlayacaktýr. Ve elbette ki bu noktada mali piyasalara büyük
önem atfediyoruz. Sermaye piyasasýna büyük önem atfediyoruz.
Bizim takvim itibariyle eylem planýmýz hazýr durumdadýr ama hiçbir plan, hiçbir eylem statik
deðildir. Sürekli her attýðýnýz adýmda yaptýðýnýz iþlemleri tekrar gözden geçirmek ve revize
etmek ihtiyacý duyarsýnýz. Ve hiçbir zaman tek bir kiþinin kafasýnda bulunanlar tüm
Türkiye'yi ve dünyayý kurtarmaya yetmez. Hiçbir zaman belli bir grubun ve kesimin
oluþturduðu kültürün ve bilgi birikiminin de o ülkeyi ve dünyayý kurtarmaya yetmeyeceði
açýktýr. Bir programýn en saðlýklý araçlarý yakalayabilmesi için, en saðlýklý uygulama olarak
ortaya çýkabilmesi için mümkün olduðu kadar çok sayýda aklýn o harmanda kendisini ifade
etmiþ görmesi lazýmdýr. Ne kadar çok bilgi, ne kadar fazla akýl, bir programýn bir politikanýn
oluþmasýna katký saðlarsa, o takdirde daha çok alternatif arasýndan en mükemmelini
yakalama ve uygulama imkanýna sahip olunur. Bunu ifade etmemin sebebi þudur: elbette
bizim 58. Hükümet olarak yol haritamýz ve kilometre taþlarýmýz bellidir, ama yine de her
zaman her fikre her düþünceye açýðýzdýr. Ülke hepimizindir ve de her fikir düþünceden
yararlanmak bizim temel siyaset anlayýþýmýzýn özüdür, esasýdýr. Bütün programlarýmýzda
açýkladýðýmýz gibi aslýnda toplumun deðiþik kesimleriyle sürekli bilgi alýþveriþi içerisinde
olmak, yasalaþma süreci içerisinde ve kararýn oluþma süreci içerisinde baþta sivil kitle
örgütleri olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin bilgi birikimlerini ve duyarlýlýklarýný o
sürecin içerisine katmak bizim siyaset anlayýþýmýzdýr. Bu anlayýþýmýzýn bir gereði olarak
Sayýn Baþkanlardan ve burada deðerli bilgilere sahip olduðuna inandýðýmýz
arkadaþlarýmýzdan her türlü fikre düþünceye açýk olduðumuzu belirterek, katkýlarýný,
önerilerini her zaman beklediðimizi ifade ediyoruz ve böylece daha güzel þeyleri birlikte
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yapacaðýmýza inandýðýmýzý ifade etmek istiyoruz. Sonuç itibariyle belirtecek olursam, reel
sektörün finansman sorunlarýnýn tartýþýldýðý bu toplantýnýn, saðlýklý kurumsal yapýlarýn
oluþmasýna katký saðlayacaðýna inanýyorum ve insan sermayemizin harekete geçmesine,
teknoloji ve doðal kaynaklarý harekete geçirecek tetiklemeye katký saðlayacaðýna
inanýyorum. Uluslararasý zenginleþme yarýþmamýza ivme kazandýracak açýlýmlar
saðlayacaðýna inanýyorum ve bu vesileyle bu toplantýyý düzenleyen Türkiye Sermaye
Piyasasý Aracý Kuruluþlarý Birliði'ne ve katýlýmlarýnýzdan dolayý hepinize tekrar teþekkür
ediyor ve saygýlarýmý sunuyorum.

31

REEL SEKTÖR-SERMAYE PÝYASASI ÝLÝÞKÝSÝ:
KURUMSAL FÝNANSMAN OLANAKLARI

Prof. Dr. VEFA TARHAN
Ralph Marotta Professor of Finance
Loyola University - Chicago/ABD
I. SERMAYE PÝYASALARI VE YATIRIMLAR
Firmalarýn kurumsal finansman açýsýndan oynadýklarý en önemli rol, deðerli reel yatýrýmlar
bulmaktýr. Kurumsal Finans da "en önemli" kavramýnýn tek ölçüsü vardýr: Firma deðerini
(hisse senedini) en çok artýran kararlar "en önemli" kararlardýr. Reel yatýrým kararlarý en
önemli kararlardýr. Çünkü iyi yatýrýmlar bulup, bu yatýrýmlarý kabul edip, deðersiz
yatýrýmlarýn deðersizliðini keþfedip, bu tip yatýrýmlardan uzak duran þirketler hisse senedi
fiyatlarýnda büyük bir artýþ kazanýr, bu kararlarý yanlýþ veren þirketler ise, kendilerini iflasýn
eþiðinde bulabilirler.
Firmalarýn diðer kararlarýný "finansman kararlarý (sermaye yapýsý kararý)" ve "kar daðýtma
kararlarý" baþlýðý altýnda toplamak mümkündür. Bu kararlarýn doðruluk ve yanlýþlýklarý da
firma deðerini olumlu/olumsuz olarak etkiler. Ancak, bu etkinin boyutu, yatýrým kararlarýnýn
etkisi boyutundan çok daha düþüktür.
Sermaye sahibi finansal yatýrýmcýlar, ihtisaslarý dýþýnda olduðu için, direkt olarak reel
yatýrýmlar yapamazlar. Örneðin, bir otomobil fabrikasý açma kararýný, yeni bir yazýlým
yaratma kararýný, bir rafineriyi yenileme kararýný veremezler. Bu kararlarý ancak reel sektör
yöneticileri verebilir. Ancak reel sektörün deðer kazandýrýcý projeleri gerçekleþtirmesi için
finansmana ihtiyacý vardýr.
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Finansal yatýrýmcýlar, deðer kazandýrýcý olduðunu sandýklarý reel sektör yatýrým kararlarýna
bu yatýrýmlarý doðru bir þekilde yapacaðýna inandýklarý þirketler aracýlýðýyla katýlma çabasý
içindedirler. Bu nedenle, sermaye pazarlarý finansal ve reel sektör yatýrýmcýlarýnýn bir araya
gelmesini mümkün kýlan bir platform olarak düþünülmelidir.
Sermaye piyasalarýnýn ekonomiye önemli ve olumlu katkýlarýnýn olmasý için itimata
dayanan ve þeffaf olan bir ortam oluþturulmasý gerekir. Bu pazarlar çok kýt ve limitli olan
sermaye kaynaklarýný en verimli projelere daðýtabilen kuruluþlar olmasý gerekir. Bu
daðýtýmýn randýmanlý yapýlmasý, pazarlarýn çalýþmasý herþeyden önce yatýrým olanaklarýnýn
potansiyel performanslarýný doðru olarak ölçülebileceði bir ortam yaratabilmeleriyle
mümkün olur.
Her performans ölçüsünün iki boyutu vardýr: risk ve getiri. Dolayýsýyla geliþmiþ bir sermaye
piyasasý, riskin doðru olarak ölçülmesini mümkün kýlan ve getirinin bu risk ile orantýlý
olarak belirlenmesini baþarýyla saðlayabilen bir pazardýr. Sermaye piyasalarýnýn bu
olgunluðu kazanmalarý bir ülke ekonomisinin geliþmesinin son etabýný temsil eder.
Reel (firmasal) yatýrým kararlarýnýn da iki boyutu vardýr, ve sermaye piyasalarý en çok bu iki
boyutun birinin oluþmasýnda en önemli rolü oynamalarýna raðmen, ikinci boyuta da etkileri
olur. Bu iki boyut nakit akýþlarý ve nakit akýþlarýný deðerlendirmek için þart olan sermaye
maliyetinden oluþur.
Konuþmamý bu kýsmýna kadar "sermaye" nin ne olduðunu tanýmlamadan yapabildim. Ancak
bunu artýk ertelemek mümkün deðil. Sermayenin ne olduðunu bu grup tabii ki biliyor. Ama
ben bu kavramý mümkün olduðu kadar basitleþtirip, sokaktaki bir insanýn bile
anlayabileceði bir lisan çerçevesinde tanýmlamak istiyorum. Sermaye, bir yatýrýmcýnýn bir
þirkete verdiði ancak, þirket gönüllü olarak geri vermezse hiçbir zaman þirketten geri
isteyemeyeceði bir parayý temsil eder. Sermayenin birincil piyasa bazýnda þirkete
verildikten sonra geri alýnamayan bir finansman kaynaðý olduðunu biliyoruz. Bu para
karþýlýðý aldýðý kaðýdý yatýrýmcý ikincil piyasada bir baþkasýna satabilir ama þirkete gidip
"paramý geri ver" diyemez. Ýkincil piyasalar var olmasaydý birincil piyasalar mümkün
olamazdý. Ýkincil piyasalar saðladýðý likidite nedeniyle, yatýrýmcý þirketlere birincil piyasada
özsermaye finansman kaynaðý saðlamaya razý olur.
Sermaye yelpazesinin iki en uç noktasý hala özsermaye ve kredidir. 1970 sonlarýnda
gerçekleþen finanstaki en önemli geliþme opsiyonlar konusunda oluþmuþtur. Bu geliþme
sonucu, firmalar sadece kredi ve özsermaye olarak finansman bulma kabiliyetlerini
geniþleterek, opsiyonlar çerçevesinde kredi ve özsermayeyi birleþtiren finansal
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enstrümanlar geliþtirerek finansman çeþitlerini çoðaltmýþlardýr.
Teknik olarak "kredi" yukarýdaki sermaye tanýmýna girmiyor, çünkü vadesi dolduðunda
kreditör ana parasýný þirketten geri alma hakkýna sahiptir. Ancak batý ülkelerinde uzun vadeli
kredi (20-30 sene) çok uzun bir zaman süresini kapsadýðý için, "sermaye" kavramýnýn içine
girdiði varsayýlýr.
1987'lerden beri þirket bono/tahvilleri piyasalardan dýþlandýðý için Türk þirketlerinin teknik
olarak (dýþardan saðladýklarý uzun vadeli kredi dýþýnda) sermaye yapýlarýnda kredi yoktur.
Kýsa vadeli banka kredisi anladýðýmýz bir sermaye kavramý içinde düþünülemez, ancak
iþletme sermayesi olabilir. Ancak firmalar maalesef kýsa vadeli banka kredilerini kullanarak
duran varlýklarýný finanse etme durumuna itilmiþlerdir. Bu çok tehlikeli ve riskli bir
durumdur. Bu konuya tekrar dokunacaðým.
Konuyu daðýtmadan hemen yatýrým kararlarý-sermaye piyasasý iliþkisine geri dönmek
istiyorum. Yatýrým kararlarýnýn sermaye maliyeti ve nakit akýþlarý boyutlarýnýn olduðunu
söylemiþtik. Sermaye pazarlarý yatýrýmlar üzerinde en önemli rolü sermaye maliyetini
belirleyerek oynarlar. Ayný zamanda pazarlar geleceðe bakýþlý olduklarý için, Pazar koþullarý
firmalara yatýrým ile ilgili nakit akýþlarýnýn ne ölçüde sýhhatli olacaðý konusunda da bir fikir
verir.
Sermaye maliyetini pazarlar belirler ve bu maliyet konusu kavramsal olarak basittir. Ancak
pratikte sermaye maliyetlerin belirlenmesi çok güç olabilir. Bu güçlüðün kaynaðý
yatýrýmlarýn bugünden baþlayýp, ileriye yönelik bir zaman çerçevesini kapsamasý nedeniyle,
yatýrým için gereken finansmanýn da ayný zaman profili olmasý gerekliliðidir. Bunun yarattýðý
güçlük þundan kaynaklanýr: ileriyi tutarlý ve doðru olarak tahmin edebilme kapasitemiz çok
limitlidir. Bu probleme raðmen, reel sektör yatýrým kararlarýný yapmak zorundadýr ve
pazarlar bu yatýrýmlar için gereken finansmaný saðlamak durumundadýrlar.
Sermaye maliyeti kavramýna þu þekilde yaklaþýlmasý gerekiyor. Yatýrýmcýnýn yatýrým karþýlýðý
istediði getiriyi belirlediðimizde, o sermaye kaynaðýnýn maliyetini de belirlemiþ oluruz.
Kredi maliyeti ile tahvil sahibinin istediði getiri ayný kavramdýr. Vergi ve yatýrým bankacýlýðý
masraflarý dýþýnda, ayný madalyonun iki yüzünü temsil eder.
Ayný þekilde, hissedarýn istediði getiri oraný, yatýrýmlarýn hissedar açýsýndan
deðerlendirmesini temsil eder ve yatýrýmcýnýn özsermaye için istediði getiriyi yansýtýr. Bu
deðerlendirmenin firma açýsýndan görünümü "özsermaye maliyeti" dir.
Aðýrlýk ortalamalý sermaye maliyeti kavramý kredi ve özsermaye maliyetinin ortalamasýdýr.
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Bu ortalamanýn bulunmasýnda dikkat edilecek husus hem bahis konusu sermaye maliyeti
aðýrlýklarýnýn, hem de maliyetlerin defter bazý rakamlar yerine piyasa fiyatý bazý rakamlarla
belirlenmesi gerektiðidir. Bu iki maliyet kavramýndan, saptanmasýnda daha zor olaný
özsermaye maliyetidir. Ancak bunun nasýl yapýldýðýný 1960'lardan beri bilmekteyiz. Bu
konuyu ilerde kýsaca tekrar ziyaret edeceðim.
Kýsýtlý zamanýmý en iyi þekilde deðerlendirmek için önce þu konularý gündeme getirmek
istiyorum.
II. Türk sermaye piyasasýnýn ana boyutlarý ve eksiklikleri nelerdir?
III. Kýsa vadeli kredi kullanýmýnýn yarattýðý problemler
IV.Dünyada gittikçe yaygýnlaþan özsermaye kültürünün nedenleri ve ekonomilere
saðladýklarý katkýlarý nelerdir?
V. Türkiye sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardýmcý olabilecek yeni finansal ürünler neler
olabilir ve devlet ve diðer kuruluþlarý tarafýndan yapýlmasý gereken düzenlemeler nelerdir?
II. TÜRK SERMAYE PÝYASASINA GENEL BAKIÞ
Tasarruflarýn finansal enstrümanlar bazýnda daðýlýmýnda mevduatýn çok yüksek bir payý
olduðu görülür. Sabit Getirili Menkul Kýymetler, mevduatýn üçte bir boyutunda, hisse
senetleri ise mevduatýn onda biri kadardýr. Menkul kýymet borsalarýnýn ekonomideki payý
açýsýndan Türkiye diðer ülkelerin çok gerilerinde kalmýþtýr. Sadece geliþmekte olan ülke
borsalarýnda bile, 280 küsür þirketle, Türkiye'de iþlem gören þirket sayýsý ufak bir rakamý
temsil etmektedir.
Bu tablolarý, iþlem gören þirketlerin yüzde kaçýnýn halka açýk olduðu verisiyle bir araya
getirdiðimizde, özsermaye piyasasýnýn Türkiye ekonomisinde ne kadar ufak olduðu çarpýcý
olarak ortaya çýkýyor.
Kamu menkul kýymetlerinin toplam menkul kýymetler içinde zaten yüksek olan payý,
1998'den 2001'e kadar %85'den %92'ye çýkarak daha da artmýþtýr. Özel sektörün sadece
hisse senedi þeklinde olan payý %15'den %8'e düþmüþtür. Hem kamu menkul kýymetleri
yüksekliði, hem de bu yüksekliðin özel sektör pahasýna kaydedilmiþ olmasý çok tehlikeli bir
geliþmedir. Bu geliþme özel sektörün dýþlanmasýyla sonuçlanmýþtýr. Bu dýþlanma olayý
ayný zamanda çarpýk bir sermaye kaynaðý daðýlýmýný temsil eder. Dolayýsýyla makro açýdan
ekonomi için çok olumsuz bir geliþmedir.
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Kamu sektörünün özel sektörü sermaye piyasalarýndan dýþlamasýnýn ekonomi için olumsuz
olmasýnýn nedeni, özel sektör yatýrýmlarýnýn kamu sektörü yatýrýmlarýna oranla genellikle
daha deðerli olmasýndan kaynaklanýr. (artý Net Bu Günkü Deðerli (NBD yatýrýmlar)). Deðerli
yatýrýmlar bugünkü eksi nakit akýþýnýn ilerdeki artý nakit akýþlarýnýn (sermaye maliyetini
iskonto haddi olarak kullanarak) elde edilen bugünkü deðerinden daha yüksek olduðu
yatýrýmlardýr. Bu tip yatýrýmlar hem büyüme hýzýna katkýda bulunurlar, hem de enflasyonu
frenleyici nitelikte olurlar. Bugünkü yatýrýmýn GSMH muhasebesi açýsýndan talebe katký
yaptýðý, yatýrýmýn yarattýðý gelecekteki nakit akýþlarýnýn GSMH denkleminin arz boyutunu
oluþturduðu düþünülürse,
-Deðerli yatýrýmlarýn (net bugünkü deðerinin artý olduðu yatýrýmlar) arza olan katkýlarýnýn
talebe olan katkýlarýndan büyük olduðu ve enflasyonu frenleyici bir nitelikte olduðu ortaya
çýkar.
Kamu sektörü yatýrýmlarý genellikle eksi NBD'li yatýrýmlar olduðu için hem büyümeye
olumlu katkýda bulunmazlar hem de bilhassa kapasite kullanýmýn yüksek olduðu
dönemlerde enflasyonu körükleyici etkileri olur.
Sonuç olarak devletin sermaye piyasalarýndaki olan payýndaki yükseliþ;
-Ekonomiye deðer kaybettirici olma ihtimali yüksek olan yatýrýmlar yaratýr
-Enflasyona olumsuz katkýsý olma ihtimali olan yatýrýmlarý temsil edebilir
-Sermaye kaynaklarýnýn en deðerli yatýrýmlarda kullanýlmasýný engelleyici bir kaynak
daðýlýmý çarpýklýðýný temsil eder.
Son yýllardaki hisse senedi getirileri
TL NOMÝNAL

DOLAR

2000

%46

-%57

2001

%45.6

-%33.6

2002 (19 Ekim'e kadar)

-%33

-%41

2002 (27 Kasým'a kadar)

-%5.4

-%12

Dolayýsýyla seçim sonrasý olumlu geliþmeye raðmen son 3 senede yatýrýmcýlar hisse
senedi piyasasýnda zarar etmiþlerdir.
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Halka arz iþlemlerine raðmen, yukarda gözüken hisse senedi fiyatlarý düþüþü ve olumsuz
kur geliþmeleri nedeniyle hisse senedi Pazar kapitalizasyonlarý son üç yýlda büyük düþüþler
kaydetmiþtir. Hisse senetleri Pazar deðeri:
1999 sonu

114.3 milyar USD

2002 sonu

69.5 milyar USD (%39 düþüþ)

2001 sonu

47.7 milyar USD (%31 düþüþ)

Bu rakamlar aslýnda görüldüðünden daha çarpýcý: Dünyada opsiyon konulu geliþmeler
nedeniyle yeni finansal araçlar piyasaya getirilirken Türkiye de yatýrým aracý çeþidi azalmýþ
ve sadece kamu bazlý bono/tahvil ve özel sektör hisse senedinden oluþur hale gelmiþtir.
Sonuç olarak son yýllarýn olumsuz geliþmelerinin bir kýsmý þu þekilde özetlenebilir.
1) Özel sektör piyasalardan dýþlanmýþtýr
2) Menkul kýymet çeþidi azalmýþtýr
3) Ýþlem hacmi düþüþü nedeniyle likidite kurumuþ ve artan likidite primi piyasalarý olumsuz
olarak etkilemiþ
4) Pazarlarýn volatilitesi artmýþtýr
5) Bilhassa hisse senedi getirileri düþerek büyük ölçüde eksi olarak oluþmuþtur
6) Piyasalarda ciddi bir güven eksikliði doðmuþtur
7) Sermaye piyasasýnýn payý diðer geliþmekte olan ülkelere oranla bir hayli düþmüþtür
Bu olumsuz faktörleri yaratan koþullar deðiþtirilmeli ve sermaye piyasalarýnýn reel sektöre
uzun vadeli finansman saðlayacak bir ortam haline gelmesi gerçekleþtirilmelidir. Nitekim
2000 yýlýnda yapýlan bir akademik çalýþma sermaye pazarlarýnýn bir ülkedeki sermaye
daðýlýmýný randýmanlý olarak yaptýðýný göstermiþtir. 65 ülkeyi kapsayan bu çalýþma geliþmiþ
sermaye pazarlarý olan ülkelerde büyüyen endüstrilerde yatýrýmlarýn çoðaldýðýný, duraklayan
endüstrilerde ise yatýrýmlarýn azaldýðýný göstermiþtir. Ayný çalýþma devletin ekonomideki
payý ile randýmanlý sermaye daðýtýmý arasýnda ters bir baðýntý bulmuþtur.
Bu konuda yapýlabilecek düzenlemeleri tartýþmadan ve özsermaye kültürünün ekonomiye
saðladýðý faydalarý sýralamadan önce, Türkiye'de þirketlerin yüksek krediyle, bilhassa kýsa
vadeli krediyle çalýþmalarýnýn ekonomiye olan olumsuz etkilerinden bahsetmek istiyorum.
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III. KISA VADELÝ KREDÝ KULLANIMININ YARATTIÐI RÝSKLER
Büyük ölçüde kamunun özel sektörü, sermaye piyasalarýndan dýþlamýþ olmasý sonucu
olarak, þirketler gittikçe banka kredisi bazlý finansman kaynaðýna dönmek zorunda
kalmýþlardýr. Bu durum üç risk kaynaðý yaratýr;
1) Vade riski: Finanse edilen duran varlýklarýn vadesi, banka kredisinden çok daha uzundur.
2) Deðiþken faiz riski: Duran varlýðýn getirisi nispeten sabitken bunu finanse eden
sermayenin faizi her vade doluþunda yenilenir ve zaman zaman bu faizler duran varlýðýn
getirisini aþar.
3) Eðer banka kredisi döviz bazlý ise bir de ek olarak kur riski yaratýlmýþ olur.
Eðer bir duran varlýk yatýrýmý özsermaye ile ya da uzun vadeli sabit faizli bir kredi ile finanse
edilirse bu problemler ekranda olmazlar.
Finansta risk kavramý birçok þekilde bölünebilir: Örneðin:
- Kreditör riski, hissedar riski
- Sistematik (Pazar) riski, sistematik olmayan (þirkete özgü risk)
- Operasyon riski, finansal risk
Hissedarlarýn önemsedikleri risk sistematik ya da pazar riskidir.
-Sistematik risk portföy sahiplerinin, portföydeki hisse senetlerinin her birinin pazara
yansýyan makro koþullardan ne ölçüde etkilendiklerini ölçer. Bu riske beta riski denir.
Betasý diyelim 1.2 olan bir hisse senedi istatistiki olarak Pazar %1 arttýðýnda ya da %1
azaldýðýnda, %1.2 artma-azalma gösterir. Bir þirketin betasý hem ekonomiye ne kadar
hassas bir sektörde olduðundan hem de ne kadar kredi kullandýðýndan kaynaklanýr.
Kreditörler açýsýndan, risk kavramý, bir þirketin kredisinin servisini zamanýnda yapýp
yapamayacaðý ihtimalini yansýtýr.
Þirketlerin büyük ölçüde kredi kullanmalarý hem hissedarlarýn hem de kreditörlerin riskini
arttýrýr. Bu iki risk artýþý da þirketin ve dolayýsýyla ekonominin volatilitesini artýrýr.
Artan risk her iki tip yatýrýmcýnýn istedikleri getiriyi de artýracaðý için sermaye maliyetinin
yüksek olmasýna ve dolayýsýyla firmalarýn deðerli yatýrýmlar bulmakta güçlük çekmelerine
neden olur.
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Türkiye'de halka açýk þirketlerin Finansal Borç/Özsermaye oraný 3 Aralýk 2002 itibarýyla
defter bazýndan %90, Piyasa deðeri bazýndan ise %33 civarýndadýr. Bu oran Pazar bazýnda
hesaplandýðýnda bile oldukça yüksek bir rakamý temsil eder. Bu yükseklikteki kredi oraný
hisse senetlerinin beta'sýný büyük ölçüde artýrýr. Bu artýþ þüphesiz hissedarlarýn istedikleri
getiri oranýný, bir baþka deyimle özsermaye maliyetini büyük ölçüde artýrýr.
1960 larda bulunan Menkul Kýymetler Deðerlendirme Modeli, hissedarlarýn X þirketinden
istediði getiri oranýný, HIGO, (özsermaye maliyetini) þu þekilde belirler:
HIGOx = risksiz getiri oraný +( Hisse Senedi Pazarý endeksinden beklenen getiri oranýrisksiz getiri oraný) x Betax
-Risksiz getiri oraný devlet tahvili getirisiyle temsil edilir.
Bu denklemden görüldüðü gibi kredi kullanmanýn beta'da saðladýðý yükseliþ özsermaye
maliyetini yükseltir.
HIGOkredili =HIGOkredisiz + K/Ö (HIGOkredisiz - Kredi maliyeti) (1 - Vergi oraný)
Tabii ki büyük ölçüde kredi kullanmak, kredi maliyetini de yükseltir. Dolayýsýyla yüksek
kredi kullanýmý, Aðýrlýk ortalamalý sermaye maliyetini yükseltip, verimli yatýrým sayýsýný ve
þirket kârlarýný, tabii ki ayný zamanda, vergi gelirlerini de azaltýr.
Bu sermaye maliyeti artýþlarýna, daha önce bahsedilen vade, faiz ve kur risklerini de
eklediðimizde kredi kullanýmýnýn, bilhassa kýsa vadeli kredi kullanýmýnýn ekonominin büyük
ölçüde volatilitesini artýrdýðý ve kýrýlganlýðý çoðalttýðýný gösterir. Nitekim, 1999 yýlýnda
yapýlan bir akademik çalýþma volatilitenin sermaye maliyetini arttýrdýðýný ve yatýrýmlarý
azalttýðýný ampirik olarak göstermiþtir.
Bu problemin tek çözümü özsermaye piyasasýný geniþletici, derinleþtirici, geliþtirici
tedbirler alarak þirketlerin özsermaye kullanýmlarýný artýrýp, kýsa vadeli kredi kullanýmýný
sadece iþletme sermayesi için kullanmalarýný saðlayýp, firmalarýn yapacaklarý deðer
kazandýrýcý yatýrýmlarý çoðaltmaktýr.
Yakýn geçmiþteki tecrübe bunun tam tersi olmuþ, pazarlar daraltýlmýþ, özel sektör
pazarlardan dýþlanmýþ, ve gittikçe kýsa vadeli krediye baðlý olan kuruluþlar haline
getirilmiþlerdir. Bu durumun deðiþmesi gerekmektedir. Bahis konusu deðiþiklik tüm makro
ortam için yararlý olacaktýr.
Ayrýca, özsermaye kullanýmýnýn þirketlerin randýmanlarýný artýran baþka boyutlarý da vardýr.
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IV. ÖZSERMAYE KÜLTÜRÜ
A-DÜNYADA HIZLA YAYILAN ÖZSERMAYE KÜLTÜRÜ VE BUNUN
EKONOMÝYE OLAN ETKÝLERÝ
Son 10 seneye kadar hisselere karþý yatýrýmcý ilgisi sýnýrlýydý. Ama bu durum hisseler
lehine deðiþti. Bunun çeþitli nedenleri var:
- Özelleþtirmenin körüklediði, gittikçe artan hisse senedi arzý,
- Pazar ekonomisinin planlanmýþ ekonomiye üstünlüðünün kaçýnýlmaz bir gerçek olduðu ve
ekonomide kaynak daðýlýmýný çok daha randýmanlý bir þekilde gerçekleþtirdiðinin ortaya
çýkmasý,
- Ülkelerin, devlet ve þirket bazýndaki, emeklilik ve sosyal sigorta sisteminin demografik
açýdan yetersiz olacaðýnýn anlaþýlmasý,
- Ve bu nedenle hükümetlerin IRA, Keogh, 403 B, 401 K gibi þahýslarýn kontrolünde olan
emeklilik programlarýný kanunlaþtýrmalarý,
- Bu planlarda yatýrým yapacak þahýslarýn uzun vadede en yüksek getirinin hisse senetleriyle
mümkün olduðunu anlamalarý, nitekim Amerikan hisse senedi getirisi verileri þu þekilde
gerçekleþmiþtir:
Hisse senetleri yýllýk getirisi
(reel olarak)
1931-40
%3,6
41-50
%7,5

Tahvil yýllýk
(reel getirisi)
%6,4
-%3,1

Nakit yýllýk reel getirisi
(marketable securities)
%1.6
-%5,1

51-60

%13,8

-%0,4

-%0,2

61-70

%5,3

-%1,5

%1,3

71-80

%1,4

-%3,6

-%1,1

81-90

%7,9

%8,8

%3,9

91-2000

%14,1

%7,1

%1,9

- Jeremy Seigel benzeri rakamlarý 1802'ye kadar geri giderek bulmuþtur.
- Nitekim, bakýlan zaman sürecine baðlý olarak verilerin daha da olumlu gözüktüðü
dönemler olmuþtur.
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Dow Jones Endeksi

Nasdaq Endeksi

1982

875

196

2000

11,497

4,069

Senelik Bileþik Getiri
%15,38

%18,35

- Bu rakamlarýn içinde 1987 de Dow Jones'un bir günde %23 deðer kaybetmiþ olmasý da
dahildir.
Son birkaç senede gördüðümüz küresel pazarlarda oluþan çok yüksek eksi getirilerine
raðmen (2000 Mart'ýndan, 2001 sonuna kadar Nasdaq-%60'lýk bir düþüþ, S&P 500%20'lik bir düþüþ göstermiþtir.)
- Küresel piyasa kapitalizasyonu 1990 dan 2001 sonuna kadar 3 misli bir artýþ göstermiþtir.
- Bu büyüme hem mevduat hem de tahvil deðerlerindeki büyümeden çok yüksektir.
Küresel piyasa kapitalizasyonu 2001 yýlýnda 35 Trilyon dolardý. Bu, küresel GSMH'nýn
%110'unu temsil ediyor. 1990'da bu oran %40 idi. Ancak, olumsuz bir faktör, geliþen
ülkelerin küresel piyasa kapitalizasyonundaki oranlarýnýn %11'den (1996) %6,5'a düþmüþ
olmasýdýr (2001).
Hisse senedinin saðladýðý yüksek getiriler þahýslar ve fonlar için tabii ki çok iyi bir haber.
Ancak hisse senedi pazarlarýnýn ülke ekonomilerine faydasý var mý? Bu pazarlarýn çeþitli
faydalarýný tartýþtýk. Þimdi bunlarýn ötesindeki ek faydalardan bahsetmek istiyorum.
Önce 1998 de yapýlan ve 47 ülkeyi kapsayan bir akademik çalýþmanýn bulgularýný aktarmak
istiyorum. Bu çalýþma özsermaye piyasalarýnýn büyüklüðü ve likiditesi ile ekonomik
büyüme hýzý arasýnda yüksek bir baðlantýnýn olduðunu göstermiþtir. Ayný araþtýrma, banka
dýþý finansal sektörün büyümesi ile yine ekonomik büyüme arasýnda saðlam bir iliþki
olduðunu da sergilemiþtir.
B-ÖZSERMAYE PAZARLARININ ÜSTÜNLÜÐÜ
Özsermaye pazarlarý (örneðin bankalarla karþýlaþtýrýldýklarýnda)
- Firma bazýnda risk, ve olumlu/olumsuz ekonomik koþullarý anýnda yansýtýp (sinyal verip),
sermayenin randýmanlý olarak daðýtýlmasýný saðlarlar.
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- Bir aracý olmadýðý için, genellikle bankalardan daha ucuz maliyetli kredi saðlarlar.
- Halka açýk þirketler þeffaf olmak zorundadýrlar.
- Halka açýk þirketler randýmanlý çalýþmak zorundadýrlar, aksi taktirde "market for corporate
control" dediðimiz, hissedarlarýn aktif müdahalelerine muhatap olurlar (bu konuyu tekrar
ziyaret edeceðiz)
- Servet daðýlýmýný saðlarlar.
- Çalýþanlarýn, þirket yöneticilerinin, hissedarlarýn çýkarlarýnýn hizalandýrýlmasýný
mümkün kýlarlar.
Özsermaye piyasasý ve corporate governance (þirket kontrolu pazarý) konusunda 1980'lerde
Amerika'da baþlayan ve 1990'larda dünyaya yayýlmaya baþlayan bir kurumsal finansman
devrimi olmuþtur. Bu devrimde hissedarlar çok önemli bir rol oynamýþtýr. Bu devrim;
- Hissedarlarýn yönetici olmamalarý, yöneticilerin de hissedar olmamalarýndan doðan çýkar
ayrýlýklarý ile ilgili problemlerin (agency problems) çözülmesinde önemli rol oynamýþtýr.
- Firmalarý randýmanlý olarak çalýþmaya zorlamýþtýr.
- Yöneticilerin ve yönetim kurullarýnýn davranýþlarýndan sorumlu olmalarý disiplinini
saðlamýþtýr.
- Hissedarlara deðer kazandýrmayan yöneticilerin iþten atýlmalarýyla sonuçlanmýþtýr.
- Þirketlerin, hissedar çýkarlarýna yönelik davranýþlarda bulunmalarýný saðlamýþtýr.
- Bilhassa kurumsal yatýrýmcýlarýn yöneticilere karþý eylemci ve disiplinci olmalarýný
saðlamýþtýr.
- Sonuç olarak hem þirketlerin hem ekonominin etkinliðini artýrmýþtýr.
Bu olaylarý bir örnekle anlatmak istiyorum:
Þirket birleþmeleri
-1960'larda þirket bazýnda moda, parçalarýnýn birbiriyle hiçbir iliþkisi olmayan þirketlerin
birleþmesi "conglomerate" dediðimiz, Türkiye'de holding firmalarýna tekabül eden büyük
þirketlerin kurulmasýydý.
-Bunun iki nedeni vardý. Birinci neden, kurumsal finansmanýn bir kuralý olan karlý bir þirket
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yatýrýmlarýný yaptýktan sonra geri kalan parayý hissedarlarýna geri vermesi gerektiðini
önleyici iþlemlerdi þirket birleþmeleri.
-Ancak bu ek parayý hissedarlara vermek þirketi küçültmekle eþdeðerdir.
-Egolarý büyük olan yöneticiler bunu yapmak istemeyip, bunun yerine"eðer ben bir petrol
þirketinin baþýnda birisi olarak baþarýlýysam, niçin diyelim, buzdolabý iþinde baþarýlý
olamayayým" felsefesi ile insan sermayelerinin yüksek olmadýðý þirketleri satýn aldýlar.
-Hissedarlara da "bu sizin için iyi bir davranýþ, çünkü riskinizi diversify ediyoruz" dediler.
Zaman içinde bu davranýþlarýn, conglemarate þirket formunun, deðer artýrmak yerine deðer
kaybettirici bir olay olduðu ortaya çýktý. Üstelik hissedarlar kendilerinin portföy kurarak
risklerinin daha ucuz olarak daðýtabileceklerinin bilincine vardýlar. Bunun ötesinde, bu
þirketlerin yapýlarýnda adeleden çok yað olduðu gerçeðini gördüler. Maalesef, yönetim
kurullarý çeþitli nedenlerle bu "imparatorluk oluþturma" eylemlerini durdurma yerine pasif
kaldýlar.
Zaman içinde bir takým pazar kuvvetleri bir araya gelip firmalarýn bu þekilde davranmalarýný
durdurmakla kalmayýp, þirketlerin uyumsuz bölümlerinin halka açýlma þeklinde - ya da
spin-off þeklinde hissedarlara verilmesini zorladýlar.
- Yöneticileri deðiþtirdiler
- Diðer özsermaye deðerini düþürücü davranýþlarý engellediler
- Yönetim kurullarýnýn kuvvetlendirilmesini saðladýlar.
Sonuç olarak þirketlerin yüksek randýmanla çalýþmalarýný saðladýlar. Bunun gerçekleþmesi
için bir araya gelen kuvvetler þunlardan oluþtu:
- Kurumsal yatýrýmcýlarýn önem kazanmasý (bilhassa mutual fund'larýn, retirement fundlarýn
çýð gibi büyümesi)
- Ýyi çalýþmayan þirketlerin hisse senetlerinin Junk bond pazarý finansmaný sayesinde satýn
alýnmasý mümkün oldu.
Yani çok aktif bir corporate governance pazarý oluþtu. Hissedarlarýn çýkarlarýný ve
servetlerini maximize etmeyen þirketler "takeover" savaþlarýnda hedef oldular.
Þu soruyu sormak gerekir. Bu savaþlarda yüksek randýmanla çalýþan þirketler mi satýn
alýnma hedefi olur, yoksa iyi çalýþmayan, potansiyellerinin altýnda çalýþan þirketler mi?
Pazarlar iyi çalýþýyorsa, randýmansýz þirketler hedef haline gelirler. Randýmaný yüksek bir
44

þirketi daha da iyi çalýþýr hale getirmek güçtür. Üstelik bilhassa vermeniz gereken kontrol
primini de hesaba katarsanýz bu þirketler çok pahalýdýr ve zaten iyi çalýþtýðý için
düzeltilebilecek çok yönleri yoktur.
Randýmansýz þirketler, baðýmsýz kalmak için bir sürü hukuki savunma mekanizmalarý
oluþturdular: poison pills, shark repellents, staggered boards, lawsuits v.s. Ancak, bunlarýn
hiçbirisi baþarýlý olamadý, ve bu metodlarýn sadece hedef þirketlere zaman kazandýran
eylemler olduðu ortaya çýktý. Zaten bu savunma mekanizmalarýnýn baþarýlý olmasý da
beklenemezdi. Bir þirket olarak baðýmsýz kalmak istiyorsanýz, "market for corporate
control'un" çalýþtýðý bir ortamda, hedef olmanýn asýl nedenini ortadan kaldýrmaktan baþka
bir çareniz olamaz. Yani, baðýmsýz kalmak isteyen ama randýmaný düþük olan bir þirketin,
yüksek randýmanla çalýþan bir þirket haline gelmekten baþka bir çaresi olamayacaðý bir
gerçek olarak ortaya çýkmýþ oldu.
Bu nedenle hedef þirketler, ve hedef olabilecek þirketler, dolayýsýyla bütün þirketler;
- Yeniden yapýlandýlar
- Üretkenliklerini artýrdýlar
- Mukayeseli üstünlükleri olmayan aktiflerini sattýlar
- Daha önce satýn almýþ olduklarý þirketleri spin off ya da halka açýlma biçiminde elden
çýkarttýlar.
- Yað tabakalarýný erittiler.
- Fazla nakitlerini ve halka açýlma hasýlatlarýný kendi hisse senetlerini satýn alarak
hissedarlara geri verdiler.
- Örneðin Amerikan þirketleri son 5 sene içinde 2,7 trilyon dolarlýk hisse senedi satýn
aldýlar hissedarlardan.
Sonuç olarak þu anda Amerika'da General Electric dýþýnda önemli bir holding þirketi
kalmamýþtýr. Bazý yatýrýmcýlar, geçmiþte baþarýlý olmuþ olmasýna raðmen, General Electric
þirketinin bile benzeri yeniden yapýlandýrmalarý uygulamasý gerektiði tezini
savunmaktadýrlar.
Özsermayenin "kral" olmadýðý bir dünyada þirketlerin ve ekonomilerin performansý bu
boyutta ve bu kadar kýsa zamanda yükselebilir miydi? Zaman zaman Amerika ve Dünya
borsalarýnda son 18 senede (internet bubble öncesi) elde edilen tarihsel olarak yüksek
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getirilerin bir "spekülasyon" sonucu olduðu görüþünü duyuyoruz. Ama bence neden-etki
(sonuç) iliþkisi diðer istikamette. Hisse senedi fiyatlarýndaki inanýlmaz artýþ spekülasyon
sonucu deðil, tam tersine Amerikan firmalarýnýn ne kadar etkin çalýþýr hale geldiðini
belgeleyen bir veridir.
Amerika'da baþlayan bu özsermaye kültürü bütün dünyaya yayýlmaktadýr. Bunun gayet açýk
bir nedeni yerli yatýrýmcýlarýn zaman içinde küresel yatýrýmcýlar haline gelmiþ olmalarýdýr.
Örneðin bir Amerikan kurumsal yatýrýmcý Avrupa'da, Türkiye'de, ve diðer ülke þirketlerinden
ayný performansý bekleyecek ve bu performansý saðlayacak corporate governance boyutlu
deðiþiklikleri talep edecektir.
Bu tip düzenlemelerin hem ekonomiyi hem de þirketleri çok olumlu olarak etkilediði
muhakkaktýr. Þirketlerin bu güçlerden faydalanýp performanslarýný arttýrmalarý için halka
açýlmalarý gerekmektedir. Türk þirketleri, bilhassa holding firmalarý bu noktayý aktif bir
tartýþma konusu yapmalýdýrlar. 2001 yýlýnda yayýnlanan bir araþtýrma, 1500 firmanýn
1990'lardaki çalýþmalarýný inceleyip, corporate governance'ý sýhhatli olan þirketlerin hisse
senedi fiyatlarýnýn da yüksek olduðunu bulmuþtur.
Ana sonuç olarak þunu söylemek mümkün: nasýl politik sistemler içinde demokrasi belki
de "en ideal" sistem deðilse, ekonomik sistemler içinde de belki "pazar ekonomisi" en ideal
model deðil. Ama hem politik hem de ekonomik arenalarda bu iki sistemle rekabet edecek
bir alternatif sistem yok.
V. SERMAYE PÝYASASI ÝÇÝN YENÝ ÜRÜN ÖNERÝLERÝ
Daha önce finans bilimindeki son 25 yýlýn en önemli geliþmelerinden birisi olan
opsiyonlardan bahsetmiþtik. Bence opsiyonlarý kullanarak tahvil ve hisse senedini
birleþtiren finansal ürünler Türkiye'de çok baþarýlý olabilir. Bunun nedeni Türkiye gibi
geliþen piyasalarda volatilitenin yüksek olmasýdýr.
Opsiyon dýþýnda her menkul kýymette volatilitenin bahis konusu menkul kýymetin fiyatýna
olumsuz etkisi olur. Bunun nedeni yüksek volatilitenin, yüksek bir risk seviyesini temsil
etmesi, riskin yüksekliðinin ise fiyatý düþürücü olmasýdýr. Ancak opsiyonlarýn deðerinde,
volatilite istisnai bir rol oynar. Volatilite ne kadar yüksek olursa opsiyonun deðeri o kadar
yüksek olur.
Benim görüþüm opsiyon boyutlu finansal ürünlerin hem tahvil piyasasýnýn oluþmasýnda
(özel sektör bonolarý) hem bu bonolarýn vadelerinin uzatýlmasýnda, hem de hisse senetleri
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piyasasýnýn derinleþip daha likit hale gelmesinde oynayacaðý çok önemli bir rol var.
Düþündüðüm iki finansal ürün hisse senedine çevrilebilir tahviller ve warrant ekli
tahvillerdir.
Hisse senedine çevrilebilir tahvili örnek olarak kullanacaðým, bu konudaki görüþlerimi
yansýtmak için. Veriler þu þekilde olsun.
- Tahvilin anaparasý ve pazar deðeri: $1,000
- Faizi: %6
- Hisse Senedi Fiyatý: $30
- Convertible (Deðiþim) Oraný: 25 hisse senedi
- Þirketin normal tahvil faiz oraný: %10
Þirket bu hisse senedine çevrilebilir tahvil satmakla tahvil artý bir "call opsiyonu" satmýþ
oluyor.
Tahvil sahipleri bu tahvili þirkete verip karþýlýðýnda 25 hisse senedi aldýklarýnda her hisse
senedi için efektif olarak $40 vermiþ oluyorlar. Tabii ki bu iþlemi þu anda $30 olan hisse
senedi fiyatý $40'ýn üzerine çýkmadan önce yapmayacaklardýr.
Þirket böyle bir tahvili niçin satýyor? Karþýlýðýnda ne alýyor? Tahvil sahipleri ne alýyor?
Þirketlerin finansal üst yöneticileri ile görüþtüðünüzde iki neden veriyorlar.
1. Esas gayeleri Kredi bulmak. Bu finansal araçý kullanarak kredi maliyetlerini düþürüyorlar.
Yukardaki örnekte, faizlerini %10'dan %6'ya düþürebiliyorlar. Böyle tahvilleri volatilitesi
yüksek þirketler satar çünkü %4'ü yatýrýmcýlarýn aldýðý opsiyon karþýlýðý yaptýklarý ödeme
olarak düþünmeliyiz. Volatilitesi düþük þirketin opsiyonu daha düþük deðerli olur. Böyle bir
þirket bu ürünü kullanmaz çünkü faizlerini belki ancak %1 indirebilir.
2. Ikinci bir neden de firmanýn esas gayesi hisse senedi satmak oluyor. Ancak þu anda $30
olan hisse senedi fiyatýný çok düþük buluyor. Bu finansal ürünü kullanarak, þirket bu hisse
senedini þu andaki fiyattan ($30) deðil de efektif olarak $40 dolardan satmýþ oluyor.
Dolayýsýyla, bu finasman ürün aracýlýðýyla, firma ya kredi maliyetini ya da özsermaye
maliyetini düþürmüþ oluyor.
Bence böyle bir finansal ürüne hem talep hem de arz yüksek olur Türkiye'de.
- Çünkü volatilitenin yüksek olmasý bu opsiyonun deðerini artýrýyor.
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- Ayný zamanda vadenin uzunluðu da opsiyonun deðerini artýrdýðý için, bu tip bir ürün
firmalarýn sermaye piyasalarýndan uzun vadeli kredi bulmalarýný mümkün kýlabilir.
Warrant ekli tahvil de yukarýdaki ürüne benzer, üstelik bu ikinci üründe, warrantlar hisse
senedine çevrildiðinde þirket yeni bir nakit finansman kaynaðý saðlamýþ da olur.
Bu tip finansal ürünler ekonomik koþullar açýsýndan bize çok benzer bir ülke olan Brezilya'da
uzun vadeli bono piyasasýnýn oluþmasý ve yerleþmesini saðlamýþtýr. Nitekim bu konuyu o
kadar önemli buluyorum ki, Brezilya bono piyasasýnýn baþarýsýný inceleyen 1999 yýlýnda
yapýlmýþ bir çalýþmanýn ana sonucunu özetlemek istiyorum.
- Brezilya ekonomisi Türkiye ekonomisine benzer:
- Ekonomik volatilite yüksektir.
- Enflasyon yüksektir.
- Ekonomi ve kuruluþlar kýrýlgandýr.
- Devlet müdahalecidir.
Bahis konusu araþtýrma þu soruyu soruyor: "Nasýl oluyor da böyle þartlarýn olduðu bir
ülkede çok baþarýlý bir özel sektör uzun vadeli bono/tahvil piyasasý geliþebilmiþ?"
Araþtýrmacý bu soruyu bono sözleþmelerini inceleyerek yanýtlýyor. Sözleþmelerin önemli
noktalarýnýn þu olduðu ortaya çýkýyor:
a. Bonolarýn tümü enflasyona endekslenmiþ oluyor.
b. Bono sözleþmesinde firmanýn yatýrým, temettü, finansman planlarý kýsýtlanmýyor.
c. Periodik olarak sözleþmenin yeniden müzakeresi hem þirkete hem yatýrýmcýlara opsiyon
olarak veriliyor.
d. Firmanýn "call opsiyonu" yatýrýmcýnýn "put opsiyonu" oluyor müzakere baþarýlý olmadýðý
takdirde.
Özet olarak, Brezilya'daki bono sözleþmeleri geliþmiþ ülkelerde görülmeyen, hem bono
yatýrýmcýsý hem de bono ihraç eden þirketin karþýlýklý olarak bir sürü opsiyonlarýnýn olduðu
bir kontratý temsil ediyor. (Bu makale Journal of Financial Economics 51. Volume'un 4584 sayfalarýnda yayýnlanmýþtýr.)
Konuyu þu þekilde baðlamak mümkün: opsiyonlu finansal ürünlerin geliþmekte olan ülke
sermaye piyasalarý için yüksek potansiyelleri var gibi gözüktüðü için, bu tecrübenin
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Türkiye'de denenmesinin çok baþarýlý bir sonuç yaratabileceðine inanýyorum.
VI. TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASININ TEMEL SORUNLARINA ÇÖZÜM
ÖNERÝLERÝ
Benim görüþümce sýhhatli bir borsa için gereken þartlar þu ana noktalarý kapsamalý:
1. Firmalar finansal raporlarýný þeffaf olarak yatýrýmcýlara yansýtmalýdýrlar.
2. Firmalar hissedarlarýn haklarýný tanýyýcý olgun bir corporate governance sistemleri
oluþturmalýdýrlar.
3. Saðlam bir yerli yatýrýmcý bazý oluþturulmalýdýr. Yabancý yatýrým ürkek bir parayý temsil
eder.
4. Borsada iþlem görmek þirketler için finansal ve kurumsal olarak çekici olmalýdýr.
5. Ekonominin makul bir tutarlýlýðý ve istikrarlýlýðý olmalýdýr.
6. Yerli ve yabancý bir kurumsal yatýrýmcý bazý oluþturulmalý.
7. Likidite problemleri olmamalýdýr.
8. Pazarlarýn skandallarý önleyici bir hukuki çerçevesi olmalýdýr.
Böyle bir sermaye pazarýnýn oluþmasý için devlete, ÝMKB'ye hatta holding þirketlerine düþen
önemli görevler ve eylemler vardýr.
Devlet;
- Özelleþtirme iþlemlerini en kýsa zamanda baþlatmalý.
- Özelleþtirme iþlemlerini, Latin Amerika modelini temsil eden KÝT'lerin tamamýnýn
yabancýlara ya da yerli holding firmalarýna satýlmasý yerine, Ýngiliz modelini temsil eden
kademeli olarak halka açýlma biçiminde gerçekleþtirmelidir.
- Özsermaye pazarýnýn olgunlaþmasý için özsermayeyi teþvik politikalarý uygulamalýdýr.
- Geliþmiþ ülkelerin bile çözüm bulma çabasýnda olduklarý emeklilik ve sosyal sigorta
konularýyla ilgili demografik güçlüklere karþý özel emeklilik fonlarýný vergi yoluyla teþvik
etmelidir. IRA, Keogh, 401 K tipi hesaplar yoluyla.
- Yatýrým fonlarýna uygulanan geçici teþvikleri kalýcý hale dönüþtürmelidir.
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- Kamu finansman problemlerini çözerek, özel sektörün piyasalardan dýþlanmasýyla
sonuçlanan eylemlerini frenlemelidir.
ÝMKB;
- Sermaye Piyasasýnda hissedilen güven eksikliðini kaldýrýcý çalýþmalarda bulunmalýdýr.
- Hem ihraç edecek þirketlere hem de yatýrýmcýlara hitap eden yeni finansal ürünler
oluþturmalýdýr.
- Sermaye Piyasalarýnýn reel sektöre uzun vadeli finansman saðladýðý konusunda
yatýrýmcýlarý aydýnlatýcý programlar düzenlemelidir.
- Halka açýk þirket sayýsýnýn düþüklüðünü, sermaye piyasalarý geliþmekte olan ülkelere
oranla bile niçin küçük olduðunu yanýtlayacak araþtýrmalar yapmalýdýr/yaptýrmalýdýr.
- Kurumsal yatýrýmcý tabanýný oluþturacak çalýþmalar yapmalýdýr.
- Piyasalarý hem yerli hem yabancý yatýrýmcýlara güven verici hale getirmelidir.
HOLDÝNG FÝRMALARI;
- Amerika'da baþlayýp dünyaya yayýlan conglomerate þirket formunun Türkiye'de hala yararlý
olup olmadýðý konusunda özeleþtiride bulunmalýdýrlar.
- Yüksek finansman ihtiyaçlarý olduðu için, günün sonunda, geliþmiþ sermaye piyasalarýnýn
belki herkesten çok holding firmalarýna fayda saðlayacaðý konusunu nazarý dikkate
almalýdýrlar.
- Odaklanmýþ þirket olarak çalýþtýklarýnda, performans seviyesinin daha yüksek olduðu
hipotezini bu konuda yapýlan araþtýrmalar çerçevesinde deðerlendirmelidirler.
- "Conglomerate discount" olayýnýn gerçeði yansýttýðýný kabul edip, holding þirketi
parçalarýnýn ayrý ayrý deðerlerini, yatýrým bankacýlarýna buldurup, holding firmasýnýn toplam
deðeri ile karþýlaþtýrmalýdýrlar.
- Amerikan þirketlerinin 1980 ve 1990'lardaki yaþadýklarý operasyonel ve finansal yeni
yapýlanmalarýn sonuçlarýný dikkatle incelemeli ve ayný uygulamalarý yapmayý
düþünmelidirler.
Özet olarak, görülen tüm veriler, yeni asrýn "özsermaye kültürünün" hakim olacaðý bir asýr
olacaðýný vurguluyor.
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Günün sonunda þu kaçýnýlmaz bir gerçek olarak ortaya çýkýyor: Geliþmiþ sermaye
piyasalarýnýn olmadýðý bir ülke, geliþmiþ bir ülke olamaz.
Çok çok teþekkür ederim.
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REHA TANÖR
Galatasaray Üniversitesi Öðretim Üyesi
Panel Yöneticisi
Deðerli izleyiciler,
Reel sektörün finansmanýnda sermaye piyasasýnýn rolü konulu paneli baþlatýyorum.
Finansal piyasalar teorisinin labirentlerinden sizi bir an için çýkartýp, basit gerçeðe getirmek
istersem, sermaye piyasalarýnýn iki temel iþlevi olduðunu söylemem mümkündür.
Bir tanesi: kaynak bulmak, ikincisi kaynaklarý olanlarýn bu kaynaklarýný en iyi biçimde
sunmalarý. Sermaye piyasasý bunlar için vardýr. Deðerli izleyiciler, evrenin nerede baþlayýp
nerede bittiðini bilmediðimiz uçsuz bucaksýzlýðýnda bize tanýnmýþ bulunan çok küçük
"zaman" en deðerli, bulunmasý en kýymetli, korunmasý en zor kaynaktýr. Zamanýn bu
deðerinden hareketle ve toplantýmýzýn da planlanandan biraz daha sarkmýþ olmasýndan
dolayý ben protokol konuþmasý yapmayacaðým. Sadece Sayýn Baþkana ve Birliðe böyle bir
toplantý düzenledikleri için teþekkür ediyorum. Giriþ konuþmasý da yapmayacaðým.
Konunun burada uzmanlarý var, uzmanlarý yeterince kapsamlý bir þekilde konuyu size, bize
anlatacaklar. Deðerli izleyiciler, sermaye piyasasýnda kaynak hareketleri bir üçgen
tarafýndan gerçekleþtirilir. Bu üçgenin bir tarafýnda kaynak isteyenler vardýr, öteki tarafýnda
kaynak sunanlar, sunmak isteyenler, ve bunlarý birleþtiren de aracýlar ve sermaye piyasasý
kurumlarý vardýr. Þimdi ben önce basit anlatýmla para ihtiyacýnda olup, para isteyen ve bu
nedenle bu piyasalara gelmiþ olanlardan baþlamak istiyorum. Ve bu nedenle sözü yýllardýr
giriþimlerini gýptayla izlediðimiz Sanko Holding'in Baþkaný Abdülkadir Konukoðlu'na
vermek istiyorum. Sayýn Konukoðlu. Niçin buradasýnýz? Niye geldiniz, ne bekliyordunuz, ne
buldunuz ve bundan sonra ne istiyorsunuz?
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ANADOLU'DA SANAYÝLEÞME HAMLELERÝ VE
SERMAYE PÝYASASINDAN BEKLENTÝLER

ABDÜLKADÝR KONUKOÐLU
Sanko Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Evvela hepinizi Güneydoðu Anadolu Bölgesi adýna selamlýyorum.
Sayýn Baþkan gibi ben de bu toplantýya beni de davet ettikleri için yöneticilere teþekkür
ediyorum. Güneydoðu Anadolu Bölgesi sanayicisi olarak, ne buldum?
Konuþmalardan bir iki tane özel konu yakaladým.
Ben evvela, Anadolu sanayisinin nasýl hamle yaptýðýný, Gaziantep örneði ile anlatayým,
ondan sonra da o yörelerin sizlerden ne beklediðine deðineyim.
Bir kere Anadolu sanayisinin hamle yapmasýnda, bilhassa Gaziantep yöresine baktýðýmýz
zaman en dikkat çekici konu, devletin bu bölgeye yatýrým yapmamasý. Diyeceksiniz ki,
herkes devlet þehrine yatýrým yapsýn diye uðraþýr, siz böyle diyorsunuz. Ama bu bir gerçek.
Biz Gaziantep'te dört kavim bir arada yaþamýþýz. Yahudiler, Hýristiyanlar, Müslümanlar ve
Ermeniler. Ama hiçbir zaman Gaziantep'e devlet, tekel ve demiryolu dýþýnda bir yatýrým
getirmemiþtir.
O yýllarda memlekette iþsizlik olduðu için doðal olarak küçük el sanatlarýyla, herkes sanata
yönelmiþtir. Bu el sanatlarýna zaman içinde dedelerimizin babalarý baþlamýþ. Babalarýmýz
fabrikalara dönüþtürdükten sonra bizim gibi bazý þirketler holdinge dönüþmüþ. Bunun tek
nedeni, iyice altýný çizerek söylüyorum, devletin oraya yatýrým yapmamasý. Çünkü ,eðer
devlet bir yatýrým yapsaydý, dedem orada tahmin ediyorum el sanatýný býrakýp, bir
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memurluk, bir iþçilik bekleyecekti. O zaman bugün Anadolu'da belirli holdingler meydana
çýkmayacaktý. Çünkü ya okuyacak memur olacak, ya da sanayici olacak, sanatkar olacak,
baþka olanak yok. Toprak yok çiftçilik yapamaz, her tarafý dað.
Sanko Holding olarak biraz kendimizden bahsedeyim. Reklam gibi olmasýn ama biraz
bahsedeyim, bir Anadolu sanayisinin nasýl nereye geldiðini?
1800 yýllarýnda dedemin babasýnýn bir tezgahý varmýþ, sonra Yemen Harbine gitmiþ, þehit
düþmüþ, Allah rahmet eylesin. Nenem iki tezgahla kalmýþ Antep Harbinde. Dedem o
zamanlar 12-13 yaþýnda. Çalýþmýþlar didinmiþler o zaman. Gaziantep'i bazý kavimler terk
etmiþ ve Antep'te büyük bir sanatla dokuma geliþmiþ. Ben daha çok küçük çocuktum.
Dedemin 70 tane el tezgahý vardý. Babam bunu 1950'lerden sonra dokuma motorlu tezgaha
dönüþtürdü. O zaman þehirde enerji yok, saat 7 dediði zaman, yani akþam saatinde enerji
bulmanýz mümkün deðil. 2 kilovatlýk bir dokuma tezgahýný çalýþtýramazdýnýz. 1950' lerden
sonra zaman içerisinde fabrikalaþtýk ve þu anda þirketlerimizde 12 bin kiþi çalýþýyor. Biz
Antep'i de aþtýk, Adýyaman, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Çorlu ve Denizli'de.
Bunun birkaç nedeni var:
Bir, iþi tamamen profesyonellere devretmedik.
Bakýn bu çok önemli. Þimdi herkes diyor ki: niye profesyonelleþmiyorsunuz?
Biz tamamen profesyonelleþmiyoruz, yüzde 98'i profesyonel, yüzde 2 kýsmýnda biz
varýz.Yani son yumruðu vuran aileden biri var. Tamamý profesyonelleþtirdiðiniz zaman
maalesef karar verme mekanizmasýnda insanlar sorumluluk yüklenmiyor, yüklenmediði
zaman da o þirketler bir noktaya gelmiyor. Amerika'ya bakýn: þu an büyük þirketlerde tekrar
aile fertleri iþ baþýna gelmeye baþlýyor. Ama baktýðýnýz zaman bütün yönetim kurullarýmýz,
bütün genel müdürlerimiz profesyonel. Ama son karar noktalarýnda aileden biri oturuyor .
Herkes krizde küçüldü, biz 9.500-10 bin iþçiden 12 bine çýktýk.
Bunun iki nedeni vardý: Bizim Sanko Grubunun sizleri de ilgilendiren esas özelliklerinden
bir tanesi, hiçbir zaman aþýrý borçlanmadý. Daima akçesini yedek tuttu. Dedemin ve
babamýn bir lafý vardýr. Dedem eskiden þunu derdi; eðer yüz liran varsa otuzuna tesis al,
otuzu müþterinde dursun, otuzuyla da hammadde alacak durumda ol. Sýkýþtýðýn zaman
hammaddeyi her zaman satarsýn, çünkü pamuk beyaz altýndýr, borcunu ödersin kapatýrsýn.
Babam bunu biraz deðiþtirdi yüzde 50-50'ye çýktý, yani eðer yüz lira nakidiniz varsa , bunun
50 lirasýný yatýrým yapýyorsunuz, ama 50 lira gene her an iþletme sermayeniz. O yönden de
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biz bütün krizlerde büyüdük.
Ýkincisi yurdumuzu terk etmedik. Yani hem Türkiye'yi terk etmedik, hem de Gaziantep'i terk
etmedik. Güneydoðu Anadolu'da bazý arkadaþlara ben kýzýyorum. Bazý sanayici arkadaþlar
haklýlar ama onlara da zaman zaman kýzdýðým oluyor. Parayý kazanan Ýstanbul' a geldi,
parayý kazananýn bir kýsmý þimdi yurtdýþýna çýktý. Bence herkes kendi memleketine yatýrým
yapsaydý, ne Ýstanbul bugün bu rezilliði çekerdi, ne de büyük þehirler. Çünkü herkes yerinde
kalacaktý.
Þunu iyi bilmek lazým: Hiçbir kimse arkadaþýndan, ailesinden, akrabasýndan ayrýlýp da þehri
terk edip, buralara iþ bulmaya gelmez. Bunun bir nedeni de bizleriz. Yani iyi zamanda bazý
arkadaþlar parayý kazandýðýnda büyük þehirlere gitmeyi tercih etti. Biz bunlarý da yapmadýk,
büyüdük. Memleketimiz için elimizden gelen her þeyi yaptýk. Bizim bir hedefimiz var ve bu
Sanko'nun da geleneksel hedefidir: Dünya'da Türkiye'm, Türkiye'de Gaziantep'im. Yani
evvela yatýrýmýn varsa Gaziantep'e yapacaksýn. Gaziantep'te imkanýn yoksa komþu þehre
yapacaksýn, orda da yoksa Türkiye'nin baþka þehrine yapacaksýn. Ama yurtdýþýna mümkün
olduðu kadar çýkmayacaksýn. Neden? Çünkü bu bir ekonomik savaþ. Bir savaþ olduðu
zaman, (inþallah Irak'ta böyle bir þey olmaz) herkes savaþa gitmek zorunda. Savaþa
gidiyorsun, canýný veriyorsun yurdun için, o zaman malýný mülkünü niye vermiyorsun? Bu
felsefeyle büyüdük biz. Onun için de o memleketin hastanesinden tutun, okulundan tutun
her þeyine koþuyoruz.
Baþkan müsaade ederse ondan da biraz bahsedeyim, bilginiz olmasý için;
Anadolu'daki sanayicinin ne anlama geldiðini göstermek bakýmýndan faydalý olacaktýr.
Bir vakýf kurduk, þu anda 30 milyon dolar harcadýðýmýz bir hastanemiz var, o bölgeye
tamamen maliyetine hizmet veriyor.
Herkes dedi ki, siz orada, o hastaneyi çalýþtýramazsýnýz.
Neden çalýþtýramayýz?
Ayný lafý biz geçmiþte de duymuþtuk.
"Gazintep'te siz bu elektronik makineleri de çalýþtýramazsýnýz" demiþlerdi, 70''li yýllarda.
Ama burada çalýþan iþçi de, doðudan gelen iþçi deðil mi ?Hep oradan gelen insanlar. Yeter
ki siz öðretin. Öðrettiðiniz zaman insanoðlunun baþaramayacaðý hiçbir þey yok.
Ve biz nasýl tekstili baþardýysak hastaneyi de baþardýk. Ýþimiz deðildi, biz tekstilciyiz. Mühim
olan iþi bilmek deðil, iþ bilmek önemli, Ýþ bileni bulursunuz, profesyonel arkadaþlar,
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oturtursunuz, yönetirsiniz. O belirli noktaya gelir. Þu anda günde 5 tane by-pass ameliyatý
yapýyoruz. 85 tane anjiyo yapýlýyor, her türlü teçhizat var. Tamamý vakfýmýza ait.
Daha baþka neler yapýyoruz, binlerce talebe okutuyoruz. Belki size garip gelir ama, biz tüm
varlýðýmýzýn % 2,5' ini hayýr diye daðýtýrýz her sene. 27 bin kiþiye gýda yardýmý yapýyoruz,
senede iki sefer Gaziantep, Adýyaman gibi bulunduðumuz bölgelere.
Ama buna karþýlýk doðru dürüst tatil de yapmýyoruz. Çok çalýþýyoruz ancak bu noktalara
gelebildik.
Eðitime çok önem verdik. 17 tane okul yaptýrdýk. Gaziantep ve çevre bölgelerde
üniversitelerin bazý bölümleri de dahil olmak üzere yapýp hediye ettik devlete. Kaliteyi
yükseltmek için bir tane özel ilköðretim okulu ve özel lise açtýk, bu sene.
Hastanemizle o bölgenin hayatýný kurtardýk. Bugün yine bir arkadaþým kalp krizi geçirdi.
Gaziantep Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Aslan. Öðlen aradýlar, inanýn harcadýðýmýz parayý
hiçbir zaman düþünmedim, ve iyi ki yaptýrmýþýz. Binlerce kiþinin hayatýný kurtardýk.
Þimdi Anadolu insaný, yatýrýmlarýný mümkün olduðu kadar kendi memleketi ve Türkiye'de
yaparsa, Türkiye'de para da var, yatýrýmcý da var, insan da var.
Ama zaman içerisinde bunlarý iyice toparlamamýz lazým.
Ne bekliyor Güneydoðu sizlerden?
Beklediði þey þu:
Güven bekliyor.
Bakýn þu anda hükümet, yeni hükümet çok güzel bir güvenle geldi, ortada bir güven oluþtu.
Sanki Türkiye'ye görünmez bir el geldi, her þeyi toparladý.
Ne deðiþti? Hiçbir þey.
Ama güven geldi.
Bu güvenle de insanlara iþ hacmi ve bir heyecan geldi.
Bundan önce herkes de bir býkkýnlýk baþlamýþtý.
Þimdi ben kumar demeyeceðim, ama herkes bu hisse senetlerini oyun sayýyor, yatýrým
saymýyor. Ben çok arkadaþlarla konuþuyorum Güneydoðu'da.
Bizde adettir, düðünlerde para atýlýr. Adam büyük miktarda borç yapar ama düðüne hediye
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götürür. Ben gerçi kendi çocuðumda bunlarý yasakladým, düðünümde yaptýrmadým ama
yaygýn davranýþ budur.
Þimdi ben þöyle bir þey düþünüyorum. Güneydoðu Anadolu bölgesinde küçük sanayici,
büyük sanayici henüz halka açýlmanýn bilinci içerisinde deðil. Bununla ilgili olarak bir iki
kez Gaziantep'te toplantý yaptý arkadaþlar sað olsunlar ama yeterli deðil. Yani oradaki
insanlar halka açýlmayý tam bilmiyor, bunlarý iyi bir anlatmamýz lazým. Evvela hisse senedini
halka bir sevdirmemiz lazým.
Bunun için ne lazým? Benim kendi þahsi düþüncelerim; hem sanayiciyi yönlendireceðiz,
hem oradaki büyük miktardaki yastýk altýndaki takýlarý ortaya çýkartacaðýz. Hem memleket
için iyi, hem sizler için iyi, hem de milletin alýþmasý için çok iyi. Bakýn size küçük bir hikaye
anlatacaðým, ki dedemizden de onu görmüþtük, babamýzdan da, ben de zaman zaman onu
uyguluyorum.
Benim bütün torunlarým ve yeðenlerim bana ortak. Ben onlarýn bayram paralarýný toplar,
onlara pamuk alýrým. Onlar beni her görmelerinde sorarlar: Amca Ýzmir pamuðu kaç paraya
çýktý, veya Çukurova pamuðu kaç para? Diyarbakýr pamuðu mu alalým, Ýzmir mi? Ara sýra
kaðýt üzerinde alýr satarým onlarla. Maksat onlarý iþe alýþtýrmak. Pamuðu sevdirmek. Þimdi
belki sizlere komik gelecek ama, neden biz bu tahvilleri düðün hediyesi olarak doðum
günlerinde evlenme günlerinde, sevgili buluþmalarýnda hediye olarak vermiyoruz. Ýnanýn,
bunlarý herkes hediye olarak götürüp verse, kimse satmaz onlarý kolay kolay. Onlar için bir
hatýradýr o. Evlilik gününde amcam bana þunu getirmiþ, dayým þunu takmýþ, o hisseyi alýr
satmaz, altýn saklayacaðýna bunlarý saklasýn. Neden olmasýn?
Gerçi biraz önce bazý arkadaþlar dedi ki: zaten biz kaldýrmak istiyoruz.
Bence yanlýþ. Niye?
Türk milleti dokunmak ister?
Biz o kadar katalog çýkartýyoruz, adam gene de kumaþ parçasý istiyor? Niye? Adam eline
alacak, onu hissedecek. Bizde böyle. Tamamen elektroniðe dönerseniz dönün yine adam
ara sýra bu doðru mudur diye çekip yana yatýracaktýr. Bu böyledir.
Bence reklamlarla veya dizilerde gizli reklam yoluyla bu yapýlabilir. Bu kadar dizi var, o
dizilerin içerisinde çocuk da doðuyor, evlenen de oluyor, sevgilisiyle buluþan da oluyor.
Niþanlanan da oluyor bugünlerde. Adam güzel bir kurdeleyle alýp bankadan , onu götürüp
hediye etse, 10 lot, 5 lot, 20 lot, neyse, yani miktarý bütçeye göre, böyle bir hediye etse,
ne olur?
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Bakýn þu anda 50 milyar dolar civarýnda altýn ve mücevherat var. Bunun yirmi beþi sermaye
piyasasýna gitse sermaye piyasasýný hoplatýr.
Ýkincisi benim ve bazý insanlarýn düþündüðü þey þu:
Niye bir þirket ilk kez hissesini piyasaya çýkardýðý zaman, halka arz ettiði zaman bunun
garantisi olmaz. Neden olmaz? Bir yýl bunun garantisi olmasý lazým.
Diyelim ki bir lotu 100 liraya aldýnýz, ben bir sene sonra da geldiðimde 100 lirayý verip bu
bir lotu almam lazým. Þimdi diyeceksiniz ki efendim bu parayý alan adam fabrika kurdu,
zaten ana amacý reel sektöre bu paranýn dönmesi. Doðrudur. Ama buradan bu iþ siz aracý
kurumlara düþecek. Bunun hepsi de deðiþmez ya.
Aracý kurum diyecek ki, ben sana bu verdiðim parayý bir yýl garanti ederim ama birinci elde
garanti ederim. Ben Abdülkadir Konukoðlu olarak diyelim ki; Sabancý Holding'ten ya da Koç
Holding'ten, ya da A firmasýndan 10 lot aldým mý 100 liraya, ben ancak onu geri
götürürsem onu bana 100 liraya bozarsýnýz. Ama baþkasýna satmýþsam bitmiþtir olay.
Birinci el, önemli olan birinci el.
Belki hocalarým çok güzel konuþtular, arkadaþlarým çok güzel konuþtular ama biz Anadolu
diliyle konuþalým biraz. Halk diliyle konuþalým, her gün içindeyiz. Ben ayný zamanda
Gaziantep Meclis Baþkanýyým, Ýhracatçýlar Birliði Baþkanlýðým var, Ýþ Adamlarý Derneði
Baþkanlýðým var. Sendika Baþkanlýðým var, biz halkýn içindeyiz, bunlarý görüyoruz,
hissediyoruz. Bence bir garanti olmasý lazým.
Hukuka aykýrý, niye aykýrý? Hukuku yapan da bizleriz. Bunu düzenleyelim. Ben o zaman fazla
zamanýnýzý almayayým, bizim Güneydoðu Anadolu olarak beklediðimiz; sizlerin bize biraz
daha eðitim vermeniz, sýk sýk toplantý yapýlmasý, bizler Gaziantep sanayicisi olarak her
zaman yanýnýzdayýz.
Bu hediye konusunu lütfen biraz gözden geçirin, bir çare bulun. Zamanýmý biraz aþtým
galiba. Beni sabýrla dinlediðiniz için teþekkür ederim.
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SERMAYE PÝYASASININ
REEL SEKTÖRE SAÐLADIÐI OLANAKLAR

TOKER ALBAN
Eczacýbaþý Holding A.Þ.
Planlama ve Finansman Koordinatörü
Deðerli konuklar,
Öncelikle böyle seçkin bir ortamda, özellikle son on yýlda üzerinde oldukça tartýþýlmaya
baþlanan bir konuyla karþýnýza çýkma olanaðýný saðladýðý için Aracý Kurumlar Birliði'ne
teþekkür etmek istiyorum.
Konuya girmeden önce ilk olarak KOTEDER'den bahsetmek istiyorum.
Daha sonra Sermaye piyasalarý ile kurumsal finansman iliþkisine deðineceðim. Bunu
takiben de sermaye piyaslarýnýn reel sektöre saðladýðý olanaklarý daha çok Türkiye bakýþ
açýsý ile deðerlendirmeye çalýþacaðým.
Sunumumun sonuna doðru finansmanýn evrimine baktýktan sonra son söz ile sunumumu
tamamlayacaðým.
KOTEDER açýk ifadesi ile Borsaya Kote Ortaklýk Yöneticileri Derneði çok kýsa süre önce
kurulmuþ yeni bir sivil toplum örgütüdür.
Amacý; ülke kalkýnmasýnda itici gücün özel giriþime dayalý halka açýk anonim ortaklýklar
olduðu fikrinin savunulmasý, halka açýlmalarýn özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana
yayýlmasýnýn hýzlandýrýlmasý yönünde gönüllü çalýþmalar yapmaktýr.
Yakýn örnekleri Ýsrail ve Yunanistan'da olan bu kuruluþun Türkiye'de sermaye piyasasýnýn
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geliþmesine önemli katkýlarda bulunacaðýna ve yakýn gelecekte ciddi bir temsil gücüne
ulaþacaðýna inanýyorum.
Konumuza döndüðümüzde, Kurumsal finansman veya daha basit ifadesiyle Kuruluþlarýn ve
en geniþ anlamýyla ekonomilerin tümünün finansal ihtiyaçlarýnýn büyüme olgusu ile ilgili
olduðu kabul edilir. Modern bir ekonomide ekonomik büyüme, etkili bir finans sektörünün
yurtiçi kaynaklarý ve yabancý sermayeyi verimli yatýrýmlara kanalize edebilmesine baðlýdýr.
Finansal geliþme ve ekonomik büyüme arasýnda sýký bir iliþki kurulmasý son 10 yýlýn ilgi
alanýna girmiþtir. Daha önceleri ekonomik büyüme hep teknolojik geliþme ile
iliþkilendirilmiþtir. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar teknolojik geliþme olmadan da kendine
yeterli bir büyümenin saðlanabileceðini göstermiþtir.
Kuruluþlar açýsýndan baktýðýmýzda, finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanabileceði iki kaynak ile
karþýlaþýyoruz. Bunlar;
Bankacýlýk sektörü ve Sermaye piyasalarýdýr.
Son 10-15 yýlda modern ekonomilerde en iyi finansman kaynaðý nedir tartýþmasý giderek
yaygýnlaþmýþtýr. Cevabý araþtýrýlan en önemli soru ekonomilerin geneli için þirketlerin
özsermaye ve borçlarý için sermaye piyasalarýný mý yoksa bankalarý mý kullanmalarý daha
iyidir sorusudur. Bu tartýþma kuþkusuz sadece Japon / Alman modeli mi yoksa
Amerikan/Ýngiliz modeli mi iyidir tartýþmasýnýn ötesinde, geliþmekte olan ekonomilerin
kendi gelecekleri yönünden yapacaklarý tercih açýsýndan da çok önemlidir.
Diðer bir tartýþma konusu ise finansmanýn tipidir. Özsermaye aðýrlýklý finansmanýn mý yoksa
borç aðýrlýklý finansmanýn mý hem ekonomi hem de firmalar için daha iyi olacaðý, modern
finans teorisinde cevabý aranan sorulardan bir tanesidir.
Modigliani ve Miller borç mu, özsermaye mi tartýþmasýnda ilk ciddi analizleri
gerçekleþtirmiþlerdir. 1958 yýlýnda baþladýklarý yolculuklarýnda Modigliani-Miller I tezine
göre belli varsayýmlar altýnda firma deðerleri sermaye yapýsýndan baðýmsýzdýr. Firmanýn
deðerini gelecekteki kazançlarý belirler, diðer bir deyiþle reel deðiþkenler tarafýndan
belirlenir. II ve III numaralý yaklaþýmlar da firmanýn deðerinin sermaye yapýsýndan baðýmsýz
olduðuna iþaret eder. Bu teoriler geliþtirilirken, daha önce de belirttiðim gibi, belli
varsayýmlar altýnda geliþtirilirler ve vergi ve iþlem maliyetlerinin olmamasý da bu
varsayýmlardandýr. Halbuki vergiler gerçek hayatta vardýr ve finansal kararlarda önemli rol
oynamaktadýrlar. Modigliani - Miller da 1963 yýlýnda 4. Yaklaþým olarak
adlandýrabileceðimiz bir makale ile vergileri iþin içine katmýþlardýr. Buna göre firmanýn
deðeri sermaye yapýsýndan baðýmsýz deðildir. Faiz giderlerini vergi matrahýndan düþmek
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mümkündür. Bu da borçla finansmanýn, özsermaye ile finansmana göre daha avantajlý
olduðunu göstermektedir. Hele iþin teorisine bakarsanýz, sermayeden elde edilen karlarýn
vergi sonrasý borçlarýn maliyetinden yüksek olduðu sürece kaldýraç (leverage), ne kadar
büyürse EPS (hisse baþýna gelir) ve ROE (özsermaye üzerinden karlýlýk) o kadar yükselir.
Bu yaklaþým mümkünse sermaye yapýsýný %100 borca doðru itmektedir. Buna karþýlýk elde
edilecek karlýlýklar ise kabul edilebilir olmaktan uzaklaþacaktýr. Çünkü büyüyen kaldýraç
ayný zamanda artan risk de demektir. Görüldüðü gibi burada her firma için
tanýmlanabilecek bir optimal sermaye yapýsý yoktur. Her firmanýn optimal sermaye yapýsý
kendi içinde bulunduðu þartlara göre belirlenmelidir. Sermaye yapýsý vergilere (piyasa
bozukluklarý), mali sorunlara (iflaslar), bilgi akýþýndaki bozukluklara ve borç verenlerle
hissedarlar arasýndaki menfaat ayrýlýðýna da dayanýr. Borç özsermaye tartýþmasýnda kolay
cevap olmadýðýný gördükten sonra, banka finansmaný mý yoksa sermaye piyasalarýna dayalý
finansman mý sorusuna geldiðimizde, son dönemde genelde sermaye piyasalarýnýn, özelde
hisse senedi piyasalarýnýn yararlarýný gösteren ampirik çalýþmalarýn sayýsýnýn arttýðýný
görüyoruz.
- 1998 tarihli 47 ülkeyi kapsayan bir çalýþma ekonomik büyüme ile menkul kýymet
borsalarýnýn büyüklüðü ve likiditesi arasýnda doðrudan bir korelasyon olduðunu
göstermiþtir.
- Ayrýca banka dýþý finansal aracýlarýn büyümesi ve öneminin artmasýyla ekonomilerin
büyümesi arasýnda sýký iliþkiler çýkmaktadýr.
- Bu çalýþmalarýn sonucunda da Dünya Bankasý'nýn bir kuruluþu olan IFC, geliþmekte olan
ekonomilerde menkul kýymet borsalarýný teþvik edici politikalar uygulamaya baþlamýþtýr.
Sermaye Piyasalarýna özellikle ülkemiz eksenli baktýðýmýzda da bu piyasanýn reel sektör
açýsýndan ne kadar önemli olduðunu daha somut olarak görebilmekteyiz. Ana baþlýklar
halinde gidersek, ilk olarak;
Ekonomiye Kaynak Yaratma Ýþlevini görürüz. Piyasa ekonomisinin hakim olduðu bir
ortamda ekonomideki tasarruf seviyesinin yükseltilmesi ve tasarruflarýn en
verimli yatýrým alanlarýna kaydýrýlmasý için etkin bir piyasanýn olmasý gereklidir.
Bütçe açýðýný borçlanmak suretiyle karþýlamak isteyen devletin, kýsa veya uzun vadeli borç
senedi çýkararak borçlanmak isteyen özel sektörün veya hisse senedi çýkararak
sermayesine ortak olacak yeni kiþi ve kurumlar arayan sýnai þirketlerin bu piyasadan
yararlanmasý, ve bu þekilde sýnýrlý kaynaklarýn ekonomik verimliliðe yönelmesi
mümkün olabilmektedir.
87

Bankalardaki ortalama mevduat vadesinin üç ayýn altýnda olduðu bir ortamda, þirketlerin
uzun vadeli araçlar ihraç etmek suretiyle kaynak saðlamalarý oldukça güçtür. Bu durum
uzun vadeli borçlanmanýn maliyetinin olmasý gerekenden daha yüksek seviyeye
çýkmasýna yol açmaktadýr. Þirketler, birincil ve ikincil halka arzlar aracýlýðýyla
kaynak temin etme yoluna gittiklerinde ise vade sorunu ortadan kalkmaktadýr.
Ekonomik çalkantýlarýn kýsa aralýklarla yaþandýðý ülkemizde, borçluluk oraný
yüksek olan iþletmeler sýklýkla finansal darboðazlarla karþý karþýya
kalabilmektedir. Bu bakýmdan, her ne kadar sermayenin maliyeti teorik olarak
borçlanma maliyetinin üzerinde olsa da, halka arzlarýn iþletmeler açýsýndan
daha güvenli bir kaynak yaratma þekli olduðu açýktýr.
Þirketler, sermaye artýrýmý ve ikincil arza ek olarak, halka açýldýktan ve hisse senetleri
Borsa'da iþlem görmeye baþladýktan sonra da, hisse senetlerini teminat göstererek kredi
kullanabilme ve borç senedi ihraç edebilme imkanlarýndan yararlanabilmektedirler. Fakat
devletin yüksek reel faizlerle borçlanmasý, özel sektörün geçmiþte çok tanýk olduðumuz
finansman bonolarý çýkarmasýný engellemektedir. Ancak, enflasyon ve reel faizlerin
düþmesi halinde, þirketlerin tekrar finansman bonosu ihraç etmeye,
yatýrýmcýlarýn ise bu enstrümanlara yatýrým yapmaya baþlayacaðýný göreceðiz.
Ýkinci olanak olarak sermaye mülkiyetini geniþ bir tabana yayma iþlevini görüyoruz.
Borsalar, halka açýlmayý ve bu yolla sermayenin tabana yayýlmasýný teþvik eder.
Etkin piyasalarda çok sayýda yatýrýmcýya küçük miktarlarda satýþ yapýlarak
sermayenin tabana yayýlmasý mümkün olabilmekte ve böylelikle küçük
tasarruflar büyük teþebbüslere ortak olabilmektedir.
Üçüncü olarak likidite yaratarak talebi artýrma gelmektedir. Borsalar, daha önce ihraç
edilmiþ menkul kýymetler için sürekli bir pazar oluþmasýný saðlar. Menkul kýymetleri her
an almak veya satmak mümkün olabileceðinden, menkul kýymetin
pazarlanabilirliði, yani likiditesi saðlanmýþ olur. Bu ortamda mali varlýklar
yatýrýmcýlar arasýnda kolaylýkla ve en düþük maliyetle el deðiþtirir.
Diðer yandan, ihraçtan veya ikincil piyasadan menkul kýymet satýn alan bir kimse,
bunlarý elinden çýkarmak konusunda güçlük çekerse bir daha menkul kýymet
satýn almak istemeyecektir. Netice itibariyle, likiditenin yüksek olmasý tasarruf
sahiplerinin talebinin artmasýna neden olmakta, böylelikle finansman ihtiyacý
içerisinde olan teþebbüslerin kaynak maliyetlerinin de ucuzlamasýný
saðlamaktadýr.
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Dördüncü iþlev olarak ekonominin göstergesi olma iþlevini görüyoruz. Borsalarda hergün
yüzlerce hisse senedi ve tahvil iþlem görmekte ve bunlarýn fiyatlarý anlýk olarak
yayýmlanmaktadýr. Böylece bu tür menkul deðerleri çýkarmýþ bulunan kuruluþlar,
sürekli bir sýnav ve deðerlendirmeye tabi tutulmuþ olurlar. Borsada menkul
deðerlerin fiyatýný etkileyen asýl faktör bunlarý ihraç eden þirketlerin mali
bünyeleri, baþarýlarý ve kârlýlýk durumlarýdýr. Eðer þirket baþarýlý ise hisse
senetleri için talep arttýðý gibi fiyatý da yükselir. Böylece borsada oluþan fiyatlar,
tasarruf sahipleri, yatýrýmcýlar, þirket yöneticileri ve iktisatçýlar için çok yararlý
bir gösterge olmaktadýr. Borsada kote edilen hisse senetlerine göre düzenlenen
menkul deðer fiyat endeksleri, ülkenin genel ekonomik gidiþatý hakkýnda toplu
fikir veren ve gelecek hakkýnda önceden tahminler yapmaya yarayan veri
niteliðindedir. Enflasyonun, yatýrýmlarýn, geliþme ve kalkýnmanýn, ekonomi dýþý
etkenlerin, örneðin savaþ tehlikesi, politik istikrarsýzlýk gibi durumlarýn
ekonomideki etkilerinin en iyi izlenebildiði yerlerden biri borsalardýr.
Beþinci iþlev olarak Kurumsallaþma Ýþlevi sayýlabilir. Bilindiði üzere ülkemizde
faaliyette bulunan þirketlerin karakteristik özelliði, aile þirketi hüvviyetine sahip
olmalarýdýr. Bu durum þirketin ömrünün genel olarak kurucusu olan ya da yönetimde söz
sahibi olan aile bireylerinin ömürleri ile sýnýrlý olmasýný beraberinde getirebilmektedir.
Þirketlerin hisse senetlerini halka arz etmeleri ve menkul kýymet borsalarýnda iþlem
görmeye baþlamalarý SPK ve ÝMKB'nin incelemelerini içeren bir süreç dahilinde
gerçekleþmektedir. Ayrýca, þirketler iþlem görmeye baþlamalarýndan sonra mali tablolarýný
belirli dönemlerde baðýmsýz denetim kuruluþlarýna denetlettirmekte, ortaklarýný ve kamuyu
düzenli olarak bilgilendirmekte, SPK ve ÝMKB'nin sürekli denetimine tabi olmaktadýrlar. Bu
çerçevede halka açýlmak ve hisse senetlerinin menkul kýymet borsasýnda iþlem
görmesini saðlamak ile þirketler, sermaye piyasasýnýn denetim mekanizmalarý
sayesinde þeffaflýk, hesap verme, etik deðerlere uyum gibi unsurlar içeren
kurumsallaþma süreçlerini hýzlandýrmakta ve modern yönetim tekniklerine daha
kýsa sürede kavuþabilmektedirler.
Yurtiçi ve Yurtdýþý Yaygýn Tanýtým Ýþlevi de önemli iþlevlerden biridir. Hisse senetleri
Borsa'da iþlem gören þirketler hakkýndaki çeþitli bilgiler, Borsa'nýn þeffaflýk ve
kamuyu aydýnlatma iþlevi çerçevesinde yurtiçi ve yurtdýþý yatýrýmcýlara veri
yayýn kuruluþlarý, basýn ve yayýn kuruluþlarý ile diðer görsel yayýn kuruluþlarý
vasýtasý ile sürekli olarak ulaþtýrýlmaktadýr. Bu bilgi daðýtýmý þirketlerin ve þirket
ürünlerinin hem yurtiçinde hem de yurtdýþýnda tanýnmalarýna yardýmcý olmaktadýr. Yaygýn
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tanýnmanýn saðladýðý avantaj çerçevesinde gerek yurt içi ve gerekse yurtdýþýnda
yerleþik olan ve ayný sektörde faaliyette bulunan þirketlerle iþbirliðine
gidebilme, ortak giriþim oluþturma ve benzeri konularda çalýþmalarýn
yapýlabilmesi imkâný doðmaktadýr.
Yedinci olarak Sanayide Yapýsal Deðiþikliði Kolaylaþtýrma Ýþlevini gösterebiliriz. Þirketlerin
geliþme trendleri, Borsa'daki hisse senedi fiyatlarýna yansýr. Bir þirketin kaynaklarýný etkin
olarak kullanamamasý ve mali bakýmýndan zayýflamasý halinde borsadaki deðeri de düþer.
Bu durumda, ayný alanda çalýþan diðer sermaye gruplarý bu þirketin hisselerini toplayarak
yönetimi ele geçirebilir ve kaynaklarýn daha verimli olarak kullanýlmasýný saðlayabilir.
Birleþme veya ele geçirme þeklinde adlandýrýlan bu iþlemlerde borsalarýn
saðladýðý kolaylýklar büyüktür. "Takeover bid" þeklinde isimlendirilen iþlemler
sonucu, durumu zayýflayan þirketlerin hisse senetlerinin, ortaklarýna "çaðrý"
yapýlmak suretiyle toplanmasý mali çöküntüyü önlenmekte ve böylelikle tasarruf
sahiplerinin zararlarý azalmaktadýr. Bu tür operasyonlar, borsanýn düzenleyici rolü ve
gözetimi olmadan gerçekleþemez.Bu iþlevin Türkiye'de de yaygýn olarak uygulanabilmesi
için, borsadan þirketin yönetimini ele geçirecek kadar hisse senedi alabilmek mümkün
olmalýdýr. Oysa ülkemizde, borsada ortalama halka açýklýk oraný %25 civarýndadýr. Bu
sebeple, halka açýklýk oranlarýnýn artýrýlmasý ve %50'nin üzerine çýkarýlmasý için teþvik
mekanizmalarýnýn getirilmesi faydalý olacaktýr.
Son olarak vergi avantajý sayýlabilir. Aðustos 1999 tarih ve 99/13230 sayýlý Bakanlar
Kurulu Kararý ile nakit kâr paylarýndan yapýlan Gelir Vergisi tevkifatý oraný "halka
açýk anonim þirketler" için %5 "diðerleri" için ise %15 olarak belirlenmiþtir. Bir
baþka deyiþle, nakit olarak yapýlan temettü ödemelerinde halka açýk þirketler
vergisel bir avantaja sahiptir. Ayrýca halka açýk þirketler, diðerlerinden farklý olarak,
birinci temettüyü daðýtýp daðýtmama konusunda serbestliðe sahiptirler.
Sonuç olarak, sermaye piyasasýnýn geliþmesi ve derinleþmesi, reel sektörün uzun vadeli
kaynak ihtiyacýna cevap verecek, kurumsallaþmasýný tesis edecek, ve nihayette kaynaklarýn
ekonomide daha verimli daðýlmasýný saðlayacaktýr.
Beni dinlediðiniz için teþekkür ederim.
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REEL SEKTÖRÜN ULUSLARARASI SERMAYE PÝYASALARINDAN
KAYNAK SAÐLAMA OLANAKLARI

GONCA ARTUNKAL
Schroder Salomon Smith Barney
Türkiye Masasý Direktörü
Tabii böylesine nitelikli bir kitle bulunca, bir bankacý olarak reklam yapma fýrsatýný izninizle
hemen kullanmak istiyorum. Ben hisse senedi piyasalarýnda halka arzlarda kurumumuzun
ve diðer kurumlarýn da son 10 yýlki meblaðlarýný göstermek istedim (Slayt-2). Ayný þekilde
tahvil piyasalarýnda da gördüðüz gibi yine öncelikle konumdayýz. En son olarak saðdaki
grafik hisse senedi alým satým piyasasýndaki pazar paylarýný gösteriyor.
Aþaðýda bazý ödüllerden bahsetmek isterim (Slayt-2). Mesela 2000 Ocak ayýnda yaptýðýmýz
30 yýllýk devlet için yapýlan bir global bono ihracý 2000 yýlýnda yine yaptýðýmýz 1.2 milyar
dolarlýk Tüpraþ'ýn halka arzý. Þimdi bu grafikte son 10 yýlda Türkiye'den çýkan hisse senedi
arzlarýný grafikledik (Slayt-3). Bu meblaðlar da çok çýkýyor, iniyor. Bu da bizim siyasi
ekonomik hayatýmýzda yaþadýðýmýz dalgalanmayý yansýtýyor tabii ki. Ama genel bir 10 yýla
bakacak olursak, Türk þirketleri son 10 yýlda hisse senedi arzlarý usulüyle 6,3 milyar dolar
kaynak saðlamýþlar, bununda 72' sini uluslararasý yatýrýmcýlardan elde etmiþler. Uluslararasý
yatýrýmcýlarýn geçmiþte daha yüksekti katýlým payý, ama 2000 yýlýna baktýðýmýzda görüyoruz
ki, Türkiye'de de iþler iyi gidince reel faiz oranlarý düþünce Türkiye'den de çok iyi talep
yakalandý. Biraz da diðer bölgemizdeki geliþmekte olan piyasalarla kýyaslayacak olursak
Türkiye'yi (Slayt-4 ve 5). Þimdi ne de olsa hepimiz karamsar bir durumdayýz. Son 1-2 yýldýr
çok fazla iþlem görmedik. O çerçevede hani kötü olduðumuzu da düþünebiliriz. Ama
aslýnda rakamlarý üst üste koyunca G. Afrika'dan sonra en çok hisse senedi arzýnýn
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Türkiye'de gerçekleþtiðini görüyoruz. Bizden sonra da Polonya geliyor. Polonya'nýn hem
ekonomisinin büyüklüðü hem de özelleþtirme programýnýn baþarýsý da buna neden. Son
zamanlarda Rusya'dan bayaðý bir halka arz görmeye baþladýk. Fakat Rusya'da çok uzun
zamanlar kapalý kalmýþ bu piyasalar bir yer þimdide bu halka arzlarýn daha ziyade petrol ve
telekom þirketlerinin kýsýtlý olduðunu görüyoruz.
Bir de diðer konuþmacýlarýn deðindiði bir husus var ki Türkiye de maalesef özelleþtirme
programý beklenen lokomotif görevini henüz yerine getiremedi. Diðer memleketlere
baktýðýmýz zaman Orta ve Doðu Avrupa da þimdiye deðin, son 10 yýlda yapýlmýþ % 68'inin
özelleþtirme programýndan kaynaklandýðýný görüyoruz (Slayt-4). Bizim ülkemizde ise bu
3/1 oranýnda kalmýþ. Þimdi diðer piyasalarla tekrar bir kýyaslama yapmak istiyorum bizim
hisse senedi piyasamýzý, Slayt-5' te halka açýklýk oranýný ve toplam piyasa
kapitalizasyonunu ve piyasa deðerinin GSMH'ya bölümünü gösterdik. Burada maalesef
iþler çok iyi gözükmüyor. Çünkü en düþük halka açýklýk oraný bizde ve ayný zamanda da
piyasa deðeri ve GSMH oranýna baktýðýmýz zaman da ikinci düþüðüz. Bu da endekslere
yansýyor. Endeksler niçin önemli, çünkü endeksleri takip eden fonlar Türkiye'nin
endekslerdeki aðýrlýðýna göre para ayýrýyorlar Türkiye'ye. Slayt-5' teki yuvarlak grafiðe
baktýðýmýz zaman Türkiye'nin sadece MSCI endeksinde bu bölgeye ayrýlan paranýn yüzde
5,3'ünü aldýðýný görüyoruz. Halbuki Macaristan'a bakýn 5,4. Tabii ki ekonominin
büyüklükleri arasýnda müthiþ bir fark var. Bizde endekse giren 32 hisse var. Macaristan'dan
endekse giren 6 tane hisse var. Fakat birincisi halka açýklýk oranýmýz yüksek deðil, ikincisi
likiditemiz yok maalesef yeterince yansýyamýyoruz. Tahvil piyasalarýna gelince, Türkiye son
10 yýlda Türkiye her sene yatýrýmcýlara ulaþmayý baþarabilmiþ (Slayt-6). Fakat daha öncede
bahsedildiði gibi burada da müthiþ bir crowding out etkisi görüyoruz. Bütün bu
borçlanmanýn yüzde 90'ýnýný devlet yapmýþ sadece yüzde 10'ununu þirketler
gerçekleþtirmiþ. Diðer piyasalarla kýyasladýðýmýz borçlanma programýmýz sayesinde
bölgede birinci sýradayýz (Slayt-7). Sýk sýk piyasaya çýkmamýzýn da çok iyi bir sonucu var.
Türkiye'yi çok yakinen takip eden bono yatýrýmcýsý kitlesi var ve bunun özelliklede bir
bölümü yerli yatýrýmcýlarýmýz. Türkiye'yi ayný kredi notu alan diðer memleketlerle
karþýlaþtýrdýðýmýzda daha düþük oranlarla borçlanma yapabildiðini görebiliyoruz. Þu anda
mesela ayný kategorideki Türkiye yüzde 10,5 getiriyle borçlanýrken, Brezilya yüzde 18,
Venezüella yüzde 15, Ilga yüzde 16'yla borçlanýyor. Bu grafik valiteriteyi gösteriyor. Bir
þirket için bu ne demektir. Mesela nisan ayýnda baktýnýz her þey iyi gidiyor. Türkiye'nin
politik riski sadece 400 baz puanda fiyatlandýrýlýyor. Ve sizde hemen bir bono yapmaya
karar verdiniz. Ýþlere baþladýnýz, hazýrlýk süreci 2-3 ay sürerken bir baktýnýz ki bu spret çok
daha yüksek bir noktaya geldi. O yüzden bütün planlarýnýz suya düþtü. Þimdi yatýrýmcý
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profili de çok önemli. Hem þirketlerin gerçekten eriþebilmesi için piyasalara, hem de ikincil
piyasada da dalgalanmalar bakýmýndan yatýrýmcý profiline de bakmakta fayda var (Slayt-8).
Bir tarafta biz Türkiye'nin yatýrýmcý profilini koyduk hisse senedi için, diðer tarafta da
bölgede geri kalan memleketlerin. Burada önemli þey, Amerika'dan bizim finansman
kaynaðýmýz olduðu. Ancak Avrupalý yatýrýmcýlarýn özellikle de Alman yatýrýmcýlarýn Orta ve
Doðu Avrupa'ya daha çok ilgi gösterdikleri. Bir de tahviller için bakalým ayný duruma.
Tahvillerde daha büyük bir farklýlýk görüyoruz. Birincisi demin de bahsettiðim gibi
Türkiye'de daha iyi bir yurtiçi yatýrýmcý kitlesinin olmasý bir avantaj her zaman için. Bir halka
arza çýktýðýmýz zaman bunlar hep çekirdek yatýrýmcýyý oluþturuyor. Daha sonra Avrupa'dan
Amerika'dan gelen talebi bunun etrafýna koyuyoruz. Þimdi bölgedeki diðer ülkelerle
Türkiye'yi karþýlaþtýrdýðýmýzda hisse senedi piyasalarý nasýl farklýlýk gösteriyor buna kýsaca
deðinmek istedim (Slayt-9). Birincisi diðer ülkelere kýyasla bizde çok iyi bireysel yatýrýmcý
kitlesi var. Bu bireysel yatýrýmcý likidite saðlýyor hisse senetlerine ama ayný zamanda
dalgalanmaya da daha çok maruz kalmasýný saðlýyor. Genelde taptubatýl performans
görüyoruz. Yani makro olaylar çok oynuyor hisse senedi fiyatlarý þirketlerin kendi
performanslarýndan ziyade demin hocamda bahsettiler, Türkiye'nin diðer bir enteresan
noktasý holding yapýsýnýn varlýðý ve hala Türkiye'de holdinglerin diðer ülkelerdeki
piyasalardaki gibi iskontoda deðil de çoðu zaman primle teyit ettiklerini görüyoruz. Bu
yatýrýmcýlar için bir anlamda iyi çünkü holding hisselerini likid hisse olarak görüyorlar.
Rahatlýkla girip çýkabiliyorlar. Bir çýrpýda Türkiye riskini alabiliyorlar ama öteki taraftan da
esas onlarýn alýþýk olduðu pür-pülev dediðimiz tek bir endüstriye yatýrým yapma fýrsatýný
bulamýyorlar. Diðer bir husus da ADR ve GCR'lara olan talebin düþük olmasý mesela
Rusya'ya baktýðýnýz zaman birçok þirketin ADR programlarý var. Türkiye'de ise bizim
borsamýzýn ilerleme kaydetmiþ olmasý, takas saklama iþlemlerinden olan rahatlýk ve ayný
zamanda burada bulunan hisselerde bulunan likidite yatýrýmcýnýn bunlarý tercih etmediðini
görüyoruz. Tahvil piyasasý yurtiçi talepden bahsettik. Sýk sýk piyasaya çýkýldýðý için oturmuþ
yabancý yatýrýmcý kitlesi var. Ayný zamanda bu bölgeye baktýðýmýz zaman endekslere
katýlmasý garantili olan 500 milyon dolar veya daha üstü meblaða bonoya çýkmak herkesin
harcý deðil. Ama Türkiye'de bu sýklýkla yapýlabildiði için o yüzden tahvil endekslerine de
gayet iyi yansýyoruz. Þimdi biraz da bizim Aracý Kurumlar olarak bir halka arz yaparken bazý
yurtdýþý mevzuatla Türkiye mevzuatýný birbirine oturtmada yaþadýðýmýz zorluklardan
bahsetmek istiyorum (Slayt-12). Öncelikle fiyatlama özellikle ikincil arzlarda fiyatlar
konusunda kýsýtlar problem yaratýyor. Yurtiçi ve uluslar arasý deðerlemelerde burada iskonto
oranlarýnýn yüksek olmasý yabancý yatýrýmcýyý maalesef hayal kýrýklýðýna uðratýyor ve
ilgilerini azaltýyor. Bir de fiyat aralýðýnýn buradaki zaman çizelgesine göre daha yurtdýþýndaki
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ön pazarlama sürecinin bitmeden oluþmasý da baþlamasý da baþka bir problem. Ben þimdi
bir þirket olsam, hisse senedi mi yaparým, yoksa tahvil mi ihraç ederim (Slayt-13). Bir çok
deðiþik kriter var önümde. Maliyet olarak bakacak olursam hisse senedinin tabii ki öz
kaynaðýn maliyetinin daha yüksek olmasýndan dolayý bir dezavantajý var. Tahvilde þimdi
devlet yüzde 10'dan borçlanýyor, onun üzerine kredi durumuma göre bir spread gelecek.
Hazýrlýk sürecinin uzunluðu da yine hisse senedinin aleyhine bir durum. Çünkü yaklaþýk 12
ila 16 hafta bir hazýrlýk gerektiriyor. Öteki tarafta 2-3 ayda bir hazýrlanabiliyorsunuz. Bir de
arz esnasýnda ve daha sonraki bilgi paylaþma zorunluluðu tabii ki hisse senedi için daha
dezavantajlý bir olay. (Slayt-14-15) Genel görünüm ve sonuçlar hisse senedi piyasalarý için
bakacak olursak herkesin de söylediði gibi 10 yýldan bu yana ilk defa bir tek parti hükümeti
gelmesi, gerçekten kýsýtlayýcý IMF programýnýn hala hazýrda devam ediyor olmasý ve AB'ye
üyelik süreci bu dalgalanmalarýn azalmasý için uygun bir ortam hazýrlýyor Türkiye'ye ve biz
2003 yýlýna gayet iyimser bakýyoruz. Ve hala hazýrda 2002 yýlýnda Güney Afrika'daki ve
Rusya'daki yatýrýmlarýndan kar etmiþ olan geliþmekte olan memleket fonlarýnda bu fýrsatla
Türkiye'ye kayma olanaðýnýn olabileceðini düþünüyoruz. Ayrýca konsolidasyon ve enflasyon
maliyetinin de uygulamaya konulmasý tabii artý bir þey, yurtiçi ve yurtdýþý yatýrýmcýlarýn
baktýklarý ve deðerlemeleri arasýndaki mesafenin de kapatýlmasýný saðlayacak. Bir þeye
deðinmek istiyorum. Siz de ona bahsettiniz, son yýllarda son 2 yýlda özellikle dünyadaki
hisse senedi piyasalarýndaki dalgalanmanin artmasýyla beraber bu halka arzlarda
kompozisyon çok deðiþme bir durumda. Mesela 2001'de hýzlandýrýlmýþ hisse senedi arzlarý
toplam hisse senedi arzlarýnýn yüzde 22'sini oluþturuyordu. Bu yýl yüzde 33'e çýktý. 'Block
trade' dediðimiz bir anda yapýlan hisse senedi satýþlarý da yine yükseldi. Hisse senediyle
ilintili enstrümanlar yani hisse senedine çevrilebilir tahvil ihracý da çok artmýþ durumda. Þu
anda Türkiye'de bunlarýn etkin olarak yapýlmasý konusunda da mevzuat deðiþimine
gereksinim var. Tahvil tarafýna baktýðýmýzda tabii ki crowding out etkisi zamanla
ekonomideki iyileþmeyle azalacak diye umuyoruz. Ve yavaþ yavaþ reel sektöründe
büyümeyle beraber finansman gereðinin artmasý ve de devletin bu alandaki payý düþtükçe
bu þirketler için tahvil piyasalarýnýn açýlacaðýný umuyoruz. Ayný zamanda bir þeye daha
deðinmek istiyorum. Bu AB'ye giriþ süreci de önemli, hisse senedi piyasalarý bekliyorlar
üyeliðe 2-3 yaklaþtýðý zaman çok fon akýþýnýn olduðunu görüyoruz. Ama tahvil
piyasalarýnda bir gün belli olduðu zaman o günden baþlayarak üyelik tarihine kadar düz bir
çizgi çekerek faizlerin düþüþ oranýný görebiliyorsunuz. Yatýrýmcýlarda bundan daha önce
girmeye çalýþtýklarý için þirketler için düþük maliyetle tahvil ihracý yapmak da fýrsatý oluyor.
Teþekkür ediyorum.
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TÜRKÝYE'DE YATIRIM BANKACILIÐI

ÝLHAMÝ KOÇ
Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
Genel Müdürü
Önceki konuþmacýlar gibi ben de böyle bir etkinliði düzenlediði için Aracý Kuruluþlar
Birliði'ne teþekkür ederek baþlamak istiyorum.
Bu konuyu tartýþýyor olmak bile sermaye piyasalarýmýzýn belirli bir olgunluða eriþtiðini
gösteriyor. Biraz önce Abdülkadir Bey'in bahsettiði gibi borsa hala bir oyun olarak
görülüyor. Ýlk defa þirketlere kaynak saðlama fonksiyonu gündeme geldi. Aslýnda bu hata
oldukça yaygýn bir þekilde yapýlýyor. Bundan birkaç sene önce çok okunan bir gazetenin çok
okunan bir yazarýnýn ne dediðini hatýrlýyorum. Uzun uzun borsayý eleþtiriyordu. Borsada
hisse senedi alýmýna "yatýrým" denmesine çok kýzýyordu. Ona göre, "yatýrým" esasen fabrika
kurmak vb. þeyleri ifade ediyordu. Aslýnda, o yazarýn bilmediði þey, borsaya yatýrýlan
paranýn bir þekilde giriþimciye gittiðiydi. Sonuçta, bu para giriþimci tarafýndan reel yatýrýma
dönüþtürülüyor. Dolayýsýyla bu gün bu noktaya gelmiþ olmamýz, borsanýn bu iþlevini
tartýþýyor olmamýz çok önemli.
Ben daha çok þu sorunun cevabýný bulmaya çalýþacaðým; Türk giriþimcisi finansman
kaynaklarý açýsýndan sermaye piyasasý olanaklarýndan yeterince yararlanabiliyor mu? Bu
konuya girerken tekrar Reha Hocamýzýn bahsettiði altýn üçgenden ya da "þeytan
üçgeninden" baþlamak istiyorum. Bu üçgen sermaye piyasalarýnýn klasik döngüsü. Yani bir
yanda sermaye piyasasý araçlarý ve bu araçlarýn iþlem gördüðü piyasalar var. Tasarrufçular
ellerindeki tasarruflarý sermaye piyasa araçlarýna yatýracaklar ve bu þekilde giriþimcilere
kaynak aktaracaklar. Bu kaynaklar karþýlýðýnda giriþimci bir bedel ödeyecek, temettü ya da
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faiz, yatýrýmcý bir gelir elde edecek. Yatýrýmcý bunu doðrudan doðruya ya da kollektif yatýrým
araçlarýyla yapabilir. Bir ülkede sermaye piyasalarýnýn varlýðýndan bahsedebilmek için bu
döngünün kurulmuþ olmasý ve saðlam bir þekilde iþliyor olmasý gerekiyor.
Sermaye piyasasý araçlarýna bakacak olursak (Slayt-4); sermaye piyasasý araçlarý çok
deðiþik þekilde kategorize edilebilir ama sonuçta bir tarafta hisse senedi diðer tarafta
borçlanma araçlarý var. Yani þirketler açýsýndan baktýðýmýz zaman ya özkaynakla ya da
borçlanmayla finanse edilmesi sözkonusu. Bir de bunlarýn arasýnda yeralan hibrid ürünler
var. Dönüþtürülebilir menkul kýymetler, vadeli iþlemler, opsiyonlar bu grup içerisinde yer
alýyor. Türkiye sermaye piyasasý araçlarý açýsýndan ne durumda?(Slayt-5) Aslýnda bunlarýn
çoðu yasal olarak Türkiye'de var. Alt yapýsý hazýr, Vefa Hocamýzýn bahsettiði hisse senedine
çevrilebilir tahvilin de alt yapýsý var. Abdülkadir Bey'in bahsettiði aslýnda bir nevi anapara
garantili ürün diyebileceðimiz araçlar da var. Bu konu mevzuatta tanýmlanmamýþ ancak
SPK'ya baþvurulduðunda izin alýnabiliniyor. Geçtiðimiz ay içerisinde biz benzer bir
uygulama yapmaya çalýþtýk.
Ancak, temel sorun tasarruflarýn daðýlýmýnda (Slayt-6). Benden önceki konuþmacýlarýn da
deðindiði gibi tasarruflarýn yarýsýný doðrudan devlet alýyor. Geriye kalan yarýnýn büyük
bölümü mevduata gitmiþ görünüyor ama o da aslýnda bir þekilde devlete gidiyor. Toplam
tasarrufun 120 Milyar Dolar olduðunu varsayarsak, ki bu rakama altýn, mücevher vb.
yatýrýmlar dahil deðil, bunun sadece % 6'sý hisse senetlerine yatýrýlmýþ durumda. Sonuç
olarak, sermaye piyasasý araçlarý açýsýndan yasal olarak her þey hazýr. Fakat uygulama
baktýðýnýzda esasen 2 tane araç var; bir tanesi hisse senedi diðeri kamu borçlanma
senetleri.
Özel sektör borçlanma senedi çýkarýlamamasý temel sorunlardan biri (Slayt-7). Kamunun
yüksek faizle borçlanmasý bunun bir nedeni. Ama ikinci bir nedeni daha var. Bu da bu
araçlar üzerindeki vergi yükü. Biz, faizlerin düþtüðü dönemlerde finansman bonosu ihracý
için þirketlere gittik, faizler %50 seviyesinin altýna inmiþ olmasýna raðmen
gerçekleþtiremedik. Çünkü, bu araçlarýn üzerinde %12 kadar stopaj, onunda %10'u kadar
vergi fon yükü var. Bu da bu araçlarý cazip olmaktan çýkarýyor. Bu nedenle, þirketler belirli
bir büyüklüðe sahipse borçlanmak için yurtdýþýna gidiyorlar. Biraz önce Gonca Hanýmýn
bahsettiði gibi bu konudaki son örnek Vestel'dir. Vestel bu iþi baþarýyla yaptý. Þimdi faizler
tekrar düþüyor ve konu yeniden gündeme geldi. Ancak, öncelikle verginin kalkmasý
gerekiyor. Biraz önce verilen arada, bir aracý kurum yöneticisi ile yine bu konuyu tartýþtýk.
Vergi idaresi, bu vergiden vazgeçmek istemiyor. Aslýnda bu kaðýt üzerinde bir vergi. Ortada
ihraç edilebilmiþ bir özel sektör borçlanma aracý bulunmadýðýndan uygulamada vergi de
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yok. Þimdiye kadar vergi otoritesini bu konuda ikna etmemiz mümkün olmadý.
Halka arzlarla ilgili rakamlar tartýþmaya yolaçtý (Slayt-8). Ben de son on iki yýl için 8 Milyar
Dolar gibi bir rakam buldum. Tabii, sermaye arttýrýmlarýný kapsamýyor bu rakam. Sadece ve
sadece halka arzlarý ifade ediyor. 8 Milyar Dolar nasýl bir rakamdýr? Yüksek bir rakam mýdýr,
düþük bir rakam mýdýr? 8 Milyar Dolar, ancak baþka ülkelerle karþýlaþtýrdýðýnýz zaman
anlamlý olacak. Bize benzer ülkelerle karþýlaþtýrmayý gösteren bu grafikten þu sonuç
çýkýyor; 2000 yýlýnda çok iyiymiþiz. Ama onun dýþýndaki dönemlerde zayýf bir performans
göstermiþiz. En istikrarlý görünümü Atina saðlamýþ.2000 yýlý dýþýnda son 4 yýlýn lideri
Yunanistan olmuþ. Biz, 2000 yýlýnýn dýþýnda hemen hemen yokuz.
Karþýlaþtýrýlabilir borsalarýn büyüklük artýþlarý da bir gösterge olabilir (Slayt-9). 1990-2001
yýllarý arasýndaki artýþ hýzýmýz %9. En yüksek artýþý Varþova Borsasý saðlamýþ. %68 gibi bir
artýþ saðlamýþlar, ama onlar çok kötü bir durumdan baþladýklarý için artýþ hýzý çok yüksek
görünüyor.
Aslýnda böyle bir karþýlaþtýrmayý GSMH'yý da dikkate alarak yapmak lazým (Slayt-12).
Grafikten de görüleceði üzere, bu açýdan biz 4. sýradayýz. Bizle benzer ülkeler arasýnda en
baþarýlýsý yine Atina. Burada "convergence" döneminin etkisi oldu. Etki en fazla 1999 yýlýna
yansýdý. 1999 yýlýnda, Atina Borasasýnýn piyasa deðeri neredeyse GSMH'nýn 2 katýna
yaklaþýyordu. Biz de bu oran halen %40'ýn altýnda. Bu oran, borsamýzýn büyüme
potansiyelinin ne kadar yüksek olduðunu da gösteriyor. Bu þu anlama geliyor; bizim
büyüme kapasitemiz var ama yurtdýþýndan kaynak giriþi gerekiyor. Yurtiçi tasarruflarla da bir
yere kadar gidilebiliyor ama bir eþiði aþmak için mutlaka yurtdýþýndan ciddi bir þekilde
kaynaðý buraya çekmek zorundayýz.
Potansiyelimiz her þeyden önce arz açýsýndan, yani henüz halka açýlmamýþ þirketler
açýsýndan var. Ýlk 500 þirkete baktýk, henüz 118 tanesi borsada iþlem görüyor gerisi halka
açýk deðil (Slayt-13). Bunlarýn arasýnda çok büyük þirketler de var. Türk Telekom bu konuda
güzel bir örnek. Yunanistan'da nerdeyse halka arzedilecek þirket kalmadý. Bu senenin
baþýnda Milli Piyango idarelerini bile halka açtýlar.
Tek baþýna arz yetmiyor, talep tarafýnýn da bunu karþýlayabilmesi gerekiyor (Slayt-14). Talep
tarafýna bakacak olursak, halen bizim borsanýn yaklaþýk % 45'i, ki bu zaman zaman
deðiþiyor ama yaklaþýk oran bu þekilde, yabancý yatýrýmcýlarýn portföylerinde. Yabancý
yatýrýmcýdan kasdettiðimiz büyük ölçekli kurumsal yatýrýmcýlar. Yurtiçine baktýðýmýzda ise
yatýrýmcý tabanýnýn büyük ölçüde bireysel yatýrýmcýlardan oluþtuðunu görüyoruz. Kurumsal
yatýrýmcýlarýn payý %10'un altýnda. Buradan çýkan sonuç þu; daha önce de deðindiðim gibi
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yurtdýþý yatýrýmcýyý çekmemiz gerekiyor. Yurtiçi açýsýndan ise daha geniþ bir kurumsal taban
oluþturmalýyýz. Emeklilik fonlarýyla ilgili olarak bu sene sonunda bir adým atýldý,
önümüzdeki sene itibariyle bu konuyla ilgili beklentilerimiz yüksek.
Bir baþka konu da halka arzýn zamanlamasý (Slay-15). Halka arz her zaman yapýlamýyor,
"halka arz penceresi" denilen bir kavram var. Halka arzýn yapýlabilmesiyle endeks arasýnda
bir iliþki var. Bizim yaptýðýmýz çalýþmaya göre orta boyutlu bir halka arz yapabilmek için
ÝMKB-100 endeksinin 1 cent seviyesini geçmesi gerekiyor. Bunun altýndaki seviyelerde
ancak küçük çaplý halka arzlar yapýlabiliyor. 2 cent seviyesini geçerse çok daha büyük çaplý
halka arzlar yapýlabiliyor.
Halka arzlarla endeks arasýnda bir iliþki olduðu gibi endeksle de faiz oranlarý arasýnda bir
iliþki var (Slayt-16). Grafikten de görüleceði üzere, faiz oranlarý düþtüðü zaman endeks
tepki hemen tepki veriyor. En dikkat çekici dönem 2000 yýlýnýn baþý. 2000 yýlýnda
Türkiye'nin benzer ülkelere göre en yüksek halka arzý gerçekleþtirdiðine daha önce de
deðinmiþtik. Bu grafik de bunu teyit ediyor. Faizler hýzla düþmüþ, endeks çok yükselmiþ ve
büyük çaplý halka arzlar rahatlýkla yapýlabilmiþti.Ondan daha önceki ve daha sonraki
tarihlerde bir daha o büyüklüðe ulaþabilecek halka arz yapýlamadý.
Yatýrým bankacýlýðýnýn reel sektöre sunduðu hizmetler halka arzla sýnýrlý deðil. Halka arz
dýþýnda baþka yöntemler de var (Slayt-17). Alternatif yöntemlerden ilki finansal ortaklýk.
Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin þu anda sermaye piyasalarýndan yararlanma þanslarý yok.
Bu tür iþletmeler için bir takým özel borsalar ya da özel piyasalar kurulmasý planlanýyor ama
bu tip piyasalarda riskin yüksek, likiditenin çok düþük olduðu unutulmamalý. Buna karþýlýk,
finansal ortaklýk bu þirketler için ideal çözümler sunabiliyor. Türkiye'de fazla geliþmedi bu
alan. Bireysel bir takým yatýrýmcýlar var, kendi adlarýna yatýrým yapýyorlar. Bunun dýþýnda
büyük gruplar kendi içlerinde bu amaca yönelik þirketler kurmaya baþladýlar. Dünyada ise,
finansal ortaklýk, daha çok bu alanda uzmanlaþmýþ kurumsal yatýrýmcýlar tarafýndan
yapýlýyor. Bunlardan Türkiye'de faaliyet gösterenler de var. Örneðin, AIG, Safron, ETI, Merril
Lynch ilk aklýma gelenler. Ülkemizde bu amaçla ilk olarak Vakýf Risk Sermayesi kuruldu.
2000 yýlý sonunda da Ýþ Bankasý Grubu, Ýþ Risk Sermayesi'ni kurdu. Ancak bunlarýn toplamý
henüz 100 Milyon Dolarý geçmiyor. Bir þekilde bu alanýn desteklenmesi gerekiyor.
Bir baþka yöntem de stratejik ortaklýk (Slayt-18), yani yerli ya da yabancý ortaklýklarla þirket
birlikteliklerinin gerçekleþtirilmesi. Bu da krizden önce çok yaygýn deðildi, krizden sonra
yaygýn hale geldi. Burada ise global trendler önemli.Global þirketlerin bakýþ açýlarý,
geniþleyip geniþlememe stratejileri buradaki geliþmeyi belirliyor. Þirket birleþmelerinin
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giderek artacaðýný düþünüyoruz.
Son olarak sermaye piyasalarýnýn geliþmiþliðiyle ilgili bir çalýþmaya dikkat çekmek
istiyorum (Slayt-19). Burada toplam 17 kriter açýsýndan sermaye piyasalarýný
deðerlendiriyoruz. Bu 17 kriter ne kadar geliþmiþse bir çember oluþuyor. Ne kadar merkeze
yaklaþýrsa o kadar çok geliþmemiþ olduðunu görüyoruz. Çembere en yakýn þekil ABD
piyasalarý için oluþuyor. Japonya ondan sonra ikinci sýrada. Orada çember biraz daha
merkeze yakýn. Türkiye'ye bakacak olursak bu ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda doðal olarak
daha merkeze yakýn. Ýþlem ve takas ortamý konusunda iyi bir yerde sayýlabiliriz. Bu açýdan
iyi bir yerde olduðumuzu yabancý yatýrýmcýlar da sýk sýk belirtiyorlar. Eksik olan taraflarýmýz
ise, icra ve iflas kanunlarýnýn yetersizliði, sigorta ve emeklilik fonlarýnýn eksikliði, bankacýlýk
sisteminin zayýf olmasý, muhasebe sistemiyle ilgili eleþtiriler.
Diðer sorunlar kapsamýnda belirteceðim ilk husus olan konsolide finansal tablolar ve
enflasyon muhasebesi konusu önümüzdeki yýl çözülüyor (Slayt-20). Bir baþka sorunumuz
ise özelleþtirme faaliyetlerinin yavaþlamasý. Vefa Tarhan Hocamýzýn da bahsettiði gibi
sermaye piyasalarýnýn geniþlemesi için ciddi büyük özelleþtirmeler yapýlmasý gerekiyor.
Banka hisse senetleriyle ilgili sorunlarý var. Biliyorsunuz bir banka tasarruflarý mevduatý
sigorta fonuna devredildiði zaman elinde hisse senedi bulunan küçük yatýrýmcýlarýn
hisseleri de devlete geçmiþ oluyor. Bu sorun bir türlü çözülemedi. Bir baþka sorun ise
Gonca Haným'ýn da deðindiði üzere þirketlerin halka açýklýk oranlarýnýn çok düþük olmasý.
Bir çok hisse senedinde likidite çok zayýf. Bu yüzden de, aslýnda holdingler çok iyi bir
yatýrým aracý olmamasýna raðmen likidite açýsýndan saðladýðý faydalar nedeniyle halen
tercih ediliyor.
Öneriler kapsamýnda söyleyeceklerim benden önceki konuþmacýlardan çok farklý
olmayacak (Slayt-21). Her þeyden önce kamunun borçlanma gereksiniminin azalmasý
gerekiyor. Sayýn Bakanýmýn belirttiði gibi yüzde 60 seviyelerine kadar olmasa da bile kýsa
vadede en azýndan yüzde 90'larýn altýna inmesi gerekiyor. Özel sektör tahvili ve finansman
bonosu önündeki engel vergi. Bu araçlar üzerindeki vergi ve fonlarýn kaldýrýlmasý gerekiyor.
Kurumsal yatýrýmcý tabanýnýn geliþtirilmesi gerekiyor. Hiç þüphe yok ki, bu konuda
önümüzdeki yýl için büyük beklentilerimiz var. Yabancý yatýrýmcýnýn ilgisinin artýrýlmasý nasýl
olabilir? Bu konu daha çok global trendlerle ilgili. Ama birþeyler de yapýlabilir. Örneðin,
körfez ülkelerinden portföy yatýrýmlarý çekemiyoruz. Körfez ülkelerinden her yere fon
gidiyor, ama bize gelmiyor. Bir þekilde onlarý buraya çekmek gerekiyor. Genellikle, sýrtýmýzý
Doðuya yüzümüzü Batýya çevirdiðimiz için bu bölgeyi ihmal ettiðimizi düþünüyorum.
Alternatif finansman yöntemlerinin desteklenmesi hususunda ilk aklýma gelen finansal
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ortaklýklar. Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin sermaye piyasalarýndan fon
saðlayabilmelerinin ana aracý bence risk sermayesi/özel yatýrým fonlarý. Daha önce de
belirttiðim gibi bu tür yatýrýmlarýn desteklenmesi gerekiyor.
Benim bu aþamada söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teþekkür eder, saygýlar sunarým.
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SERMAYE PÝYASASINDA VERGÝLENDÝRME POLÝTÝKALARI

ÞABAN ERDÝKLER
Ernst & Young A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Teþekkür ederim Sayýn Baþkan bana ayrýlan süreye sadýk kalmaya çalýþacaðým. Sayýn
Baþkan sunuþlarýnda altýn üçgenden bahsettiler. Aslýnda olay kare. Çünkü dördüncü bir
oyuncu var ortamda; Vergi.
Dördü de kare, iþin kötü tarafý da þu üçgen ve kareyi üçgen ve kare olarak algýlamýyor,
piramit olarak algýlýyor. Ve piramidin hazine odasýný ele geçirmeye çalýþýyor. Sýkýntýlarýn bir
kýsmý da buradan kaynaklanýyor galiba. Þimdi 165'inci madde var Anayasamýzda.
Anayasamýzýn maddesine bakýldýðýnda sermaye piyasalarýnýn saðlýklý iþlemesi ve
geliþimiyle saðlanmasý yetkisi ve görevi devlete verilmiþ. Devletin elinde bu yetki ve görevi
kullanabileceði çok önemli bir silah var o da elbette mali politikanýn en önemli aracý olan
vergi politikasý. Vergi politikalarý devlet sermaye piyasalarýna nasýl bir istekte bulunmuþ
diye bakýldýðýnda Anayasa itibariyle þunlarý söylemek mümkün: öncelikle devlet sermaye
piyasalarýnýn bu tahakkukla geliþmesi iþleyiþi adýna bir takým maliyetlere katlanmýþ,
doðrudan teþvikler getirmiþ. Nedir, bu teþvikler; baþýnda tabi biliyorsunuz halka açýk
þirketlere saðlanmýþ olan daðýtýlan kar paylarý üzerindeki stopajýn yüzde 16,5'dan yüzde
5,5'a düþürülmesine yol açan bir kolaylýk. Bunun net etkisi her ne kadar 16,5'la 5,5 arasýnda
farklýlýklar görmüyorsa da gerçekte bu kadar olmuyor, önce þirketin kar daðýtmasý gerekiyor.
Kurumlar vergisinden sonra kalan rakam üzerinden düþüldüðünde azami en iyi þartlarda %
8,5 - 9'larda kalýyor.
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Daha aþaðý oranlarý da görme imkanýmýzda var. Ýkinci bir teþvik unsuru metro yatýrým fonlarý
diye tabir edilen kurumlar A tipi, B tipi olmalarýna göre kurumlar vergisini yatýrým
fonlarýndan almamaya karar vermiþ. Üçüncü olarak belirtilebilecek doðrudan bir teþvik
unsura da menkul kýymet yatýrým fonlarýndan kar payý arzu edenler için saðlanmýþ vergi
istisnasý.
Gerçek vergi istisnasý bu da devamlý müessese olarak görmeyi içi el vermemiþ. Hemen
önümüzdeki günlerde yani 31/12/2002 tarihi itibariyle bu istisna da ortadan kalkacak,
1/1/2003'den itibaren yatýrým fonlarýndan elde edilen kar paylarý da gerçek kiþiler tarafýndan
vergiye tabi hale gelecek. Doðrudan teþvikler, dolaylý teþvikler baþlýðý altýnda
söyleyeceðimiz bazý þeyler var. Bunlar, sadece halka açýk þirketler, sermaye piyasasýnýn
geliþtirilmesi adýna getirilmiþ þeyler deðil ama bu piyasalarýn geliþtirilmesi açýsýndan da
bir takým katkýlarý, yararlarý var.
Prim istisnasý bundan önce üzerinde durulmasý gereken kurumlarýn sermaye artýrýmlarýnda,
halka arzlarýnda, hisse senedi ihraç etmeleri halinde baþa baþ fiyatýn üzerinde elde edilen
primin emisyon primi olarak kabul ediliyor. Emisyon primi üzerinden hiçbir þekilde vergi
alýnmamasý 2002 sonuna kadar saðlanmýþ durumda. Bir diðer düzenleme kurumlar vergisi
kanalýnýn 328. maddesinde iþtiraklerin, sabit kýymetlerin elden çýkarýlmasý halinde
saðlanan vergi istisnasý var.
Orduda Subay ön görülmüþ olmakla beraber önemli sayýlan hizmet avantajýdýr. Bunun da
yine geçerliliði 31/12/2002 tarihinde sona eriyor. Hisse senetleri üzerinden elde edilen
karlarýn vergilendirilmesinde gerçek kiþilerin için tanýnmýþ olan bir avantaj var. 3 aylýk bir
dönemin sonunda elden çýkarýlan hisse senetlerinin vergilendirilmesi. Yine 2003 sonuna
kadar geçerli olmak kaydýyla yapýlmýyor. Teþvikler güzel ama bunlara da getirilmiþ bazý
caydýrýcý cezalar ve engellerde var. Bunlarýn baþýnda öncelikle sermaye piyasalarýna
alternatif piyasa konumunda ki özel sektör, devlet, arasýndaki kaynaklarýn paylaþýmý
konusunda devletin kullandýðý unsurlar devlet tahvillerine saðlanmýþ olan avantajdan
bahsetmek gerekiyor.
Devlet tahvilleri biliyorsunuz stopaja dahil deðil. Halbuki ayný þartlarda vergilendirilmesi
gerekir. Çünkü bunun bir alternatifi olarak düþünülmesi gereken özel sektör tahvillerinde
yüzde 13,2 oranýnda stopaj yapýlýyor. Yine belli bir tarihten sonra þimdi devlet tahvilleri için
50 milyar büyüklüðünde olan bir oran 2002 için 79 milyar civarýnda olmasý lazým bu tutara
kadar elde edilen faiz gelirlerinin belgelendirilmemesi yoluna gidiliyor. Bu da dolayýsýyla
özel sektörün fon yaratma kapasitesini kabiliyetini aþaðý çekiyor.
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Banka sigorta muamele vergisi özellikle aracý kurumlar için önemli bir mali unsur olarak
karþýmýza çýkýyor. O keza damga vergileri, tahvil ihracatýndan bahsedildiðinde tahviller
binde 6 oranýnda damga vergi oranýna tabii bulundurulduðundan bir de yüzde 13,2
oranýnda stopaj göz önünde bulundurulduðunda tahvil, finansman bonosu benzeri
borçlanma araçlarýnýn hiçbir þekilde kullanýlabilir kaynak temini olmayacaðý kendiliðinden
ortaya çýkýyor. Bunlarda getirilen cezalar, caydýrýcý önlemler.
Manzarayý bir bütün olarak deðerlendirdiðinizde hele özellikle dünyada diðer ülkelerde
sermaye piyasalarýnýn vergilendirilmesi alanýnda yapýlanlara bakýldýðýnda Türkiye'de
devletin anayasamýzýn 167. maddesi ile verilen görevi yerine getirmekte çok yeterli çok
doðru þeyler yapýlmadýðýný söylememiz gerekiyor.
Devletler bu konularda sermayenin daha çoðunu daha iyi imkanlar saðlamak suretiyle
kendilerine çekmek için bayaðý iyi çaba sarf ediyorlar, birbirleriyle rekabet içine giriyorlar,
hatta bazý örtülü teþvikler de saðladýklarýný duyuyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Örnek
vermek gerekirse mesela Amerika'da. Amerika'da hocamda biraz önce bahsettiler, yýllýk
geliri 20bin dolara kadar olan hane halklarýnda yüzde otuzunda hisse senedi mülkiyeti var.
20-50 bin dolar arasýnda olan hane halklarýna bakýldýðýnda onlarýnda ellerinde yüzde
50'lerin de üzerinde yine Amerikan þirketlerine ait hisse senetleri var.
Amerika'da vergi oranlarý hisse senetlerinin elde tutulmasý suretine baðlý olarak gerçek
kiþilerde yüzde 18'e kadar indirilmiþ, kurumlarda da yüzde 24'e indirilmiþ bu oranlar dahi
aslýnda dünyanýn 24 geliþmiþ ülkesinde menkul sermaye kaynaklarý veya deðer kazançlarý
üzerinden alýnmýþ vergilerin üzerinden alýnan ortalama oranlarýndan yüksek oranlar,
dünyaya bakýldýðýnda 24 ülke olan karþý karþýya kaldýðýmýz vergi yükü gerçek kiþiler için
yüzde 14,8 kurumlar için yüzde 17,5 ortalama geliþmiþ ülkede bunlar. Birkaç tane örnek
vermek gerekirse mesela Almanya'da hisse senetlerini elden çýkarmaktan doðan kazanç
kurumlar vergisi açýsýndan yüzde 45 genel vergi oraný yerine yüzde 0 vergi oraný
uygulanýyor. Kanada'da kurumlar üzerindeki vergi yükü gene deðer kazançlarý yüzde 21'den
yüzde 14' indirilmiþ durumda. Örnekleri çoðaltmak mümkün. Zamaný tasarruflu kullanmak
adýna diðer örneklerden vazgeçiyorum. Ne yapýlmasý gerekir? Türkiye açýsýndan ona
baktýðýmýzda yapýlmasý gereken aslýnda belli. Aslýnda dünyada sermaye piyasalarýnýn
geliþtirilmesiyle ilgili ileri ülkelerde neler yapýlmýþsa ayný müesseselerin Türkiye içi ufak
tefek deðiþmelerin yapýlmasý gerekiyor. Ýþte bu noktada yapýlmasý gerekenleri üç ana baþlýk
altýnda toplamak gerekiyor.
Ýlk önce fon saðlayanlar için yapýlmasý gerekenlere bakmak lazým. Burada fon saðlayanlara
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fonun devlet tahviline yatýrýlmasý ile özel sektör tahviline yatýrýlmasý arasýnda farklýlýk
yaratan unsurun bertaraf edilmesi lazým. Orada vergilendirmede eþitliðin saðlanmasý lazým.
Ayný piyasada hesap eden birbirine rakip olan unsurlar arasýnda, birinin kanun yapma
yetkisine sahip olmasý, kendine avantaj saðlamasý kolay kolay ideal olmamalýdýr diye
düþünüyorum.
Ayný þekilde kurumsal yatýrýmcýlarýn zenginleþtirilmesi geliþtirilmesi lazým. Bireysel
emeklilik kanunu yürürlüðe girdi. Henüz sistem iþlemiyor ama bireysel emekliliði vergi
yoluyla saðlamýþ teþviklerdeki yetersizlikler hepimizin dilinde. Yani asgari ücretin 1 yýl
sonuyla sýnýrlandýrýlmýþ bireysel emeklilik sisteminden o özenildiði, deðindiði gibi 35
milyar dolar gelir elde edilmesi. Bir kaynaktan 35 milyar dolar hasýlat elde edilmesi çok
kýsa bir dönemde eklenebilecek bir þey deðil. Komisyon primi istisnasý, menkul ve yatýrým
fonlarýndan elde edilen kar paylarýnýn 2002 sonuna kadar olan istinalarýn behamal
uzatýlmasý gerekiyor. Tabi aslýnda gönül daha baþka þeyler söyleme istiyor, bu tür istinalarýn
uygulanmasýna gerek kalmayacak. Çok da önemli; bu hisselerin yani enflasyondan
arýndýrýlmýþ kazançlarýn vergiye tabi tutulmasýný gönül istiyor. Ayný þekilde kayýt dýþý kalmýþ
unsurlarýn kayýt altýnda vergi altýna alýnmasýný saðlayacak önlemlerin bir an önce hayata
alýnmasýný gerek gösteriyor. Gene fon saðlayanlara saðlayacak bir baþka vergi tedbiri de þu
anda 163'lerde, 164'lerde bulunan kurumlardan elde edilen kar paylarý üzerindeki vergi
yükünün yüzde 50'ler seviyesi en kötü ihtimalle diyelim yüzde 50'ler seviyesine çekilmesi
zorunluluðu karþýmýzda duruyor. Aksi halde hisselerine yatýrým yapmak yatýrýmcýlar
bakýmýndan vergi sonrasý getiri göz önünde bulundurulduðunda hiç de cazip olmayan bir
þey. Aracýlar bakýmýndan bence üzerinde durulmasý gereken iki önemli unsur, banka sigorta
muamele vergisi ve ikinci unsurda damga vergisi gibi artýk çaðdaþ olmayan vergilerin bir
an önce ortadan kaldýrýlmasý gerekiyor.
Bu kurumlarýn yapmýþ olduklarý mal alým sebepleriyle üstlendikleri katma deðer vergilerinin
kendi üzerlerine ilave maliyet bir unsur oluþturmasý ile karþý karþýyayýz. Fon kullananlar; ne
yapýlmasý gerekiyor diye baktýðýmýzda öncelikle kurumlar vergisi yükünün aþaðý çekilmesi
ihtiyacý var. Biraz önce bahsettiðimiz vergi yükünün gerçek kiþi bakýmýndan yani kar payý
elde eden gerçek kiþi bakýmýndan yüzde 50 oraný olmasý gerektiðini ileri sürdüðümüzde,
kurumlar vergisi yükünüde en azýndan halka açýk þirketler için bir düzeltme yapýlmasý, bir
indirim mekanizmasýnýn getirilmesi, halka açýk olanlara vergi indirimi yapýlmasý
düþünülebilir. Stopaj oranlarý üzerinde de oynamak gerekir. Eðer þuandaki hissem devam
edecekse yüzde 5,5 oranýndaki verginin yüzde 0'a düþürülmesi ve bunun hiçbir þekilde
kamu gelirlerinde azaltma yaratmayacaðý iddiasýnýn arkasýnda duruyorum. Çok açýklýkla

134

bunu söyleyebilirim.
Nihai olarak þunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de hep vergi gelirlerinden vergi
harcamalarýndan bahsedilir. Vergi gelirleri devletin topladýðý vergilerdir. Vergi
harcamalarýnda istisnalar, indirimler, muafiyetler yoluyla devletin toplamaktan vazgeçtiði
kaynaklardan bahsedilir. Artýk bizim vergi terminolojisine de vergi yatýrýmý kavramýnýn
gelmesi lazým. Çünkü yapýlan çalýþmalar, çeþitli konuþmacýlar tarafýndan dile getirildiði gibi
sermaye piyasamýzýn geliþtirilmesi anlamýnda alýnacak tedbirlere, saðlanacak indirimlere
verilecek istisnalar ortaya çýkmýþ durumdadýr. Türkiye'nin de benzer durumla karþýlaþmasý
zannediyorum mukadderdir. Vaktimi aþmamaya çalýþtým. Hepinize þükranlarýmý sunarým.
Teþekkürler.
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ATIL KAYNAKLARIN SERMAYE PÝYASASI ÜZERÝNDEN
EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI

MUHARREM KARSLI
Ýstanbul Milletvekili
Deðerli meslektaþlarým burada hem konuk olarak, belki bir nebzede ev sahibi olarak size
hitap ettiðimi hissediyorum. Hepinize saygýlarýmý sunuyorum. Biraz politikacý gibi giriþ
yaptým ama, bir atasözümüz vardýr biliyorsunuz, gerçi benim en sona kalmam onorer
sebeplere dayanmakla beraber, atasözüm de derki 'sona kalan dona kalýr'. Bana ayrýlan süre
içinde ben size finanssal teorinin derinlerine dalmadan mümkün mertebe sýð sularda
dolaþarak ve karaya oturmamaya çalýþarak, bir þeyler anlatmaya çalýþacaðým. Teþekkürler.
Þimdi bizim konumuz "atýl kaynaklarýn ekonominin sermaye piyasasý yoluyla nasýl
kazandýrýlacaðý" sorusunu içeriyor. Kendi kendimize þu birkaç soruyu sormamýz lazým.
Öncelikle 'ekonomideki atýl kaynaklar nelerdir?', Hangi sebeplerle atýl durumda kalmýþlardýr,
neden ortaya çýkamamýþlardýr? Ýkinci sorumuz, bu atýl kaynaklarýn ortaya çýkarýlmasý için atýl
olmaktan çýkarýlmasý için bunlara sermaye piyasasýný nasýl alternatif hale getirebiliriz, ve
nihayet sermaye piyasalarý hangi araçlarý kullanarak klasik araçlar ya da yeni araçlar olmak
üzere hangi araçlarý kullanarak bu atýl kaynaklarý kullanýma çýkarabilir?
Þimdi sahikler üzerinde kýsaca þöyle duralým isterseniz. Aslýnda yeni bir konu deðil, ben
hatýrlýyorum daha evvel ki panellerde defalarca ele alýnmýþ ve çözüm aranmýþ konulardýr.
Yeni bir þey söylemeyeceðiz tabi burada bilgi sonunda kendime göre yeni bir þeyler
söylemeye çalýþacaðým bu sahikler arasýnda en önemlisi belki güven ve güvensizlik
sahikiyle saklanan külçe altýn,döviz, cumhuriyet altýný ve bir miktar da taký, altýn,
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mücevherat.
Daha önceki tecrübeler göstermiþtir ki ve ben de inanýyorum halkýn elindeki takýlarý katiyen
onlarýn elinden alamazsýnýz. 27 Mayýs'tan sonra alyanslarýmýzý vermiþtik. Alyanslarýmýzdan
sonra lojmanlar falan yapýldý, o veya buna benzer sebeplerle bu devirde kimsenin -Anadolu
kadýnýnýn- boynundaki altýný kolundaki bileziði alamazsýnýz. Ne kalýyor geriye yastýk
altýndaki, tabi bunun adý yastýk altý. Banka kasalarý, þirket kasalarýnda bulunan külçe altýnlarý
yok deðil. Cumhuriyet altýnlarý, reþat altýnlarý vs. Bunlarý da piyasaya çýkarmamýz için çok
çalýþmamýz lazým. Bunlarýn miktarý hakkýnda kimi 1500 ton diyor, kimi 25 bin diyor,
sermaye piyasalarýnda yapýlan halka arzlarýn miktarý kadar diyenler var. Hepsi spekülatif
tahminlere dayanýyor. Bunlarý çýkarmak da çok kolay deðil, ama baþta güven unsuru olmak
üzere iyi enstrümanlar ortaya çýkarýlýrsa, bunlarýn bir kýsmýný ekonomiye kazandýrmak
mümkün olabilir. Abdülkadir Bey'in bir önerisi vardý; þimdi aklýma geldi: Düðünlerde altýn
yerine toplu iðneyle gelinlerin damatlarýn yakasýna hisse senedi takalým. Bu fena bir fikir
deðil. Ben ilk davet edildiðim düðünde inþallah deneyeceðim. Tabi örnek olmakta bize
düþer herhalde. Fakat hisse senedi ve tahvillerin, menkul kýymetlerin demetalize
edilmemesi yoluna yani kaðýda basýlmamasý yoluna gidildiði zaman onlarýn yakasýna belki
onlarý temsil eden bir saklama makbuzu sertifikasý gibi bir þey olabilir. Denenmesi gereken
denemesinde fayda olan bir konudur sanýyorum.
Bu kaynaklarý, yani yastýk altýndakini çýkarmanýn en iyi yolu da milli paraya güven saðlamak.
Sanýyorum milli paraya güven yavaþ yavaþ geliyor. Enflasyonun %30 altýna düþmesi
ihtimali kuvvetli. Yýlbaþý itibariyle çok da kalmadý tek rakamlý sayýlara gelmeye. Onlara da
bir iki sene içinde ulaþýrsak paramýza güven gelir, bunlar ortaya çýkmaya baþlar. Böylece
ekonomi, kaynaklarý kullanma imkaný bulur.
Bir de iþte demin hemen söz etmeye baþladýðým gibi servetin kaynaðýnýn sorulmasý, kayýt
dýþý piyasadaki sermayeler, paralar Hangi firmaya giderseniz gidin bir kasa sayýmý yapýn
aniden, kasalarda mutlaka kasa hesabýnda gösterilen bakiyeden fazla para vardýr. Tüccarlar
korku içindedir. Maliyeden gelirde kasamý sayar mý? Yalnýz kasa deðil, emtiya depolarýna
bakýn, emtiya hesabýnýn bakiyesinden çok emtiya vardýr. Stok vardýr. Mamul mal vardýr,
pamuk vardýr. Þimdi bunlarýn da piyasaya çýkarýlmasý gerekiyor.
Bunlarý piyasaya çýkarmamýz için ne yapmamýz lazým? Telaffuzu bile hoþ deðil belki, ben
de karþýyým ama, bir mali af, stok affý, kasa affý çýkarýlmasý gündemdedir. Bunun için bizim
uzmanlarýmýz çalýþýyorlar. Ýnþallah yakýnda. Zaten biliyorsunuz mali milat kaldýrýldý. Mali
miladýn ertelenmesi ile kaldýrýlmasýyla ertelenmesi çok hani efendim erteleyelim 2 sene
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erteleyelim. Erteleme lafýný piyasa kabul edeceðini ben sanmýyorum. Kaldýrdým
diyeceksiniz 2 sene sonra tekrar koymak isterseniz, koyarsýnýz. Problem deðil. Ama
erteleme derseniz, güven veremezsiniz. Para çýkmayacak, yurtdýþýndaki paralar,
yurtdýþýndan dolaþarak gelen -hani býyýklý yabancýlar dediðimiz- yatýrýmcýlarýn paralarý daha
kolay bir þekilde gelecektir. Kayýt dýþýný kayýt içine almak suretiyle, çünkü kayýt dýþýnda olan
parayý ve stoku sahibi rahat rahat kullanamýyor, korkuyor. Þimdi kayýt dýþý olarak kasalarda
bulunan kasa fazlalarýný, bir zamanlar benim tahvil ihracatýyla uðraþtýðým yýllarda, þirketler
kapalý devre tahvil ihraç etme suretiyle kayýt içine alýrlardý. Yani sermaye piyasasý
kurulundan izin alýp, halka arz etmeyeceðim diye izin alýp þirketin ortaklarýna paylaþtýrmak
suretiyle bu kasadaki para sanki ortaklardan gelmiþ gibi, tahvil hasýlatý þeklinde kayýtlara
böylece kayýt içine alýnýyordu. Ama þimdi bunun da bir sýnýrý var, üstelik çok külfeti var,
formalitesi var. Ýzinler alýnacak, tahviller bastýrýlacak ve sonra tahvilin vadesi gelince bunu
yenilemek gerekiyor. Ve bir süre þiþmiþ, birikmiþ kasayý kayýt içine alabiliyor, devamlý kasa
þiþiyor. Üstelik daha evvel ihraç edilen tahvillerin vadesi geldiðinde 2 misli, 3 misli, 5 misli
çýð gibi üst üste büyüyecek, bunlar iyi yollar deðil. Bir kasa ve stok affý uygulamak suretiyle
bunlarý ekonomiye kazandýrmak bence en iyi yol olacaktýr. Arazi de olsa, bence teorik olarak
çok makbul bir yol olmasa da biz buna mecburuz.
Maliyede birikmiþ dosyalar var. Mahkemelerde birikmiþ yüzbinlerce dosya var. Mahkeme
ve maliye kontrollerini de böylece biraz ferahlatmýþ oluruz. Dini inanýþlar nedeniyle
ekonomiye girmeyen para ve kýymetler var. Bunlar içinde bence bir þeyler yapýlmasý lazým.
Bir çok insan faiz almak istemiyor. Faizsiz mevduat sistemleri var, özel finans kurumlarýnda.
Özel finans kurumlarýna devlet iyi gözle bakmýyor. Yeþil sermayedir diyor, irticadýr diyor,
bence bu gibi yaklaþýmlar yanlýþtýr. Bakýn memleketimizdeki yabancý bankalar bile faizsiz
hesaplar açma giriþimlerinde bulunuyorlar. Bunu bir gerçek olarak, likitin bir gerçeði olarak
görür, buna ters bir bakýþla bakmamak gerektiðine inanýyorum.
Yurtdýþýnda çalýþan iþçilerimizin yabancý ülke bankalarýnda paralarý var. Bu paralar belki
bankada durduðu için, belki mevduat olduðu için ya da hisse senedi, tahvile yatýrýlmýþ
olduðu için, bunlarý onlar açýsýndan atýl para sayamasak bile bizim açýmýzdan atýl paradýr.
Buraya gelmesi mümkünken gelmeyen para bizim için atýl paradýr. O paralarý da buraya
getirmek için yeni bir takým enstrümanlar bulmak lazým. Maalesef halka açýk iþçi þirketleri
kuruldu bu memlekette ve bunlar ortaklarýný büyük hayal kýrýklýklarýna uðrattýlar.
Bir türlü legal bir iþçi çalýþma düzenine girememiþ iþçi þirketlerimiz var. Bunlarýn üzerinde
sermaye piyasasý kurulu çalýþýyor. Ve bunlarý tamamýyla umumen kabul edilmiþ muhasebe
standartlarýna uygun çalýþýr hale getirmek gerekir ki, bundan sonra da yeni büyük hayal
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kýrýklýklarý olmasýn. Meseleye uzun vadeli bakarsak, belki ilerde bu þekilde parasýný
kaptýrmýþ bu þekilde zarara uðramýþ insanlar bunlarý unuturlarda yeni gelen nesiller
memleketimizde yeni kurulacak þirketlere ama düzgün bir þekilde paralarýný getirirler,
paralarýný yatýrýrlar. Uzun vadeli tedbir olarak bunun da önemli olduðuna inanýyorum.
Ben þu husus üzerinde biraz fazla durmak istiyorum. Türkiye bir turizm ülkesi haline geldi.
Bir turizm ülkesine tur operatörlerinin giriþimleriyle gelen turistler fazla para býrakmýyorlar
biliyorsunuz. Daha ziyade tur operatörleri parayý kazanýyor. Oteller, bize uygulanan oda
ücretlerinin belki daha yarýsýyla onlara hizmet veriyor. Daha ziyade parayý yabancýlar
kazanýyor. Oysa memleketimize yerleþmiþ ya da memleketimizde yazlýk ev sahibi olmuþ
yabancýlar var. Antalya civarýnda benim tahminimce 10 bin Alman vatandaþý var. Orada ev
sahibi olmuþ villa sahibi olmuþ her sene Antalya'ya geliyor. Ýspanyollar bu iþi çok iyi
becermiþlerdir. Ýspanya'nýn Costa Bravo sahillerinde ya da Costa Delzoll sahillerinde
tahminen 10 bin villa yapýlýp Kuzey Avrupalýlara satýlmýþtýr. Ýsveçliler, Norveçliler kýþtan
kurtulur kurtulmaz ya da kýþýn biraz nefes almak için Ýspanya'ya geliyorlar. Kendi evlerinde
oturmak için. Kendi evlerinde oturmak demek bir yabancý ülkenin oraya abone olmasý
demektir. Her sene oraya gelmesi demek. Tur operatörleriyle günlük, haftalýk turlarla gelen
gibi deðil. Belki aylarca kalan temelli kalan insanlar çarþýda pazarda býrakýn evinin boyasýna
badanasýna bile para vermek zorundadýr.
Turizmin en iyi yolu da budur. Onlara gayri menkul satabilmek lazým. Gayrimenkul satýþý
konusunda bazý problemler var. Özellikle bugün 11 Eylül olaylarýndan sonra Avrupa'ya
Amerika'ya turist olarak dahi gitmek istemeyen oralarda dýþlandýðýný hisseden kötü gözlen
bakýldýðýný hisseden Orta Doðu ve Arap turistler artýk Türkiye'ye gelmek istiyor. Biliyorsunuz
;bir Sarýyer vakasý, Yalova, Gökçe Dere vakalarý; oralarda Arap vatandaþlarý Orta Doðulu
Arap olmasý da þart deðil, bunlar gelip ev almak istiyorlardý bunlarýn gayri menkul
edinmesine imkan tanýyan bir yönetmeliði, düzenlemeyi diyelim danýþtay iptal etti. Ýptal
sebebi de o ülkelerin hükümetleri bizim vatandaþlarýmýza orada gayrimenkul edinme
hakkýný tanýmýyorlar, bizde onlara tanýmayýz. E güzel de þimdi Alman turistler buraya
gelirken vize alýyorlar mý? Avrupa Birliði üyesi hiçbir ülke vize almadan Türkiye'ye
gelebiliyor. Ama biz bir Almanya'ya gitmek istediðimizde bize yapmadýklarý iþkenceyi
býrakmýyorlar. Üstelik grupla gelen, turla gelen Alman, Fransýz, Ýngiliz vatandaþlarý pasaport
dahi getirmiyorlar. Bundan haberiniz var mý bilmiyorum. Kimlik cüzdanlarýný ceplerine
koyuyorlar geliyorlar. Hani mütekabiliyet nerede kaldý. Yani böyle bir takým tabularla hareket
etmek yerine Türkiye'ye para getirecek, ister Arap sermayesi ister, Alman sermayesi, ister
Amerikan sermayesi ne olursa olsun iþ yapmayý, býrakýn iþ yapmayý eðer iþ adamý deðilse
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villa alýp oturmaya gelen herkesin baþýmýzýn üzerinde yeri olmasý lazým. Þimdi burada tapu
sorunlarý var. Yatýrýlan gayri menkulün icabýnda paraya çevrilmesi. Buradan baþka ülkeye
gitmek istiyor olabilirler, bu gibi sorunlar var. Bu sorunlarý ben gayri menkul yatýrým
ortaklýklarýnýn kökünden çözeceðine inanýyorum. Gayri menkul yatýrým ortaklýklarý kurulacak
inþallah. Bunlar Göksu Derede mi olur, Kurtköy'de mi olur, ham araziler alacaklar buralarda
yazlýk kýþlýk siteler yapacaklar, bunun içine ticaret iþ merkezleri, alýþveriþ merkezleri,
sinemalar, tiyatrolar, okullar, hastaneler açacaklar. Bunlar hem yerli halka hem de
yabancýlara Antalya'da belki Ege'nin Akdeniz'in güzel yerlerinde bu gibi güzel yerler
yapýlacak ve Avrupalýlara, Araplara, Amerikalýlara, Ýsveçlilere gayri menkul yatýrým
ortaklýklarýnýn sertifikalarý þeklinde bunlar satýlacak. Bir defa satarken harç vermeyeceksiniz,
tapu harcý vermeyeceksiniz, tapu iþlemi diye bir þey yok. Hamiline yaparsanýz aldým verdim
bitti gitti. Bir tek kaybetme tehlikesi var. Normal yazýlýda olabilir. Veraset vergisi yok. Sahibi
öldüðü zaman hisse sentlerini kim alýrsa hatta paylaþmak mümkün bir villanýn bir dairenin
kaç hisse senedi varsa onlarý ölenin varislerinin aralarýnda paylaþmasý son derece kolay.
Veraset vergisi de yok yani bu gibi avantajlarýndan yararlanmak suretiyle gayri menkul
yatýrým ortaklýklarýný atýl kaynaklarý ekonomiye kazandýrmakta en önemli ve en verimli haraç
olarak kullanabileceðimize ben inanýyorum. Hepinize teþekkürlerimi ediyor, saygýlarýmý
sunuyorum.
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SORU CEVAP
SORU: Borsa Yatýrýmcýlarý Derneði kýsa adýyla BORYAD üyesi olarak Sayýn Konukoðlu' na
bir soru soracaðým. Spesifik bir örnek, Sanko Pazarlamanýn halka açýlmasý yolu ile
okuduðumuz gibi sermaye piyasasý sistemi içinde bir finansman yapýldý. Halka açýldýðý
dolar bazýyla, dolarýn Türk lirasý kuruyla saðlanan finansmanýn milyon dolar olarak miktarý
ne idi. Bugünkü elbette ekonomik þartlar nedeniyle içinde bulunduðumuz þartlarý biliyoruz
ayný hisse senedinin miktarýnýn bugünkü dolar deðeri nedir? Bu soruyu hüsnüniyetle
soruyoruz? Bu iki dolar deðerini kýyaslamak istiyoruz. Ben size örnekleri vereyim. O zaman
230 milyon dolardý þirketin toplam piyasa deðeri bugün 96 milyon dolar. Bunun sýrf finanse
edilen tasarruf sahipleri tarafýndan, halka açýlmayý finanse edilen kýsmýný soruyoruz. Birde
kendilerinden bir ricamýz var Ýþ Yatýrým idareliðiyle halka açýldýlar ve halka açýlma takdimleri
Ýstanbul'da yapýldý genel kurulun Antep'te deðil Ýstanbul'da yapýlmasý için gerekli hukuki
tedbirleri almalarýný kendilerinden rica ediyorum. Karar kendilerine ait. Çok teþekkür
ediyorum.
ABDÜLKADÝR KONUKOÐLU: O günkü dolar bazý, þimdi dolar bazýný bilmiyorum.
Burada ekonominin getirdiði þartlara baktýðýnýz zaman aslýnda þirkette ne deðiþti hiçbir þey
deðiþmedi. Hatta fazla para vardý. Geçen gün daðýttýk onu. Þirkette fazla para olduðu için
ortaklara daðýttýk. Genel kurula gelince neden merkezi Gaziantep'te olduðu için genel kurulu
getiriyoruz. Çünkü o bölgedeki hissedar sayýmýz Ýstanbul bölgemizden daha çok, genelde
bizim hisselerin bir bölümü hemen hemen daha doðrusu aðýrlýðý Anadolu'da o bakýmdan
onu düþünürüz ama bunu da düþebiliriz. Ama dediðim gibi dolar bazýnda olmasý garanti
eðer kanun gerekse, benim ilk teklifim oydu hatýrlarsanýz, aslýnda ona da biz holding olarak
vardýk. Bizim asýl amacýmýz sadece ortaklardan para toplamak deðil prestij için biz o þirketi
açtýk. Yurtdýþýndan bize þu sual geliyordu halka açýk þirketiniz mi, hayýr, peki çok ortaklý
þirketiniz mi, hayýr, siz zaten profesyonelleþmemiþsiniz dedikleri için biz halka açtýk. Bunu
da belitmek isterim. Þimdide diyoruz ki halka açýk þirketimiz var yurtdýþýndan dört tane %50
ortaklýklý þirketimiz var. Onun için þimdi ortak bulmamýz daha kolaylaþtý. Hisse senedimizi
alanlara teþekkür ediyorum.
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SORU: Ben, Camiþ Menkul Deðerlerden Semih Ata Çýnar, Sayýn Þaban Erdikler'e bir soru
sormak istiyorum. Biraz önce bu kar paylarýndan alýnan vergiyle ilgili aþaðý çekilmesinden
bahsetmiþtiniz. Ben esasýndan bunun tamamen mükerrer bir vergi olduðunu ve kaldýrýlmasý
gerektiðini düþünüyorum. Þöyle ki ben kendim örneðin pamuk alýp satsam, buradan bir kar
elde etmesem ve düþebileceðim masraflarýmý da bundan düþtükten sonra bir gelir vergisi
vereceðim. Baþka bir þey vermeyeceðim. Ama ben diyorum ki Sayýn Konukoðlu siz bu iþi
çok iyi biliyorsunuz müþterileriniz var, alt yapýnýz var, ben paramý size getireyim siz satýn
benim de hakkýmý verin. Bunu dediðim zaman Sayýn Konukoðlu oradan kazandýðý paradan
bir yüzde 33 kurumlar vergisi veriyor, ondan sonra bana kar payý veriyor, geriye kalan 67
üzerinden ben iyi þartlarla bir yüzde 50 veriyorum ve yaklaþýk 35 lira para kazanýyorum, 100
liralýk kar payýndan. Þimdi bu durumda hangi bireysel yatýrýmcýnýn halka açýlmalarda
sadece temettü sahikiyle yani uzun vadeli düþünerek hisse senedi almasý mümkündür. O
zaman bireysel yatýrýmcýlar doðrudan doðruya senedin fiyatlarýna bakan ya birinci tavanda
ya da ikinci tavanda aman bunu borsada satayým diyen insanlar oluyor. Hiçbir aracý
kurumunda ben zannetmiyorum ki bu fiyatý biz bir sene boyunca tutalým deyebilmesi
mümkün olsun. Dolayýsýyla ilk önce özellikle öz varlýkla ilgili yani öz varlýklarýn
artýrýlmasýyla ilgili bu önemli teþvikin, teþvik de deðil, bu bir hak esasýnda fazladan alýnan
bir þeyin geri iadesidir. Kurumlar vergisi matrahýndan bu daðýtýlan kar düþürülmelidir veya
daðýtýldýðý zaman vergiye tabi olmamalýdýr diye düþünüyorum. Ve bunun özellikle de neden
vergi paketinde yer almadýðýný acaba IMF'nin bir zorlamasý mý? Burada niçin yer almýyor
bunu da merak ediyorum.
ÞABAN ERDÝKLER: Sayýn Baþkan çok sert bakýnca soru yön deðiþtirdi. Ben çok sert
baktým. Þimdi tabi önce yanlýþ bir anlama varsa önce onu düzelteyim. Biraz önce
bahsettiðim yüzde 50 oranýndaki vergi yükü daðýtýlan kar payýnýn gerçek kiþi tarafýndan
vergisi ödendikten sonra ortaya çýkmasý olarak beklenen oran olarak bunu söylemek
istedim. Yüzdesi 50 oraný yüksek midir, Türkiye þartlarý göz önünde bulundurulduðunda
yüksek olduðunu bende söyleyebilirim. Daha yüksek ülkeler var mýdýr, vardýr. Bunlarý
söyledikten sonra þuna gelmek istiyorum. Kar payýný belgelendirmekle iki
vergilendirmeden bahsediyoruz. Bir kurumlar vergisi, bir gelir belgesi. Kurumlar vergisi
gereksizliði, teoride de çok uzun süre tartýþýlmýþtýr ama bu vergiden vazgeçen devleti ben
þu anda hatýrlamýyorum. Yani öyle kurumlar vergisine baðlý bir devlet yok. Ýki vergiyi de
alýyor. Yüzde 50 oraný bugün siz pamuðu kendiniz doðrudan doðruya alýp satýp bir kar elde
ettiðiniz zaman bütün giderleri düþtükten sonra ortaya çýkan net ticari kazancýnýzdan alýnan
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vergi yükü de 49,5 zaten. 45 artý 4,5 da fonla beraber 49,5. 50 oraný bundan çok uzak bir
oran deðil. Hele ikinci aþamada yani gelir vergisinin kar payý mart ayýnda elde edildi. Onun
beyannamesi gelecek sene mart ayýnda verildi. Belgeler üç taksitte ödendi yýlsonu
itibariyle bakýldýðýnda kurum kazancý elde etmenin en azýndan paranýn zaman maliyeti
bakýmýndan bakýldýðýnda bir avantaj saðladýðý söylenebilir.
MUHARREM KARSLI: Benim ilave edeceðim çok basit genel olacak, Türkiye'de vergi
oranlarýný hatta sosyal sigorta prim oranlarýnýn aþýrý derece de yüksek olduðunu biz tabii
kabul ediyoruz. Bu parti programýnda var, hükümet programýnda var, seçim
beyannamesinde var. Ve en kýsa zamanda vergi ve sigorta primi oranlarýnýn gözden
geçirilmesi konusunda çalýþmalar var hatta bu çalýþmalar neticesinde sanýyorum iyi bir
yere gelinecek. Ama ben vergi uzmaný olmadýðým için size spesifik bir þeyler fazla
söyleyemeyeceðim. Fakat müsterih olun mutlaka bir þeyler yapýlacak. Teþekkürler.
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PANELDEN
GÖRÜNÜMLER
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