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ÖNSÖZ
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Değerli Okurlar,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
desteği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsorluğunda bu sene ikinci-
sini düzenlediğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni 14-15 Kasım 
2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik.

Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başka-
nı Sayın Osman Dereli ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Himmet Karadağ’ın katılımıyla yaptığımız kongremizde sektörümüzün 
durumunu ve geleceğini çok kapsamlı bir şekilde tartıştık. 

Sağlam, istikrarlı ve büyüyen bir ekonomiye sahip olmanın yolu, güçlü ve 
derin bir sermaye piyasasının var olmasına bağlıdır. Reel sektördeki fir-
malar sermaye piyasaları ile daha az maliyetle doğrudan kaynak yarata-
bilirken, ekonomideki diğer finansal aracılar da sermaye piyasalarından 
yarattığı kaynakları reel sektöre aktarabilmektedir. Bu yönüyle sermaye 
piyasaları, ülkenin diğer finansal kurumları ve reel ekonomisi ile birbirini 
sürekli besleyen ve ekonomiyi derinleştiren bir mekanizma sunmaktadır. 
Sermaye piyasası kurumlarının en önemli görevi bu döngünün sağlıklı 
şekilde büyümesini sağlamaktır.

Birlik olarak düzenlediğimiz Kongre’de bu görevimizi yerine getirmeye 
çalıştık. “Geleceğimiz İçin Büyüme” temasıyla yaptığımız Kongre kapsa-
mında iki gün boyunca 24 panel ve 25 eğitim programı yapıldı. Kongre’de 
sektör çalışanlarının yanı sıra politika yapıcılar, yerli ve yabancı uzman-
lar, akademisyenler, öğrenciler ve yatırımcılar olmak üzere, yaklaşık 
5.000 kişiyi ağırladık. 

Elinizde bulunan bu kitapçık, Kongre’de gerçekleştirilen sunumları ve 
tartışmaları içermektedir. Amacımız güncel ve önemli konuların, ko-
nunun otoriteleri tarafından nitelikli bir şekilde tartışıldığı bir platform 
oluşturarak uygulanabilir, somut sonuç ve öneriler elde edebilmektir. Bu 
kitapçık Kongre boyunca konuşulan konuları kayıt altına alarak, sektörü-
müz için önemli bir referans kaynağı olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda Kongre’nin uluslararası arenada tanınan ve Ülke-
miz sermaye piyasalarına ilgi çeken bir etkinlik olacağına inanıyoruz. 
Tüm konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza değerli 
destekleri için bir kez daha teşekkür ediyor ve gelecekte hep beraber 
daha başarılı kongreler gerçekleştirmeyi umuyorum.

Saygılarımla,

İlhami Koç
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı



KONGRE 2017
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Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle, ana 
temasının “Geleceğimiz İçin Büyüme” olarak 
belirlendiği kongrede, başlangıç aşamasında-
ki yatırımların finansmanından halka arzla-
ra, menkul kıymetleştirme ve İslami finansal 
ürünlerden altyapı yatırımlarının finansma-
nına, endüstri 4.0’dan dijital paraya kadar 24 
ayrı konuda 24 panel ve 25 eğitim programı 
düzenlendi. İki gün boyunca süren panellerde, 
27’si yurt dışından olmak üzere toplam 129 
konuşmacı yer aldı. Kongreye yurt dışından 
ise 100’ü aşkın kişi katıldı. Kongre’ye başta 
sermaye piyasaları olmak üzere, birçok sek-
törü temsilen 5.000’e yakın kişi katıldı.

Kongre kapsamında oluşturulan, reel sektör 
firmaları ile TSPB üyesi aracı kurum ve port-
föy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği Şir-
ketlerarası Görüşme (B2B) alanında, sermaye 
piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını 
sermaye piyasalarında değerlendirmek ve 
faiz/döviz riskini yönetmek isteyen tüm reel 
sektör firmaları ile 6’sı aracı kurum, 2’si port-
föy yönetim şirketi, 18 reel sektör firması ile 
4 farklı salonda 32 ayrı görüşme gerçekleş-
tirildi. 

24 kurum sponsorluğunda gerçekleşen kong-
reyi 17 sivil toplum örgütü ve 6 iletişim ortağı 

da destekledi. Kongre’ye 1500’e yakın öğrenci 
katıldı. Bu öğrencilerin 300’ü sponsorlukla ka-
tılımlarını gerçekleştirdi. 

Dijital Kanallarda Kongre 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için ge-
leneksel medya çalışmalarının yanı sıra dijital 
medya kanallarında da kapsamlı bir tanıtım 
çalışması yürütüldü. 

Kongre ile ilgili olarak yazılı basında 79 haber 
yayımlanırken, online kanallarda 35 haber yer 
aldı. Bu haberler sayesinde 6 milyon’un üze-
rinde kişiye erişim sağlanırken, haberlerin 
reklam eş değeri 610.008 TL’ye ulaştı.

Kongre duyurusu sosyal medya kanalları ara-
cılığıyla 1 milyon’un üzerinde kişiye ulaştırıl-
dı. 1.500’e yakın kişi kongreyi sosyal medya 
aracılığıyla canlı olarak izledi. Kongreyle il-
gili hazırlanan içerikler Facebook üzerinden 
7.000’e yakın beğeni alırken, Twitter’da ya-
yınlanan içerikler kullanıcılar tarafından 165 
defa retweet edildi. Linkedin platformunda 
ise 6.000’ e yakın kişiyle etkileşime geçildi. 
Instagram platformunda kongre içerikleriyle 
2000 kişiyle etkileşim sağlanırken, yayınlanan 
içerikler 7.000’e yakın beğeni aldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dijital dünyada nasıl karşılandı?

ETKİLEŞİM RETWEET BEĞENME

BEĞENME

PAYLAŞIM

YORUM

ETKİLEŞİM

ETKİLEŞİM



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

12        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

Kongrenin internet sitesi kullanıcılar tarafın-
dan yaklaşık 170.000 defa ziyaret edilirken, 
site üzerinde en çok ilgi çeken konu başlıkla-
rı ve konuşmacı isimleri arasında Fintech ve 
Sermaye Piyasası, Mahkeme Dışı Uyuşmazlık-
ların Çözümü, James Robinson ve Chris Skin-
ner yer aldı. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsa-
mında katılımcıların kongreyi daha rahat takip 
etmeleri için özel bir mobil uygulama hazır-

landı.  Bu uygulama kongre programını detaylı 
bir şekilde içermesinin yanı sıra anket özelli-
ğiyle katılımcıların paneller ve kongre hakkın-
da görüşlerini paylaşmasını sağladı. Ayrıca, 
katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmaları 
için uygulama kapsamında interaktif bir plat-
form oluşturuldu. Toplam 2.500 kişinin indir-
diği uygulama, kullanıcılar tarafından kongre 
boyunca aktif bir şekilde kullanıldı.





SPONSORLAR
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DESTEKLEYEN KURUM

ANA SPONSOR

STRATEJİK ORTAK

PLATİN SPONSOR
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PANEL SPONSORLARI

ALTIN SPONSOR

GÜMÜŞ SPONSOR
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RESMİ MEDYA SPONSORU

OTURMA GRUBU SPONSORU



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

18        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

İLETİŞİM ORTAKLARI

DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
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ORGANİZASYON

S  P  P
Sermaye
Piyasası
Profesyonelleri

Kurumsal



KOMİTELER
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Danışma Kurulu

Yürütme Kurulu

Bora Oruç Himmet Karadağ İlhami Koç

Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan Yardımcısı

Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği Başkanı

Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği

Başkan Vekili

Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği
Genel Sekreter 

Yardımcısı

Ultra Turizm ve Seyahat 
Acentesi A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Ultra Turizm Seyahat 
Acentesi A.Ş.

İş Geliştirme Direktörü

Ultra Turizm ve Seyahat 
Acentesi A.Ş.

Genel Koordinatör

Mehmet Sezgin Sema GülÖ. Faruk Şahin

Bora Oruç O. İlker SavuranDr. Berra Doğaner
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İçerik Komitesi

BloombergHT Radyo 
Genel Yayın Yönetmeni

TÜYİD
Yatırımcı İlişkileri Derneği

Genel Sekreteri

CFA Society Of İstanbul 
Başkanı

Borsa İstanbul A.Ş. 
Araştırma ve İş 

Geliştirme Direktörü

Vatan Gazetesi
Köşe Yazarı

MKK - Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş.

Veri Depolama ve 
Raporlama Müdürü

T.C. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı Proje Direktörü

FODER
Finansal Okuryazarlık ve 

Erişim Derneği
Genel Sekreteri

Saha Kurumsal Yönetim 
ve Kredi Derecelendirme 
Hiz. A.Ş.Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

TKYD - Türkiye Kurumsal 
Yönetim Derneği
Genel Sekreteri

Türkiye Sigorta Birliği 
Koordinatör

İnfina Yazılım A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Ali Perşembe Betül AygensuAysun Yıldız Özer Barış Çakmak

Açıl Sezen

Bülent Özütürk

Ali Bengü

Dr. Yasemin Demirdağ

Albert Krespin

Doç. Dr. Recep Bildik

Ali Ağaoğlu

Dr. Özgür Uysal
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Takas İstanbul - İstanbul 
Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Borsa İstanbul A.Ş. 
Pazarlama ve Satış 

Direktörü

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 
Pazarlama ve Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı

Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı, 

CFO

Garanti Bankası A.Ş. 
Yatırımcı İlişkileri Bölüm 

Başkanı

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 
Kredi Analitik ve Sermaye 
Piyasalarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası 
Lisanslama Sicil ve Eğitim 

Kuruluşu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Tradesoft
Danışman

Koç Holding A.Ş.
Finans Koordinatörü

KOTEDER
Borsaya Kote Ortaklık 

Yöneticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Başbakanlık
Türkiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı
Baş Proje Direktörü

Kürşat Alparslan Nevin İmamoğluNalan Erkarakaş Necmettin Kaymaz

Ekrem Arıkan

Serhat Görgün

Korkmaz Ergün

Tuba Ertugay Yıldız

Ertunç Tümen, CFA

Şenol Duman

Handan Saygın

Tevfik Kınık
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TEB Sermaye Piyasası 
Araçları Hizmetleri

Ürün Strateji Direktörü

TSPB
Genel Sekreteri

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi / Sermaye Piyasası 
Profesyonelleri Derneği 

Yönetim Kurulu Üyesi

TSPB
Genel Sekreter 

Yardımcısı

Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

TSPB
Eğitim Müdürü

TSPB
Başkan Vekili

TSPB
Araştırma ve

İstatistik Müdürü

TSPB
Yönetim Kurulu Üyesi

TSPB
Denetleme Kurulu Üyesi

TSPB
Yönetim Kurulu Üyesi

TSPB
Denetleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Güler Aras Dr. Ş. Alp Keler, CFAAv. Şebnem Ergün Murat Güler

Türkü Karan

İlkay Arıkan

Dr. Berra Doğaner

Ekin Fikirkoca Asena

Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun

O. İlker Savuran

Yılmaz Arısoy

Dr. Gökhan Büyükşengür
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TSPB
Kurumsal İletişim 

Müdürü

TSPB
Araştırma ve İstatistik 

Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı

TSPB
Kurumsal İletişim 

Müdürlüğü Kıdemli 
Uzman

Ultra Turizm Seyahat 
Acentesi A.Ş.

İş Geliştirme Direktörü

TSPB
Kurumsal İletişim 

Müdürlüğü Kıdemli 
Uzman

TSPB
Araştırma ve İstatistik 

Müdürlüğü Uzman

TSPB
Araştırma ve İstatistik 

Müdürlüğü Uzman

Deniz Kahraman Halit Onur Salttürk

Tuğba Oğan Nilüfer GevenoğluGökben Altaş Çevikcan Eda Cabbar

Sema Gül



PROGRAM
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08.00 - 09.30 Kayıt ve Çay Kahve İkramı

Açılış Konuşmaları

09.30 - 11.00

Dr. Vahdettin Ertaş 
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan

Himmet Karadağ
Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

İlhami Koç
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB)
Başkan

11.00 - 11.30 Ara

Ana Konuşmacı

11.30 - 12.30

Konuşmacı

Prof. James A. Robinson
Şikago Üniversitesi, Harris School for Public Policy
Dr. Richard Pearson Profesörü, Pearson Institute Direktörü

Kitap İmzalama Etkinliği

12.30 - 13.00

Prof. James A. Robinson
Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri

12.30 - 13.30 Öğle Arası

Panel 1 : Büyüme, Ama Nasıl?

13.30 - 14.30

Moderatör

Dr. Mahfi Eğilmez
Eski Hazine Müsteşarı

Konuşmacı

Dr. Ayhan Köse
Dünya Bankası
Direktör

Konuşmacı

Prof. Dr. Ege Yazgan
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Rektör V.

Konuşmacı

Prof. Dr. Güven Sak
Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV)
İcra Direktörü

                                                                                       SPONSORLUĞUNDA

14 KASIM 2017

1.
 G

Ü
N
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Panel 2: Büyümek İçin Girişmek Gerek

13.30 - 14.30

Moderatör

Doç. Dr. Recep Bildik
Borsa İstanbul A.Ş. 
Araştırma ve İş Geliştirme 
Direktörü

Konuşmacı

Cem Sertoğlu
Earlybird Venture Capital
Ortak

Konuşmacı

Cenk Bayrakdar
Revo Capital
Genel Müdür

Konuşmacı

Ebru Dorman
MV Holding
CEO & Startershub Yönetim 
Kurulu Başkanı

Konuşmacı

A. Murat Özgen
İş Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.
Genel Müdür

Panel 3: Sürdürülebilir Finans, Entegre Raporlama ve Sermaye Piyasaları

13.30 - 14.30

Moderatör

Prof. Dr. Güler Aras
Türkiye Entegre Raporlama 
Ağı (ERTA)
Kurucu Başkan

Misafir Konuşmacı

Richard Howitt
Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi
CEO

Konuşmacı

Dr. Şenol Duman
Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı / 
Finans ve İş Destek

Konuşmacı

Çiğdem İçel
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş. (TSKB)
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Ebru Dildar Edin
İş Dünyası ve Sürdürebilir 
Kalkınma Derneği | SKD 
Türkiye / Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. 
Başkan Yardımcısı / Genel 
Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Maggie Macghee
Sertifikalı Muhasebeciler Birliği 
(ACCA)
Direktör

Eğitim 1: Elektronik Trading ve Algoritmalar

13.30 - 14.30

Eğitmen

Ömer Çorluhan
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Elektronik Trading Bölüm Müdürü
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Eğitim 2: Yatırımcı İlişkileri Nedir?

13.30 - 14.30

Eğitmen

Aslı Selçuk Solubol
Ford Otosan
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Eğitmen

Işıl Bük
Bizim Toptan
Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Eğitim 3: Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

13.30 - 14.30

Eğitmen

Üzeyir Doğan
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Müdürü

Eğitmen

Beste Naz Köksal
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

14.30 - 14.45 Ara

Panel 4: Büyümek için Kaynak Gerek: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

14.45 - 15.45

Moderatör

Özlem Özyiğit
YASED – Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği
Genel Sekreter

Konuşmacı

Harm Goossens
Unilever Türkiye, Orta Asya ve 
İran 
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Javier Bernal Dionis
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Necmettin Kaymaz
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı
Baş Proje Direktörü

Konuşmacı

Zafer Sönmez
Khazanah Turkey Regional 
Office Danışmanlık Hizmetleri 
A.Ş.
Direktör
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Panel 5: Bilgi Kalitesinin Yatırımcı Güveni, Firma Değeri ve Sermaye Piyasasının 
Büyümesine Etkisi

14.45 - 15.45

Moderatör

Prof. Dr. Güler Aras
Yıldız Teknik Üniversitesi
Muhasebe ve Finans Öğretim 
Üyesi

Konuşmacı

Prof. Jim Haslam
The University of Sheffield 
Management School
Muhabese, Yönetişim ve Toplum 
Profesörü

Konuşmacı

Prof. Dr. Nihel Chabrak
United Arab Emirates 
University İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi
Muhabese Profesörü

Konuşmacı

Prof. Prem N. Sikka
University of Essex, UK
Muhabese Profesörü

Konuşmacı

Yuri Biondi
The National Center for 
Scientific Research of France
Kıdemli Araştırma Uzmanı

Panel 6: Birikimlerimiz Portföy Yönetimiyle Değer Kazanıyor

14.45 - 15.45

Moderatör

Dr. Alp Keler, CFA
AK Portföy Yönetimi A.Ş.
CEO

Konuşmacı

Umurcan Gago
PwC Türkiye Vergi ve Hukuk 
Hizmetleri
Ortak

Konuşmacı

Matthias Hübner, CFA
Oliver Wyman
Ortak, Varlık & Portföy 
Yönetimi

Konuşmacı

Haydar Çiçek
Allianz Global Investors
Direktör

         SPONSORLUĞUNDA

Eğitim 4: Kur Riskine Karşı Korunma Yöntemleri (Opsiyonlar, Forwardlar, Futures)

14.45 - 15.45

Eğitmen

Sermet Sevil
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TÜREV Piyasaları Grup Müdürü

Eğitim 5: Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Faaliyetleri

14.45 - 15.45

Eğitmen

Attila Köksal, CFA
Ünlü&CO / Finansal Okur Yazarlık Derneği (FODER)
Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı
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14.45 - 15.45

Eğitmen

Dr. Yasemin Demirdağ
Finansal Okur Yazarlık Derneği (FODER)
Genel Sekreter

Eğitim 6: Halk Yatırım Kurumsal Profil & Kriz Sonrası Küresel Dengeler ve Türkiye 
Ekonomisinin Karşılaştırmalı Durumu

14.45 - 15.45

Eğitmen

Burak Altınsaç
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Eğitmen

Banu Kıvcı Tokalı
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Direktörü ve Başekonomist

15.45 - 16.00 Ara

Panel 7: Düzenlemelerin Sermaye Piyasasındaki Yansımaları

16.00 - 17.00

Moderatör

İlhami Koç
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği
Başkan

Konuşmacı

Dr. Vahdettin Ertaş 
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan

Konuşmacı

Osman Dereli
T.C. Maliye Bakanlığı Mali 
Suçlar Araştırma Kurulu
Başkan

Konuşmacı

Himmet Karadağ
Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Panel 8: Kredi Piyasalarının ve Sermaye Piyasalarının Simbiyotik Yaşamı: 
Menkul Kıymetleştirme

16.00 - 17.00

Moderatör

Eser Şagar
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı 
Dairesi Başkan Yardımcısı

Konuşmacı

Hasan Ecesoy
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Genel Müdür Yardımcısı / 
Hazine Yönetimi ve Uluslararası 
Bankacılık

Konuşmacı

Mehmet Ali Ersarı
AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Sadık Çulcuoğlu, CFA
Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. 
Sermaye Piyasaları Grup 
Müdürü
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16.00 - 17.00

Konuşmacı

Tevfik Kınık
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Kredi Analitik ve Sermaye 
Piyasalarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

                           SPONSORLUĞUNDA

Panel 9: Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasası İle Fonlanması

16.00 - 17.00

Moderatör

Şule Topçu Kılıç
European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD)
Ülke Başkan Vekili

Konuşmacı

Barış Hocaoğlu
ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür

Konuşmacı

Christiane Kuti
FITCHRATINGS
Direktör, Altyapı ve Proje 
Finansmanı Grubu

Konuşmacı

Göktürk Işıkpınar
AK Portföy Yönetimi A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı  – CIO

Konuşmacı

Hakan Yıldırım
Siemens Gamesa - Türkiye
CEO

Konuşmacı

Peter Aurich
Unicredit S.P.A.
Türkiye Altyapı Finansmanları 
Başkanı

Eğitim 7: Doğru Bireysel Emeklilik Portföyü Nasıl Oluşturulur?

16.00 - 17.00

Eğitmen

Can İşözen
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Uzmanı

Eğitim 8: Şirketlerde Rasyonel Yönetimin Metodolojisi

16.00 - 17.00

Eğitmen

Nalan Erkarakaş
KOTEDER - Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim 9: Sermaye Piyasaları; Dün, Bugün, Yarın

16.00 - 17.00

Eğitmen

Alkım Biket
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yurtiçi Satış Direktörü

17.00 - 19.00 Ara

19.30 - 22.30 Gala Yemeği ve Journal of Capital Market Studies Dergisi Lansman
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08.00 - 09.30 Kayıt ve Çay Kahve İkramı

Panel 10: Türkiye Sermaye Piyasalarına Yatırım Yapmaya Devam Etmek İçin 5 Neden

09.30 - 10.20

Moderatör

Ertunç Gürson
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Sermaye Piyasası Araçları 
Hizmetleri Direktörü

Konuşmacı

Hersh Tegala 
CLEARSTREAM
Head of Regulatory Product 
Solutions

Konuşmacı

James Woods
BNP Paribas Securities 
Services
Büyüyen Pazarlar Başkanı 
(Kıta Avrupası)

Konuşmacı

Timothy Ash
Bluebay Asset Management 
Ekonomist

                       SPONSORLUĞUNDA

Panel 11: Uluslararası Finans Merkezleri Arası Eşgüdümün Getireceği Fırsatlar

09.30 - 10.20

Moderatör

Prof. Prem N. Sikka
University of Essex, UK
Muhabese Profesörü

Konuşmacı

Hubertus Vaeth 
Frankfurt Main Finance
Genel Müdür

Konuşmacı

Dr. Robert Barnes
Turquoise / Londra Borsası 
Grubu
CEO / Birincil Piyasalar 
Küresel Başkanı

Konuşmacı

Zeynep Aslan
Fuchs & Associés Finance SA 
/ Lüksemburg – Türkiye İş 
Konseyi, Lüksemburg Bölümü 
Satış Başkanı – Kıdemli Portföy 
Yöneticisi / Yönetim Kurulu 
Üyesi

Konuşmacı

Daniel Gallissaires
Fransa’nın Ankara 
Büyükelçiliği 
Ekonomi Müsteşarı, Bölgesel 
Ekonomi Servisi Müdürü
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Panel 12: Endüstri 4.0 ve Sermaye Piyasaları Etkileşimi

09.30 - 10.20

Moderatör

Erol Lengerli
Trangels
Kurucu Ortak

Konuşmacı

Ahmet Ussal Şahbaz
General Elektrik Ticaret ve 
Servis A.Ş.
GE Türkiye İnovasyon Direktörü

Konuşmacı

Dr. Hakan Avdan
Invest Az Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür

Konuşmacı

Mustafa Ayhan
Bosch Türkiye
Nesnelerin İnterneti ve Sanayi 
4.0 Koordinatörü

Konuşmacı

Ömer Faruk Özer
Arçelik A.Ş.
Yönetici, Üretim Teknolojileri 
ve Endüstri 4.0

Eğitim 10: Alternatif Yatırım Araçları

09.30 - 10.20

Eğitmen

Deniz Kumcuoğlu
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türev İşlemler Müdürü

Eğitim 11: Varantlarla Yatırım Stratejileri

09.30 - 10.20

Eğitmen

Serhat Devecioğlu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine ve Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı

Eğitmen

Aras Erkara
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Hazine ve Portföy Yönetimi Bölüm Yönetmeni

Eğitim 12: Blockchain Dünyasına Finansal Bakış

09.30 - 10.20

Eğitmen

Ufuk Yaşıbeyli
NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji

Eğitmen

Alexey Smirnov
NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Entegrasyon Çözümleri Direktörü

10.20 - 10.30 Ara
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Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek İle Söyleşi (CNN Türk TV ile Canlı Yayın)

10.30 - 11.30

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı
Türkiye Cumhuriyeti

Eğitim 13: SPL, Lisanslama Sınavları, Sicil İşlemleri ve Eğitimler

10.45 - 11.45

Eğitmen

İlker Mahmut Kalın
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Eğitmen

Emine Erbaş
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Eğitim Müdürü

Bilgi Ekonomisinde Finansı Düzenlemenin Sorunları

11.15 - 12.00

Ana Konuşmacı

Prof. Shyam Sunder
Yale Üniversitesi
Muhabese, Ekonomi ve Finans Profesörü

Oyun Değişiyor: Fintech, Blockchain ve Değer Takası

11.15 - 12.00

Ana Konuşmacı

Chris Skinner
The Finanser Ltd
CEO, Yazar

Kitap İmzalama Etkinliği

12.00 - 12.15

Chris Skinner
VALUEWEB
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Eğitim 14: Kur ve Faiz Riskinden Korunma Stratejileri

11.45 - 12.45

Eğitmen

Duygu Özer
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Hazine Pazarlama ve Satış Müdürü

Eğitim 15: Sermayeleşen Marka

11.45 - 12.45

Eğitmen

Emin Orge
Fikir Silosu
Chief of Madness

Eğitim 16: Sermaye Piyasaları Lisanslama Sınavları, Nasıl Hazırlanılmalı, Neye Dikkat 
Edilmeli?

11.45 - 12.45

Eğitmen

Dr. Gökhan Büyükşengür
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
Müdür

Eğitmen

Prof. Dr. Yusuf Kaderli
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12.00 - 12.15 Ara

Panel 13: Sağlıklı “BES”lenmenin Yolu

12.15 - 13.15

Moderatör

Taylan Türkölmez
Allianz Hayat ve Emeklilik ile 
Allianz Yaşam ve Emeklilik 
Şirketleri
Genel Müdür

Konuşmacı

Prof. Dr. A. Vedat Akgiray
Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul 
Emeklilik Araştırmaları Merkezi
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü

Konuşmacı

Abdurrahman Yıldırım
Habertürk Gazetesi
Ekonomi Köşe Yazarı

Konuşmacı

Alim Telci
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür

Konuşmacı

M. Uğur Erkan
Anadolu Hayat Emeklilik 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür

                            SPONSORLUĞUNDA
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Panel 14: İslami Finansal Ürünler, Potansiyel ve Yapılması Gerekenler

12.15 - 13.15

Moderatör

Prof. Dr. Fatih Savaşan
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Prof. Dr. Servet Bayındır
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
İslam İktisadı ve Finansı 
Anabilim Dalı Başkanı

Konuşmacı

Doç. Dr. Mehmet Saraç
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi

Konuşmacı

Melikşah Utku
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB)
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Doç. Dr. Şakir Görmüş
Sakarya Üniversitesi 
Finansal Ekonometri Bölüm 
Başkanı

     SPONSORLUĞUNDA

Panel 15: Sermaye Piyasaları - Teknoloji - Risk

12.15 - 13.15

Moderatör

Doç. Dr. Cumhur Ekinci
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi

Konuşmacı

Prof. Dr. Ali N. Akansu
New Jersey Institute of 
Technology
Elektrik ve Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Profesörü

Konuşmacı

Gökhan Elibol
Takas İstanbul
Genel Müdür Yardımcısı / 
Piyasalar ve Operasyon

Konuşmacı

Hakan Yamaçoğuz, CFA
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Direktör, Sayısal Stratejiler ve 
Arbitraj / Hazine ve Portföy 
Yönetimi

Konuşmacı

Onur Topaç
Gedik Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.
CEO

13.15 - 13.45 Öğle Arası
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Panel 16: Halka Açılmaya Karşı Satın Alma / Birleşme: Kim Galip Gelecek?

13.45 - 14.45

Moderatör

Murat Kural
İş Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı, 
Kurumsal Finansman

Konuşmacı

Barış Öney
Globalturk Capital
Kurucu ve Yönetici Ortak

Konuşmacı

Mahmut L. Ünlü 
Ünlü & CO
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

N. Kerim Kotan
Pragma Corporate Finance
Yönetici Direktör

Konuşmacı

Selçuk Yorgancıoğlu
The Abraaj Group
Ortak / Türkiye ve Orta Asya 
Bölge Başkanı

Panel 17 : Yatırımcı İlişkilerinin Şirketlere Kattıkları Değer

13.45 - 14.45

Moderatör

Cenk Göksan
TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri 
Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Başak Öge
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş. 
Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Konuşmacı

Handan Saygın
Garanti Bankası A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm 
Başkanı

Konuşmacı

İrem Çalışkan Dursun
Anadolu Grubu
Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı 
İlişkileri Koordinatör Yardımcısı

Konuşmacı

Süleyman Özcan
Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Yatırımcı İlişkileri Bölüm 
Müdürü
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Panel 18: Dijital Para ve Yeni Finansal Mimari

13.45 - 14.45

Moderatör

Dr. Mehmet İnhan
Saha Kurumsal Yönetim 
ve Kredi Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Ahmet Usta
Fintech İstanbul
Yayın Yönetmeni

Konuşmacı

Erkan Öz
DHA Global Trendler Analisti
Ekonomi Gazetecisi, Yazar ve 
Belgesel Film Yapımcısı

Konuşmacı

Av. Dr. Osman Remzi 
Günver
Günver & Günver Hukuk Bürosu
Kurucu

Konuşmacı

Şant Manukyan
İş Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 
Müdür, Uluslararası Piyasalar 
– Hisse Senedi ve Türev

                                                                                      SPONSORLUĞUNDA

Eğitim 17: Finansal Piyasalarda Zihin Kontrolü

13.45 - 14.45

Eğitmen

Ateşan Aybars
NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
NOORCM Eğitim Direktörü

Eğitim 18: Bireysel Finans ve Geleceğin Mesleği: Finansal Planlama

13.45 - 14.45

Eğitmen

Doç. Dr. Engin Kurun
Finansal Planlama Derneği (FPD)
Genel Sekreter

Eğitim 19: Finans Dünyası İçin Global Pasaport, CFA Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

13.45 - 14.45

Eğitmen

İlke Takımoğlu Homriş, CFA
CFA Society of İstanbul
Genel Sekreter

14.45 - 15.00 Ara
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Panel 19 : Blockchain ve Finansal Piyasalara Etkisi

15.00 - 16.00

Moderatör

Ekrem Arıkan
Takas İstanbul
Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi 
Teknolojileri

Konuşmacı

Cemil Şinasi Türün
Defterhane Blockchain
Blockchain Evangelist

Konuşmacı

Celal Cündoğlu
Bankalararası Kart Merkezi
Genel Müdür Yardımcısı, 
Ödeme Platformları & İş 
Geliştirme / Bilgi Teknolojileri

Konuşmacı

Dr. Pınar Emirdağ
State Street Corporation
Genel Müdür Yardımcısı, Dijital 
Ürün Geliştirme Başkanı

Konuşmacı

Ufuk Yaşıbeyli
NGN Bilgi ve İlgi ve İletişim 
Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı, 
Teknoloji

                                  SPONSORLUĞUNDA

Panel 20 : Yeni Neslin Sermaye Piyasasına Bakışı

15.00 - 16.00

Moderatör

Doç. Dr. Emre Erdoğan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacı

Duygu Şengün
Adnan Menderes Üniversitesi 
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü
Öğrenci

Konuşmacı

Ergin Korkmaz
HABİTAT Derneği
Gönüllü Eğitmen

Konuşmacı

Fatih Kaplan
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğrenci

Konuşmacı

Sıla Baştürk
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası
Analist

Konuşmacı

Zana Borak
HABİTAT Derneği
Gönüllü Eğitmen
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Panel 21: Sermaye Piyasası > Kaynak Yaratma

15.00 - 16.00

Moderatör

Dr. Berra Doğaner
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği
Başkan Vekili

Konuşmacı

Mehmet Fatih Kazdal
DRD Filo Kiralama
CFO

Konuşmacı

Gülnur Anlaş
Logo Yazılım
İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı, CFO

Konuşmacı

Gaspar Rodrigues
Orfin Finansman A.Ş.
CFO

                                                       SPONSORLUĞUNDA

Eğitim 20: VİOP Piyasasında Yatırımcı Olmak

15.00 - 16.00

Eğitmen

Umut Beytorun
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eğitim Birim Yöneticisi

Eğitim 21: Yapılandırılmış Araçlar ve Varantlar

15.00 - 16.00

Eğitmen

Alp Albert Krespin
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür

Eğitmen

Onur Oben Akkaynak
Deutsche Bank A.Ş.
Direktör

Eğitim 22: Gayrimenkul Yatırım Fonları

15.00 - 16.00

Eğitmen

Selim Kocaoğlu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi Müdürü

16.00 - 16.30 Ara

Corporate Governance and Credit Rating Services, Inc.
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Panel 22: Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözümü, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcının 
Korunması

16.30 - 17.30

Moderatör

Av. Dr. İsmail G. Esin 
Esin Avukatlık Ortaklığı, Baker 
& Mckenzie International 
Türkiye Üye Ofisi
Yönetici Ortağı

Konuşmacı

Prof. Dr. H. Ercüment 
Erdem
Erdem & Erdem Ortak Avukatlık 
Bürosu
Kurucu ve Kıdemli Ortak

Konuşmacı

Doç. Dr. Cemile 
Gökyayla 
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Devletler Özel Hukuk 
Anabilim Dalı Başkanı

Konuşmacı

Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı

Konuşmacı

Av. Nur Özden
Altınbaş Üniversitesi
Arabuluculuk Eğitmeni

Panel 23: Fintech ve Sermaye Piyasası

16.30 - 17.30

Moderatör

Levent Cebeci
Philogica
Kurucu Ortağı & Genel Müdür

Konuşmacı

Elshan Guliyev
Invest AZ Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Hakan Elmas, CFA
Zekai Robot Danışmanlık 
Teknolojileri
Kurucu Genel Müdür

Konuşmacı

Kürşat Alparslan
Tradesoft
Danışman

Konuşmacı

Paolo Sironi
Uluslararası İş Makineleri - 
IBM
Fintech Yazarı – IBM Endüstri 
Akademi - Watson Finansal 
Hizmetler
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Panel 24: İstanbul mu Londra mı?

16.30 - 17.30

Moderatör

Nalan Erkarakaş
KOTEDER-Borsaya Kote 
Ortaklık Yöneticileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Selim Kender
DP Eurasia N.V.
Strateji ve Yatırımcı İlişkileri

Konuşmacı

Erol Göker
Global Yatırım Holding
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Konuşmacı

Kerem Onursal
TURKVEN
Ortak

Konuşmacı

Murat Kolbaşı
Arzum A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim 23: Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

16.30 - 17.30

Eğitmen

Hasan Bayhan
RE-PIE Gayrımenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür

Eğitim 24: Katılım Bankacılığında Hazine Ürünleri ve Sermaye Piyasası Uygulamaları

16.30 - 17.30

Eğitmen

Kenan Dede
KT Portföy Yönetimi A.Ş.
İç Denetim Müdürü

Eğitim 25: Yatırım Kararı Alma ve Davranışsal Finans

16.30 - 17.30

Eğitmen

Onur Yurtsever
TRADESOFT 
Yeni Ürün Geliştirme Danışmanı

17.30 - 18.00
Kapanış Kokteyli ve Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması 
Ödül Töreni
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PROF. JAMES A. ROBINSON:
Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksullu-
ğun Kökenleri kitabında savunduğumuz fikri 
tek bir kavramla anlatmak gerekseydi, akşam 
saatlerinde çekilmiş olan, Kore Yarımadası 
resmini kullanırdım. Kuzey Kore kapkaranlık 
ama Güney Kore’de elektrik ve ışık var; oto-
banları, kasabaları, şehir yerleşimini görüyo-
ruz. 

Kuzey Kore’deki kurumlar, ekonomik teşvikler 
yaratmıyor ya da ekonomik fırsatlar oluştur-
muyor ve yoksulluk ve modern teknoloji yok-
sulluğu ortaya çıkıyor. Hâlbuki Güney Kore’de 
ekonomik kurumlar, kuruluşlar, teşvikler ve 
fırsatlar sunuyor, bu yüzden de modern tekno-
lojilere yer açıyorlar ve Güney Kore çok daha 
yüksek bir refah düzeyine sahip ve ışıl ışıl bir 
gece görüntüsüne sahip. Bu örnekle ilgili il-
ginç bir fark da: Siyaset. Siyaset farklı kurum 
yapılarını oluşturuyor. Güney Kore’de refah, 
Kuzey Kore’deyse yoksulluğa sebep oluyor. 

Robert Solow’nun 1950’lerdeki çalışmasından 

itibaren ekonomistler, ekonomik kalkınmayı 
gerçekleştiren, refahı getiren şeyin inovasyon, 
yenilikçilik olduğunu anlamaya başladı. Sana-
yi devriminde yeni teknolojiler, mekanizasyon, 
makineleşme, inovasyon, yeni ulaşım yöntem-
leri, demiryolları, her şey inovasyonla ilgiliydi. 
İnovasyon hayati önem taşıyordu ve inovasyon 
sayesinde insan verimliliği ileriye taşınıyordu. 
Refahı getiren, yenilikçilik, yeni fikirler, yeni 
iş yapma yolları, yeni finansal araçlar, yeni 
sermaye piyasaları, yeni kurumlar, organi-
zasyonlar, eğitime yatırım, insan sermayesi, 
becerilerin eğitim seviyesinin geliştirilmesi, 
işgücünün güçlendirilmesi. 

O zaman neden bazı toplumlar teknolojiye 
yatırım yapıyor, inovasyon yapıyor, eğitime 
yatırım yapıyorlar, çocuklarına yatırım ya-
pıyor, okullar, üniversiteler açıyorken, diğer 
toplumlar bunu yapmıyor? 

ABD’nin Nogales şehrinde bir duvar var. Du-
varın bir tarafı ABD, diğer tarafı Meksika. İki 
tarafta yaşayan halk arasında kültürel ya da 

14 Kasım 2017

ANA KONUŞMACI: PROF. JAMES A. ROBINSON
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coğrafi bir farklılık söz konusu değil, ama 
ABD’deki kurumların, Meksika’daki kurumla-
rın farklı olması farklı sonuçlara yol açıyor. 
ABD ile Meksika ya da Güney Amerika ülke-
leri arasındaki farkı anlamak için, dünyanın 
en zengin iki adamını düşünelim. Biri Micro-
soft’un kurucusu Bill Gates, diğeri de Carlos 
Slim. Bill Gates yenilikçi bir kişilik; inovasyon 
yaptı ve Microsoft’u kurdu, DOS’u, işletim sis-
temlerini geliştirdi. Microsoft erken dönem 
yenilikçilerinden biriydi, büyük kaynakları ve 
yeteneği bir araya getirip bilgisayar endüst-
risine aktardı. Toplumun refahın yaptığı katkı 
Microsoft’un da zenginleşmesini sağladı. Di-
ğer tarafta Carlos Slim var, çok yetenekli, akıllı 
bir girişimci; ama içinde bulunduğu kurumsal 
ortam çok farklı. Meksika’da inovasyonla değil 
tekel oluşturma ön plana çıkıyor. Meksika’da 
kamuya ait telekomünikasyon şirketi özelleş-
tirildiğinde Carlos Slim’e satıldı ve bir teleko-
münikasyon tekeli oluşturdu. OECD tarafından 
yapılan hesaplamaya göre, 2005-2009 yılları 
arasında Carlos Slim’in tekellerinin Meksika 
gayri safi yurtiçi hasılasını 128 milyar dolar 
değerinde düşürücü etkisi bulunuyor. Rakam 
çok ilginç, kendisinin kişisel servetinden bile 
yüksek. Yani tekelin, Meksikalıların varlıkları-
nın Carlos Slim’e aktarılmasının yanında milli 
geliri de düşürücü etkide bulunuyor. Bill Gates 
de bir tekelci olmak istedi, ama ABD’deki ku-
rumsal yapı buna izin vermiyor. Dünyanın en 
zengin, en güçlü adamlarından biri ABD Reka-
bet Kurumunun karşısına çıktı ve muvazaalı 
uygulamalardan ötürü suçlu bulundu. 100 yıl 
öncesi ABD’ye döndüğünüzde, Rockefeller’a 
ait Standard Oil’in tekelini görürsünüz. Stan-
dard Oil şirketi, petrol şirketi olarak başladı, 
sonra kollarını Beyaz Saray’a, parlamentoya, 
her yere uzattı; siyasi yolsuzlukta pay sahibiy-
di. Bunun sonucunda, ABD’de Rekabet Kuru-
mu ortaya çıktı. Rekabet Kurumu tarafından 
geçtiğimiz yüzyılın başlarında Standard Oil’in 
tekel faaliyeti sona erdirildi. Tekeller engeller 
oluşturur, teşvikleri ve fırsatları bloke eder. 
Refah seviyesini artırmak istiyorsanız, teş-
viklere ve fırsatlara ihtiyacınız vardır. Bunun 
da toplumun çok dar bir kesimine değil, her-
kese sunabilmelisiniz. 

Bir diğer neden kapsayıcılık. Patent, fikri 

mülkiyet haklarını koruma altına alır. Bir ye-
nilikçilik, bir icat ortaya koyuyorsunuz ve bu 
inovasyonun beraberinde getirdiği faydalar-
dan yaratıcısı olarak faydalanıyorsunuz. Dev-
let sizin fikri mülkiyet hakkınızı koruma altına 
alıyor. İnovasyon, yenilikçilik, insanın yaratı-
cılığıyla ilgilidir. Bu insanlar nerede bilemez-
siniz, o yüzden de bir kurallar sistemi, kurum-
lar teşkil etmelisiniz ki toplum bu yetenekleri 
ve yaratıcılığı ve girişimciliği bulsun, keşfetsin. 
Patent sistemi, kapsayıcı bir şekilde bu ama-
cı sağlıyor. Fikri olanlar, bu ücreti ödeyerek 
devletin fikri mülkiyet hakkını korumasından 
yararlanıyor. ABD’de, inovasyonları yapan ki-
şiler her türlü sosyal tabakadan gelmektedir. 
Yeteneklerin ziyan edilmemesi için toplumda-
ki gizli kalmış yeteneği ortaya koyacak kapsa-
yıcı bir yapı gereklidir. 

Kapsayıcı olan toplumlarda kurumlar inovas-
yona, refaha yatırım yaparlar. O zaman neden 
bütün toplumlar kapsayıcı olmak istemesin? 
İşte siyaset burada devreye giriyor. Kuzey 
Kore - Güney Kore örneğini verdiğimde de si-
yasetin bununla açıkça yakından ilgili olduğu-
nu belirtmiştim. Aynı şey Meksika ve ABD için 
de geçerli. Carlos Slim, özelleştirme netice-
sinde telekomünikasyon tekelini aldığı zaman, 
fiyatlandırmayla ilgili herhangi bir regülasyon 
vs. yokken, Meksika demokrasinin olmadığı, 
tek partili bir devlet olduğu, hesap verebilirli-
ği, şeffaflığın söz konusu olmadığı bir düzen-
deydi. Dolayısıyla kapsayıcı ekonomik ku-
rumlar istiyorsanız, o zaman kapsayıcı siyasi 
kurumların da olması gerekmektedir. 

Kapsayıcı siyasi kurumlar için ilk gereklilik 
siyasi gücün toplum içinde geniş dağıtılması-
dır. Örneğin Zimbabve de facto bir tek partili 
bir devlet ve başkanı Mugabe devletin kısmen 
sahip olduğu bir bankanın piyangosunu da ka-
zandı. Sadece başarılı bir politikacı değil, boş 
vakitlerinde piyango da vuruyor kendisine! Bu, 
dışlayıcı siyasi yapıya bir örnek, şeffaflık ve 
hesap verebilirliğin çok olduğu bir yer değil. 
Dışlayıcı ve kapsayıcı kurumlar arasındaki 
birinci fark, dışlayıcı siyasi kurumlarda gü-
cün dar bir elit çevrede yoğunlaşması, kap-
sayıcı kurumlarda gücün toplumda geniş bir 
şekilde dağıtılmış olmasıdır.
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İkinci fark merkezi devlet otoritesinin gücüdür. 
Örneğin Kolombiya’da merkezi devletin otori-
tesinin kısmen çökmesi ve temel görevlerini 
yerine getirememesi dışlayıcı siyasi kurumla-
rı ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, kapsayıcı 
bir siyasi yapı için makul ölçüde merkezi bir 
devlet otoritesi gerekmektedir.

Teşvikler fırsatlar, kurallar sistemi ve kapsa-
yıcı kurumların olması durumunda refah için 
gereken inovasyon ve yatırım ortaya çıkmak-
tadır. Fakirliğin sebebi coğrafya değil, dışlayıcı 
kurumlardır. Meksika, Myanmar, Kuzey Kore, 
Kolombiya coğrafyasında olmak değil, dışlayı-
cı ekonomik kurumlardır. Dışlayıcı kurumları 
olan ülkeler, dar siyasi güç dağılımı olan ül-
kelerdir. 

Bu noktada, genelde insanların aklına Çin 
gelmektedir. 70’lerin ortasında, Çin çok fakir, 
geri kalmış bir teknolojiye sahip, ekonomik 
kurumları dışlayıcı bir yapıdaydı. 1978 yılında, 
kurumlarını daha kapsayıcı bir hale getirmeye 
başladı. Bu ilk olarak kırsal bölgelerde, fiyat 
sistemini deregüle ederek başladı ve kırsal 
sektörde inanılmaz verimlilik ortaya çıktı. 80’li 
yıllarda deregülasyon endüstriye geçti. Böy-
lece, Çin’de ekonomik büyüme başladı, çünkü 
ekonomik kurumlar daha kapsayıcı hale geldi. 
Ancak, belirttiğimiz gibi kapsayıcı ekonomik 
kurumlar için kapsayıcı siyasi kurumlar ge-
rekir. Çin Komünist Partisinin iktidarı ise kap-
sayıcı siyasi kurumları içermiyor. Dolayısıyla 
uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme değil.

Dünya tarihinde dışlayıcı siyasi yapıya sahip 
ülkelerin de, ekonomik büyüme dönemleri 
olmuştur. Ancak, refah bir toplum yaratmak 
için gerekli siyasi kurumlar olmadığında, bu 
süreç kalıcı olmamıştır. Dünya tarihi şunu 
gösteriyor, kapsayıcı kurumlar bir diktatör-
lüğün kaprisine veya otokratik bir sistemin 
kaprisine göre oluşmaz, kapsayıcı ekonomik 
kurumlar kök salabilmesi için kapsayıcı siyasi 
sistemler gerekir. 

Ben öğrenciyken, London School of Economi-
cs’te 80’li yılların başlarında, bize “eğer ger-
çekten başarılı ekonomik büyüme istiyorsanız, 
Sovyetler Birliğindeki gibi merkezi planlama 
gerekir” deniyordu. Sovyetler Birliği çok hız-
lıca büyüdü 1920’lerin sonundan ta 1970’lere 

dek. Pek çok taraf Sovyetler Birliği’nde olan 
bitenin ekonomik modelde inanılmaz bir deği-
şikliği temsil ettiğini düşündü. 10-20-30 yıllık 
ekonomik büyüme sayesinde yanılmanın ne 
kadar kolay olduğunu göstermesi açısından 
ilginç bir örnek. Çin konusundaki görüşüm, 
ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınabil-
mesi için doğru siyasi kurumlara sahip olma-
dığı yönünde. 

Fakir ülkelerde dışlayıcı ekonomik ve politik 
kurumlar var, müreffeh ülkelerde kapsayıcı 
ekonomik kurumlar, bunların altında kapsa-
yıcı politik kurumlar var. Eğer fakir ülkeler 
zengin olsun istiyorsanız, kurumlarını daha 
kapsayıcı hale getirmek, daha kapsayıcı si-
yasi kurumlar oluşturmak gerekmektedir. 
Daha kapsayıcı siyasi kurumlar oluşması 
için sosyal değişimin olması lazım. Arap ba-
harı sürecinde dışlayıcı ekonomik ve politik 
kurumlardan nefret eden toplumun başlattığı 
hareket, daha kapsayıcı toplum yaratmanın ne 
kadar zor olduğunu göstermektedir. Bu süreç 
sonunda Mısır daha önce olduğu yere geri gi-
derken, Tunus’ta büyük bir değişiklik olmuş ve 
daha kapsayıcı, daha demokratik, daha açık, 
daha az yolsuz, daha az dışlayıcı bir kurum 
oluşmuştur. Tunus’ta daha çoğulcu bir toplum, 
bir sendika hareketi, daha büyük bir orta sınıf, 
daha çok eğitim olması, daha geniş bir koalis-
yon hareketlendirebildi ve bu şekilde kurum-
lar daha kapsayıcı olabildi.

SORU:
Roma imparatoru, Venedik gibi devletler nasıl 
dışlayıcı kurumlara dönüşüp çökerken İngi-
liz İmparatorluğu nasıl dışlayıcı kurumlarını, 
kapsayıcı kurumlar haline getirdi? Dünyanın 
geleceğini nasıl görüyorsunuz genel olarak, 
teknoloji nasıl etkileyecek? Teknolojinin dikta-
törlükleri veya otokratik ulusları destekleye-
ceğini düşünüyor musunuz, yoksa daha açık 
bir gelecek mi görüyorsunuz?

PROF. JAMES A. ROBINSON:
Kapsayıcı toplumlarda birçok geribildirim 
mekanizmaları var ve bunlar kapsayıcılığı 
destekliyor. Ancak tarihteki birçok örnek de 
kapsayıcı toplumların dışlayıcı olabildiğini de 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

48        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

gösteriyor. Son yüzyılda, tarihsel olarak dünya 
çok daha kapsayıcı oldu. Genç insanlar hakla-
rının daha fazla farkındalar artık. Örneğin, ka-
dınların güçlenmesi. Sanıyorum kapsayıcılığın 
giderek yayılıyor. 

Büyük resim iyimser olmakla birlikte, diğer 
taraftan bir sürü zorluklar da var. Mesela 
ABD’de bugünlerde en büyük erkek mesleği 
olan otobüs, kamyon şoförlüğü önümüzdeki 
10-20 yıl içinde yok olacak, çünkü insansız 
araçlar oluşturuluyor. Bu yüzbinlerce işsiz de-
mek ve bu kişiler kime oy verecekler. Siyasi 
sistemin baş edebilmesi gerekmektedir bu-
nunla. Başkan Trump kapsayıcı siyasi kurum 
dediğim şeyin çoğundan kurtulmak istiyor. 

SORU:
Mısır ve Roma’nın altın çağ dönemlerinde her 
ikisi de köle toplumlarıydı, ne açıdan onları 
kapsayıcı görüyorsunuz? 

PROF. JAMES A. ROBINSON:
Çok kapsayıcı olduklarını düşünmüyorum. Bu 
tarz ikilemleri kullanmaktaki sorun, dışlayıcı 
kapsayıcı gibi çok arada gri alan olması. Me-
sela ABD’nin güneyindeki insanların yüzde 
50’si 1965’e kadar da köleydi. Güney ABD, 
daha fakirdi, daha az altyapıya sahipti, çok az 
endüstrisi vardı. Güneyin son derece dışlayıcı 
ekonomisi vardı ve nispeten fakirdi. Eğer gü-
ney kazansaydı iç savaşı, ABD tamamen farklı 
bir yer olurdu. Her zaman gri alanlar vardır. 
Chicago Üniversitesindeki ofisimden çıkıp 
ters yola girerseniz, beş blok sonra varoşlar 
ve inanılmaz sosyal problemlerle karşılaşır-
sınız. Fırsat eksikliği ile inanılmaz bir fakirlik 
ve dışlanmışlık döngüsü var. Her tür sorunu-
muz var, her zaman olmuştur. Roma için de bu 
geçerli, Antik Roma’da kapsayıcılık vardı va-
tandaş sayılanlar için, ama aynı zamanda kö-
leler de vardı. Antik Mısır’a ise asla kapsayıcı 
diyemem. Dışlayıcı toplumlar bile yollar inşa 
edebilir, kamu hizmetleri verebilir, bunlar tabi 
aslında tepedekilerin çıkarınadır. 

SORU:
Genel olarak ekonomik büyümenin itici gü-
cünün kurumlar olduğunu iddia ediyorsunuz 

anladığım kadarıyla. Fakat Brezilya, Rusya, 
Endonezya, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerdeki 
itici güç nedir? 

PROF. JAMES A. ROBINSON:
Bu vakalar birbirinden çok farklı diye düşünü-
yorum. Şöyle ki ekonomik büyüme Rusya’da 
emtia fiyatlamasıyla bağlantılı ve bununla sı-
nırlı. Eğer doğal kaynaklarınız çok güçlüyse, 
refah sağlayabilirsiniz. Suudi Arabistan mese-
la, kapsayıcı bir toplum değil ama refah düzeyi 
yüksek bir toplum, petrol sayesinde. Rusya da 
biraz onun gibi diye düşünüyorum. Hindistan 
ise bambaşka, birçok dışlayıcı kurum ve yapı 
var, kast sistemi var, iş ve statü babadan oğula 
geçiyor. Ama 1990’lı yıllarda büyüme başladı. 
Çünkü ekonomik kurumlar, iktisadi kurumlar 
çok daha kapsayıcı hale geldi ve iş insanları 
birbirine düşman olmayı bir kenara bıraktılar. 
Çin’de de ekonomik kalkınma kurumlar kap-
sayıcı olmaya başladıklarında başladı. Ben 
şuna inanıyorum; kapsayıcı siyasi kurumlar, 
kapsayıcı ekonomik kurumları kışkırtır ve 
tetikler. Bazı bariz problemler de var Hindis-
tan’da, mesela kapsayıcı bir topluma sahipler, 
ama sosyal kurumların çok büyük bir kısmı, 
hiç de kapsayıcı değil. Sosyal mobiliteye yö-
nelik zorluklar var ve bu durum ekonomik 
olarak Hindistan’ın başarabileceklerini sınırlı-
yor. Brezilya’da askeri diktatörlükten 80’lerin 
sonundaki demokrasiye geçiş ve İşçi Partisi 
iktidarı acaba daha kapsayıcı bir topluma dö-
nüştürdü mü? Son birkaç yıldır baktığımızda 
görüyoruz ki aslında bu doğru değil. Brezilya-
lılar özellikle devlet işlerinde, yolsuzluk açı-
sından, şeffaflığın yokluğu açısından, uygun 
prosedürlerin usullerin hayat bulmaması açı-
sından, problemler yaşıyor. Kolombiya da bir-
çok açıdan benzer özellikler taşıyor. Bütün bu 
vakalar aslında birbirinden farklı ve hepsi de 
ilginç kendi içinde.
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DR. MAHFİ EĞİLMEZ:
Panelimizde büyüme ve önündeki engeller ko-

nusunu görüşeceğiz. Çok değerli üç panelis-

timiz var; Sayın Dr. Ayhan Köse, Prof. Dr. Ege 

Yazgan, Prof. Dr. Güven Sak. 

DR. AYHAN KÖSE:
Krizden sonra dünya ekonomisi büyüme üret-

mekte zorlanmıştı, şimdi dünya ekonomisi bü-

yümeye başladı hızla bir şekilde büyüyor. Bu 

durumda, dünya ekonomisi köşeyi dönüyor 

mu dönmüyor mu? Bu 15 dakika içerisinde şu 

üç soruyu yanıtlayabilirsek cevabı vereceğiz: 

Dünya ekonomisi yakın zamanda büyüme açı-

sından nasıl gözüküyor? Dünya ekonomisine 

uzun dönemli baktığımızda büyüme açısından 

nasıl gözüküyor? Nasıl politikalarla bu büyü-
meyi daha da yukarıya çekebiliriz? 

Türkiye gibi yükselen piyasalar için dünya 

ekonomisi iyi gözüküyor. Birincisi krizden son-

ra dünya ticareti çok yavaş büyüse de geçen 

yıldan beri ciddi bir şekilde artış gösteriyor. 

Hisse senedi piyasalarında da, özellikle 2016 

Kasım ayından beri hem gelişmiş hem de yük-

selen piyasa ve ülkeler için artış görüyoruz. 

Emtia, baz metal ve petrol fiyatlarında artış 

var. Metal fiyatlarındaki artış, dünya ekonomi-

sindeki ivme ile artmasıyla alakalı. 2016 yılın-

da dünya ekonomisi 2009’dan beri en düşük 

seviyede büyüme gerçekleştirdi. 2017’de bu-

PANEL 1: BÜYÜME AMA NASIL?
14 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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nun değiştiğini görüyoruz. Uzun dönemli bü-
yüme rakamlarına yaklaşan %3 civarında bir 
büyüme bekleniyor. Bu 2018’de de %3 civarı 
olacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 
büyük yükselen piyasaya baktığınızda da aynı 
dinamiği görüyoruz. Ancak dünya ekonomisi 
için bazı riskler bulunuyor. 

Birinci risk ekonomi politikalarındaki belir-
sizlik. Geçtiğimiz yılın başından beri bu belir-
sizlik endeksinde bir düşüş var, ama tarihsel 
ortalamasına göre endeks çok yüksek. Jeo-
politik riskler yılın başından beri artmış du-
rumda. Kuzey Kore, Ortadoğu büyümeyi tehdit 
eden riskler. Fakat finansal piyasalar bu risk-
leri şu ana kadar bir şekilde fiyatlamadı. Fi-
nansal piyasalardaki oynaklık tarihi seviyede 
düşük bir durumda gelişiyor. Kısa dönemde 
büyüme bir şekilde iyileşiyor fakat arkada çok 
ciddi riskler var. 

Uzun dönemde büyüme beklentilerine ge-
lince, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa 
ülkelerinde potansiyel büyümede ciddi so-
runlar var. Krizden sonra potansiyel büyü-
menin azaldığını görüyoruz. Dünya genelinde 
krizden önceki potansiyel büyüme rakamları 
dörde yakınken şimdi üç civarında seyrediyor 
ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki civarın-
da seyretmesini bekliyoruz. Yükselen piyasa 
ülkeleri için büyüme rakamı potansiyel uzun 
dönemde 6 iken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
belki 4 veya 4’ün altında gerçekleşecek. Uzun 
dönemli büyüme için Dünya Bankasının kö-
tümser olmasının en büyük nedenlerinden 
bir tanesi, toplam faktör verimliliğindeki ya-
vaşlama. Bu durum, gelişmiş olan ülkelerde 
krizden önce başlamış, gelişmekte olan ül-
kelerdeyse krizden sonra başlamış. Özellikle 
büyüyen ülkeler için bu verimlilik rakamla-
rında çok ciddi bir düşüş var ve bu zayıflığın 
devam etmesini bekliyoruz. 

Potansiyel büyüme için önemli faktörlerden 
bir tanesi sermaye. Yatırımlardaki büyüme 
rakamları krizden sonra her yıl bir öncekinden 
daha da düşük bir seviyede gelişti. 2016’da 
yatırım büyümesi açısından krizden beri olan 
en düşük rakamları gördük. Bu yıl genel bü-
yümeyle birlikte yatırım rakamlarında da bir 
büyüme var, 2018’de de onun devam etmesini 

bekliyoruz. Fakat bu organik bir şekilde önü-
müzdeki 4-5 yıl içerisinde devam edecek mi 
yoksa sadece konjonktürel bir büyüme dür-
tüsünden mi kaynaklanıyor, bunu göreceğiz. 
Büyümenin yatırımda bir şekilde geri döndü-
ğünü düşünüyoruz ama bunun sürdürülebilir 
olduğunu düşünmüyoruz. 

İş gücü açısından da 2000’li yılların başından 
beri gelişmiş ülkeler için sorunlar var. Bu ül-
kelerde çalışabilir nüfusun genel nüfusa olan 
oranında düşüş var ve devam edecek. Geliş-
mekte olan ülkelerde de bu sorun önümüzdeki 
10 yıldan sonra çok daha ciddi bir şekilde ken-
dini gösterecek. Bazı ülkelerde bu çok daha 
büyük bir problem, Çin’de, Brezilya’da görece-
ğiz bu problemi. Fakat Türkiye’nin demogra-
fik gelişimleri hâlâ çok iyi durumda. 

Özetle zayıf potansiyel büyüme ve verimlilikte 
ciddi bir risk ve bu nedenle önümüzdeki 10 yıl 
için dünya ekonomisinin büyüme görünümü 
zayıf. 

Nasıl politikalarla potansiyel büyüme ra-
kamlarını yukarıya çekebiliriz? Burada politi-
kaları masanın üzerine koymak yetmiyor, ka-
nunları çıkarmak yetmiyor, bunları uygulamak 
gerekiyor. Birincisi yatırım yapmamız gereki-
yor. Altyapıyı geliştirmemiz lazım ki onun üze-
rine fiziksel sermaye koyabilelim, beşerî ser-
mayeyle onu kullanabilelim. Dışarıdan yatırım 
getirmeniz lazım. Eğitime ve sağlığa yatırım 
yapmamız lazım. İkincisi, araştırma geliştir-
meye daha çok önem vermemiz lazım. Çünkü 
prodüktivitenin artırılmasının en önemli çö-
züm yolu. Üçüncü önemli nokta, kurumlar. Ku-
rumların kalitesini yükselteceksiniz, kurumlar 
gözle görülebilir bir şekilde çalışacak. En son 
nokta iş gücü piyasasında yapılması gereken 
reformlar. Kadınların iş gücüne katılımını ve 
aynı zamanda iş gücü piyasalarında esnekliği 
artırmamız gerekiyor.

PROF. DR. EGE YAZGAN:
Ben de biraz Türkiye’ye değinmeye çalışa-
cağım. İlk başta büyümenin temel belirle-
yicilerinden bahsedeceğim. Birincisi temel 
değişkenimiz, uzun dönemde ekonominin ka-
pasitesini oluşturan beşerî sermaye, kurum-
sal yapı, organizasyon yetenekleri gibi temel 
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değişkenler. İkinci temel değişkenimiz yapısal 
değişim olarak adlandırdığımız süreç; daha 
hızlı büyümeyi sağlayacak olan ve gelişmekte 
olan ülkeden gelişmiş ülke düzeyine ne kadar 
hızlı çıkılacağını belirleyen, tarımdan ekono-
misinden, önce imalat sanayine, daha sonra 
da hizmetler sektörüne geçilmesi sürecidir. 
Bu bizim özellikle hızlı sanayileşen, Japonya, 
Güney Kore gibi ülkelerde gördüğümüz dönü-
şüm süreci. Üçüncü temel değişkenimiz ik-
tisadi politika, yani istikrarı sağlayacak olan 
para ve maliye politikası, enflasyon, bütçe açı-
ğı vs gibi sonuçların belirleyicileri.

Hızlı yapısal değişim yapan, özellikle 50’ler 
60’lardaki Güney Amerika ülkeleri, ithal ika-
meci politikalarla temel değişkenlere yatırım 
yaptılar ancak, büyüme hızlı gelmekle bir-
likte sürdürülebilir olmadı. Buna karşın aynı 
dönemde yola çıkan, Güney Kore, Tayvan gibi 
ülkeler ise, hem yapısal değişimi, yani hızla 
sanayileşme ve buradan gelecek verimlilik 
artışının bütün ekonomiye yayılmasını, hem 
de bunu beşerî sermaye ve kurumsal altya-
pıyla destekleyerek ve kalıcı olarak büyüme-
nin sağlanmasına yönelik örnekler. Güney 
Kore’de gördüğümüz önce endüstrileşmeyle, 
daha sonra da hizmetler sektörünün genişle-
mesi sürecinde Türkiye’de neresinde? Bu sü-
reci günümüz Türkiye’sine uygulayabilir miyiz, 
yoksa günümüzde başka bir değişim mi var? 
Endüstrisizleşme, yani endüstrinin payının 
çok erken düşmesi ve hizmetler sektörünün 
ağırlık kazanması, acaba verimlilik artışında 
yavaşlama mı ortaya çıkarıyor Türkiye örne-
ğinde? 

Yakınsama dediğimiz şey, ABD kişi başı gelir 
düzeyini yakalanması. Güney Kore’nin, hızlı 
şekilde Amerika’yı yakaladığını görüyorsunuz. 
Biz de son zamanlarda ABD düzeyine yakla-
şıyoruz ama Güney Kore gibi değiliz. Acaba 
neyi kaçırıyoruz, Kore gibi olmamız mümkün 
mü? Bizim büyüme oranımız tarihsel süreçte 
dalgalı seyir izliyor ve bu dalgalanmanın eko-
nomi politikası değişkenleriyle alakası var mı? 
Bu kadar dalgalı büyüme aslında iyi bir geliş-
me değil, çünkü potansiyel büyümenizde istik-
rarsızlık yaratarak aşağı çeken bir değişken. 
Bunu nasıl istikrarlı hale getirebiliriz, daha 

iyi iktisadi politika uygulamalarını nasıl yapa-
biliriz? Oynaklığının arkasında yatan neden, 
aslında ekonominin dış kaynak ihtiyacı ve 
dalgalanmanın sermaye hareketleriyle çok 
yakın bir ilişkisi var.

İmalat sanayimizin toplam istihdam içerisin-
deki oranı 2007’den sonra azalıyor. Erken en-
düstrisizleşme denilen kavram bu işte. Acaba 
geri dönülen bu yer, Güney Kore gibi ülkele-
rin geri döndüğü yerden daha mı erken? Bu 
oran, Güney Kore, Japonya gibi daha sonradan 
endüstrileşmiş ülkelerin çoğunda; %35’lere 
kadar çıktıktan sonra geri dönmüştür. Türki-
ye’de ise daha %21’deyken, 2008’de, imalat 
sanayinin toplam istihdam içindeki oranını 
geri dönmüştür. İmalat sanayi ekonomide hız-
lı verimliliği yaratacak olan sektördür, ancak 
Türkiye optimum seviyeye gelmeden, hiz-
metler sektörünün ağır bastığı bir ekonomik 
yapıya doğru geçmiştir. 

Peki, verimlilik artışını imalat sanayi değil de, 
hizmetler sektörü sağlayabilir mi? Hizmetler 
sektörü, finans, enformasyon gibi teknolojinin 
ve verimliliğin, dolayısıyla verimlilik artışını 
sürükleyebilecek katmanlara sahip olmakla 
birlikte istihdam içindeki payı maalesef çok 
az. ABD’de hizmetler sektörünün istihdam 
içindeki payı yüzde 80’e yakın iken, Türkiye’de 
yüzde 12’lerde. İmalat sanayine verimliliğini 
arttırmak için yetişmemiş iş gücünüzü hızla 
verimli hale getirebilme potansiyeliniz var-
ken, hizmetler sektöründe bu hızlı verim-
liliğe sahip iş gücünün hemen yakalaması 
mümkün değil. İmalat sanayinin istihdam 
içindeki payının hızla arttığı yıllar olan 2002-
2007 arasındaki dönemde ortalama 7,1 ora-
nında büyümüşüz. Düşmeye başladığı dönem-
de ise ortalama 5,5. Yani aslında hizmetler 
sektörü ağırlıklı, imalattan sapmış olan büyü-
me, hem hızlı bir büyüme getirmemiş, hem de 
istediğimiz kadar istihdam yaratmamış. Bizim 
ekonomide işe katılma oranları çok yüksek. 
Türkiye’de hizmetler sektörünün, enformas-
yon teknolojisi, finans sektörü gibi alanlarla 
kısıtlı kaldığını düşünürsek, ekonomiye yayı-
lan verimlilik artışının buradan kazanılması 
zor gözüküyor. 

Peki ne yapmalı? Hikâyenin bir başka tarafı da 
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tasarruf yetersizliğimizden kaynaklanan cari 
işlemler sorunumuz. Tasarruflar artırıldığı 
zaman, bu sorun çözülebilir mi? Hizmetler 
sektörüyle, yani iç piyasaya yönelik sektör-
lerle mümkün değil. Tasarruflarınızı artırdı-
ğınız zaman, iç talepteki kesilmeyi, dış talep-
le karşılayabiliyor olmanız lazım. Dış talebi 
üretecek olan sektörler de verimliliği yarata-
cak olan sektörler. Türkiye’nin bunu yapabile-
cek bir sanayileşme ve endüstri politikasına 
ihtiyacı var. 

Peki bunu yapabilir miyiz? Güney Kore bunu 
yaptığı zaman uluslararası konjonktür buna 
çok elverişli bir pozisyondaydı. Yani rekabet 
çok azdı. Şu anda uluslararası piyasalarda 
rekabet o zamanki gibi değil. Aynı zamanda 
teknoloji transferi de o zaman çok daha olum-
lu koşullardaydı, gelişmiş olan ülkeler; Güney 
Kore, Tayvan gibi ülkelere teknoloji transferin-
de bugün olduğu kadar dikkatli davranmıyor-
lardı. Korumacılık eğilimleri, şu anda olduğu 
gibi değildi. Özellikle dış talep şu andaki kadar 
zayıf değildi. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye dönüşümü 
bu elverişsiz durumda yapabilir mi? Bence 
yapabilir. Türkiye’nin şu anda bu potansiye-
li mevcut. Economic complexity index grafiği 
Türkiye’nin ürettiği ihracat mallarındaki çeşit-
liliği gösteriyor. Ana fikir şu; bir ülke tek bir 
malı üreterek ekonomik büyümesini tetikle-
yemez. Ürettiği mallar çeşitlenecek, çeşitle-
diği malları uluslararası rekabete konu olan 
mallar olacak ve bu malları ileriye doğru 
taşıyacak. Mesela Hindistan’ın eğilimi biraz 
dalgalı da olsa bir yerden bir yere gidiyor. Çin 
çok başarılı şekilde bu stratejiyi izliyor. Türki-
ye sıralamada 2000 yılında 56. iken şu anda 
41. sırada. Bu yeterli, değil ama en azından bu 
yolda hızla ilerleyebileceğini gösteriyor. Çin, 
2000’de 44. Sıradayken şu anda 26. sırada. 
Güney Kore 44. sıradayken 2000’de, şu anda 
yine 4. Sırada. Venezuela gibi. 50. sıradayken 
96’ya düşmüş örnekler de var. 

Türkiye’nin 2000 yılındaki ihracat kompozis-
yonuna ile şu ankini karşılaştırdığımızda mal 
çeşitliliğindeki artışı görüyoruz. İç piyasaya 
yönelik hizmet sektörüyle değil, aynı zamanda 
imalat sanayiine yaslanarak büyüme perfor-

mansımızı yukarıya çekebiliriz ve sürdürebi-
liriz. Türkiye için umut hala var. Gayrisafi ih-
racattaki yerli katma değerin payını gösteren 
OECD verisine göre, Türkiye’nin değeri 78,1. 
OECD ülkeleri içerisinde çok da kötü bir yerde 
değil. Gayrisafi ihracattaki yerli katma değerin 
payı 95’lerde yüzde 90’mış. Çünkü o zaman-
lar sadece temel madde ihraç ediyormuşuz. 
Mesela Suudi Arabistan için bu oran yüzde 96, 
çünkü sadece petrol ihraç ediyor ve herhangi 
bir girdi kullanmıyor. İhracatınızı genişlettikçe, 
katma değer payınızı 96’da kalmıyor, çünkü 
çeşitleniyorsunuz. 

Büyümeyi tetikleyecek yapısal değişmeyi sağ-
layacak iktisadi politikaları doğru uygulaya-
bilmeliyiz. Doğru bir sanayileşme politikası 
çerçevesinden büyümeyi nasıl ittirebileceği-
mizi, daha ileri doğru çekebileceğimiz, ekse-
nine tartışmayı çekmemiz gerekiyor. Mesela 
enflasyon. Enflasyonu hep mali piyasa üzerin-
den kur, faiz, vs. üzerinden tartışıyoruz. Enf-
lasyonla ilgili ana tez, mümkün olabildiği ka-
dar aşağıya çekelimdir. Mesela hedef 5 veya 
mümkünse 4 olsun. Çünkü böylece, uzun va-
deli faizleri de aşağı indiririz diye düşünülür. 
Uzun vadeli faizler aşağı inince yatırımları da 
destekleriz ve buradan da büyüme gelir de-
nilmektedir. Aslında enflasyonun bozucu et-
kisi göreli fiyatları birbirinden oynatmasıyla 
ortaya çıkıyor. Yani enflasyon yüzde 100 olsa 
da, eğer bütün göreli fiyatlar ve gelirim aynı 
oranda değişiyor olsa enflasyonun bozucu et-
kisini görmeyiz. Esas mesele, enflasyonun A 
malının fiyatını B malına göre birdenbire yük-
seltmesi ve öngörülebilirliği zorlaştırmasıdır. 
Yatırım iklimini bozan şey de aslında budur. 
Enflasyonun oynaklığı ile enflasyonun bozucu 
etkisi arasında lineer ilişki bulunmuyor. Yani 
enflasyonu ne kadar aşağıya indirirseniz, o 
kadar iyi sonuç elde edersiniz diyemiyoruz. 
Türkiye’de optimum enflasyon yüzde 8’lere 
yakın bir yerde. İktisadi politika bileşenlerini 
de aslında Türkiye’nin en uygun, en optimum 
bileşenine getirmemiz lazım. 

PROF. DR. GÜVEN SAK:
Devlet millete hesabını yaparken, “enflasyo-
nu burada tutacağım” diye önceden bir söz 
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veriyorsa, bence o sözünü tutuyor olması la-
zım. Eğer tutamayacaksa da söz vermemesi 
lazım. Önce buradan başlayalım ve sonra da 
önümüzdeki dönemde yapılması gereken (ya-
tırımlar, eğitim, sağlık, altyapı, inovasyon, ku-
rumlar) değişikliklerden bahsedelim. Darbe 
teşebbüsü, OHAL sonrası kurumların hepsi bir 
aşınma sürecinde ve birkaç yılda toparlanma-
sı mümkün değil. 2019’da ise seçim var. Vola-
tilitenin bu kadar yüksek olduğu yerde makro 
iktisadi yönetimde istikrardan söz etmemek 
gerekiyor. Büyüme sürekli olarak topaç gibi 
oynamaya devam ediyorsa ve dışarıdan gelen 
para akımlarına göre kendinizi ayarlayamı-
yorsanız, ekonominizde problem çıkıyor.

Ama ben bütün bu olumsuzluklara rağmen 
büyüme açısından bir alan olduğunu düşünü-
yorum ve bugün bunu anlatacağım. İnovasyo-
na dayalı bir çerçeve çizmeye çalışacağım, o 
alanın içerisinde de sermaye piyasalarına bir 
rol düşebileceğine dair bir kanaatim var.

1984’te Sermaye Piyasası Kuruluna girdim. 
O zamanlar piyasaların ilk oluşma aşamasıy-
dı. O zamanlar enflasyon nedeniyle sermaye 
piyasasının işlevini yerine getirmesi çok zor 
denirdi. Sonra, enflasyonun yanına enflasyonu 
da besleyen kamu açıkları çıktı. Kamu açık-
larının finansmanı için menkul kıymet alım 
satımı ve dolayısıyla hazine işlemleri baş-
ladı. Kimse şirketler kesimine, nasıl kaynak 
aktarılır, bunun üzerine ne yapılır diye fazla 
düşünmedi. Sonra bankaların hazine depart-
manlarındakiler bankalara genel müdür oldu. 
Dolayısıyla aslında, reel sektörle ilişki kur-
ma konusunda, finansal piyasalarımızın çok 
fazla deneyimi yok. Finansman sağlamanın 
özü, yurtdışından para getirip gelen parayı en 
rahat gidebileceği, en çok getiri sağlayabile-
ceği yere göndermektir. Eskiden kamunun fi-
nansmanıydı bu alan. 

Ama şimdi sermaye piyasalarına, rol düşe-
bileceği kanaatindeyim. 2007 yılının önemli 
bir yıl olduğunu düşünüyorum. Dünyada kri-
zin geldiği, teknolojik dönüşümün hızlandı-
ğı (unutmayın 2007 Steve Jobs’un iphone’u 
ilk kez tanıttığı yıldı) bir yıl. Sanayisizleşme 
açısından da 1991’te Güney Kore’nin sanayi-
leşsizleştiği dönemdeki dünyanın yapısıyla, 

2008’de Türkiye’nin sanayisizleştiği dönem-
deki dünyanın yapısı (kullanılan makinalar) 
arasında fark var. Çevre bölgede o zamanlar 
en azından üç tane Arap ordusu varken, şimdi 
hepsi dağılmış durumdadır. Türkiye’de 2007 
yılı Cumhurbaşkanı Sezer’in görev süresinin 
sona erdiği yıldır. Ondan sonra hep siyasi tar-
tışmalar yaşanmıştır; parti kapatma davası, 
Ergenekon davasıyla, Balyoz davası, 2010 re-
ferandumu, en son başarısız darbe girişimi. 
Dolayısıyla Türkiye büyümeyle ilgili önemli 
kararlar alması gereken dönemi siyasi çekiş-
melerle ve çatışmalarla geçirdi. 2007 önemli 
bir dönem, çünkü IMF ile anlaşmamızın bitti-
ği dönemdi ve yerine hiçbir şey koymadık. Bir 
büyüme stratejisi koymadık, makro ekonomik 
politika koymadık. Eğer koymuş olsaydık, gel-
diğimiz nokta çok daha farklı olabilirdi. Kurallı 
maliye politikasına geçemedik. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin yeni teknolojilerin ge-
tirdiği fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Zaman 
içinde Türkiye’nin kişi başına milli geliri arttı, 
tarım ülkesinden orta teknolojili sanayi ülke-
sine dönüştü. Ancak, yüksek teknolojili ihra-
catın toplam ihracatımızdaki payı, bir türlü 
artmıyor. OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda, 
İsrail, Kore, Çin, hepsi bu anlamda bizden daha 
iyi durumdadır. Bunun nedeni, ihracatta bağ-
lantı arttıkça, küresel değer zincirlerinin ne 
kadar parçası olursanız, o kadar yüksek tek-
nolojili ihracat yapıyorsunuz. Küresel değer 
zincirlerinin daha fazla parçası olmak demek, 
ülkede daha fazla yabancı yatırımcı olma-
sı demektir. Bu teknolojiyi onlar getiriyorlar 
ve/veya en azından orada oluşuyor. Ülkelerin 
1992-2012 döneminde toplam imalat sanayi 
ihracatı içinde ileri teknolojili ihracatın payına 
baktığımızda Çin’in %5’lerden %25’e çıktığını 
görüyoruz. Küresel değer zincirleri ve doğru-
dan yabancı yatırımlar sayesinde. Buna kar-
şın oranı azalanlar da var, ABD gibi, Japonya 
gibi, küresel değer zinciri kurarak üretimlerini 
öbür taraflara doğru aktaran ülkeler. 

Biz artık fırsatı kaçırmamamız gereken yer-
deyiz. 2007’den sonra dünyada bir dizi yeni 
teknolojiler ortaya çıkmaya başladı. Burada 
üç tanesiyle ilgili ülkelerin teknolojik üstünlük 
karşılaştırması var: Biyoteknoloji, Nanotekno-
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loji ve Bilgi ve iletişim teknolojileri. Bunlar açı-
sından da Türkiye’nin daha kat etmesi gereken 
bir mesafe var. Aslında ne yapmamız gerekti-
ğini biliyoruz, sürdürülebilir büyüme, ileri tek-
nolojili ihracat vs. gibi bir sürü hedeflerimiz. 
Bunlar 10. Kalkınma Planda yazıyor, ancak 
yapmamız gerekenlerin hiçbirini yapmadık. 
11. Planda fırsatı kaçırmamamız lazım. Tür-
kiye’nin hangi konularda hangi teknolojile-
re odaklanacağına karar vermesi gerekiyor. 
Onlar da biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi ve 
iletişim teknolojileri. Bu inovasyon vasıtasıy-
la Türkiye’nin bütün sektörlerde verimlilik 
artışlarını hedefleyebilmesi mümkün hale 
geliyor. Çünkü 1960’larda şehirleşme oranı 
Türkiye’de yüzde 30’du, şimdi yüzde 75. Artık 
kırdan kente adam getirerek verimliliği artıra-
bilmemiz, büyümemiz mümkün değil. Dolayı-
sıyla Türkiye’nin bütün sektörleri inovasyonla 
hızla dönüştürmesi lazım. 

Yeni teknolojiler, mevcut işlerin yapılma biçi-
mini değiştiriyor. Biyoteknoloji eğer bu hızını 
devam ettirirse, genomiksle birleşip yakında 
doğrudan hedefe yönelik ilaç üretimine baş-
layacaklar. Ondan sonra bildiğimiz tıp mesle-
ğinin tanımı, bugüne kadar ilaç diye bildiğiniz 
şeylerin tanımının değiştiğini göreceğiz. Na-
noteknolojiyle beraber kullanılan malzeme 
her alanda değişmeye başladı. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki değişim açısından blockc-
hain’in sektörleri nasıl değiştireceğini herkes 
tartışıyor. Sizler gerekecek misiniz? İş gücü 
piyasasındaki yansımalarının neler olduğunu, 
dönüştürücü teknolojiler uygulanmaya baş-
ladığında tartışmak gerekecek. Ama burada 
önemli olan, bu teknolojiler bütün sektörleri, 
tarımdan tekstile, kimyaya, tıbbi cihaza, ener-
jiye, ulaştırmaya, kalıcı bir şekilde dönüştürme 
potansiyeline sahip. Dolayısıyla Türkiye’nin 
şimdi önümüzdeki dönemde ne yapması ge-
rektiğine karar vermesi gerekiyor. 

Nasıl yapılması gerektiği konusunda son yıl-
larda ortaya çıkan eğilim ise şöyle: Büyük 
teknoloji şirketlerinin hepsinin başı büyük 
devletlerle belada? Microsoft, Facebook, hep-
si hakkında soruşturmalar var. İnovasyonlar, 
yenilikler, teknolojik dönüşüm daha çok küçük 
şirketlerden geliyor. Küçük biyoteknoloji fir-

malarının yeni ilaçlardaki ağırlığının arttığını 
görüyoruz. Bütün değişiklikleri artık start-
up’lar gerçekleşiyor. Eskiden, büyük teknoloji 
şirketleri yaparlardı, move fast, break things 
denirdi. Şimdi küçük teknoloji şirketleri vası-
tasıyla hızlı hareket ediliyor ve çözüm getiri-
liyor. Berlin’de, göçmenlerle ilgili bir toplan-
tıda göçmenlere destek olmak için, migration 
tech gibi kavram konuşuluyordu. Firmalar, 
start-up’lar, fikir aşamasında olanlar fikirle-
rini anlatıyorlar ve blockchain ile mültecile-
re, sığınmacılara nasıl destek olunabileceğini 
anlatıyorlardı. Bilgi işlem iletişim teknolojileri 
vasıtasıyla Almanya’da çok zor olan Almanca 
formları, iş, yardım başvurularını otomatik 
nasıl doldurulabileceğine ilişkin hazırladıkları 
demoları, prototipleri anlatıyorlardı.

Bizim start-up’ların problemi var. Start-up’la-
rımızı aynı KOBİ’lerimiz gibi küçük olarak çok 
seviyoruz. Bir türlü büyüsünler istemiyoruz, 
çünkü Türkiye’nin start-up’ları, çıkış yapamı-
yorlar. Başlangıçta fon bulabiliyorlar, devlet 
onları koruma altına alıyor aslında, onlara 
destek de veriyoruz ama onlara çıkış imkânı 
vermiyoruz. Dolayısıyla, dünyanın her tarafın-
da ummadığınız ülkelerde, Afrika’da bile uni-
corn (1 milyar dolar değerin üzerinde değere 
ulaşmış start-up) varken daha Türkiye’de yok. 
Start-up’larımız var, insanların teknik beceri-
leri var, teknoloji dünyanın her tarafında eşit 
olarak var. Bu aşamada öyle büyük reform-
lar yapmamız gerekmiyor. Elbette Türkiye’nin 
eğitim sistemini baştan aşağı değiştirmesi ge-
rekiyor. Ama eğitim sistemini ile bitmiyor. Bir 
taraftan onu tasarlarken, bir taraftan da zaten 
elimizde olan potansiyeli nasıl kullanacağı-
mızı düşünmemiz gerekiyor. Üniversitelerde 
eskiden siyasetle uğraşılırdı, şimdi gençler 
hocalarıyla beraber start-up kuruyorlar, şirket 
kuruyorlar. Bütün yüksek lisans programla-
rında, doktora programlarında gençler oturup 
bunlarla ilgileniyorlar ve son derece somut bir 
şekilde şirketlere güncel politika çözümleri 
üretiyorlar.

Türkiye’de sermaye piyasalarının start-up 
ekosistemi içerisinde ihmal edilmiş bir alan 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de bir ara-
yüz eksikliğimiz var. Bu gençlerle elindeki 
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para olanları bir araya getirecek bir arayüz 
eksikliğimiz var. Aynı zamanda onlara akıl da 
veremiyoruz. Kamunun da teknoloji transferi, 
teknoloji difüzyonu konularında daha yetkinlik 
kazanması gerekiyor. İki alanda sorun görü-
yorum. Birincisi kamudaki kapasite problemi, 
onu hızla düzeltmemiz gerekiyor, en azından 
her yerinde değil, bu konuyla ilgili, sanayi po-
litikası çerçevesinden. İkincisi de piyasada. 
Özellikle finansla piyasalarında bu teknoloji-
leri iyi bilen, insanlara yol gösterebilecek kişi-
lerin çalışmaya başlaması gerekiyor. 

DR. MAHFİ EĞİLMEZ:
Üç değerli konuşmacımız, konunun farklı yön-
lerinden bakıp birbirini bütünleyen bir konuş-
ma yaptılar. Çok teşekkür ediyorum üçüne 
de. Biz esasen geçtiğimiz dönemde iki kere 
çok önemli fırsat kaçırdık. Bunlardan birin-
cisi 2005-2008 arasıydı. Yani 2001 krizinden 

sonra 2005’te Avrupa Birliği ile müzakereye 
başlayınca, yılda 20 milyar dolar yabancı ser-
maye girdi ki Türkiye tarihinde görülmemiş bir 
rakamdır. Bu çok yapısal dönüşüm girme açı-
sından önemli bir fırsattı. Eğitim sorunu bizim 
30 yıldır çözeceğimiz bir sorun ve 30 yıl evvel 
başlasaydık şimdiye çözmüş olurduk. 2005-
2008 arasında, Türkiye’nin bütün göstergele-
rinin iyiye gittiği bir dönemdi, ancak yapısal 
reformlara girmedik ve çok büyük bir fırsat 
kaçırdık. 2010’dan sonra bir fırsat daha geçti 
elimize. Dünya’da müthiş bir likidite bolluğu 
vardı ve bize de geldi. Ancak, sermaye ola-
rak değil borç olarak ve/veya portföy yatırımı 
olarak geldi. Bu fırsatı da kaçırdık. Lüzumsuz 
siyasi itiş kakışlarla oyalandık, bir de öyle ka-
çırdık. Dolayısıyla bir kere daha böyle bir fırsat 
yakalarsak, artık bunu kaçırma lüksümüz yok. 
Çünkü hakikaten dünya bambaşka bir yere gi-
diyor. 
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DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Bundan 30 yıl önce, ABD’deki şirketlerin bi-
lançolarının %32’si maddi olmayan duran 
varlıklardan (fikri mülkiyet hakları, marka, 
patent); bugün özellikle teknoloji şirketle-
rinin etkisiyle şirket değerlerinin %84’ünün 
patent, fikri mülkiyet hakları ve marka gibi 
değerlerden oluşuyor. ABD’de Fortune 500 
listesinin 30 yıl önceki haliyle bugünü karşı-
laştırdığımızda, 30 yıl önceden bugüne ge-
len şirketlerin oranının %11 olduğunu, yani 
%89’unun bu listeden düştüğünü görüyoruz. 
Son 10 sene önce dünyanın en büyük 20 şir-
ketiyle bugünü karşılaştırdığımızda, yine çok 
büyük bir değişim olduğunu görüyoruz. Bunu 
yaratan girişimciler, teknoloji ve istihdam 
yaratıyorlar, yenilik yaratıyorlar, hayatımızı 
şekillendiriyorlar, yaptıkları yeniliklerle, ça-
lışmalarla ve çok büyük ticari değerler yara-
tıyorlar. 

Fikir aşamasında başlayanlar belki sadece 
50.000 dolara gibi bir küçük sermaye biriki-
miyle yola çıkıyorlar. Daha sonra fikirlerini ti-
carileştirecek kaynakları olmadığından, kamu 
fonlarına veya melek yatırımcılara başvuru-
yorlar. Onlar da genel olarak 50.000 dolarla 
500.000 dolar arasında bir sermayeyi bu gi-
rişimcilere fikirlerini hayata geçirebilmeleri 
için yatırıyorlar. Bu seviyenin üzerinde, yani 
500.000 dolarla 3 milyon dolar arasında bir 
boşluk var. Bu seviyeye girişim sermayesi 
fonları, yatırım ortaklıkları, meblağ nispeten 
küçük olduğu için çok ilgi göstermiyorlar. Bu-
rada bir girişimcinin işinde ileri gitmesi için 
oluşan sermaye eksiği var ve boşluk ölüm va-
disi olarak adlandırılıyor.  Yani, özellikle erken 
aşama yatırımlara girişim sermayesinin ilgisi 
varken, daha sonra şirket büyüdükçe girişim 
sermaye fonları, yatırım ortaklıkları ve özel 
sermaye fonları (private equity fund, venture 

PANEL 2: BÜYÜMEK İÇİN GİRİŞMEK GEREK
14 Kasım 2017
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capital) devreye giriyor.

Türkiye’de girişimlere yapılan yatırımların, 
daha çok erken aşama yatırımlara yoğunla-
şıyor. 2016 itibariyle 51 milyon dolarlık kısmı 
melek yatırımcı ve VC’lerden gelmiş. 39 mil-
yon dolar, biraz daha geç aşama şirketlere 
yapılmış (şirket birleşme satın almalar hariç). 
2017’nin 9 ayı itibariyle 57 milyon dolar, artı 
37 milyon dolar olarak bir rakam söz konusu. 
Gayrisafi milli hasılamızı düşündükçe cüzi ra-
kamlar kalıyor ama Avrupa’ya baktığımızda 
çok da kötü durumda olmadığını, en azından 
trendin yukarıya doğru olduğunu görüyoruz. 

Girişim sermayesi fonları veya özel sermaye 
fonları nereden kaynak buluyorlar diye bak-
tığımızda, özellikle girişim sermayesi yani 
venture capital tarafında önemli kısım kamu 
fonları, şirketlerin özel şirketlerin koyduğu 
sermayeler, varlıklı bireylerin yine bu fonlara 
aktardıkları paralar, fonların fonu ve aile ofis-
leri, yani varlıklı ailelerin birikimlerini yönet-
tikleri aile ofisi fonlarından buraya aktarıldığı-
nı görüyoruz. Aynı zamanda, özellikle fonların 
fonu ve emeklilik fonlarının özel sermaye fon-
larına önemli yatırım yaptığını görüyoruz. 

Yatırım yaptıktan belli bir süre sonra fonlar 
özellikle bunları büyütüp, kâr etmeye yönelik 
olarak çıkış yapıyorlar. Çıkışların önemli ölçü-
de, yatırım yapılan şirketin faaliyet gösterdiği 
endüstrideki bir başka şirkete, yani stratejik 
ortağa satış, başka bir girişim sermayesi fo-
nuna satış veya halka arzlar yoluyla yapıldığı-
nı görüyoruz. 

A. MURAT ÖZGEN:
İş Girişim Sermayesi olarak hedefimiz ihtiyacı 
olan KOBİ’lere sermaye olarak kaynak aktar-
mak. Yanı sıra, gerekiyorsa katma değer sağ-
lamaya da çalışıyoruz. Bugüne kadar 17 tane 
yatırım gerçekleştirdik. Bunun 11’inden satış 
yaptık. Bu 11 çıkışımızdan dolar bazında yüz-
de 26,5’luk bir yıllık bileşik getiri elde ettik. 

EBRU DORMAN:
Ben iki şapkayla oturuyorum burada. MV 
Holding CEO’su ve StartersHub Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak. MV Holding, Turkcell’in 

kurucu ortaklarından biri olarak, Türkiye’nin 
büyük girişimcilik hikâyesinden birine imza 
atmış bir kurum. Aynı zamanda KVK, Dost 
Enerji gibi kendi kurduğumuz ve hâlâ çok ba-
şarıyla devam eden girişimlerimiz var. Kendi 
bilançosundan yatırım yapan bir fonu da var 
MV Holding’in. MV Holding olarak, bu panelde 
de bulunan Earlybird ve Revo Capital’ın sınırlı 
sorumlu yatırımcısıyız. StartersHub’ın da hem 
yatırımcıyız hem de aktif olarak içinde rol alı-
yoruz. StartersHub da biraz önceki sıralama-
da ön tohum veya tohum öncesi diyeceğimiz 
aşamadan şirketlere yatırım yapan, bu esnada 
şirketlerle hızlanma programları kapsamında 
destek veren ve ardından da ek yatırım yapa-
rak ve diğer yatırımcılarla sendikasyon halin-
de onları VC’lerden fon alabilecek aşamaya 
kadar ilk evrelerde yanında olan bir yapıdır. 

CENK BAYRAKDAR:
Revo Capital, Hollanda merkezli bir erken aşa-
ma teknoloji venture capital, girişim sermaye-
si. Biz teknolojiyi kullanan erken aşamalı tek-
noloji şirketlerine yatırım yapıyoruz. Şu ana 
kadar 14 yatırımımız var, ağırlıklı B2B cloud 
yatırımları yapıyoruz, IOT (internet of things) 
gibi konularda yatırımlar yapıyoruz. Ticareti 
kolaylaştıran alanlarda, örneğin ödeme sis-
temlerine yatırım yapıyoruz. Reklam teknolo-
jileri ve perakende teknolojileri yatırım yaptı-
ğımız alanlar arasında.

Yatırım yapacağımız şirket öncelikle bu alan-
larda olacak ve ürünü çıkmış olacak, hatta 
birkaç müşteride de ürün denenmiş olacak. 
Ondan sonra bizim sağladığımız kaynaklar, 
yönlendirmeler ve network sayesinde de ürü-
nü çok hızlı büyütmeye çalışıyoruz. 

CEM SERTOĞLU:
Earlybird Lüksemburg’da kurulu 2014 se-
nesinde kurduğumuz bir bölgesel girişim 
sermayesi fonu. 150 milyon dolarlık kaynak 
yönetiyoruz ve Türkiye ve Doğu Avrupa’da fa-
aliyet gösteren ya da bu bölgede kökenlere 
sahip ama global bir ürünü satan şirketlere 
erken aşama şirketlere yatırım yapıyoruz. Ço-
ğunlukla yatırım yaptığımız şirketler, yatırım 
yaptığımız sırada zarar etmekte olan, hâlâ 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜME        59

ürünlerine yatırıma devam eden şirketler. 
Bizim için önemli olan ana kriter, bu şirketin 
ulaşabileceği büyüklük. Hedefi çok büyük olan 
şirketlerin finansman kaynağıyız. 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Genel olarak yaptığınız, sizlerin yönettiği fon-
ların girişimcilere, genel ekonomiye ne katkı-
sı var, ne sağlıyor bize? Ve Türkiye’deki genel 
tabloyu da dikkate alarak, bununla ilgili de 
tespitlerde bulunarak neler söylemek istersi-
niz? 

A. MURAT ÖZGEN:
Girişimcilik için bana göre üç tane unsur ge-
rekiyor. 

Öncelikle bu yönde kamu politikaları: Ser-
maye piyasalarına erişim, rekabet kurumu, 
patent hakları ya da fikri mülkiyet haklarının 
korunması, sonuçta kamu tarafından düzenle-
niyor ve bir girişimciyi koruyan altyapıyı oluş-
turuyor. 

İkincisi kurumsal altyapılar: Yani muhasebe 
standartlarınız, ticaret kanunlarımız. 

Üçüncü de belki de ülke olarak eksik olduğu-
muz kültürel altyapı. Çünkü bizler biliyorsu-
nuz başarısızlıklardan çok hoşlanmayan bir 
ülkeyiz. Hâlbuki yurtdışında örneğin Ameri-
ka’da ilk sordukları soru bir girişimciye, ha-
yatında nerede başarısız oldun, bunlardan ne 
öğrendin. Bizim de bir anlayış olarak bir deği-
şime bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

EBRU DORMAN:
Stanford Business School tarafından 2015’te 
yayınlanmış araştırma ABD ekonomisinin ge-
lişiminde özel sektör istihdamının büyüme-
sinde venture capital, yani girişim sermayesi 
fonlarından yatırım alarak hayata başlamış 
olan şirketlerin etkisini inceliyor. Sonuçlar 
2014 yılı itibariyle Amerikan borsasında kote 
olan tüm şirketlere baktıklarında, bunlar-
dan sayıca yüzde 17’si, piyasa değeri olarak 
da yüzde 21’i, toplam AR-GE harcamalarının 
yüzde 44’ü girişim sermayesi fonlaması al-
mış şirketlerden oluştuğunu gösteriyor. Bunu 
sektörlere ayırdıklarında ise yazılımla ilgili 

hizmetlerden oluşan sektörlere baktıklarında, 
yüzde 75’i girişim sermayesi almış şirketler. 
Elektronik ve bilgisayar imalatta yüzde 65, 
sağlık sektöründeyse yüzde 40. 1979 yılından 
bu yana kurulan, kote şirketlere baktıklarında 
o grup içinde girişim sermayesi fonu alarak 
yola çıkmış olanların oranına bakıldığında gi-
rişim sermayesinin payı sayıca yüzde 43, ça-
lışanların yüzde 38’i, piyasa değerinin yüzde 
57’si ve AR-GE harcamalarının yüzde 82’si. 
OECD üyeleri arasında ABD’de yapılan girişim 
sermayesi yatırımlarının payı yüzde 85. 

CENK BAYRAKDAR:
Bu rakamlara ek olarak bir konu da yaratılan 
iş gücü. ABD ekonomisinin son 25 yılına ba-
kıldığında, büyük şirketlerin yarattığı iş gücü, 
verimlilikler yok olmalarla birbirini götürüyor. 
Girişim sermayesi tarafından desteklenen 
yeni ekonomiler ise, ABD’deki bütün yeni iş-
leri yaratmış olarak gözüküyor. Bunun en bü-
yük örneklerini biz şu anda kendi fonumuzda 
bile görüyoruz. Yatırım yaptığımız 14 şirkette 
bu fon sayesinde binin üstünde kalifiye insan 
iş bulmuş durumda. Şirketler işgücü yaratır-
ken, diğer taraftan birçok kendini geliştirmiş 
insanın değişik fikirlerini hayata geçirmesi 
için de ortak bulabiliyor. 

CEM SERTOĞLU:
Türkiye’de şu anda girişimcilik çok özendirili-
yor. Aslında özendirilmesi gereken bu şirket-
lerin ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşabiliyor 
olmaları ve bu kaynak arz eğrisinde aralık-
ların olmamasını sağlamak. Çünkü bunlar 
bu şirketler için şirket yatırım aşamasınday-
sa, kaynak bittiği zaman şirket batıyor, erken 
satmak zorunda kalıyor, ya da ana fikrinden 
uzaklaşıp yan işlere kaymak zorunda kalıyor. 
Dünya çapında şirketlerimizin çıkması için bi-
zim bu panelde ortaya koyduğumuz sermaye-
nin burada olması ve bu pazara hizmet ediyor, 
bu pazara sermaye sağlıyor olması lazım. 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Girişim sermayesi sektörünün önünü tıkayan 
sorunlar neler? Sizin için sorun teşkil eden 
sektörün sorunlarından bahsedebilir misiniz?
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CEM SERTOĞLU:
Bizim gibi fonların yatırımcıları genellikle 
global kurumsal yatırımcılar, büyük varlık 
yönetim şirketleri. Bunların varlık dağılı-
mı stratejileri kapsamında, belli alanlara ilgi 
gösteriyorlar. Bunlar içinde maalesef Türkiye 
boyunda gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte 
olan pazarlara ayrılan bir girişim sermayesi 
alanı maalesef yok. O yüzden zaten çok kısıtlı 
kaynaktan sermaye alabiliyoruz. Türkiye’de 
devlet de bu konudaki çok doğru adımlarıyla 
bu havuz büyütülmeye çalışılıyor, fakat hâlâ 
deneme aşamasında, o yüzden özel serma-
yenin buraya çekilmesi mutlaka gerekli. Aile 
ofisleri biraz daha cesur, fakat Türkiye’deki 
kurumsal şirketlerin çekingenliği Türkiye’nin 
temel sorunu.

CENK BAYRAKDAR:
Fonlamada aldığımız fon kaynakları hep aynı. 
En kritik konulardan birisi Türkiye’yle ilgili 
en ufak bir sıkıntı olduğunda bütün bu fonlar 
Polonya’ya kayıyor. Bu nedenle, ülke içinde 
özellikle eski ekonominin liderlerinin, artık 
bu alana ilgi gösteriyor olması gerekiyor. 
Özellikle bankaların kendi kurdukları fonların, 
fonların fonu gibi davranıyor olması gerekli 
önemli. Böylelikle bütün sektörün inovasyo-
nuna birkaç tane fona yatırım yaparak çok ra-
hatlıkla hâkim olabilirler. 

Fonlama tarafında aslında ülkenin en büyük 
yatırımcısı devlet. 2014 rakamlarına göre TÜ-
BİTAK birçok start-up’a 450 milyon TL para 
yatırmış. KOSGEB yılda 350 milyon TL yatı-
rıyor. Bunlar her türlü girişim, ama teknoloji 
girişimi değil. Bunların daha değer yaratan, 
teknoloji destekli yatırımlara dönüşebilmesi 
için (özellikle TÜBİTAK’ın yaptığı yatırımların) 
iş modellerinin venture capitaller tarafın-
dan destekleniyor olması gerekli. Bir sonraki 
aşamaya baktığımızda, private equitylerin, 
hep eski sektörün, yani aile şirketlerinin bü-
yütülmesi ve bunların satılması işlerine ya da 
özelleştirme konularında odaklandığını gö-
rüyoruz. Private equity’lerin biraz artık Tür-
kiye’deki teknoloji şirketlerine inanmasının 
önemini vurgulamak istiyorum.

EBRU DORMAN:
Ben de bir melek yatırımcıyım hem Türkiye’de 
hem yurtdışında bireysel yatırımlarım var. 
Türkiye’de lisanslı yatırımcı sayısı gittikçe 
artıyor, ama maalesef aktif yatırımcı sayısı 
hâlâ çok az. Bir diğer engel kurumların satın 
alma kültürü. Yani bir start-up’ın hayatta kala-
bilmesi için hızlı büyümesi gerekiyor. Hızlı bü-
yümesi için hızlı satış yapabilmesi gerekiyor. 
Fakat maalesef Türkiye’deki büyük kurumla-
rın satın alma süreçleri hâlâ eski usullerle 
olduğu için, ani kararlarla start-up’ın gidişa-
tını değiştirebildikleri gibi, veremedikleri ve 
uzattıkları kararlarla da start-up’ın hayatını 
zorlaştırabiliyorlar. Benim buradaki çözüm 
önerim, şirket tepe yöneticilerinin, satın alma 
departmanlarından ve karar mekanizmasının 
içindeki yöneticilerden, bir start-up’tan satın 
alma yaptığım zaman, bunun baştan sonra ne 
kadar, kaç hafta, ay değil kaç haftada karar 
verebildim gibi anahtar performans göster-
gelerini de ölçmeye başlamaları. 

Biz 2,5 yıl önce StartersHub’ı kurduğumuz-
da biz İstanbul’u girişimcilik ekosisteminin 
bölgesel merkezi yapmak istiyoruz iddiayla 
yola çıktık. Yani sadece Türkiye’den değil, tüm 
bölge ülkelerden en ümit verici girişimcilerin 
İstanbul’a gelip burada kaslarını güçlendirip, 
ondan sonra globale açılmasını hayal ediyoruz 
dedik. Fakat bu konuda da birtakım engeller 
var önümüzde. Bir tanesi girişimci vizesi. 
Fransa’da yakın zamanda bu konuda ciddi atı-
lımlar oldu. Diğer taraftan GSYO, GSYF’ler şu 
anda sadece Türkiye’de kurulu AŞ’lere yatı-
rım yapabiliyorlar. Bence esneklik sağlanma-
lı, sadece Türk girişimcilerle sınırlı kalmayıp 
daha geniş bir havuza erişmemiz gerekir. Bu 
da Türk girişimcilerin kalitesini artırır, daha 
geniş bir havuzda olması ekosistemi geliştirir.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Özellikle çıkış noktasında ve halka arzla ilgili 
olarak neler söylemek istersiniz?

A. MURAT ÖZGEN:
Para var mı, kesinlikle var. Şu an üç Türkiye 
fon yöneticilerinin elinde 2,5 milyar dolar para 
var. Yönetici başına ortalama 800 milyon do-
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lar yatırım başına ortalama 80 milyon dolarlık 
demektir. Ancak, Türkiye’nin 500. şirketinin 80 
milyon cirosu varsa, 80 milyon dolar yatırımı 
nereye koyacaksın. Bir uyumsuzluk var, yani 
arzla talep arasında ve büyük bir problem. 

Sorun, bu kaynakların early stage dediğimiz 
yerlere akmaması. Yurtdışında girişimci fir-
ma değerinden bahsediyor, algoritmalardan 
bahsediyor, satış kanallarından bahsediyor, iş 
planından bahsediyor. Türkiye’de ise size ge-
len adam üç sayfa bir şey anlatamıyor. İlk ola-
rak girişimcilerin ne istediğiyle ilgili bir sorun 
var. İkinci olarak, venture capital modelinde 
arka arkaya takip eden yatırımlar gerekiyor, 
çünkü bunlar sermayeyle fonladıkları için o 
para bittiği zaman arkasından ikinci, üçüncü, 
dördüncü fon bulmak, arka arkaya bu paraları 
koymak gerekiyor. Üçüncüsü, Hazine Müste-
şarlığı fonların fonunu kurdu bizlere para koy-
mak için. Fakat TGIF Lüksemburg’da kuruldu. 
İş Girişim olarak gittiğimizde, sen Türkiye’de 
kurumuşsun ama biz Türkiye’deki kanunlar 
altında kurmayacağız, Lüksemburg’da kurar-
san yaparsın deniliyor. Kendi paramızı Lük-
semburg’a götürüp tekrar buraya almak zo-
rundayız. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. 

Biz biraz daha klasik sektörlere giriyoruz ama 
ucundan da teknolojiye yatırıyoruz, data cen-
ter’a, e-commerce’e girdik. Bizim istihdamla-
rımız, %55 artarak 25 bin kişiye geldi. Cine-
mars’a baktığınız zaman üç yılda cirosu 9 kat, 
operasyonel kârlılığı 19 kat, pazar payı 5,5 kat 
artarak beşincilikten birinciliğe geldi. İstihda-
mı da 70 kişiden 414 kişiye oldu. Sadece para-
sal değil, ülkeye vergi olarak, istihdam olarak 
da çok değerli bir katma değer yaratılıyor. 

Bu nedenle kamu otoritelerinin global model-
lerle de düzenlemeleri uyumlu hale getirmesi 
gerekiyor.

Özel sermaye tarafında 112 tane çıkış var. 
Bunların sadece %10’u halka arzla gerçekleş-
ti. Çünkü KOBİ’lerin halka açılması çok kolay 
değil. İş Girişim’in 11 çıkışının, 5’i stratejik or-
tağa, 4’ü kurucu ortağa geri, 2’si başka fonlara 
satılmıştır. Bunlara halka arzı modelini de ek-
lediğimiz zaman bütün sistem tamamlanmış 
olacak.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Başarı hikâyeleriyle ilgili böyle ne ilginç payla-
şabilirsiniz bütün konuklarımızla? 

CEM SERTOĞLU:
Biz Yemeksepeti’nin ilk yatırımcı grubunday-
dık. Yemeksepeti, 600 milyon dolara yakın bir 
bedelle bir Alman şirkete satıldı. Daha sonra 
Alman şirketi halka arz edildi, Delivery Hero. 
Bugün yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde bir 
piyasa değeriyle işlem görüyor. Eğer rakam-
larına bakarsanız, şirketin aslında neredeyse 
üçte birlik kısmının Yemeksepeti olduğunu gö-
rürsünüz. Yemeksepeti 600 milyon dolara ya-
kın bir bedelle görülmemiş bir başarıyla bir 
çıkış yaptı. Şimdi global piyasalar o boyutta 
bir işi üç aşağı beş yukarı 1,5-2 milyar dolar 
değerinde değerlendiriyor. Türkiye’deki giri-
şim sermayesi eksikliğinin Türkiye’ye bedeli 
bence bu. Delivery Hero Yemeksepeti’ni alaca-
ğına, belki Yemeksepeti Delivery Hero’yu alıp 
bugün Yemeksepeti markasıyla bir global şir-
ket olabilirdi. 

CENK BAYRAKDAR:
Sektörün lider e-fatura şirketi, bu ay sonu in-
şallah çok büyük bir kuruluştan aldığı kaynak-
la birlikte sektörü konsolide ediyor. Sizlerin de 
desteğiyle önümüzdeki yıl ya da 2019 başında 
halka açılması için ilerliyoruz. Bu da aslında 
bir start-up’ın nasıl halka açma yolunu teker 
teker aşamalarından geçerek Türkiye’de oluş-
tuğunun güzel bir örneği olacak inşallah.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Son dönemde sivil toplum kuruluşları girişim-
cilik, girişim sermayesini destekleme yönün-
den gerçekten pozitif bir ivme var. Kamuda da 
bunu görüyoruz. Hem istihdam hem teknoloji, 
ikisinin kamu politika yapıcılar destekliyorlar. 
Biz Borsa İstanbul tarafında girişimcilik eko-
sisteminin gelişmesine yönelik özel pazarı 
kurduk, şimdi bir finansal teknolojilere yatırım 
yapmak üzere küçük bir girişim sermayesi ya-
tırım fonu biz de oluşturuyoruz. 



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), merkezi saklama 
hizmetlerini en etkin şekilde ve en az maliyetle 

paydaşlarına sunan, inovatif katma değerli 
projeler ile ülkemize katkı sağlayan, ürün ve 
hizmet yelpazesini sürekli geliştiren, “AR-GE 

Merkezi” lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak 
ürettiği yazılım ve uygulamaları yurt dışına ihraç 

eden bir merkezi saklama kuruluşudur.

www.mkk.com.tr
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PROF. DR. GÜLER ARAS:
Artık şirketlerin temel hedefi tek başına or-
taklarına mal ettikleri ya da ulaşmak istedik-
leri karlılık hedeflerinin ötesine geçmiştir. 

İş fonksiyonlarının neleri etkilediğine, bu ka-
rarların nasıl verildiğini, bu süreçlerin nasıl 
işlediğine bakmaktayız. Bu süreçler sonunda 
şirketin elde ettiği, kar, fayda, büyüme sonuç-
larının, sorumlu bir şekilde elde edilip edilme-
diğine bakıyoruz. Şirketler arasında, sorumlu 
gelir yaratma yükümlülüklerinin giderek art-
tığını biliyoruz. Bir şirket herhangi bir faaliyet 
gösterirken, o faaliyetin çevreye kalıcı etkileri 
olabiliyor. Şirketlerin açıkladıkları bilgilerin 

içerisinde sadece finansal raporlarda yer alan 
bilgilerin yanında, çevreyi nasıl etkilediği, in-
san kaynakları arasında nasıl değer yarattığı 
gibi konulara da raporlarında yer vermesi ge-
rekiyor. Ekonomik birimlerin tek tek sağlıklı 
işlemesi ve sorumlu gelir yaratması, sistemin 
sağlıklı işlemesine ve istikrarına, bu da ekono-
mik gelişmeye kalkınmaya ve refahın artışına 
önemli etkiler yaratıyor. 

Bu oturumun konusu, mikrodan başlayıp 
makroya kadar bizim davranışlarımızın, ka-
rarlarımızın bütün ekonomiyi ve ülke refahını 
ve toplumu nasıl etkileyebildiğini paylaşmak-
tır. Oturumun ana konuşmacısı olan Richard 

PANEL 3: SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS, 
ENTEGRE RAPORLAMA VE SERMAYE 
PİYASALARI
14 Kasım 2017
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Howitt, Uluslararası Entegre Raporlama Kon-
seyinin CEO’su ve dünyadaki entegre raporla-
ma inisiyatifinin geliştirilmesi amacıyla faali-
yetlerini sürdürüyor. 

RICHARD HOWITT:
Mevcut finansal raporlama sistemi çok fazla 
fiziksel varlıklara dayanıyor ve fiziksel var-
lıklar şirketlerin tam değerini yansıtmıyor. Bu 
nedenle entegre raporlamaya ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Fiziksel varlıklara dayalı bir raporlama yap-
mak, şirketin geriye bakmasına neden olmak-
tadır, böyle olunca dünyadaki değişimin tem-
posunu algılamak ve şirketin kendisini nasıl 
konumlandıracağını anlamak mümkün olmu-
yor. Kısa dönemli ve bağlantısız düşünme an-
layışı ve riskin farklı bir kesime transfer edil-
mesi sonrasında riskin şirkete dönmeyeceği 
anlayışının, küresel finans krizi sonrasında 
tamamen yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerle 
birlikte, bankacılık sektörü günümüzde daha 
sağlıklı yapıdadır. 

Ancak, Türkiye’de şirketler kesiminin borcu-
nun son 20 yıla göre üç misli yükseldiğini, GS-
YH’ye oranının %18 olduğunu görüyoruz. Bu 
oran son 20 yılda genellikle %6 civarındaydı. 
IMF 2008’de %5’lik büyüme görüyordu. Ancak 
ülke ekonomisi o yılda %15 küçüldü. Yani, dün-
yanın geri kalanında neler olduğunu ve bunun 
sonuçlarını öngöremediğimiz durumda, bütün 
projeksiyonlarımız yanlış olabilir. 

Ekonomik büyümeyi destekleyen en önem-
li faktör, orta sınıfın büyümesidir. Tüketimin 
canlanması, işgücüne katılmanın artması 
uluslararası büyüme ve ekonomik büyümeyle 
ilişkilidir. Karayolu, demiryolu, telekomüni-
kasyon ve geniş bant internet gibi küresel alt-
yapı yatırımları için Dünya Bankası 500 milyar 
dolara ihtiyaç duymaktadır. Bu yatırımların 
başarıya ulaşması için uzun vadede yatırımcı 
güveninin tesis edilmesi gerekmektedir. Bu-
nun için sürdürülebilir bir finansal sistem ku-
rulmalıdır. Entegre raporlama, sürdürülebilir 
finansal sistemin kurulması için uzun dönemli 
öngörülerin yapılabilmesi için gereklidir. 

İklim değişikliği, çevresel etkilerin yanında 
şirketler ve pazarlar için de bir problemdir. 
İngiltere Merkez Bankası’nda finansal istik-
rar kurulu, şirketlerin finansal raporlarında 
iklim değişikliğinin şirket faaliyetlerine olan 
etkilerini de yansıtmasını istemektedir. Erns-
t&Young tarafından yapılan çalışma, kurumsal 
yatırımcıların %89’unun entegre raporlamayı 
benimseyen şirketlere yatırım yapmayı tercih 
ettiğini gösteriyor. Entegre raporlamayı be-
nimseyen şirketlerin daha uzun vadeli bir ya-
tırımcı tabanına sahip olduğunu, daha yüksek 
piyasa değerine ulaştığını ve sermaye maliye-
tinin düştüğünü gösteriyor. 

Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri olmak istiyorsa, şirketlerinin global 
şirketler olması ve uluslararası standartlarla 
uyumlu olarak raporlama yapması gereki-
yor. Küresel yatırımcıları Türkiye’ye çekecek 
adımlardan biri, entegre raporlamayı benim-
seyen şirketlerin artırılması olmalıdır. Şirket-
ler, yatırımcılar ve düzenleyici otorite için bu 
yeni fikirlerin benimsenmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. 

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Şirketlerin paylaştıkları bilgilerin daha uzun 
vadeli iletişim ve ilişki kuracak temelde ol-
ması gerekiyor. Bu sayede tüm paydaşların 
şirketlere güvenmesi sağlanabilir. Bu güvenin 
sağlanması için bilginin zamanında doğru bir 
şekilde sağlanması ve asimetrik bilgi sorunu-
nun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunu sağ-
layabildiğimiz ölçüde zaten yatırımcı da diğer 
paydaşlar da şirketle ilişkisini daha uzun sü-
reli olarak devam ettiriyor. Sermaye piyasa-
mızın gelişmesiyle alakalı temel sorunları-
mızın başında, kısa vadeli hedeflerle yatırım 
yapılıyor olması gelmektedir. 

Şirketlerin sermaye piyasası yoluyla fon sağ-
lamasına elverişli ortam yaratmak için, yatı-
rımcıların daha uzun vadeli yatırım yapması 
için entegre raporlamanın katkısı olabileceği-
ni Borsa İstanbul düşünüyor mu?

DR. ŞENOL DUMAN:
Entegre raporlama perspektifi bizlere yeni 
bir çığır açıyor. Geçmişi bugünde, gelecekle 
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beraber yaşamamız gerekiyor. Yani yarını iyi 
okuyabilmemiz için bugünü iyi kavramsal-
laştırmamız gerekiyor. Bu kavramlardan en 
önemlisi, tecrübedir. Ülkemizde işletmele-
rin çok büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden oluşuyor. Bu şirketlerin sahip 
olduğu, tecrübenin raporlanarak geçmişten 
geleceğe aktarılması gerekiyor. Bu tecrübenin 
geçmişten geleceğe aktarılamadığı ortamda 
kurulan işletmeler, üçüncü nesle kadar varlı-
ğını sürdüremiyor. Bir diğer kavram ise, itibar 
olarak adlandırılabilir. Entegre raporlamanın 
şirketlerin itibar yönetimi açısından önemli ol-
duğu yaklaşımını benimsemekteyim. En ufak 
bir gelişme, şirketlerin faaliyetlerini şiddetle 
etkileyebilir. Bu nedenle, bugün bizim siste-
mimizi entegre raporlama üzerine bugüne iyi 
kurguluyor olmamız gerekiyor. 

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Kısaca söylemek isterim ki, entegre raporla-
mayla birlikte aslında paylaşılan bilginin kısa, 
öz, anlamlı ve karar vermeye temel oluştu-
racak nitelikte bilgi olmasını amaçlıyoruz. Bu 
raporlama düzeni, sadece şirketin mevcut 
ve geçmiş bilgilerini değil, aynı zamanda ge-
lecek stratejilerini de açıklıyor. Bu sebeple 
de, entegre raporlamanın yatırımcının karar 
vermesine yardımcı olacak en rafine bilgiyi 
sunmasını amaçlıyoruz. Entegre raporlama, 
raporlama kararının verilişinden, sürecin yö-
netilmesine kadar çok önemli bir karar ve çok 
ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. 

Çiğdem Hanım’a sormak istiyorum, ilk tecrü-
be ettiğiniz aşamada karar sürecinizi nasıl yö-
nettiğinizi ve aslında ne bulduğunuzu sonuçta, 
nasıl etkilendiğinizi, yani raporlamadan ne 
öğrendiniz.

ÇİĞDEM İÇEL:
TSKB olarak kalkınma ve yatırım bankasıyız 
ve statü gereği mevduat kabul edemiyoruz. 
O nedenle bütün faaliyetlerimizi yurtdışından 
sağladığımız fonlarla finanse ediyoruz. Kredi-
törlerle ilişkiler bu nedenle bizim için hayati 
önem taşıyor. Kreditörlerimiz, Dünya Banka-
sı, Avrupa Yatırım Bankası, Japon Kalkınma 
Bankası gibi kurumlardır. Bunun dışında da 

Eurobond gibi sermaye piyasası ürünleri ihraç 
ettiğimiz yatırımcı tabanımız var. 

Daha önceleri, faaliyet raporlarımızı kredi-
törlere göstererek ne denli güçlü finansal 
sonuçlara ulaştığımızı sunmaya çabalardık. 
Ancak kreditörlerden gelen geri bildirimlerin, 
finansal sonuçların ötesinde çıktıları ölçmeye 
yönelik olduğunu gördük. Kreditörler, kredi 
analistleri ve yatırımcılarımızla iletişimimiz 
doğrultusunda entegre raporlama metodu 
hakkında bilgi sahibi olduk. Daha sonra TS-
KB’nin iştiraklerinden biri olan Escarus ile 
birlikte bir çalışma yürüttüğümüzde, eğer bu 
raporlama metoduna geçersek, tüm paydaş-
larımıza daha tatmin edici bir takım bilgileri 
sunabileceğimizi gördük. Entegre rapor ça-
lışmaları sırasında elde ettiğimiz kazanım-
lar arasında stratejilerimizi, hedeflerimizi ve 
iş modelimizi gözden geçirmek oldu. Bunları 
yaparken, banka içinde ortak çalışmalar yürü-
terek, banka çalışanlarımızın hepsinin sürece 
katılımını amaçladık. Onların süreç hakkındaki 
bilgi seviyelerini artırdık. Sonuçta ilk entegre 
raporumuzu çıkardık. Entegre raporumuzda 
hedeflediğimiz şey, stratejimizi, hedeflerimi-
zi, iş modelimizi ve bu iş modeline giderken 
ve bizim şu anda elimizde olan sadece finan-
sal sermayemizi değil, insan kaynağı, sosyal 
sermayemiz, fikri sermayemiz, ürettiklerimiz 
gibi diğer sermaye unsurlarımızı da nasıl yö-
nettiğimizi ve onları nereye götüreceğimizi 
anlatmaya çabaladık. Entegre raporlamayla 
birlikte tüm paydaşlarımıza rahatlıkla ilete-
bileceğimiz bir rehberimiz olduğuna inanıyo-
rum.

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Entegre raporun hazırlanabilmesi için, bir şir-
ketin kendini ifade edebileceği gerekli bilgile-
rin ve uygulamaların, stratejilerin, iş planının 
halihazırda doğru bir şekilde var olması gere-
kiyor. 

Buradan Ebru Hanıma geçeceğim. Siz nasıl bir 
ilişki kuruyorsunuz, sürdürülebilir finansla ve 
finans ve raporlama arasında?

EBRU DİLDAR EDİN:
Entegre raporlamayı, iklim değişikliği, nüfus 
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artışı, dijitalleşme gibi küresel trendleri kendi 
iş modelimize ve iş süreçlerine entegre ede-
rek, riskleri daha iyi yönetmemizi ve fırsatla-
rı daha iyi yakalamamızı sağlayacak bir araç 
olarak görüyorum. Özellikle büyük kurumlara 
geldiğiniz zaman, bir silo yaklaşımı vardır, her-
kes kendi hedefinden sorumludur, onun para-
lelinde çalışırlar. Entegre raporlamanın güzel-
liği, birçok farklı tarafı aynı hedef için bir araya 
getirme imkânı sağlıyor. Aslında sürdürülebi-
lirlik raporunda da bunu yapıyorduk ama bunu 
çok daha kapsamlı yapıyor olacağız.  S&P 500 
şirketlerine yönelik olarak yapılan araştırma-
da, 1975 senesinde şirket değerlerinin yüzde 
83’ünün maddi varlıklardan oluştuğu, bugün 
ise bu oranın %16’lar olduğu görülüyor. Artık 
maddi değerin yanı sıra, diğer fikri serma-
yelerimiz de önem kazanmaya başladı. Biz 
bir dijital bankacılık yaparken orada sadece 
ürün sunmak için o bizim için bir kanal değil, 
o teknolojide yarattığımız değer, bizim kendi 
değerimize katkı sağlıyor. Riskleri yönetme-
den bahsederken, evet tüm süreçlerde önü-
müzdeki dönemki etkileri hesaplara katıyor 
olmamız lazım. Örneğin bir krediyi verirken 
sadece iklim etkisinde sağlanan hammadde 
bile önümüzdeki dönemde sağlanabilecek 
mi, bunun maliyeti bu seviyelerde olabilecek 
mi, rekabette nasıl olacak, yarın öbür gün bu 
şirket değeri devam ettirebilecek kapasiteye 
sahip mi, onların hepsini de sorguluyor olaca-
ğız. Entegre raporlamayla birlikte, bunu sor-
gulayabileceğimiz bir altyapı oluştu. Kendini, 
yaptıklarını özümsemiş, bunu hikâyeye en iyi 
şekilde dökebilen şirketler aslında burada en 
iyi raporu çıkaran şirketler olacak. 

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Entegre raporlamayla birlikte finansal olma-
yan bilgilerin paylaşılıyor olması, sermaye pi-
yasalarının gelişimi açısından ne tür katkılar 
sağlıyor, neler sağlamasını bekliyoruz?

MAGGIE MACGHEE:
Entegre raporlamanın sermaye piyasaları açı-
sından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 
raporlama sistemiyle birlikte, hem finansal 
hem de finansal olmayan veri setlerini der-

leyerek, daha bütüncül, daha geleceğe bakan 
bir perspektif ortaya koyabilmek mümkündür. 
Bir diğer yandan bu raporların paydaşların 
ihtiyaç duyduğu özet bilgiyi sunması gereki-
yor. Entegre raporlama standart bir egzersiz 
ya da çalışma değildir, bir süreç ve hatta bir 
yolculuktur. Şirketler entegre raporlamayı 
kabul ederken, uyarlarken, buna yatırım yap-
maları gerektiğini görüyorlar, zaman aldığını 
görüyorlar. Bu kapsamda şirketlerin büyük bir 
çaba içerisinde olması gerekiyor.

RICHARD HOWITT:
Entegre raporlama sürecine başlamak iste-
yenler için, ilk etapta yararlanacağı bilgileri 
sunmaktayız. ACCA’nın internet adresinde en-
tegre raporların nasıl hazırlanacağına yöne-
lik bir doküman mevcut. Türk şirketlerine bu 
veri tabanını iyi uygulamaların neler olduğunu 
görmeleri adına kullanmalarını tavsiye edi-
yorum. Önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren 
entegre raporlama alanında Türkiye’de eğitim 
sunuyor olacağız.

DR. ŞENOL DUMAN:
Biz çok sayıda şirketin entegre raporlama 
yapmasını istiyoruz. Ne kadar şeffaf olursak, 
dünyanın her bir yanından daha fazla yatırım 
çekmemiz mümkün olabilir.

ÇİĞDEM İÇEL:
Raporun paydaşlarla olan iletişimi, firmanın 
kendisini anlatması çok kıymetli kazanımlar. 
Ama ikinci düzeyde en fazla önem verdiğim 
konu, raporun hazırlanma sürecinin olabildi-
ğince çalışanlar tarafından sahiplenmesi ve 
tabana yayılması.

EBRU DİLDAR EDİN:
Bankacılık sektörü için entegre raporlamanın 
yapılmasında zorlayıcı olanın regülasyonlar 
olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere, bir-
takım regülasyonlara daha fazla uyum sağ-
lamak üzere daha sık raporlama yapmamız 
gerekiyor. Detaylı olarak rapor hazırlamak 
durumunda olduğumuz için, entegre raporla-
mada ihtiyacımız olan yalın ve sade anlatımın 
ötesine geçmek durumunda kalmaktayız. Bir 
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de zamanlama konuları. Bunları ya raporu iki-
ye bölerek veya ekini yaparak onları aşmaya 
çalışıyoruz ama bu konuda biraz zorlanıyor 
olacağız.

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Maggie, muhasebe profesyonellerinin meslek 
örgütünün içerisinde yöneticisin. Bu meslek 
sahipleri bu konuya nasıl hazırlanmalı, şir-
ketlerin içerisindeki CFO’lar, muhasebe pro-
fesyonelleri bu konuyla ilgili neler yapmaları 
gerekiyor?

MAGGIE MACGHEE:
Muhasebe profesyonelleri entegre raporla-
manın gelecekteki çalışmalara değer kataca-
ğını görmelidir. Bu raporlama düzeninin ser-
mayeye erişimi kolaylaştıracağı hususunun 
yanında, iyi bir şirket kararı olduğunun da bi-
lincinde olmak gerekiyor.

SORU:
Entegre raporlamanın borsa işlem hacminin 
artmasını sağlayacağını değerlendiriyor mu-
sunuz? Entegre raporlama yapacağı yönünde 
bir taahhütte bulunan bir şirket, bu taahhüdü-
nü yerine getirmezse bir yaptırımla karşılaşa-
cak mı?

PROF. DR. GÜLER ARAS:
İkinci soruya ben cevap vereyim izninizle. En-
tegre raporlamanın yapılmaması durumunda, 
en büyük kayıp şirketin itibar kaybı olacaktır. 
En büyük yaptırım paydaşlardan gelecek, eğer 
bir şirket taahhüdünü yerine getirmezse, o 
şirketle iletişimini bir kere kurmuş olacaktır. 
IRC nezdinde de regülatör nezdinde de açıkla-
nan bilginin doğruluğunu test edecek, denet-
leyecek, garanti altına alacak bazı sistemler 
geliştirilmeye çalışılıyor. Fakat beş sene sonra 
ne yapacağı konusunda şirketin gerçekleşti-
remeyeceği bilgileri vermesi ya da gerçeküstü 
tahminler yapmasının sonucunda en önemli 
cezayı bence bütün paydaşlar verecektir diye 
düşünüyorum. 

DR. ŞENOL DUMAN:
Şu anda zaten yatırımcılar gerek bireysel ge-

rek kurumsal yatırımcılar, şirketlerin içerisin-
deki bulundukları süreçleri geçmiş verilere 
de dayanarak, şirketlerin pozisyonlarını ince-
leyerek yatırım tercihlerini belirliyorlar. Daha 
çok bilgi ışığında borsamızın derinliğinin geli-
şeceğini değerlendiriyorum.

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Ben sizlere, değerli konuşmacılarımıza, pane-
listlerimize çok çok teşekkür ediyorum. 
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ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Bu panel boyunca doğrudan yabancı yatırımın 
Türkiye’nin ekonomisine, ekonomik kalkınma-
sına olan katkısını değerlendirecek, Türkiye’ye 
doğrudan yatırım yapan uluslararası yatırım-
cıların motivasyonları, beklentilerini, masaya 
yatıracağız. 

Panele geçmeden önce YASED olarak fikirleri-
mizi paylaşmak isterim. Yaptırdığımız yeni bir 
çalışmaya göre Türkiye’de yapılan doğrudan 
yabancı yatırımların geçtiğimiz 10 sene içeri-
sinde, 84 milyar dolarlık bir katkı sağladığını 
görüyoruz. Bu katkı geçtiğimiz 10 yılın gayri-
safi yurtiçi hasılasının yüzde 10’u ve yıllık gay-
risafi yurtiçi hasıla büyümesinin yüzde 19’u. 
Yabancı yatırımlar geçtiğimiz 10 sene boyunca 
istihdam artışının yüzde 36’sını teşkil etmiş, 2 
milyon kişi için istihdam fırsatı oluşturmuştur. 
Rakamlar uluslararası yatırımların, doğrudan 

yabancı yatırımların önemi hakikaten çok bü-
yük olduğunu ortaya koyuyor. 

Yurtdışı ziyaretlerimiz esnasında ya da yurtiçi 
ziyaretlerimizde hep neden yatırımcı Türki-
ye’ye gelsin gibi sorular geliyor. Diyoruz ki tu-
tarlı iktisadi politikalar ve katı bir mali disiplin 
sayesinde Türkiye’nin finansal sektörü rüştü-
nü ispat etmiştir, direncini ispat etmiştir. Tür-
kiye çok güçlü ve maliyet etkin bir başlangıç 
noktası. Doğu - Batı arasında, Güney - Kuzey 
arasında bir köprü gibi, dolayısıyla 1,5 milyar 
müşteriye Avrupa’da, Avrasya’da, Ortadoğu’da 
ve Kuzey Afrika’da ulaşabiliyorsunuz Türkiye 
vasıtasıyla. Dinamik, çok kültürlü, eğitimli ve 
motivasyonu çok yüksek bir genç nüfusumuz 
var. Ülkemiz siyasi, iktisadi, coğrafi, kültürel 
ve sosyal farklı görüşleri harmanlayan bir 
kavşak. Bu stratejik lokasyon sayesinde bura-
da olan şirketler, Türkiye’nin etrafındaki ülke-

PANEL 4: BÜYÜMEK İÇİN KAYNAK GEREK: 
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

14 Kasım 2017
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lere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. 

Oturumda paneldeki katılımcılarımızın görüş-
lerini iki turda alacağız. İlk turda konuşmacıla-
rımızın genel bir bakış bize sunmalarını iste-
yeceğiz, yatırım ortamını değerlendirmelerini 
rica edeceğiz. İkinci turda da Türkiye’nin ko-
numlandırılması ve potansiyeliyle ilgili görüş-
lerini alacağız. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Her şeyden önce Türkiye’nin konumu, iş gücü 
piyasasının özellikleri, elverişli demogra-
fik göstergeler ve yapılmış olan reformlar, 
devletin bakışı ve genel olarak yatırım iklimi 
doğrudan yabancı yatırımı desteklemektedir. 
Teşvikler, AR-GE ekosistemi, vs. birçok şeyden 
bahsedebilirim. Son derece çeşitlendirilmiş 
bir ekonomide farklı sanayi alanlarında birçok 
fırsat var. Ekonomimiz hızlı bir şekilde büyü-
yor. Büyüme dinamiklerine bakacak olursak, 
Türk ekonomisinin aslında güçlü bir iç piyasa-
ya sahip olduğunu görüyoruz. Özel sektör son 
derece girişimci, yabancı yatırım söz konusu 
ve tabi ki ihracat fırsatları da var. Ekonomik 
kalkınmaya istinaden sosyal ve ekonomik ko-
şullar toplumda kayda değer manada değişti, 
orta sınıf çok büyüdü. İç piyasadaki büyüme 
sadece İstanbul’la da sınırlı değil, Türkiye’de 
1 milyondan fazla nüfusu olan 20’den fazla 
kentsel merkez var. 

Sadece iç piyasa değil, aynı zamanda bölgesel 
piyasa da çok önemli. AB ile gümrük birliği, 27 
ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor. 
Türkiye’nin nüfusu 80 milyon fakat neredeyse 
toplamda 1 milyar kişiye Türkiye vasıtasıy-
la ulaşabiliyorsunuz. Avrupa’ya, gelişmekte 
olan piyasalara, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya, 
Orta Asya’ya ulaşabiliyorsunuz. 240’tan fazla 
destinasyona, 110’dan fazla ülkeye Türk Hava 
Yolları vasıtasıyla uçabiliyorsunuz. İşte bu 
yüzden birçok çok uluslu şirket Türkiye’ye ge-
liyor ve Türkiye’yi bir üretim üssü, operasyon-
ları için bir bölge merkezi olarak kullanıyor. 

Nüfusun yarısı 30 yaşın altında, bu da tabi ki 
yatırım için çok elverişli. Bu genç nüfusun de-
vam edeceğini, tabi ki 20-30 yıl daha devam 
edeceğini söyleyebiliriz. Nitelikli iş gücü de, 

doğrudan yabancı yatırımı çeken önemli bir 
husus. 

Reform ajandası da çok önemli. Uzun süredir 
bu reformları devam ettiriyoruz, kapsamlı bir 
reform paketini 2000’lerin başından bu yana 
hayata geçirdik. Fikri mülkiyet kanunu gibi ya 
da yine iş gücü kanunlarında yapılan düzenle-
meler bu reformlara örnek verilebilir. 

Yatırım mevzuatı açısından Türkiye’nin son 
derece liberal, açık bir ülke olduğunu da söy-
lememiz gerekiyor. Türkiye’de yatırım yap-
tığınız zaman bir Türk firması gibi muamele 
görüyorsunuz, bütün fırsatlardan yararlana-
biliyorsunuz. Onun dışında çifte vergilendirme 
bir sorun teşkil etmiyor. Özellikle üretimde, 
istihdamda, AR-GE’de, farklı avantajlarla da 
teşviklerle de karşılaşıyorsunuz. Yatırımcılar 
arzu ettikleri teşvik paketlerinden istifade 
edebiliyorlar. 

AR-GE ekosistemi özellikle yüksek teknolo-
jili üretim odaklandığımız alanlardan bir ta-
nesi. Birçok çokuluslu şirket artık AR-GE faa-
liyetlerini Türkiye’de gerçekleştiriyor. 

Türkiye’nin birçok farklı sektörde çok ciddi 
bir küresel rekabet avantajı var. Otomotiv 
sektöründe 14. en büyük üreticiyiz, elektrikli 
cihazlar, savunma, enerji, finansal hizmetler 
ve gıda -içecek ve pek çok farklı sektörde Tür-
kiye büyük bir avantajı elinde tutuyor. 

Son 14 yıllık rakamlara bakacak olursak, 180 
milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım, ya-
pıldı. 2000’lerin başında 6 bin kadar yabancı 
firma varken, şimdi 50 binden fazla yabancı 
firma Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 2017 se-
nesinde de Türkiye’ye olan güvenin devam et-
tiğini görüyoruz. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Zafer Bey geçtiğimiz birkaç sene içerisinde 
Türkiye’de birçok farklı sektöre, özellikle sağ-
lık ve havalimanı sektörüne yatırım yaptınız. 
Bizimle paylaşabilir misiniz, ne düşünüyor-
sunuz acaba, bu yatırımlar, bu kararlar, bu 
yatırım kararları nasıl verildi? Grubunuzun 
ne gibi beklentileri var, bu yatırım fırsatlarını 
değerlendirmeye karar vermeden nelere ba-
kıyorsunuz?
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ZAFER SÖNMEZ:
Khazanah, yılda 3-4 bin tane teklife bakıyor, 
bunlardan sadece 100 tanesi onaylanıyor, 20-
30 tanesi bir anlaşmayla sonuçlanıyor. Biz Gü-
ney Amerika dışında, dünyanın geri kalan her 
yerinde çalışıyoruz. 

Türkiye’de çok ciddi bir birikim ve tasarruf 
problemi var ve bu zinciri artık gerçekten kır-
mamız gerekiyor. Tasarruf oranı sadece yüz-
de 25 ile diğer ülkeler kıyasla geride kalıyor. 
Sadece doğrudan yabancı yatırıma bel bağla-
mamamız lazım. Zaten piyasa yeterince derin 
olduğu zaman bu yabancı doğrudan yatırımlar 
geliyor. 

Türkiye aslında bu bölgede bir şeyleri bir ara-
ya getirebilecek tek ülke. Bu yüzden yabancı 
yatırımcılar Türkiye’ye geliyor. Khazanah şir-
ketlerinin öncelikle ulusal şampiyon olmasını 
istiyoruz, sonra bölgesel şampiyon, sonra da 
küresel şampiyon olmak istiyoruz. Yatırımla-
rımızı hem bölgesel hem küresel şampiyonluk 
stratejilerimiz doğrultusunda yaptık. Türkiye 
ile ilgili iyi olan şey şu; doğru ortağı seçerse-
niz, o zaman sektörü doğru seçerseniz, kâr 
gelecektir. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Unilever Türkiye operasyonları çerçevesinde 
en büyük yatırımınızı gerçekleştirdiniz. İkinci 
imalat tesisinizin, fabrikanızın Konya’da açıl-
masından bahsediyoruz. Ve bu yatırımla bir 
tedarik zinciri ekosistemi oluşturmuş durum-
dasınız ve yatırım 350 milyon avro değerin-
deydi. Siz de biraz beklentilerinizden bahse-
debilir misiniz ve tercihlerinizden, bu kararı 
almadan önce neler size yardımcı oldu?

HARM GOOSSENS:
Bizim için Türkiye’nin, konumu gerçekten 
mükemmel. Biz de bir bölgesel merkeziz, 
farklı ülkelere farklı yönlerde ihracat yapıyo-
ruz. Unilever 100 yıldan uzun süredir burada, 
100 yıl daha da burada olacak. Yani uzun vade-
li bir yaklaşımımız var, ülkeye yatırım yapıyo-
ruz, toplamda 8 fabrikamız var zaten ülkede. 5 
bin kişiyi istihdam ediyoruz, insanlara yatırım 
yapıyoruz, reklama yatırım yapıyoruz, fabrika-

lara yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmaya da 
devam edeceğiz. 

Peki neden Konya’da fabrika, öncelikle tabi ki 
konumu mükemmel. Konya Valiliği gerçekten 
çok destekledi bizi, bütün yatırımımızla ilgili 
olarak. 2013 yılında da 100 milyon dolarlık bir 
dondurma fabrikasına yatırım yapmıştık, şim-
di de kişisel bakım fabrikamıza yatırım yaptık. 
Ve fabrikamız dışında da bir sürü tedarikçimiz 
de var, İstanbul’dan da bizimle birlikte geldiler 
ve onlar orada böyle bir ekosistem oluşturdu-
lar. Kısaca, bizim için Türkiye’ye yatırım yap-
mak zaten hiç duraksayacağımız bir şey değil, 
uzun vadede çok önemli görüyoruz Türkiye’yi. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
BBVA olarak İspanya’nın ikinci en büyük ban-
kası olarak son yatırımınızla birlikte çoğunluk 
hissedarı oldunuz artık Garanti Bankası’nda. 
Siz de biraz bize beklentilerinizden bahsede-
bilir misiniz, bu kararı alırken neler bekliyor-
dunuz ve küresel rekabet edebilme gücünü 
nasıl görüyorsunuz Türkiye’deki bankacılık 
sektörünün? İkinci sorum oryantasyon süreci 
hakkında olacak, Garanti’nin BBVA gibi çok bü-
yük bir gruba katılması, nasıl oldu? 

JAVIER BERNAL DIONIS:
BBVA Avrupa’nın ikinci en büyük bankası, 35 
ülkede faaliyet gösteriyoruz, 80 milyondan 
fazla müşterimiz ve 170 binden fazla çalışa-
nımız var. Türkiye’ye ilk olarak 2011 yılında 
yatırım yaptık ve o dönemden beri 9,3 milyar 
dolar yatırıma ulaştık. Yani ülkedeki en büyük 
yatırımcılardan biriyiz ve biz Doğuş Grubuyla 
ortaklık içerisinde çalışıyoruz. 

Neden biz Garanti’ye yatırım yaptık ve yapıyo-
ruz? Finans sektörü açısından bakacak olur-
sak, yükselen bir pazar olarak genç, yüksek 
bir nüfusu var ve nüfusun yüzde 40’ı hâlâ 
bankacılık sektörüyle çalışmıyor. Yani muaz-
zam bir potansiyel var. İkinci olarak, son yıllar-
da ülke ekonomisinin büyümesi çok önemli 
bir etken yatırım yapmamız için. Üçüncü se-
bep, ülkenin kültürü. Biz de Akdeniz ülkesiyiz, 
birbirimizi çok iyi anlıyoruz, çok rahat birlikte 
çalışabiliyoruz bir ekip olarak çok iyi bir uyum 
içerisinde. 
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Biz Türkiye’de çok güçlü bir finans sektörü 
olduğunu gördük ve sıkı ve iyi bir düzenleyi-
ci çerçeve var. Diğer ülkelerdeki düzenleyici 
çerçeve ile büyük bir fark yok. Bir ülkeye yatı-
rım yapmak için tabi ki rekabet edebilme gücü 
olan bir pazar olması gerekiyor. Bu hem zorla-
yıcı hem de Garanti Bankası gibi son derece iyi 
durumda olan, son yıllarda bir banka seçmiş 
olmak önemliydi. 

Son olarak neden Garanti sorusuna yanıt ola-
rak her anlamda olağanüstü bir banka oldu-
ğunu söyleyebilirim. Finansal kısmına en son 
gireceğim ama öncelikle çalışanların yetenek-
leri bizim için değerli. İnanılmaz derecede iyi 
yönetilmiş bir banka bulduk, üst düzey yöne-
timi bizim kendi ülkemizde kendi bankamızda 
gördüğümüz üst yönetime çok benziyordu. Ör-
neğin bireysel bankacılık biriminin başındaki 
kişiyi Amerika’daki iştirakimiz BBVA Com-
pass’in CEO’su olarak atadık. Bir de Garanti 
Bankası teknoloji açısından sadece Türkiye 
içinde değil, Avrupa’da ve dünyada da çok ile-
ri bir konumda. Elbette finansal temeller de 
önemliydi. BBVA çok iyi kâr etti, marjlar çok 
iyi yönetildi, maliyetler çok iyi yönetildi geçti-
ğimiz dönemlerde. Karşılıklar, risk yaklaşımı, 
vs. her şey çok iyi yönetiliyordu biz gelmeden 
önce de. 

Oryantasyon sürecini ortaklaşa yürüttük. Ga-
ranti CEO’su ve BBVA CEO’su önderliği altında 
bir ekip oluşturduk. Her bir departman, her bir 
ünite hedefler, vizyon, platformlar, bütün ge-
rekli mukayeseler yapıldı ve daha sonra ara-
daki boşluklar doldurulmaya çalışıldı. 1,5 yıl 
kadar sürdü süreç ve tamamen entegre olmuş 
vaziyetteyiz. 

Bazen Türkiye gibi ülkelere giden yatırımcılar, 
ülkeyi çok tanımadıklarında çekinebiliyorlar, 
ne olacak, dil bariyeri vs. bu bir sorun olabilir 
diye düşünüyorlar. Ama bu çekingenliğe açık-
çası gerek yok, kesinlikle böyle bir sorun biz 
yaşamadık. Tabii ki İngilizce çalışmak duru-
munda kaldık. İngilizce hiçbirimizin ana dili ol-
masa da birbirimizi çok iyi anladık, herkes çok 
açık, şeffaf davrandı. Ekipler kuruldu, herkes 
birbirini çok iyi anladı, karşılıklı istifade edildi 
birtakım uygulamalardan. Biz de buradan bir 

şeyler öğrendik, onlar da bizden bir şeyler öğ-
rendiler. Bir ülkeye girip de şunu şöyle yapın, 
bunu böyle yapın diyemezsiniz. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Necmettin Bey Türkiye’de yatırım iklimiyle il-
gili olarak acaba siz ne söylemek istersiniz? 
Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler, yatırım 
yapmayı düşünenler, ne soruyorlar, ne isti-
yorlar, ne talep ediyorlar yetkili mercilerden, 
devlet kuruluşlarından? Doğrudan yabancı ya-
tırım dünyasında da çok çetin bir rekabet var, 
Türkiye’nin de rakipleri bulunuyor. Türkiye’nin 
hangi alanlarını geliştirmesi lazım, en çok 
hangi alanlara odaklanması lazım rekabetçi 
gücünü geliştirmek için hem bölgede hem de 
küresel olarak?

NECMETTİN KAYMAZ:
Türkiye’nin en önemli, en güçlü yanlarından 
bir tanesi reformlar. Birçok alanda reformlar 
hayata geçirildi, yatırım iklimimizi ciddi mana-
da iyileştirdik ama hiçbir zaman yetti tamam 
bu kadar diyemeyiz. Bu devam etmekte olan 
bir süreç, rekabetçi gücümüzü uluslararası 
anlamda hiç kaybetmemeliyiz. 

Yatırım yapmak isteyenlerden genelde pratiğe 
yönelik sorular geliyor, yani süreci nasıl hız-
landırabilirsiniz, nasıl daha kolay hale getire-
bilirsiniz, daha kolay karar nasıl alabilirsiniz 
diye soruyorlar. Her zaman tabi ki devlete ya 
da yetkili mercilere de kalmıyor iş, bazen ge-
nel merkezlerine sormaları gerekiyor. Uzun 
vadeli bir süreçten bahsettiğimiz için karar 
almak da uzun sürüyor. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Yaptığımız bir çalışmaya göre en iyi uygu-
lamalara bakacak olursak, dünyanın farklı 
ülkelerinde, şu görülmüş; bölgesel merkez 
olabilen ülkeler küresel rekabetçiliklerini belli 
bir sektörde, spesifik sektörlerde artırabilmiş 
ülkeler olmuşlar. Zafer Bey siz Türkiye’yi na-
sıl değerlendirirsiniz, bir bölgesel bir merkez 
midir, siz burada bir bölgesel merkez olmayı 
düşünüyor musunuz?
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ZAFER SÖNMEZ:
Khazanah Türkiye İstanbul’un finansal mer-
kezi girişimine çok inanıyor, Khazanah Türki-
ye bölge ofisi dedik zaten. İki nedeni var as-
lında bunun. İlk olarak devletin İstanbul finans 
merkezi projesini bu projesini desteklemek is-
tedik. Yanı sıra Suudi Arabistan’da, Ürdün’de, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Dubai’de, Afri-
ka’da, Türkiye’de yatırımlarımız var, bunlar 
için bölge ofisimiz İstanbul. Bir diğer önemli 
husus, İstanbul’un coğrafi avantajı. İstan-
bul’un lokasyonu çok kolay bir şekilde burada 
çalışabiliyoruz ve İstanbul dışına da seyahat 
edebiliyoruz. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
Unilever Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak 
görüyor mu, özellikle de hızlı tüketim malla-
rı açısından? Türkiye bir merkez olabilir mi 
bölge için ve Türkiye’nin rekabetçi gücü nedir, 
mesela diğer bazı komşu ülkelerle kıyaslandı-
ğında, ne söyleyeceksiniz?

HARM GOOSSENS:
Bölge merkezimiz bizim de İstanbul’da. Türki-
ye A’dan Z’ye her şeye sahip. Lokasyonu çok 
güzel, bağlantılar harika. Burada karşılaştı-
ğım, tanıştığım insanların İngilizcesi çok iyi, 
herkes çok iyi eğitim almış. Türkiye’de işler 
çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde hal-
ledilebiliyor, insanlar sonuç odaklı hareket 
ediyor. 

Bununla beraber, dört alanda Türkiye’nin ben-
ce kendini biraz daha geliştirmesi mümkün 
olabilir. İlk olarak Ortadoğu’yla ve Afrika’yla 
olan bu serbest ticaret konusu, Avrupa’yla iş 
yapmak bu anlamda çok daha kolay, önemli 
bir konu. Yine bununla biraz alakalı konu, ver-
giler. Üçüncü önemli husus, yurtiçi yatırımlar. 
Yurtiçi yatırımlar tarım alanında, sürdürüle-
bilir üretim yöntemleri anlamında artarsa, 
çok daha iyi bir şekilde biz işimizi yapabiliriz. 
Yine son derece önemli bir konu, hassas bir 
konu belki ama kurallar ve düzenlemelerde 
istikrar çok önemli. Bir hafta bir şey söyleni-
yor, başka bir hafta başka bir şey söyleniyor. 
Biz Türkiye’de olduğumuz için tabi ki bunu bir 
şekilde göğüslüyoruz ama yeni gelecekler için 

bu bir çekince kaynağı olabilir. 

Bölge merkezimiz zaten burada, 100 yıldır bu-
radayız, en az 100 yıl daha burada olacağız. 
Bu bahsettiğim alanlarda da gelişmeler kat 
edilirse, hakikaten Türkiye daha da güçlü olur. 

ÖZLEM ÖZYİĞİT:
YASED olarak biz de hükümetimizin bu yeni 
vergi teşviklerini destekliyoruz. Özel birtakım 
teşvikler bile tasarlanıyor, bütün şirketler, bü-
tün sektörler için yeni yatırımların önünü aç-
mak istiyor yetkili merciler. Ama Türkiye’de 
dolaylı vergiler çok yüksek diğer rakiplerimiz-
le kıyasla, bu çok önemli bir husus. 

Oturumumuzda birkaç önemli noktaya deği-
nildi. Reform gündemi hiçbir zaman geri plana 
atılmıyor, zorlu zamanlarda dahi. Ülkemizin 
coğrafi ve lojistik avantajı çok önemli. Üçün-
cü önemli husus, Türkiye’deki iç piyasanın çok 
büyük olması, hızlı büyümesi, genç bir nüfus, 
çok yetenekli bir iş gücü, nitelikli bir iş gücü. 
Ülkemizin ekonomik gücü ve ekonomik diren-
ci de yine bir o kadar önemli diye. Ülkemizin 
bölgesel bir merkez olabilme potansiyelinin 
uluslararası yatırımcılar tarafından teslim 
edilmesi Türkiye’nin yararına. Devletimiz de 
AR-GE mevzuatını güncelledi, daha fazla küre-
sel AR-GE yatırımı Türkiye’ye gelmeye devam 
ediyor. 
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PROF. DR. GÜLER ARAS:
Panelimizde bilgi kalitesinden bahsedeceğiz. 
Bunun değerleme açısından yatırımcı güveni 
ve sermaye piyasasının büyümesi açısından 
ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız. 

PROF. JIM HASLAM:
Piyasanın düzenlenmesiyle ilgili konulara eği-
leceğim ve ayrıca düzenleyici politika açısın-
dan bunun ne anlama geldiğinden bahsedece-
ğim. 

İlk olarak, ünlü etkin piyasa hipotezi konusu-
na değinmek istiyorum. Etkin piyasa hipote-
zine ilişkin araştırma, pazarın tamamen ser-
best, kontrolsüz ve herhangi bir düzenlemeye 
tabi olmadan bırakılması gerektiği anlamına 

gelmiyor. Ancak biliyoruz ki geçmişte yapıl-
mış herhangi bir araştırma geleceğe yönelik 
olarak geçerli değildir. Çünkü, araştırmala-
rın çoğunluğu zayıf ekonometrik tahminlere 
dayanmaktaydı. Bunun en önemli göstergesi 
ekonometri ilerledikçe daha farklı sonuçlar 
elde etmiş olmamızdır. Etkin piyasa hipotezi 
testlerinin birçoğu aslında türetilmiş, dolay-
lı testlerdir. Doğrudan etkin piyasaların test 
edildiği durumlar değildir. Dolayısıyla her şeyi 
etkin piyasa hipotezine dayandırmak doğru 
değildir. Etkin piyasalarla ilgili testler en kolay 
“zayıf etkin piyasaya” için yapılabiliyor, ancak 
elde edilen sonuçlar da düzenleyici açısından 
zayıf mesaj içeriyor. Güçlü test yapmak ve do-
layısıyla etkin piyasanın iddia ettiği kavramla-
rın doğrulamasının yapılması çok zordur. 

PANEL 5: BİLGİ KALİTESİNİN YATIRIMCI 
GÜVENİ, FİRMA DEĞERİ VE SERMAYE 
PİYASASININ BÜYÜMESİNE ETKİSİ

14 Kasım 2017
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Düzenlemeler, kaliteli bilgiye ulaşılmasını ve 
fiyatların takip edilmesini sağlar. Pazarın ka-
litesinin artmasını sağlar. Ancak, burada bir 
maliyet fayda analizi yapılmalıdır. Sistemin 
sadece bir unsurunu geliştirmeye odaklan-
mak sorun yaratır, bunun etkilerinin de dikka-
te alınması gereklidir. Ürün, iş pazarları gibi 
farklı yerlerdeki etkilerine odaklanmak ge-
reklidir. Bu nedenle, etkin piyasa açısından, 
sadece “daha iyi bilgiye” odaklanmak yeter-
siz kalmaktadır. Daha iyi bir bilgi, pazarının 
iyileşmesini sağlayabilir, ama maliyet – fay-
da açısından denge sağlanmazsa hem ürün, 
hem de hizmet inovasyonunu ve motivas-
yonunu düşürür. O yüzden düzenlemelerin 
bunu dikkate alması gereklidir. Daha etkin ve 
verimli şekilde kaynakların tahsis edilmesi ve 
daha fazla ekonomik büyümenin sağlanması, 
ilgili kurumlara da gereğinden fazla sınırlama 
getirmemelidir. Ekonomik büyüme ve refah 
içinde olmanın başka boyutları da vardır. Bunu 
nasıl ölçtüğünüz önemlidir. İyi olmanın başka 
unsurlarının da olduğunu mutlaka düşünme-
miz gereklidir. 

PROF. PREM N. SIKKA:
Önce insan haklarından bahsetmek istiyorum. 
Dünya o kadar hızla değişiyor, herkes bunun 
farkında ve kurumların kendi çıkarlarını koru-
mak için ne gibi yollara başvurduğunu görü-
yoruz. Onun için şirketlere ve piyasalara fazla 
güven kalmadı. İnsanların endişelerini anla-
mamız lazım, yoksa tamamıyla güven ortamı-
nı kaybedebiliriz. İnsanlar sokaklara dökülür. 
Ürünlerinizi boykot edebilirler, hizmetlerinizi 
satın almayabilirler ve siz de tabi ki böyle bir 
şeyi istemezsiniz. Onun için halkın güvenini 
kazanmak elbette ki son derece önemli. Gü-
nümüzde en önemli konuların başında skan-
dallar geliyor. Mesela 10 yıl evvel bankaların 
çöküşü sonucunda gördük ki yıllarca yanlış 
kararlar almışlar, halka yanlış bilgi vermişler 
ve mali raporlarında yalan söylemişler. Tabi 
bu bankalardan ve yatırım şirketlerinden ba-
zıları da battı ve tabi ki insanlara çok zararı 
oldu. Halkın güvenini kaybettiler.

Günümüzde skandallar öne çıkıyor. Neden? 
Çünkü piyasalar sürekli artan kâr bekliyor; 

hiç kimse daha düşük kâr istemiyor, gittikçe 
daha fazlasını istiyor. Şirket yöneticileri de 
bunu bulunduğu ortama zarar vererek, ver-
giden kaçınarak veya başka illegal yollara 
başvurarak sağlamaya çalışıyorlar. Piyasa 
bu kârların sürdürülebilir olup olmamasına 
da bakmıyor. Yani piyasaların çalışma şekliyle 
piyasadan beklenenler birbirinden çok farklı. 
Halk piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışması-
nı istiyor. Ama maalesef büyük şirketlere gü-
ven son derece azaldı. 

Ben bir muhasebeciyim ve muhasebeci olarak 
bana verilen rakamları çok farklı şekilde ifade 
etmeyi başarabilirim. Bunu da yapan birçok 
kişi var. Piyasada şirketler ve yöneticileri kısa 
vadeli kârlara odaklanıyorlar, bu doğru bir 
şey değil. Mutlaka değişmesi lazım. Şirketler 
uzun vadeli başarılara odaklanmalıdır. Bugün 
biliyoruz ki daha ahlaki ve etik yatırımları iste-
yen insanlar da var. Ama bir şirketin ne kadar 
ahlaklı ve etik olduğunu bilemiyoruz. Eğer bir 
şirket vergi kaçırıyorsa, bunu hesaplarında 
göremezsiniz, bilançolarında göremezsiniz. 

Şirketler sık sık büyük laflar ediyor, mesela 
şirket biz insan haklarına saygı duyuyoruz di-
yor. Ama bunlar boş sözler çünkü hiçbir şekil-
de kanıt gösteremiyorlar. Halk da bunun boş 
olduğunu gayet iyi anlıyor zaten. Şirket olarak 
bunlara da dikkat etmemiz lazım, şirketlerin 
defterleri bize o şirketin değeri, insan değeri 
hakkında fazla bir bilgi vermiyor. Şirket bi-
lançoları su kalitesi, hava kalitesi, güvenlik, 
eğitim kalitesi gibi konularda bize bilgi ver-
miyor. 

Bugün dünyada bulunan ülkelerin hemen 
hepsi Birleşmiş Milletler insan hakları dekla-
rasyonunu imzalamış bulunuyor. Hepimiz in-
san haklarına büyük önem veriyoruz; bireyler 
olarak buna hepimiz önem veriyoruz ve ina-
nıyoruz. Şirketler de uluslararası anlaşmaları 
savunmak zorunda. İnsan haklarını savunmak 
ve insan haklarını geliştirmek zorunda. Ser-
maye piyasaları ise bu konuyu tamamıyla 
ihmal etmiş durumda. Şirketler uluslararası 
yatırım açısından da elbette önem kazanıyor 
ve mesela Coca-Cola Hindistan’a gittiği zaman 
oradaki suyu azaltıyor ve bu da çiftçileri çok 
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üzüyor. Yahut başka bir şirket gittiği bir ülkede 
sağlık standartlarını düşürüyor. 

Birleşmiş Milletler insan hakları konseyi 
bize devletlerin insan haklarını koruma gibi 
bir görevi vardır diyor. Ama kurumlar, şir-
ketler de devletlerin bir parçası. Devletler 
de tabi ki bu yaramaz çocuk diye adlandıra-
bileceğimiz şirketleri bir şekilde sınırlamak 
zorunda, yoksa bu şirketler devletin de te-
melini çürütebilir ve devletin de çökmesine 
sebep olabilir. Kurumlar, şirketler risklerini 
yönetirken insan haklarını her zaman uygula-
mak durumunda olmalıdırlar. Yapacakları her 
türlü faaliyet insan haklarını desteklemelidir. 

Exxon Mobil’in bir yöneticisi bundan birkaç yıl 
evvel şöyle demiş: fakir ülkeler çevre konusu-
na önem vermek durumunda değiller, eğer illa 
çevrenin korunmasında ısrar ederlerse, biz de 
Exxon Mobil olarak o ülkelere yatırım yapma-
yız diyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunu 
kabul ediyor. 

Şimdiyse insanlar çok daha bilinçli, hatta bi-
reyler bile şirketleri mahkemeye verebiliyor, 
dava açabiliyor. Bütün kurum ve kuruluşlar, 
şirketler, herkes insan haklarına saygı duyma-
lıdır. İnsan haklarına değer veren, saygı gös-
teren şirketlere daha çok yatırım yapıldığını 
da görüyoruz. Doğrudan yabancı yatırımlarla 
ilgili anlaşmaları bilmem gördünüz mü? Geliş-
mekte olan ülkelere yapılacak olan doğrudan 
yabancı yatırımlarda istikrarla ilgili maddeler 
de vardır. Ben bunlardan biriyle çalışma yap-
mıştım, Exxon Mobil, Chevron ve diğerleri. Af-
rika’da mesela petrol araştırmaları yapıyorlar 
ve bir boru hattıyla petrolü taşıyorlar. Proje 
süreç boyunca “donuk” olarak belirleniyor. 
Donukluk süresi yüzyıla kadar bile varabilir. 
Yani, insanlar herhangi bir şekilde projeye 
yönelik engeller çıkarırsa, sokakta gösteriler 
düzenlerse, o zaman hükümetler şirketlere 
tazminat ödemek zorunda. Bu şekilde, işte 
insanların asgari ücretleri değişemeyecek 
yahut halkın beklentilerine cevap verilemeye-
cek ve tabi emeklilik hakları da çiğnenecek bu 
şekilde. Eğer bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, 
yerel mahkemeler yetkili değil. Mutlaka Was-
hington’daki, Londra’daki, Paris’teki bir tahki-

me başvurulması gerekir. Böylece yerel halk 
büyük şirketlerin karşısında hiçbir şekilde du-
ramıyor. Yasal sistemlerini geliştiremiyor. Bu 
ülke geri kalmaya mahkûm bir şekilde varlığı-
nı sürdürüyor ki bu da tabi ki büyük sorunlara 
yol açıyor. Siz de biliyorsunuz bugün Afrika’da 
devletler ve halk büyük şirketlere karşı çıkıyor 
ve onlara karşı bir savaş vermeye başlıyor. 

Her şeyi stabilize etmek yeterli değil. Stabilize 
etme düzenlemeleri yabancı yatırımcıyı korur 
ama yerel halkın haklarını koruma açısından 
hiçbir şekilde yeterli değildir. Bu da insan hak-
larına aykırı bir durum. Doğrudan yabancı 
yatırım anlaşmaları halka açık olmalı, şir-
ketlerin bütün bu bilgileri gizli olmamalı ve 
yatırımcılarla da paylaşılmalıdır. Bir şirketin 
ürünleri üretilirken insan haklarına aykırı bir 
şekilde hareket edilmişse bunu bilmek ya-
tırımcının da hakkı. Yatırımcılar gelişmekte 
olan ülkelerin halklarıyla iş birliği yapmalı 
ve bütün bu doğrudan yabancı yatırım anlaş-
malarının açıklanmasını talep etmelidirler. 
Bir şirketin yaptığı hiçbir şey gizli kalmamalı. 
Eğer şirketler benim yediğim yemeğe zarar 
veriyorsa yahut içtiğim suyu bir şekilde kir-
letiyorsa, o zaman bunlar özel şirketler ola-
maz. Benim hayatımı tehdit ediyorlarsa ben 
bunları özel şirketler olarak kabul edemem. 
Mesela BP; özel boru hattı kurmak istiyordu, 
ama gösteriler yapıldı, karşı çıkanlar oldu 
ve BP sonunda yabancı yatırım anlaşmasını 
açıklamak zorunda kaldı. Bankalar da insan 
hakları, eşitlik prensipleri gibi konulara önem 
verdiklerini söylüyor ama hiçbirini halka açık-
lamıyorlar. Bugün biz şirketlerin insan hak-
larına saygı göstermesini istiyorsak, mutlaka 
belgelerini açıklamalıdırlar. Bir şirketin insan 
haklarına gerçekten saygılı olup olmadığına 
şirket kendisi karar veremez yahut da PR’cı-
lar güzel sözlerle, güzel resimlerle bunu ifa-
de edemezler. Kalkıp da biz insan haklarına 
saygı duyuyoruz demeleri benim için yeterli 
değil. Mutlaka somut bilgiler sunmalıdırlar ve 
ben kendim bunu değerlendirebilmeliyim. He-
pimiz birey olarak bunu yapmak hakkına sa-
hibiz çünkü bunlar, bu gibi konular hepimizin 
varlığını ve haklarını tehdit ediyor. Bu hakkı-
mızın farkına varalım.
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PROF. DR. GÜLER ARAS:
İş yapmanın önemli bileşenlerinden bir tane-
si de sadece etik ilkelere, yönetişim ilkelerine 
uymak değil aynı zamanda dürüst olmak. İşte-
ki dürüstlük sürdürülebilir mali sistem açısın-
dan önemli. Muhasebe sistemi bu konuda nasıl 
yardımcı olabilir? Daha iyi kararlar alabilmek 
ve böylece yatırımcı güvenini artırabilmek için 
muhasebe sistemini yeniden oluşturmamız 
mı lazım, değiştirmemiz mi lazım? Bunların 
hepsi birbiriyle bağlantılı. Nereden başlamak 
lazım? Üst düzey yöneticinin davranışından 
başlamamız lazım. Bu davranışları etik ilke-
lerle, yönetişim ilkeleriyle veya yönetmelikle, 
düzenlemelerle mi kontrol etmek lazım, yani 
başlama noktası ne olmalı?

PROF. DR. NİHEL CHABRAK:
Geleneksel muhasebe modelinin görevine ve 
bunu değiştirme, reform yapma ihtiyacına 
tamamen katılıyorum. Bizim istediğimiz mali 
sistem. Aslında muhasebe sisteminde refor-
ma ihtiyaç var, mali sistemde bir dönüşüm 
yaratmak istiyorsak, Birleşmiş Milletler çevre 
sistemi istediğimiz mali sistem diye bir prog-
ram başlattı ve bunun da amacı sürdürülebilir 
olması. Büyümenin kalitesi, Dünya Bankası 
raporunda da 2000 yılında yayınlanan ra-
porda da belirtildi. Burada büyüme kalitesi 
insanlarla, onların iyi olmasıyla ilgilidir, kal-
kınma ve onların kendi yaşamlarını şekillen-
direbilmeleriyle alakalıdır. Tabi ki böyle bir 
durumda kalkınma, gelecek nesilleri de mi-
ras alacakları dünyayı da içermelidir. O yüz-
den de kalkınma dediğinizde sadece kalkın-
ma amaçlı önlemler olmamalı, aynı zamanda 
büyümenin kompozisyonu, dağılımı ve bunun 
sürdürülebilirliği de konunun bir parçası ha-
line geliyor. 

Günümüzde büyüme modeline itiraz ediliyor 
çünkü vatandaşların isteklerini karşılamı-
yor deniyor. Ve genellikle tüm önemli yaşam 
destek sistemlerinin azalmasıyla ilgili şika-
yetler var. Biz burada 9 kaynağın 4’ünde artık 
sınırları aşmışız. Dolayısıyla tüm bu sorunlar 
doğal sermayenin azalmasına ve sosyal ayrı-
mın daha da artmasına neden olmuş. Bunların 
hepsi de bugünkü büyüme modelinde odakla-

nan noktalar haline geldi ve sürdürülebilirlik-
te hep üzerinde durulmalı. Papa Francis hep 
şöyle demiştir, biz mutlaka ekolojik dengeye 
dikkat etmeliyiz. Çevreden çıkarttığımız ders-
lerden çok az şey öğreniyoruz diyor. Sürdürü-
lebilirlik dendiğinde reel ekonominin rolü de-
ğil sadece önemli olan. 

2014 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Prog-
ramı sürdürülebilir bir mali sistemin tasarımı 
için çalışma yaptı. Sürdürülebilir kalkınmaya 
bir mali sistemde destek verilmesi amaçlandı. 
Bizim rolümüz nedir? Birleşmiş Milletler tica-
ret ve kalkınma konferansında da söylenmişti, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçek-
leştirilmesi için 5 ile 7 trilyon Amerikan doları 
miktarında bir kaynağa ihtiyaç var. Kamu fi-
nansmanı da bu toplam finansman ihtiyacının 
sadece bir kısmını oluşturuyor. 

Sürdürülebilir mali sistem nedir peki o zaman? 
Bu bir değer yaratan sistemdir, mali varlıklar-
la işlem yapılan bir sistemdir. Amaç burada 
uzun vadede kapsayıcı olması ve çevre açısın-
dan sürdürülebilir bir ekonominin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektir. Ayrıca böyle bir durumda 
mali ve sermaye piyasalarının tasarımı ve 
işleyişin de birbiriyle uyumlu olması gerekir. 
Sürdürülebilir mali sistem tanımında 10 ilke 
dikkate alınmaktadır ve burada hukukun üs-
tünlüğü en önemli noktadır. İlk prensip, mali 
sistemin amacı. Toplumun ihtiyaçlarını kar-
şılayabilir olmalı, ödemeleri kolaylaştırarak 
tasarrufları bir araya getirmeli, korumalı ve 
tahsis ederek riskleri en iyi şekilde yönetmek 
ve böylece kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eko-
nominin yürütülmesini sağlamak. Tabi ki mali 
kurumlar kendi verilerini böyle görmüyorlar. 
Onlar hissedarın servetini en üst dereceye çe-
keyim, ona bakıyorlar. Yeni klasik ekonomi de 
tabi ki bunu vurguluyor. Şirketler kendi kârla-
rını en tepeye çıkartmaya çalışıyorlar. Kendi 
kârlarını maksimize etmeye çalıştıklarından 
bireysel hareket ettikleri düşünülebilir. Ama 
böyle yaptıklarında kolektif hareket açısından 
çok kötü sonuçlar elde edilmesine yol açtılar. 
Toplum üzerinde ciddi riskler yaratılmış oldu. 
İşte bu noktada muhasebenin rolü devreye 
giriyor. Muhasebenin rolü şu: muhasebe sos-
yal ve çevre açısından en önemli değerleri 
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anlamamıza yardımcı olur. Mali kurumların 
herhangi bir inisiyatifi de kalmıyor. Bu tür ku-
rumlar normalde kendi kârlılıklarını artırma-
ya odaklanıyor. Muhasebe açısından ve mali 
raporlama açısından ihtiyacımız olan şey, ku-
rumsal ve sosyolojik açıdan, çevre açısından 
etkileşimin ne olduğunu anlamak ve bunu 
farklı farklı hesaplardan takip edebilmek. Bu-
nun çevre ve toplum açısından maliyetinin ne 
olduğunu anlamak lazım. Tabi ki entegre ra-
porlama da bunun bir parçası olmalı. 

Geleneksel muhasebe modelinin de bu yüz-
den bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Biz sa-
dece bu noktada dışarıdan gelen bir şeyleri 
olduğu gibi dahil edemeyiz. Bu yüzden de biz 
muhasebede sahip olma muhasebesi dediği-
miz muhasebeye bakıyoruz. Muhasebe teori-
lerinin reform geçirmesi gerekiyor. İyi orga-
nize olmuş olduğu için sürdürülebilir olmalı. 
Bu yüzden de farklı kaynakları sunan kişileri 
mutlaka sorgulamalı. Bu sayede ancak işin 
kendisi sürdürülebilir hale gelebilir. Tabi ki bu 
noktada yeni bir muhasebe sistemine ihtiyacı-
mız var, daha da ilerisine gitmemiz lazım. 

Sürdürülebilirlik kavramı iyi olma fikrine da-
yanmakta, kapsayıcılığa dayanmakta ve ne-
silden nesle kapsayıcılığı içermekte. Finans 
alışılageldiği gibi artık sürdürülemez. Bizim 
sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmamız ge-
rekiyor. 

Muhasebenin rolü de şu: daha iyi performans 
sergileyen şirketlere yardımcı olmak. Böyle-
ce mali kurumlar daha iyi yatırım kararları 
alabilir. Bu ilerlemeye açık şirketlere destek 
olabilecek, iyi performans göstermeyen şir-
ketleri de devre dışı bırakmış olacak. Böyle 
bir mali sisteme biz de destek olmak istiyoruz.

PROF. DR. GÜLER ARAS:
Deneyimlerimizden de biliyoruz ki yönetişim 
prensipleri, etik kurallar, yasalar, mevzuat, 
bunların hiçbirisi finansal sistemleri kontrol 
etmek için yeterli değil. Finansal krizleri ön-
lemek için de yeterli değil ve yatırımcıların 
haklarını koruyamıyoruz. Bu konudan devam 
edersek daha doğru olacak. Sizce sermaye 
piyasalarıyla ilgili daha fazla bilgi elde etmek 
için daha iyi muhasebe kuralları mı geliştir-

meliyiz, yani sermaye piyasalarıyla ilgili bilin-
cimizi artırmak için muhasebeyi mi kullanma-
lıyız?

YURI BIONDI:
Muhasebede bir devrim yapılması gerekiyor 
ve son 10 yılda da uluslararası muhasebecilik 
süreci çerçevesinde bir devrim geçirildiğine 
inanıyorum. Muhasebenin geliştirilmesi, in-
sanların haklarını koruma açısından da büyük 
önem taşıyor. Çünkü muhasebe bilgileri, yatı-
rımcıların ihtiyaçları, sermaye piyasaları bir-
birleriyle bağlantılı konular. 

Muhasebenin önemli rolleri var. Bu rollerden 
bir tanesi şirketlerin temel performansının 
ölçülmesidir. Muhasebe yoluyla piyasanın fi-
nansal anlayışını etkin hale getirebiliriz. Pi-
yasalarda neler yapılabilir, neler yapılamaz 
belirlenebilir. Muhasebenin taşıdığı bilgiler, 
yatırımcıların koşullarını tespit ederek yatı-
rımlarını korumak açısından önemli rol oyna-
maktadır. Muhasebeyi piyasaların işleyişinden 
bağımsız hale getirirsek, şirketlerin finansal 
pozisyonlarını ve kârlarını da ölçemeyiz. 

Finansal piyasaların hiçbir zaman temel de-
ğeri yansıtmadığını söyleyenler var. Örneğin 
Yale’dan Robert Schiller piyasalar bize hiçbir 
zaman beklediğimizi vermedi diyor. Ben de 
bu şekilde düşünüyorum. Temel değerler olsa 
bile, piyasadaki fiyatlarla bunu ölçülmenin 
mümkün olmadığını düşünüyorum. Son za-
manlarda yapılan araştırmalar, beklentilerin 
sermaye piyasalarının gerçek değerinin üze-
rine çıktığını gösteriyor. 

Son yıllarda finansal modellerin de çeşitlendi-
ğini görüyoruz. Eskiden tek bir model varken 
bugün artık çok farklı modeller var ve iki grup 
halinde değerlendirebiliriz muhasebe model-
lerini. Birincisi güncel değere bakarak, şirke-
tin net değerini hesap etmeye çalışıyor. Diğeri 
ise iş süreçlerine bakarak zaman içerisinde o 
şirketin değerini hesaplıyor. Bu nedenle ge-
leneksel model olduğu gibi yeni modelleri de 
kullanmamız lazım. Ancak bu modeller bir-
biriyle uyumlu değil. Bir taraftan piyasanın 
algısı, yani yatırımcının algısı var, yatırım-
cı piyasada ona göre işlem yapıyor. Yatırımı 
firmanın değerini algısına göre hesaplıyor.       
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Diğer taraftan da bir muhasebe sistemi var. 
Muhasebe zaman içerisinde bir ölçüm siste-
mi kullanıyor, ancak bu yöntem yatırımların 
getirisini hesaplamak açısından o kadar ger-
çekçi olmayabiliyor. Muhasebe standartlarına 
göre yapılmış olan hesaplamalar her zaman 
şirketin gerçek ve gelecekteki değerini yan-
sıtmayabiliyor. Türkiye, Almanya, Japonya, 
Amerika, diğer Avrupa ülkeleri aynı muhasebe 
standartlarını kullanıyorlar ve bu muhasebe 
standartları finansal değerle uyumlu olmaya-
biliyor. Gelecekle ilgili bazen projeksiyonlar 
yapmamız gerekiyor. Bu nedenle firmanın 
değerini hesaplarken bilgiye dayanmamız, 
muhasebe standartlarını kullanmamız ve şir-
ketlerin değerini ölçmemiz gerekir. 

Yatırımcılar muhasebeye dayanarak şirketle-
rin temel performanslarını ölçebilir ama bunu 
gün bazında yapamazlar. Belli bir süre içeri-
sinde temel performansın değerlendirilmesi 
lazım. Her şirketin kurumsal yönetişimi var, 
çalışanları var, yöneticileri var; bütün bunların 
hepsini dikkate alırsak ancak o şirketin değe-
rini hesaplayabiliriz. Piyasa algısından ba-
ğımsız bir şekilde şirketin değerini ölçmek 
muhasebeyle mümkün olabilir. 

Küresel mali piyasalar kendi kendini düzenle-
yebilir; piyasa kendi başına bir denge kurabilir 
ve hiçbir şekilde o piyasanın dengesine karış-
mamak gerekir diye düşünenler de var. Ancak 
bence piyasalar kendi başına varlığını sürdü-
remez. Kurumlar, sosyal standartlar, muha-
sebe standartları piyasayı kontrol eder ve bir 
şekilde piyasanın daha etkin olmasını sağlar. 

SORU:
İsmim Mahir, Etiyopya’dan geliyorum. Mar-
mara Üniversitesi’nde öğrenciyim. Profesör 
Prem’e bir sorum var. Siz kurumlardan, şir-
ketlerden bahsettiniz ve Afrika’daki şirketle-
rin yaptıklarını detaylı bir şekilde bizlerle pay-
laştınız. Tabi ki birçok büyük kuruluş, büyük 
şirket, bilhassa petrol rafinerileri ve petrol 
şirketleri çok kötü davranışlarıyla biliniyor-
lar zaten. İnsan haklarını hiçe sayıyorlar ve 
sosyal sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. 
Bu şirketler sadece kârlarını yükseltmek isti-
yorlar. Bunun için sosyal ve kurumsal görev-

lerini ihmal ediyorlar. Böyle bir durumda ne 
yapabiliriz? Biz yasal bir çerçeve içerisinde 
bu şirketlerin kötü davranışlarını önleyebilir 
miyiz? Mesela herhangi bir yolsuzluk yaptık-
larında bu şirketi veya şirketin baş yöneticisini 
cezalandırabilir miyiz? O şirketin yöneticileri 
hükümetle iş birliği yapıyorlar. Yani burada 
görünmeyen bir el var. Yani şunu sormak isti-
yorum: bir şekilde Afrika’da bu şirketlerin yol-
suzluğunu önlemenin bir yöntemi, bir yolu var 
mı? Tabi ki bugünkü siyasal çerçeve içerisinde 
konuyu değerlendirmenizi rica ediyorum.

PROF. PREM N. SIKKA:
Çok ilginç bir soru ama son derece de cevap-
laması zor bir soru. Çünkü bugün görüyoruz 
ki büyük şirketler bir tarafta çok korunaklı, 
diğer tarafta da fakir ülkeler var, onlar da za-
yıf. Bu ülkeler ekonomik büyüme ve istihdam 
istiyorlar, büyük şirketler de o ülkeye geldiği 
zaman tabi kendi şartlarını ortaya koyuyor-
lar. Washington da bu şirketleri destekliyor 
ve o şirketleri davet eden ülkelere bu şartla-
rı kabul edin diyor. Amerikan şirketleri eğer 
Afrika’da yatırım yapıyorsa, Amerika Birleşik 
Devletleri insan haklarını koruma açısından 
kendini sorumlu görmeli. Amerikan şirketle-
rini insan haklarına saygı göstermeye zorla-
malıdır. Amerika kendisi Amerikan şirketlerini 
bu yönde yönlendirmelidir. Afrika ülkeleri de 
bir araya gelip güçlerini ve bağımsızlıkları-
nı birleştirebilirler, güçlerini birleştirirlerse 
çok daha güçlü olurlar. Halbuki tek kalırlarsa 
büyük şirketler onları her zaman ezip geçer. 
Sivil toplum kuruluşlarıyla mesela iş birliği 
yapabilirler yahut halkla iş birliği yapabilirler. 
Halk mesela suyun kirlendiğini söylüyor, hal-
kın çoğu okuma yazma bilmiyor, suyun kalitesi 
hakkında hiçbir fikri yok tabi ki. Ondan sonra, 
büyük şirketler kamu görevlilerine de rüşvet 
verdikleri için yaptıkları zararın hiçbiri görün-
müyor. Mutlaka halka verilen zararların çok 
büyük boyutu var. Tek boyutu olan bir sorun 
değil ama o kadar çok cevap verilmesi gere-
ken sorun var ki burada.
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PANEL 6: BİRİKİMLERİMİZ PORTFÖY 
YÖNETİMİYLE DEĞER KAZANIYOR

SPONSORLUĞUNDA

14 Kasım 2017

DR. ALP KELER, CFA:
Bugün itibariyle 150 milyar TL varlığa yön 
veriyoruz. Bunun yaklaşık 75 milyarı emekli-
lik fonları, 45-50 milyar civarında bir yatırım 
fonları ve gerisi de özel portföy yönetimi di-
yebiliriz. 10 milyon civarında yatırımcıya da 
aslında bir şekilde hizmet veriyoruz, yatırım 
fonları, emeklilik fonları aracılığıyla. Dolayı-
sıyla önemli bir sektörüz, fakat şu an itibariyle 
gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5,2’sine sa-
hip sektör. Bunu bazı gelişmekte olan ülkeler-
le kıyasladığımızda, rakiplerimiz Güney Kore, 
Güney Afrika, Brezilya, bu ülkelerde bu oran-
ların yüzde 20-40 arasında olduğunu gözlem-
liyoruz. Dolayısıyla aslında bulunduğumuz 
noktadan en az bir 4 kat daha, yani 150 mil-
yar yönetiyoruz ama o ülkelerle aynı noktaya 

geldiğimizde 600 milyar yöneten bir endüstri 

olmamız gerekiyor. 

Sektörde bazı yapı taşlarını sıralarsak, ilk fo-

nun yaklaşık bundan 30 yıl önce 1987’de ku-

rulduğunu, ilk portföy yönetimi şirketinin yak-

laşık bir 20 yıl önce 1997 yılında kurulduğunu 

gözlemliyoruz. Bireysel emeklilik, 2003 yılın-

da, 14 yıl önce, hayata geçti, şu anda önemli 

bir büyüme gösteriyor. Sermaye piyasası ka-

nunu 2012 yılında hayata geçti, portföy yöne-

timi şirketleri, yönettikleri fonun sahibi oldu. 

2013 yılında devlet katkısı bireysel emekliliği 

hızlandırdı. 2014 yılında TEFAS, tüm dünyada 

olmayan ama açık mimariyi getiren çok önem-

li bir açılım oldu. 

Bugün portföy yönetimi panelinde ağırlıklı 
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olarak global konuları işleyeceğiz. Üç değer-
li panelistimiz var. Matthias Hübner varlık ve 
servet yönetiminde uzman bir kişi. Frankfurt 
ofisinde partner ve Almanya, Avrupa, Orta-
doğu bölgesinde strateji ve iş modelleri ko-
nusunda danışmanlık yapıyor. Haydar Çiçek 
dünyanın en büyük sigorta gruplarından Alli-
anz’ı temsilen burada. Şu an itibariyle de 2,5 
trilyon dolar civarında bir varlık yöneten bir 
şirket ve bir gruptan bahsediyoruz. Haydar 
Bey, Türkiye, Ortadoğu ve bağımsız devletler 
topluluğundan sorumlu direktör olarak görev 
yapmakta. Üçüncü konuşmacımız Umurcan 
Gago PwC Türkiye hukuk ve vergi hizmetlerin-
den sorumlu ortak olarak görev yapıyor, varlık 
ve servet yönetimi sektöründen sorumlu lider. 

Matthias, sizden genel bir giriş istiyorum, yani 
global varlık yönetimi dünyasında rakamlar 
nedir, şu anda hangi noktadayız, büyük resmi 
nasıl görüyorsunuz, biraz bu konularda bilgi 
aktarmanızı rica edeceğim. 

MATTHIAS HÜBNER, CFA:
Stratejik danışmanlık firmasıyız, varlık yö-
netim firmaları ve kurumsal yatırımcılarla 
çalışıyoruz. Ben Türkiye dâhil olmak üzere 
daha çok Avrupa bölgesine bakıyorum. Var-
lık yönetimi endüstrisi son 10 yılda inanılmaz 
büyüme geçirdi ve aynı zamanda son derece 
de kârlı. Özsermaye karlılığı %30 civarında. 
Bugün yönettiğimiz global varlıklar aşağı yu-
karı 75 trilyon ABD doları civarında. Finansal 
krizden sonra 2010’den itibaren yılda yüzde 6 
büyüyoruz, gelirler yüzde 4, maliyetler biraz 
daha fazla yüzde 5 oranında büyüdü ve kâr 
açısından rekor düzeyler gördük. Fakat varlık 
yöneticileri için şu anki düşük faiz ortamı ve 
ücretlerde gördüğümüz düşüşle önümüzde-
ki dönem biraz daha çalkantılı olabilir. 2016 
yılında pasif yönetilen fonlara, borsa yatırım 
fonlara net sermaye girişi oldu. Aktif yöneti-
len fonlar ile ve serbest fonlar biraz daha kötü 
gitti. Ama maliyetler tarafında aktif yönetilen 
fonlar ile serbest fonlara kıyasla pasif fonlar 
ve BYF’ler daha fazla maliyet baskısına maruz 
kaldı. Diğer gözlenen bir trend aktif varlık yö-
netimi fonları arasındaki geçişmelerin artışı. 

DR. ALP KELER, CFA:
Haydar Beyden bir portföy yöneticisi gözüyle 
global görünüm hakkında bilgi vermesini rica 
edecektim.

HAYDAR ÇİÇEK:
Genel olarak global ekonomide 2018 için 
ortalama üstü potansiyel büyüme bekliyo-
ruz. AB’de ilk faiz artışı beklentimiz 2019 için. 
ABD’de FED’in Aralıkta faiz artışı yapmasını 
bekliyoruz, 2018’de ise 3 veya 4 faiz artışı ya-
pacağını öngörüyoruz. Allianz Global Inves-
tors olarak 755 kurumsal yatırımcıyla, bunlar 
Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Asya Pa-
sifik’te bulunuyor, yoğun anketler yaptık. En 
büyük endişe, jeopolitik gerginlikler. Endişe, 
artan faiz oranları ve ekonomik yavaşlama-
dan bile daha fazla. Petrol fiyatlarına dikkat 
etmek lazım, enflasyon üzerinde bir etkisi 
olabilir. 55-65 dolar arasında kaldığı müddet-
çe enflasyona etkisi olmaz.

DR. ALP KELER, CFA:
Matthias, Haydar Beyin aktardığı bu global gö-
rünüm varlık yönetimi sektörünün geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?

MATTHIAS HÜBNER, CFA:
Buradaki trendlerden biri şu, aktif yönetimden 
pasif yönetime geçiş olması bekleniyor. İkin-
ci trend de şu; geleneksel varlık yöneticileri 
alternatif varlık yönetim alanlarına kayacak-
lar. Düşük faiz oranı ortamında net şekilde 
görüldüğü üzere getiriye bir ilgi var. Bu var-
lık sınıflarının bir kısmı özel sermaye, altyapı 
fonları, serbest fonlar, yüksek getiri sunuyor, 
risk profiline de farklı. Buradaki zorluklardan 
biri şu; bunların çok büyük bir kısmı kapasite 
zorluğu yaşıyor. Varlık yöneticilerinin birçoğu 
ve de yatırımcılar mümkün olduğunca bu var-
lık sınıflarına yatırım yapmak istiyorlar. Üçün-
cü trend de şu; risk faktörlerine göre yatırım 
yapma eğilimi var. Son olarak yine bir ilginç 
konu var, bu da aktif yöneticiler aslında en 
önemli BYF trendi itici güçlerinden biri olabi-
lir. Aktif fon yöneticileri burada portföylerini 
verimli bir şekilde kullanmak için BYF mo-
düllerini portföylerinde yüzde 60-70 oranında 
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kullanabilirler, ama geri kalan yüzde 30-40 ile 
alfa yaratacak riskler alabilirler. 

Kilit sorulardan biri de dağıtım ağının gö-
rünümünün gelecekte nasıl olacağı. Burada 
daha da fazla platform ekonomilerine yönelik 
bir eğilimin çıktığını göreceğiz. Amazon veya 
Alibaba’yla bunların fon satış platformuna 
dönüştüğünü göreceksiniz. Otomasyon daha 
fazla ön plana çıkacak, araştırma burada en 
iyi örneklerden biri. Düşük katma değerli gö-
revler, robotlar/makineler tarafından yapı-
lıyor olacak. Dış kaynak kullanımı hakkında 
büyük oyuncuların çok büyük bir kısmı çok 
cesur adımlar attılar ve de büyük bir oranda 
middle ve back ofislerini şirket dışından te-
min etmeye başladı. Son olarak da alım-sa-
tım faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi 
eğilimi var. Dijitalleşme de yine büyük bir me-
sele endüstride. Makineler gerçekten insanla-
rın aktif yöneticisi olarak yerine geçebilir mi, 
portföy yönetimini gerçekleştirebilir mi çünkü 
burada oyunlaştırma gibi başka elementler de 
var. Bunun arkasında şöyle bir umut var, pas-
tayı büyütmek ve yatırımı daha geniş ölçekte 
insanlara ve çevrelere yaygınlaştırmak. 

DR. ALP KELER, CFA:
PwC’nin son dönemde portföy yönetimi ve 
varlık yönetimi yapılanmasını merak ediyo-
rum. Umurcan Bey, son çıkan raporunuzdan 
bahseder misiniz, ne oluyor, dünyada bizim 
görmediğimiz farklı bir şeyler var mı?

UMURCAN GAGO:
Biz 2014 yılında küresel ölçekte PwC olarak 
2020 yılına bakan, 2020 yılında varlık yöne-
timi sektörünün geleceği ne olur konusunda 
PwC’nin tahminlerini ortaya koyan bir rapor 
yayınlamıştık. Bu raporda 2020’ye kadar uza-
yacak üç tane trend, iki tane mesele, altı tane 
de ana akım tespit etmiştik. Şimdi bir ay ka-
dar önce aradan geçen üç sene sonra, aslında 
kendi raporumuzu test etmek anlamında tek-
rar baktık. 

2020’ye kadar bizim tahminlerimiz arasında, 
temelde üç tane trend ortaya çıktı. 

Devletlerin emeklilik fonlarına bütün dünya-

da ciddi desteklerinin artarak devam etmesi-
ni bekliyoruz, bu bir trend olarak görünüyor. 
İkincisi, ülke varlık fonlarının önemlerinin gi-
derek daha da artmasını bekliyoruz. Üçüncü-
sü de özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni 
varlıklı sınıfların oluşmasıyla yeni müşteri kit-
leleri ortaya çıkıyor. 

İki mesele var. Birincisi maliyetler, ikincisi de 
şeffaflık. Maliyetleri mevzuata uyum, ücret se-
viyesindeki baskı, yatırım yapma maliyeti gibi 
çeşitlendirebiliriz. 

Altı tane temel etken tespit etmiştik. Bir ta-
nesi; özellikle bankaların ve sigorta şirketle-
rinin ana faaliyetlerine doğru yönelmesiyle, 
varlık yönetimi sektörünün finans sektörün-
deki öneminin artmasını bekliyoruz. Finans 
sektörünü üç temel kolon gibi düşünürsek; 
bankacılık, sigorta ve varlık yönetimi, bura-
da üçüncü kolonda küresel ölçekte ciddi bir 
büyüme beklentimiz var. Özellikle altya-
pı yatırımları, emeklilik, sağlık yatırımları, 
şehirleşmenin ortaya çıkarttığı finansman 
ihtiyacının da varlık yöneticilerinin önemli 
rol alabileceğini bekliyoruz. Dağıtım kanal-
ları yeniden şekilleniyor. Hem bölgesel hem 
küresel ölçekte yeni dağıtım platformlarının 
ortaya çıkması bekleniyor. Üçüncü bekledi-
ğimiz temel eğilim, ücretlerin giderek şeffaf 
hale gelmesi. Dördüncüsü, alternatif yatırım 
fonları ve pasif yönetimin öneminin giderek 
artması. Beşinci beklenti, mega yöneticiler. 
Bunlar bütün coğrafyalarda mevcudiyetleri 
olan, marka değerleri yüksek, ölçek ekonomi-
si çerçevesinde maliyet avantajı elde edebile-
cek mega yöneticiler. Son olarak gördüğümüz 
en büyük akım da teknoloji yatırımı ihtiyacı. 
Burada maliyetler ön plana çıkacak, yeni iş 
tanımları ortaya çıkabilir. Teknoloji dediğimiz-
de de sadece satış kanalında değil, vergisi, 
raporlaması, operasyonel verimliliği, pek çok 
anlamda teknolojik yatırımın varlık yöneti-
mi sektöründe önemli bir belirleyici olmasını 
bekliyoruz. 

Bunların 2014’te 2020’ye yönelik olarak söy-
ledik. Yeni raporumuzda bu öngörüleri koru-
yoruz. Dört husus çok öne çıkıyor. Ücret se-
viyelerindeki baskı, yani müşterilerin pazarlık 
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gücünün artması ve sektörde kârlılık seviye-
sinin aşağı doğru gitmesi öne çıkıyor. Tekno-
lojik yatırım kaçınılmaz, sektörün ayakta ka-
labilmek adına sermaye yatırımı ihtiyacı var. 
Gayrimenkul, altyapı ve kurumsal finansman 
meselelerinde varlık yöneticileri çok ön pla-
na çıkacak. Sonuncu olarak çoklu varlık sınıf-
larına dayalı bir yönetim modeli öngörümüzü 
koruyoruz. Yeni raporumuzda daha önce bah-
settiğimiz altı oyun planından dördünü koru-
yoruz.

DR. ALP KELER, CFA:
Aramızda mega fon yöneticilerinden bir tane-
si var, Allianz Global Investors’ı temsilen,  ben 
sözü yine Haydar Beye vermek istiyorum. Bu 
dönüşüm içerisinde piyasalarda karar alma 
süreçlerinde, Allianz neler yapıyor? Karar 
alma mekanizmalarını nasıl oluşturuyor? 

HAYDAR ÇİÇEK:
Aktif varlık yönetimi, çeşitlendirmeyle bera-
ber olunca riski minimize edebilir portföydeki 
fakat aynı zamanda getirisini de portföyün ar-
tırabilir. Pay senetleri getirisi son 50 yılın al-
tında tahvil getirileri de 2000’in biraz üstünde 
olacak. 

Deflasyon bitti, reflasyondan bahsediyoruz 
bugünlerde. Devlet tahvilleri çok pahalı bili-
yoruz. Avrupa hükümetlerinin devletinin tah-
vilerine bakarsanız, yüzde 60’ı negatif getiri 
sahibi. Fakat aynı zamanda yatırımcılar şunu 
da düşünmeli; bazı riskler var ufukta. Merkez 
bankaları oranları önümüzdeki yıllarda artıra-
cak.

Biz Allianz Global Investors olarak alternatif 
yatırımları seviyoruz. Biz 100 milyar avrodan 
fazla miktarı önümüzdeki yıllarda alternatif 
yatırımlara yönelteceğiz. Bir taraftan emlak, 
bir de altyapı projeleri diğer taraftan. Niye alt-
yapı, çünkü uzun dönem yatırımcı olduğumuz 
için biz, uzun dönemde istediğimiz getiriyi alı-
yoruz fakat ikincisi bir de topluma katkıda bu-
lunabiliriz, altyapıya yatırım yaparak. 

Üçüncüsü politik risk. Bundan bahsettik zaten 
ilk turda. Pay senetleri tarafında temettüler 
önemli bir getiri kaynağı olabilir. Fakat Avrupa 

pay senetleri ve gelişmekte olan piyasa senet-
leri de bir gözden geçirilmeli. Allianz Global 
Investors olarak mottomuz, risk almamak en 
büyük risktir diyoruz. 

DR. ALP KELER, CFA:
PwC’nin birkaç ay önce Türkiye varlık yöneti-
mi sektörüyle ilgili önemli tespitlerinin olduğu 
bir rapor hazırladı. Bu raporu da hazırlayan 
kişi Umurcan Bey. Türkiye’de ne oluyor, işler 
iyi gidiyor mu, biraz bu konular hakkında bilgi 
verebilirse çok sevinirim. 

UMURCAN GAGO:
Türkiye’de duruma bakmak için bir anket ça-
lışması yaptık. Özel olarak ismen belirlediği-
miz 100’ü aşkın katılımcıyla mülakat yapmak 
suretiyle gerçekleştirdik. Ben sadece size bir-
kaç tane çıktısından bahsedeceğim. Varlık ve 
servet yönetimi sektöründe beklentileri önce 
küresel ölçekte sorguladık. Aynı soruyu EMEA 
(Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesi için sorduk, 
sonra da Türkiye için sorduk. Ortaya şöyle 
bir tablo çıkıyor kabaca. Bir kere en azından 
EMEA bölgesi için önemli ölçüde büyüme 
beklentisi, küresel ölçeğe göre daha yüksek. 
İçinde özel olarak Türkiye’ye baktığımızda, 
Türkiye’deki büyüme beklentisi hem yurti-
çinden hem yurtdışından diğer EMEA’ya göre 
daha da yüksek. Türkiye’deki küçülme bek-
lentisi de EMEA’nın üzerinde, yani aynı anda 
hem küçülme bekleyenlerin oranı EMEA’dan 
daha fazla, hem büyüme bekleyenlerin oranı 
EMEA’dan daha fazla. Bu soruyu sorduğumuz 
dönem geçen sonbahardı, belki biraz dönem-
sel bir etki de olmuş olabilir. Bir süre sonra da 
tekrarlamak istiyorum doğrusu. 

İkinci önemli husus küresel ölçekteki trend-
lerde de yer alan meseleler ile Türkiye’deki-
lerin farklı olması. Küresel ölçekte Maliyet, 
demografik endişeler, vergi mevzuatı önemli 
sorunlardı. Aynı soruyu Türkiye’ye çevirdi-
ğimizde, cevapların paralellik arz etmediği-
ni görüyoruz. Bizdeki meseleler bir kere bir 
numara makro ekonomik görünüm olarak 
ortaya çıkıyor. Öngörülebilirlikteki sorun-
lar, yatırımcı güvenindeki eksiklik, finansal 
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okuryazarlık ve finans piyasalarının yeterin-
ce derinleşmemiş olması, tasarrufların ser-
maye piyasalarında yönlendirilmemesi diğer 
sorunlar olarak öne çıkıyor. Burada küresel 
eğilimlerden ayrılıyoruz. 

Öne çıkan ürünlerin hangileri olduğuna da 
baktık. Emeklilik fonları, alternatif yatırım 
fonları (gayrimenkul yatırım fonları, girişim 
sermayesi yatırım fonları), finansal planla-
ma ve finansal danışmanlık öne çıkan konu-
lar. Potansiyel var denilen ürünler daha tüke-
ticiye, küçük yatırımcıya yönelik ürünler gibi 
görünüyor. 

Bu sorulara Türkler nasıl cevap veriyor, ya-
bancılar Türkiye’ye ilişkin nasıl cevap veriyor 
açılarından da baktık. Çok önemli bir ayrışma 
görmedik. İyimserlik noktasında Türkiye açı-
sından yabancılar bize kıyasla bir parça daha 
iyimser. 

Türkiye’nin bu potansiyeline ulaşması için ne 
yapması lazım sorusuna cevap aradık. Aldığı-
mız cevaplar; temel meseleler ekonomik is-
tikrar, politik istikrar, hukuk güvenliği. Bunun 
haricinde en ısrarla vurgulanan, altı çizilen 
öneri veya ihtiyaç, devletin çok açık katılımcı 
bir karşılıklı görüşme ile oluşturulmuş, var-
lık yönetimi sektörüne ilişkin açık, kapsamlı, 
uzun vadeli bir strateji. Üçüncüsü de kişisel 
vergi avantajları, bunu şöyle açayım; yatırım-
cıların yatırım ürünlerinden elde ettikleri ge-
lirin vergilemesine ilişkin çok fazla bir soru-
numuz yok. Hatta eşit emsali az bulunur vergi 
avantajlarına sahip bir ülkeyiz. Lakin mesele 
performansa dayalı olarak yöneticilere vergi 
avantajı yaratılması bekleniyor. 

Son olarak ne olursa mega fon yöneticileri, 
Türkiye’ye gelip iş yapar diye de sorduk. Dev-
letin politikasını, çok net bir stratejisini gör-
mek istiyoruz diyorlar. Burada da devletin bu 
sektörün gelişimine ne kadar destek verdiğini; 
örneğin, kamu fonlarının ne kadarının portföy 
yönetim sektörü tarafından, özel sektör port-
föy yönetim sektörü tarafından yönetildiği, 
işsizlik fonu mu olur bu, Türkiye varlık fonu 
mu olur, örnekleri belki çoğaltabiliriz. Portföy 
yöneticilerinin performansa dayalı bir vergi 
teşviki de diğer sayılan unsurlar arasınday-
dı. 

DR. ALP KELER, CFA:
Kapanış olarak 2017’de Türkiye’de hangi var-
lık sınıfları ön plana çıktı gibi birkaç bilgi ak-
tarmak istiyorum. 2017 yılında Türkiye’de ön 
plana çıkan varlık sınıfları, bir kere bu çoklu 
varlık dediğimiz ve mutlak getiri fonları ön 
plana çıktı. En fazla büyüme sağlayan ürünler 
arasında yer aldı. Dövize dayalı fonlar ön pla-
na çıkmaya başladı, eurobond fonları burada 
ön plandaydı. Bazı tematik fonlar, teknoloji, 
uluslararası teknoloji ön plandaydı. Alternatif 
varlıklarda önemli bir büyüme sağladık. Birey-
sel emeklilik çok büyüyor, bizim sektörün de 
bundaki sonraki büyümesi ve diğer alanları 
besleyen alanı olacak. 2017 yılında sektörde 
özel sektör tahvillerinde istediğimiz büyümeyi 
sağlayamadık. Burada çünkü bazı adımlar atı-
lıyor, bu adımlarla biraz daha yol alabileceği-
mizi düşünüyorum. Sektörün faydalanamadığı 
alanlardan bir tanesi ve önümüzdeki dönem-
de faydalanma ihtimali olan alanlardan bir 
tanesini ben Türkiye Varlık Fonu olarak görü-
yorum. Burada belirli varlıkların ilave varlıkla-
rının Türkiye portföy yönetimi sektörünün tec-
rübesinin de değerlendirilmesiyle aslında çok 
daha avantajlı bir noktaya götürülebileceğine 
inanıyorum. Sektörde benim eksik gördüğüm, 
burada da belirtmek istediğim ve önümüzde-
ki dönemde bu olmazsa ekosistemde eksik 
kalacağını düşündüğüm aslında iki tane alan 
var. Bir tanesi, Türkiye’de performans ölçümü 
yeterince iyi yapılmıyor, yani burada sektör-
de, medyada bu anlamda sıkıntılar var. Bunu 
sektör olarak geliştirmeliyiz, bu alanda adım-
lar atmalıyız. Bu gerçekten sektörün gelişimi 
açısından ben önemli görüyorum. İkincisi de 
sektördeki teknolojik yatırımların, özellikle di-
jitalleşen dünyada biraz geride kalma riskini 
görüyorum. Bu alanda sektör oyuncularının 
daha hızlı yol alması veya teknolojiye daha 
fazla yatırım yapması gerektiğini düşünüyo-
rum.
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İLHAMİ KOÇ:
Kongrede birçok panel, birçok konu var. Pi-

yasalar, ürünler, halka arzlar, girişimciler... 

Fakat bunların hepsinin esasen oturduğu yer 

yasal düzenlemeler. Bazen piyasalar bir yere 

gidiyor, yasal düzenlemeler arkadan geliyor. 

Bazen tersi oluyor, yasal düzenlemeler önden 

gidiyor, piyasalar onu takip etmeye çalışıyor. 

Yasal düzenlemeler bazen yerel oluyor, bazen 

global bazlı oluyor. Bazen piyasalarla yasal 

düzenlemeler çatışma halinde oluyor, bazen 

tam tersine birbirleriyle uyum halinde oluyor-

lar. Ama şu var ki piyasaların düzgün, güven 

içerisinde çalışması için yasal düzenlemeler 

olmadan olmuyor. 

Bu panelde her biri kendi alanında gerçekten 

çok değerli insanlar. Vahdettin Bey ile ister-

seniz başlayalım. Vahdettin Bey, dünyada ne 

oluyor? Neler bitiyor? Yasal düzenlemeler an-

lamında IOSCO’da, G20’de, MiFID’de bir şeyler 

oluyor ve biz bunun neresindeyiz, nereye doğ-

ru bir yolculuğumuz var?

DR. VAHDETTİN ERTAŞ: 
Bölgesel ve küresel krizler sıklıkla tekrarlan-

makta ve derinleşmekte. Yakın geçmişe bak-

tığımız zaman 97 Asya, 98 Rusya, 99 Arjantin, 

2001 Türkiye, küresel 2008 ve arkasından Yu-

nanistan, listeyi daha fazla da uzatabiliriz. 

Niye krizler önemli. Küreselleşme bulaşıcı 

PANEL 7: DÜZENLEMELERİN SERMAYE 
PİYASASINDAKİ YANSIMALARI

14 Kasım 2017
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etkisi nedeniyle lokal krizleri başka ülkele-
re, başka bölgelere de taşıyor. Dolayısıyla da 
biz sağlamız diyemiyorsunuz, başkalarını da 
izlemek ve onlara da gerektiğinde müdahale 
etmek durumuyla karşı karşıyayız. 

Küresel ölçekte borç yükü her geçen gün 
artıyor. Artan borç yükü şirketleri, ülkeleri 
faiz kıskacına almakta; bir çıkılmaz sarmala 
girilmekte. FED, ECB ve diğer gelişmiş ülke 
merkez bankalarının son 10 yıldır aşağı yu-
karı bol likidite ve düşük faiz politikasına rağ-
men, AB başta olmak üzere altyapı yatırımla-
rında Türkiye dünya birinci sırada. Demek ki 
(gelişmiş ülkeler açısından) bir yerlerde bir 
şeyler eksik. İşsizlik özellikle İspanya, Belçi-
ka, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa’nın pek 
çok ülkesinde çift haneli, hatta yüzde 20’lerin 
üzerinde. Yatırım iştahı da halen çok kuvvetli 
değil. Borç yükü, 2000 yılında 87 trilyon dolar 
iken 2007 yılına kadar 55 trilyon dolar artmış. 
2014’te 199 trilyon dolar, şu anda tahminler 
225 trilyon dolar civarında. Borç yükü faz-
laysa ve borcunuz büyümeden daha da fazla 
artıyorsa, bu gelecek için iyi bir sinyal değil. 
Dolayısıyla özellikle şirketler kesiminin, kamu 
borçlarının artması, önümüzdeki dönem için 
dikkat çekici noktalar. 

Kimlerin borcu var? Borçlar, hane halkı, şir-
ketler, kamu ve finansal kesim borçlarından 
oluşuyor. En borçlu ülke Japonya, milli geliri-
nin dört katı kadar, sonra diğer gelişmiş ülke-
ler geliyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde 
borç yükünün daha fazla olması problemin 
bölgesini de bize gösteriyor. Borç yükü ba-
kımından gelişmekte olan ekonomiler bir 
parça daha iyi gözüküyor. Türkiye bu işin ne-
resinde diye baktığımız zaman, milli gelirimiz 
civarında bir borç yüküyle küresel ekonomi 
içerisinde borç liginde epeyce iyi bir konumda 
olduğumuz gözüküyor. Çin’e özellikle dikkat 
çekmek istiyoruz. Sadece Çin’in özel sektör 
borcu milli gelirinin aşağı yukarı iki katı. Biz 
bir katı civarındayken, Çin’de bu noktalara ge-
linmesi, tüm verilerin daha yakından izlenme-
si gerektiği mesajını veriyor. Herkes Yunanis-
tan kadar şanslı olmayabilir, 2054 yılına kadar 
borçların bir kısmını tenzil etti, bir kısmını 
ötelendi. Dolayısıyla bu tabloyu daha farklı po-

litikalar izlenmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor.

Niye küresel krizden bu kadar endişeleniyo-
ruz? Kriz öncesi büyüme rakamına baktığı-
mızda, bu toplantının teması da gelecek için 
büyüme, 2002-2007 periyodu için dünya orta-
laması 4,8. 2008-2017 ki bu dönem dünyada 
likiditenin 5 kat daha arttığı dönem olmasına 
rağmen, büyüme oranı kriz öncesi dönemin 
altında. Pek çok özel politikalara rağmen de 
henüz önümüzdeki yıllar için kriz öncesi ra-
kamların çok uzağındayız. Sadece büyümede 
mi problem, hayır, ticaret hacmi de kriz ön-
cesi yıllık yüzde 7,7 büyürken, kriz sonrası 
yarıdan daha aşağıya düşmüş. Bütün çabala-
ra rağmen henüz kriz öncesi dönemin epeyce 
gerisindeyiz. Demek ki küresel kriz hem bü-
yüme üretimi hem de alışverişi epeyce olum-
suz etkiliyor. FED, Japonya Merkez Bankası, 
ECB piyasaya para vermesine rağmen yine de 
kriz öncesi rakamların gerisindeyiz. 

Öyleyse bir şeyler yapmak lazım. Borcu daha 
az öncelikleyen bir finansal modele geçmek 
gerekir diye düşünüyorum. 2015 yılında Tür-
kiye’de, belki de dünyada, bir ilki biz yaptık. 
Sermaye artırımı yapan şirketlere vergiden 
indirim sağladık. 7 Kasım’da Financial Ti-
mes’taki bir haberde hisse senetleri ve borç-
lar aynı şekilde vergilendirilmeli yazılmış. 
Aksi takdirde Amerika için tehlike çanları ça-
lıyor; borçlu da volatiliteyi artırıyor, kırılgan-
lığı artırıyor. SPK’ya ilk girdiğimiz yıllarda bir 
düzenleme önerisini götürdüğümüzde yöneti-
cilerimize, bu iş Amerika’da nasıl oluyor diye 
sorarlardı. Son yıllarda AB direktiflerinde ne 
oluyor diye sordular. Bugün Financial Times’ta 
işlenen bir konunun öneri olarak, iki yıl önce 
bizler tarafından gündeme getirilmesi ve ka-
nun düzeyinde de düzenlenmesi, Türkiye ser-
maye piyasalarının belki geldiği nokta açısın-
dan da bir işarettir. Dolayısıyla çözüm, borç 
yerine özkaynakla finansmana yönelik teşvik 
modeli. Bu beraberinde faiz düşüşünü de ge-
tirecek. Birileri hep faiz yoluyla sabit getiriyi 
alıyor, birileri de (özellikle iş dünyası) yüksek 
riskleri alıyor. Sonuçta 30-40 yıllık birikimler 
bir anda yok olup gidiyor. Dolayısıyla kârı ve 
zararı da paylaşan bir model bugünkünden 
daha iyi gibi gözüküyor. 
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Daha adil olacak, daha insani olacak. Yeni bir 
araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 
1’ini oluşturan 70 milyon kişi, geriye kalan 3,5 
milyar kişinin servetinden daha fazla servete 
sahip. Bugün de bir bankanın raporu yayınlan-
dı, bu verileri teyit ediyor. Dolayısıyla servet 
dağılımı bozuk, giderek daha da bozuluyor. 
Dünya nüfusunun yüzde 20’si 1,9 doların altın-
da hayatını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla 
daha insani bir finansal sistem sanki hepimi-
zin özlemi gibi gözüküyor. Öyleyse bugünkün-
den daha farklı bir finansal mimari lazım, bu 
da düzenlemeyi gerektiriyor. Bunda da belki 
başta bizler olmak üzere hepimizin bu konula-
ra yeni baştan ve daha farklı bir bakış açısıyla 
el atması gerekiyor.

Deniliyor ki borç azalırsa ekonomide bazı 
şeyler iyi gitmeyebilir. Türkiye bunu başardı, 
Türkiye’nin kamu borç stokunun milli gelire 
oranı biliyorsunuz 2002 yılında yüzde 77 iken, 
bugün itibariyle yüzde 30’un altına indi. Hem 
AB hem de OECD ülkeleri arasında kamu bor-
cu en az ülke Türkiye, borç oranımız en düşük. 
Kamu borcu konusunda, Yunanistan, İtalya, 
Belçika, İspanya’yla ilgili haberler halen gün-
demde. Kamu borcunu hafiflettiğiniz zaman 
direnciniz de artıyor, kırılganlıklara karşı 
kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Deniliyor 
ki borcunuz az olursa, özellikle kamu borcu, 
büyüme performansınız düşük olur. Türkiye 
bunun böyle olmayacağını gösterdi. Özellikle 
2010-2017 verilerine baktığımız zaman, 2016 
yılındaki malum hain darbe girişimini bir ta-
rafa bırakırsak, tüm yıllarda hem dünya or-
talamasının hem gelişmiş ekonomilerin hem 
de gelişmekte olan ekonomilerin tamamından 
büyüme ortalamamız daha yüksek. Demek ki 
daha az borçla da büyüme performansında iyi 
bir nokta yakalanabiliyor.

SPK olarak düzenleme yaklaşımımızda, özel-
likle şirketlerin halka açılmasını teşvik edi-
yoruz. Finansman maliyetlerini azaltmak için 
Kurul ücretlerini neredeyse sıfıra çektik. Ulus-
lararası düzenlemelerde ne varsa tümünü 
Türk mevzuatına kazandırdık. Yerli ve küresel 
şirketler için İstanbul’u faizsiz finansal ürün-
ler merkezi yapma konusunda, Türkiye’nin hiç 
tanışmadığı faizsiz finansal ürünleri getirme 

yönünde adımlar attık. Gayrimenkul stokunu 
menkul kıymetleştirilmesi konusunda gayri-
menkul fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi 
fonları, gayrimenkul sertifikası gibi pek çok 
aracı, son birkaç yılda Türk sermaye piyasa-
sı mevzuatına kazandırdık. Kentsel dönüşüm 
ve gayrimenkul finansmanında çok üzerinde 
durduğumuz gayrimenkul sertifikalarının bel-
ki ilk örneği beklediğimiz başarıyı sağlayama-
dı ama problemleri ortadan kaldıracağını ümit 
ettiğimiz ikinci bir düzenlemeyle onu da ayağa 
kaldıracağız.

Özellikle sermaye piyasalarının varlık nede-
ni orta ve uzun vadeli kaynak sağlamak. Bir 
şehir hastanemizin finansmanının sermaye 
piyasası fonlarıyla sağlanması (girişim ser-
mayesiyle) ve önümüzdeki dönemde bunun 
artacağına ilişkin kuvvetli sinyaller sermaye 
piyasalarının beklenen fonksiyonuna doğru 
bir eğilim içerisinde olduğunu bize gösteriyor.

Sukuk, emeklilik fonlarında faizsiz finansal 
ürünler, gayrimenkul sertifikaları, gayrimen-
kul fonları, altyapı GYOlar gibi faizsiz finansal 
araçların ihraç maliyetlerinde pozitif bir ay-
rımcılık yaptık ve Kurul ücretlerini düşürdük. 
Bunu diğer kurumlarımızdan da bekliyoruz. 

Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği izinle 
herhangi bir Türk şirketi herhangi bir Avrupa 
ülkesinde hisse senedi halka arzı yapabiliyor. 
Bu izni biz geçen sene aldık. SPK’nın incele-
me prosedürü, mevzuatı artık Avrupa Birliği 
Sermaye Piyasaları Birliği (ESMA) tarafından 
onaylandı. Dolayısıyla Türkiye’de SPK izni alan 
bir şirketimiz herhangi bir AB üyesi ülkede 
aynı İzahnameyle halka arz yaparak finans-
man sağlayabilecek. Bu da uluslararası geliş-
mişlik açısından önemli diye düşünüyorum.

Aracılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni 
çalışmalar yaptık, kurumsal altyapıyı yenile-
dik. Portföy yönetiminde AB düzenlemeleri-
ni referans alarak yeni regülasyonlar ortaya 
koyduk. Sektörün özsermayesi güçlendi; pek 
çok badireye rağmen bütün kurumlarımız son 
derece güvenilir. Müşteri memnuniyeti bizim 
için önemli. Bunun için de bütün başvuruların 
SPK’ya gelmeden önce bir hakem heyetinden 
geçmesi, sonrasında da gerekiyorsa bizimle 
ve yargıyla tanışmasına yönelik de bir uygula-
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mayı yakın tarihte hayata geçirdik. 

Bankacılık sisteminde 100 bin lira mevduat 
garantisi var biliyorsunuz, bizde de yatırım 
kuruluşlarımızın iflaslarına karşı 100 bin lira 
yatırım hesabı garantisi var. Her sene bunu 
endeksliyoruz, güvence altına alınmış durum-
da. Sektörün üzerindeki maliyetlere, biz de 
üzülüyoruz, olabildiğince aşağı çekmeye ça-
lışıyoruz. YTM maliyetlerini yüzde 50 indirdik, 
önümüzdeki dönemde daha da aşağıya indire-
cek potansiyelimiz ve niyetimiz var.

Türkiye’nin inovasyon ağırlıklı bir büyümeye 
geçmesi herkes için önemli. Bunun ilk adımı 
da gençlerimizin düşüncelerini projeye dö-
nüştürecek, yatırıma dönüştürecek bir finans-
man yöntemi. Dünyada son yıllarda popüler 
olan Kitle fonlamasını biz de geciktirmeden 
hayata geçireceğiz. Son yıllarda vergi otoritesi 
de gerçekten oldukça cömert, özellikle aracı 
kurumlarımızın bankalarla rekabet edememe 
şeklindeki vergi politikalarıyla ilgili şikayetleri 
de büyük ölçüde giderilmiş durumda. 

TakasBank, artık merkezi karşı taraf olarak 
kabul gördü. Burada IOSCO prensiplerine 
uyum sağladık. Artık çifte teminatlandırma-
yı sonlandırdık. Sanıyorum borsa teminatları 
iade etti, yaklaşık 100 milyon lira sektör için 
büyük bir rakamdı. 

Aracı kurumların yatırım bankalarına dö-
nüşmesi üzerinde durduğumuz önemli bir 
konudur. Kurumsal altyapı olarak pek çok 
aracı kurumumuz bugün yatırım bankacılığı 
kapasitesinde. Arada ne fark var diye sorarsa-
nız, yatırım bankaları her türlü sektöre kredi 
verirken, aracı kurumlarımız sadece serma-
ye piyasası araçlarını kredilendirebiliyorlar. 
Bundan sonraki yeni hedef, özellikle belli bir 
ölçeğe gelen aracı kurumlarımızın yatırım 
bankacılığıyla tanışması. Hem proje finans-
manına ağırlık verilmesi hem de sermaye 
piyasalarının daha farklı bir lige taşınması. 
Burada ilk adım olarak yatırım bankalarının 
borsada hisse senedi piyasasında aracılık ya-
pamamasıydı ki o engeli de kaldırdık. Dolayı-
sıyla önümüzdeki günlerde daha fazla yatırım 
bankamız olmasını ümit ediyoruz.

Önümüzde ne var? Bu sene 500 milyar liralık 

bir kaynak inşallah sermaye piyasası kanalıy-
la sektöre, şirketlerimize sağlanmış olacak. 
Bu rakamı önemsiyoruz, Türkiye’deki banka-
cılık sektörünün kredi tutarı 1,6 trilyon lira. 
Sermaye piyasaları yoluyla biriken tutarın 
bankacılık kaynaklarının üçte birine ulaşması 
piyasanın geldiği boyutu gösteriyor. Otomatik 
BES’te bir düzenleme yeniden gündemde. Bi-
liyorsunuz şu anda 3 milyonun biraz üzerinde 
katılımcı sayısı var ve yüzde 50 ayrılma oranı. 
Ayrılanları sisteme çekecek yeni bir çalışma 
yakın bir zamanda kamuoyuna tanıtılacak. Do-
layısıyla burada da çok kısa sürede 1-2 milyon 
yeni katılımcıyı sisteme dahil ederek çok yakın 
bir gelecekte 20 milyonlu rakamları telaffuz 
edeceğiz. 

Halka arzla ilgili çok yoğun bir gündemimiz 
var. Önümüzdeki günlerde IPO tutarı milyar 
TL ile milyar dolar arasında olacak halka 
arzlarımız da gündemimizde. Kitle fonlaması 
muhtemelen yılbaşına kadar hayata geçecek. 
Gayrimenkul sertifikalarıyla ilgili çalışmayı 
tamamladık, resmî gazetede yayınlanması-
nı bekliyoruz. Oradaki uygulama aksaklıkla-
rı giderecek. Sermaye piyasaları üzerindeki 
maliyetleri gözden geçireceğiz, azaltım yö-
nünde adımlar atacağız. Çünkü artık bankacı-
lık sektörüyle rekabet etmemiz için herkesin 
fedakârlık yapması gereken bir dönemdeyiz. 
Buna biz öncülük edeceğiz, diğer paydaşları-
mızdan bunu bekleyeceğiz ve sonra da sek-
törden aynı adımların takibini isteyeceğiz. İFM 
projesiyle de hedefimiz ilk 25 finans merke-
zinden birisi olmak. İnşallah 2023’e kadar bu 
yolda yürüyeceğiz. 

İLHAMİ KOÇ:
Ana düzenleyici otorite Sermaye Piyasası Ku-
rulu, sermaye piyasasıyla ilgili düzenlemeler 
ama bunun yanında başka düzenlemeler var. 
Mesela teknolojiyle ilgili düzenlemeler, pa-
rayla ilgili düzenlemeler, mali suçlarla ilgili 
düzenlemeler. Mesafeli sözleşmeler konusu 
gündemimizdeki ana başlıklardan birisi. İki 
tane ana eğilim var şu anda, bunlardan bir ta-
nesi teknoloji bizi bir yere doğru yönlendiriyor 
ve mesafeli sözleşmeler bunun bir sonucu 
olarak ortaya çıkıyor. Ama öte yandan da kara 
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parayla ilgili, sadece bizde değil bütün dünya-
da düzenlemeler var ve bu da bizi başka bir 
tarafa itiyor, müşteriyi tanıma kuralı. Bu ikisi 
kavram üst üste geliyor ve çözülemeyen bir 
soruna dönüşmüş durumda. Osman Bey, ümit 
var mı, ne düşünüyorsunuz bu konuda?

OSMAN DERELİ:
Hepimizin malumu, büyüyen gelişen bir eko-
nomi için sermaye piyasalarının gelişmesi, 
derinliği, halka yayılması çok önemli. Diğer 
bir husus, son dönemde sıklıkla duyuyoruz, 
tasarruf oranlarımızın düşük olması. Yerli ya-
tırımcıları da uluslararası yatırımcıları da ser-
maye piyasalarına çekebilmemiz için birçok 
faktörün yanında güven ortamının sağlanması 
konusunun da önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Güven kavramı çok geniş, birçok faktör 
var bu kavramı etkileyen. Güven kavramına 
daha çok MASAK mevzuatı çerçevesinde yak-
laşmak istiyorum. 

MASAK olarak yapmış olduğumuz düzenle-
melerle ve çalışmalarla güvenli bir ekono-
mi oluşturmaya katkı sağlıyoruz, güvenli bir 
toplum oluşturmaya çalışıyoruz. MASAK’ın 
temel görevlerine, suç gelirlerinin aklanması 
ve terörün finansmanıyla mücadele etmek. 
Suç gelirleri de terörün finansmanı mevzusu 
da bir ülke için, ekonomi için riskli konular. 
Ekonominin etkinliğini azaltacak konular. Suç 
gelirlerinin, kaynağı belirli olmayan fonların 
sermaye piyasalarında barınması durumunda 
bu piyasaların işleyişini, etkinliğini bozacaktır. 
Çünkü bu fonlar rasyonel davranmayabilirler. 
Suçlardan elde edilen paralar rekabeti boza-
cak fonlardır. Dolayısıyla Sermaye Piyasası 
Kurulunun yaptığı düzenlemeler yanında bu 
tip suç gelirlerine aracılık edilmemesi, terörün 
finansmanına aracılık edilmemesi noktasında 
elbette ki bizim de düzenlemelerimiz var.

Tabi burada bir dengeyi tutturmak çok önem-
li. Yani piyasaların etkin çalışabilmesi için hem 
finansal piyasaların hem sermaye piyasaları-
nın akışkan olabilmesi, etkin çalışabilmesi, bu 
piyasalara girişlerin kolaylaştırılabilmesi ge-
rekirken bir yandan da biraz önce bahsettiğim 
hususlara da dikkat etmekte fayda var.

Aklama, genel tanımıyla yasadışı yollardan 

elde edilen gelirlerin formunun değiştirilerek 
sisteme farklı işlemlere tabi tutularak, kayna-
ğından uzaklaştırılarak, tekrar sisteme enteg-
re edilmesi. Sermaye piyasaları bu anlamda 
araç çeşitliliğinin fazla olması, işlemlerin hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, uluslararası 
işlemlerin kolayca, hızlı bir şekilde gerçekleş-
tirilebilmesi noktasında imkân sağlayabilir. 
Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekir. 
Çünkü burada gelirin niteliğinin komplike ve 
hızlı işlemler yapılarak kısa sürede değiştiri-
lebilmesi imkânı var. Böylelikle bu gelirlerin 
suçla bağlantısı kopartılarak, iz sürmeyi zor-
laştırıp, daha sonra yasal bir gelirmiş gibi tek-
rar sisteme sokulma imkânı var. Aklamanın 
özellikle ayrıştırma ve bütünleştirme aşama-
larında, aklayıcıların sermaye piyasalarında 
imkân bulabileceği konusunda fikir birliğimiz 
var. 

Bütün bu risklere karşı daha etkin bir müca-
dele ortaya koyabilmek için MASAK olarak 
5549 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçeve-
sinde aracı kurumlardan beklediğimiz bazı te-
mel sorumluluklar var. Bir müşteriyi tanımak, 
müşterinin işlemlerini yakından takip etmek 
ve bir şüpheli işlemle karşılaşıldığı zaman 
bunu MASAK’a bildirmek. Bunun doğurduğu 
yan başka sorumluluklar var ama temel ola-
rak burada toparlanıyor aracı kurumların veya 
sermaye piyasası kurumlarının yükümlülükle-
ri. MASAK olarak aracı kurumlardan bir müş-
teriye hesap açıldığında bu esnada müşterinin 
kimlik bilgilerinin doğrulanmasını, gerçek fay-
dalanıcının kim olduğunun anlaşılmasını, para 
kaynağından emin olma noktasında müşteri 
hesaplarının başka bir üçüncü kişi tarafından 
kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmesini 
ve sonraki işlemlerin yakından takip edilerek 
karşılaşılacak şüpheli durumlarda MASAK’a 
bildirilmesini bekliyoruz.

MASAK olarak aklama ve terörün finansma-
nıyla mücadelede birçok kamu kurumuyla iş-
birliği halinde çalışıyoruz, bütün dünyada ol-
duğu gibi. Bunun yanında kamu kurumlarının 
dışında özel kesimle de işbirliği halindeyiz. Bu 
çerçevede sermaye piyasası kurumlarıyla da 
yakinen çalışıyoruz. Onlarla her sene mutlaka 
bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç halinde 
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eğitim toplantıları, eğitim çalıştayları düzen-
liyoruz. Yine bu çerçevede önümüzdeki haf-
ta salı günü 21 Kasım’da İstanbul’da Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği ve MASAK işbirli-
ğiyle bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştay-
larda sektörün sorunları birebir düzenleyici 
birim ve sektör temsilcileri arasında tartışılır 
ve sorunlar çözülmeye çalışılır

Aklama ve terörün finansmanı konusu sadece 
bizim mevzuatımızı ilgilendiren konular de-
ğil. Çünkü biz dış dünyaya açık bir toplumuz, 
ekonomimiz dışa açık, dolayısıyla birazdan 
bahsedeceğim belli hususlar var, uluslararası 
düzenlemeleri göz ardı etmeden, uluslararası 
çevrelerin, uluslararası kuruluşların ülkemize 
şu mevzuatın şurasında eksiklikler var, şura-
sında bazı açık kapılar var, bunlar bu ülkede 
aklama ihtimallerini çoğaltıyor, risklerini ço-
ğaltıyor veya terörün finansmanı konusunda 
bu sistemin açığı var dedirttirmememiz lazım. 
Bu konuda özen göstermemiz lazım çünkü 
bazen değişik meslek örgütleri bizlere talep-
lerini iletir, biz bunları tartışırız, kendileriyle 
de konuşuruz. Piyasaların daha etkin çalış-
ması, işi kolaylaştırmaya dönük düzenleme-
ler yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu da göz 
ardı etmememiz lazım. Eğer işin aslını da 
kaçırırsak bu sefer uluslararası çevrelerden 
gelecek olumsuz değerlendirmeler bizim fi-
nansal ve sermaye piyasası akışlarımızı bo-
zabilir. Dolayısıyla burada bu dengeyi çok iyi 
korumamız lazım. Yani ülkemizin şartları çer-
çevesinde bu düzenlemelerimizi yapmamız, 
piyasanın akışkan hale gelmesini, kolaylaştır-
mayı sağlamamız lazım ama bu kırmızıçizgiyi 
kesinlikle geçmememiz lazım. 

Burada diğer bir temel problemimiz de şu as-
lında: Maalesef ki son dönemde bölgemizde 
yaşanan terör olayları. İçinde bulunduğumuz 
coğrafya dünyanın gözünü diktiği bir coğraf-
ya. Yani hemen güney sınırımızda Suriye, Irak 
olayları, terör örgütleri. Dolayısıyla dünya 
doğu sınırımızdaki, güneydoğu sınırımızdaki 
illerde bulunan para transferi ve işlemlere çok 
daha dikkat kesilmiş durumda. Burada özenli 
davranmak durumundayız.

Tabi biz bu iş birliği çerçevesinde bankalardan 
aldığımız gibi sermaye piyasası kurumların-

dan da şüpheli işlem bildirimleri almaktayız. 
2016 yılında 372 adet şüpheli işlem bildirimi 
almışız. 2017’de de 302 tane şüpheli işlem 
bildirimi almışız. Bu noktada siz değerli ser-
maye piyasası temsilcilerine şüpheli işlem 
bildirimlerinin sahip olması gereken niteliği 
konusunda da birkaç husustan bahsetmek is-
tiyorum. Biz şüpheli işlem bildiriminin kalite-
sine gerçekten önem vermek durumundayız. 
Yani müşteriyi daha yakından tanıyıp, müşte-
rinin profiliyle, geçmiş eğilimleriyle anormal-
lik gösteren işlemleri veya profiliyle uyumlu 
olmayan işlemleri veya varsa suçla ilgili bil-
gileri, emarelere de yer vererek MASAK’a bil-
dirmekte fayda var. Çünkü o zaman bizim hem 
işlerimiz kolaylaşacak hem de daha steril, 
daha temiz bir piyasamız olacak, o da piyasa-
nın etkinliğini artıracak. 

Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarıyla 
daha yakın çalışmak istiyoruz. Yani yakın iş-
birliği kurmak istiyoruz, merkezi kayıt kuru-
luşumuzla daha yakın çalışmak istiyoruz, bu 
konuda proaktif bir yaklaşım sergileyelim isti-
yoruz. MASAK 20 yıl önce kurulmuş. Günümüz 
ihtiyaçları çerçevesinde MASAK’ın tekrar ya-
pılandırılarak, özellikle bilgi teknoloji destekli 
analiz kapasitesinin daha da geliştirilmesi su-
retiyle bu işbirliğinin artacağını düşünüyorum 
önümüzdeki süreçte. Çünkü şunu gözlemli-
yorum ki bankacılık kesimiyle olduğuna na-
zaran, sermaye piyasası kesiminde yoğun bir 
veri transferimiz yok. İşbirliğini artırmak nok-
tasında önümüzdeki dönemde planlarımız var.

Değerli katılımcılar, önemli bir husus olan ve 
yine sizlerin destekleriyle daha iyi sonuçlar 
elde edebileceğimize inandığım FATF değer-
lendirmesinden bahsetmek istiyorum. FATF, 
uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne 
karşı tehdit oluşturan aklama ve terörizmin 
finansmanı suçları ile mücadele etmek için 
standartlar geliştiriyor. Her bir ülkenin bu 
suçlara karşı mücadele etmesini yönlendiri-
yor. Her bir ülkenin de yasal mevzuatını, ikin-
cil mevzuatını, uygulamalarının etkinliğini de-
ğerlendiriyor, gözetiyor. Politika belirleyici bir 
kuruluş olan FATF’in, 40 tane standardı var. 
Bu standartlar finansal sistemin bütünlüğü-
ne karşı tehdit oluşturan suçlarla koordineli 
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bir şekilde mücadele etmeyi, yani her ülkenin 
elini taşın altına koymasını, her ülkenin eşit 
şartlarda mücadele etmesini istiyor. FATF, 
belli aralıklarla da ülkeleri değerlendiriyor. 
Bu değerlendirmede üye ülkelerin aklama ve 
terörün finansmanıyla mücadele sistemi ve 
bu konudaki uluslararası standartlara uyum 
düzeyini ele alıp gözden geçiriyor, değerlen-
dirme sonucunda da bir rapor düzenliyor. 
Ülkemiz açısından önümüzde dördüncü tur 
değerlendirmesi var. Dördüncü tur değerlen-
dirmesi mevzuat düzenlemelerinden ziyade, 
bu düzenlemelerin uygulamada ne kadar et-
kin olduğunun değerlendirileceği bir süreç. 
Dördüncü tur değerlendirmesinde FATF, çe-
şitli ülkeler için başladı, bizim için bu süreç 
2018 yılında başlayacak. Bu süreç öncesinde 
FATF metodolojisine uygun olarak ülkemiz 
tarafından gerekli tüm hazırlıkların tamam-
lanması gerekiyor. FATF metodolojisi bu an-
lamda önemli çünkü bu metodolojide aklama 
ve terörün finansmanıyla mücadele sistemin 
uygulama etkinliği ve FATF standartlarına tek-
nik uyum düzeyine ilişkin değerlendirme kri-
terleri yer alıyor zaten, dolayısıyla önümüzde 
bir rehber var. Biz bu sürece hazırlık olarak 
2016 yılında resmî gazetede yayınlanan baş-
bakanlık genelgesiyle MASAK koordinasyo-
nunda ulusal risk değerlendirmesi projesini 
başlattık. Bu proje hem FATF standartlarının 
karşılanmasına hizmet edecek hem de bizi 
dördüncü tur değerlendirmeye hazırlayacak 
bir proje. Biz bu proje kapsamında makro bir 
bakış açısıyla ülkemizin aklama ve terörün fi-
nansmanı risklerimizi analiz edeceğiz, belirle-
nen eksiklerin giderilmesi için tedbirler geliş-
tirilecek. Zaten içinde bulunduğumuz koşullar, 
biraz önceki bahsettiğim coğrafyadaki şartlar 
çerçevesinde böylesi risklerimizi analiz etme-
miz ve kapsamlı bir çalışma yapmamız zaten 
önümüzde zaruri bir ihtiyaç olarak duruyor. 
MASAK olarak bu projenin başarılı bir şekilde 
geçmesi için koordinasyonu, sekretarya göre-
vini bizzat üstlendik. Her bir paydaş grupla da 
birebir çalışmalar yapıyoruz, yani biraz önceki 
bahsettiğim bu aklamayla terörün finansma-
nı noktasındaki mücadele eden kurumlarla iş 
birliği halinde olduğumuz kurumlarla birebir 
çalışmalar yapıyoruz. Onlara ödev verip ora-

dan hazırlık beklemiyoruz, bizim arkadaş-
larımız birebir onlarla gidiyorlar, toplantılar 
yapıyorlar. Çünkü ülkemiz açısından önemli 
bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Tabi bura-
da kamu, özel, finansal olan veya finansal ol-
mayan bütün kuruluşlarla bu çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu süreçte sermaye piyasa-
sı kurumlarının katkıları hem başkanlığımız 
hem ülkemiz açısından çok önemli olacak. Bu 
konudaki hassasiyetinize şimdiden çok teşek-
kür ediyorum.

İLHAMİ KOÇ:
Yaklaşık 10 yıldır borsanın halka arzı bek-
leniyor. Fakat bir türlü gerçekleştirilemedi. 
Himmet Bey şimdi sizin iki rolünüz birden 
var. Hem borsada yönetim kurulu başkanısı-
nız hem de hissedar tarafı, varlık fonu tarafını, 
temsil ediyorsunuz. Takvim var mı?

HİMMET KARADAĞ:
Borsa ve borsaların halka arzı biraz bu işin 
etik tarafına uzanacak şekilde teoriyi de etki-
leyen bir soru. Bir borsa halka arz edilmeli mi 
edilmemeli mi çok bir tartışılmış. 

Borsa İstanbul örneğinde zaten halka arz ka-
rarı alınmıştır. 

Borsanın halka arz edilmesiyle ilgili birçok 
sebep olabilir. Borsayı hâkim hissedarın kay-
nak ihtiyacı sebebiyle mi halka arz ediyoruz? 
Böyle bir gereksinimimiz yok. Türkiye Varlık 
Fonunda herhangi bir kaynak ihtiyacı bulun-
muyor. Borsa İstanbul AŞ’nin kendisinin de 
bir kaynak ihtiyacı yok. Halihazırda kaynak 
fazlası bile var. Stratejik ortaklık ve yükümlü-
lükler sebebiyle çok uygun görmediğimizden 
temettü dağıtımı da yapmıyoruz. Likit fazlamız 
da var. Ne olması lazım, yani hedefimiz ne, 
borsayı neden halka arz ediyoruz? Biz ser-
maye piyasalarının merkezinde bir kurum 
olarak herkese özellikle ölçeğini yakalamış 
kurumsal büyük şirketlere kote şirket olun, 
halka arz yapalım, gelirinizi riskinizi geniş 
yatırımcılarla, geniş kitlelerle paylaşın diyo-
ruz. Bu iddiamızın daha kuvvetli olması için 
borsanın kendisinin de halka açık olması la-
zım. Kurumsallığa, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine tamamıyla uyan bir şirket 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜME        95

olması gerektiği için borsanın halka arzında 
kararlıyız ve bu stratejik hedef doğrultusun-
da devam edeceğiz. 

Sermaye piyasasının merkezinde bir kurumun 
halka arzı, diğer kurumlardan daha fazla özen 
gerektiriyor. Bu kurumun finansal anlamda, 
mali tabloları, tüm projeksiyonları öngörülebi-
lirliği asgari düzeyde yakalamalı. Projeksiyon-
da, dalgalanan yapısal hatalar yapmamamız 
lazım, sunduğumuz tüm değerlendirmeleri-
mizin arkasında durabiliyor olmamız lazım. 
Teknik anlamda arkasında durabileceğimiz 
bir halka arz olmak zorunda. 

Türkiye ekonomisi göreceli olarak gelişen pi-
yasalara göre fazlaca dalgalanıyor, biz biraz 
fazlaca heyecanlı milletiz, tez canlıyız ve sabit 
çok da sakin durmak istemiyoruz. Bunlar gü-
zel ama öngörülebilirlik de olması gerekiyor. 
Borsanın halka arzında da onun için çalışıyor, 
savaşıyor olacağız. 

Aracı kurumların elindeki hem Takasbank’taki 
hisselerimizin hem borsa hisselerimizin alı-
mına yönelik, sektörümüzün en azından ta-
leplerini karşılamak ve hissemize olan güveni 
şirket olarak yansıtmak için alım programları 
yaptık. IPO sürecimizle de bunu taçlandırıyor 
olacağız ama koyduğumuz değerin en azından 
öngörülebilir gelecekte arkasında durabiliyor 
olmamız lazım. Ciddi anlamda düzenli kâr da-
ğıtan, finansallarıyla arkasında durabileceği-
miz bir hisse dizayn etmemiz lazım ve bunun 
iddialı da olması lazım. Çünkü sektörün mer-
kezinde duruyoruz. 

Avantajlarımız neler? Türkiye ekonomisinin 
karşılaştığı dalgalanma ve risklere rağmen 
borsalar değişik bir iş kolu. Kriz dönemleri 
oluyor, ekonomi dalgalanıyor ama borsa işle-
ticiliği biraz farklı. Bunların olduğu dönemler 
bazen çok gelir bile elde edebiliyoruz. 15 Tem-
muz darbe girişiminde biz tek saldırılan finan-
sal kurumuz. Biz o gün bakanlarımızla istişare 
halinde pazartesi piyasaları açtık. En yüksek 
hacimlerimizden birini gerçekleştirdik. Deva-
mında da aynı şekilde oldu. Kriz dönemlerinde 
bile borsa işi öyle bir iş ki sürdürülebilirlik ve 
gelir akımı devam ediyor. 

Bu anlamda ben ilk önce kendim hisseme gü-

veniyor olmalıyım. Borsa hissesi alır mıyım, 
ürünü kendim de alabilmem lazım. Sektördeki 
arkadaşlarla konuştuğumuzda almam diyen 
çıkmıyor ve elindekileri hisseleri kimse sat-
mak istemiyor. İştiraklerimizin hisseleri de 
aynı şekilde. 

Zamanlama ülkemizin içinde bulunduğu du-
rumlara göre farklılaştırılabilir. Halka arz 
oranı tamamen siyasi takdirdedir. Hedefimiz 
2018 yılı ikinci yarısında halka arzı tamam-
layabilmek. 

Yapısal dönüşüm anlamında, iştiraklerimizle 
hem yatay hem dikey entegrasyon anlamın-
da çok ciddi mesafe kat ettik. Birçok aşama 
tamamlandı, büyümeye yönelik projeksiyon 
ve hedeflerimiz devam ediyor. Şu an sadece 
sabit getirili menkul kıymet tarafında yapısal 
problemimiz var. Özellikle son dönem para 
politikası araçları nedeniyle Merkez Banka-
sı operasyonlarından menkul kıymet kulla-
nımları da dahil bir öngörülemezlik var. Para 
politikası operasyonlarında Merkez Bankası 
piyasayı para politikası kurulunun belirlediği 
esaslarda fonluyor. Ortalama yüzde 20-30, 
bazen 50’ye varan oranlarda da Borsa İstan-
bul piyasalarını kullanıyor. Bu bir senedir sı-
fır düzeyinde ve halen geç likidite penceresini 
kullanarak fonlamayı tercih etmektedir. Bizim 
para politikası araçlarına, yöntemlerine karış-
ma gibi ne bir isteğimiz ne bir lüksümüz var. 
Ancak, isteğimiz, hangi politikayı hangi ara-
cı kullanırsa kullansın Merkez Bankasının, 
eğer işlemde bir menkul kıymet alım satımı, 
repo, ters repo var ise BIST’ten yapmasıdır. 
BIST olarak zaten Merkez Bankamızın talep 
ettiği, öngördüğü, istediği tüm düzenlemeler 
hakkında anında çalışıyor ve çok hızlı bir şe-
kilde çıkarıyoruz. O anlamda da çok esneğiz. 
Geç likidite penceresiyle ilgili yine GLP ya-
pılsın ancak menkul kıymet işlemleri bizden 
geçsin önerisinde bulunduk. Bu durum halka 
arz için mali tablo projeksiyonumuzu, yani pi-
yasa değerimizi çok etkiliyor. Çarpanı da dü-
şündüğümüzde, 50-100 milyon bandında gelir 
olacak mı olmayacak mı? Pozitif veya negatif 
anlamda öngörülebilir bir şekilde mali tablo-
larda netleştirmemiz lazım. Bu konu netleşir-
se, 2018 ilk çeyreği belki finansallarıyla ya da 
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yıl sonu finansallarıyla halka arza hazırlanı-
yor oluruz. 

İstanbul eski çağlardan beri ticaretin ve fi-
nansın merkezi olmuş. Bunu inşallah İstanbul 
finans merkezi projesiyle taçlandıracağız. Bu 
kadar güzellik, bu kadar avantaj, sorunları da 
getiriyor. Bölgemizde hem siyasi hem politik 
anlamda birçok problemler var, devam da edi-
yor problemler. Ama ne makro verilerimizde, 
ne politik tarafta, ne de komşularımızda daha 
derinleşen, daha kötüleşen bir resim yok. 
Makrolarımız geçen seneye göre çok iyi, üçün-
cü çeyrek büyümemiz çok daha güzel çıkacak. 
Piyasalarımız da işlem hacimleri bu sene 11 
milyar, 11,5 milyarlık günlük hacimleri yaka-
ladık. Biraz da aslında birbirimizi cesaretlen-
dirmemiz lazım. Mali tabloları açıkladı borsa 
şirketlerimiz, onlar da güzel. 

Problem ne var, reyting kuruluşları, yatırım 
yapılabilir notunu vermiyor. Onları da zaten 
biz istemiyoruz, onlar Yunanistan’a veriyorlar 
yatırım yapılabilir notunu. Onlara inananlar 
Yunanistan’a yatırım yapsınlar zaten. Türki-
ye’ye fon girişi içeriden de dışarıdan da de-
vam ediyor. Bu anlamda yatırım iklimi geçen 
seneye göre iyi, her şey mükemmel değil, tabi 
ki sorunlarımız var. Tabi pembe tablo çizme 
anlamında değil, bunu görecek, kıyaslayaca-
ğız. Geçen seneden daha mı kötüyüz, daha mı 
iyiyiz, baktığımızda mikrolarda da makrolarda 
da daha pozitif, önümüzdeki sene de bu pozi-
tif ilerlemenin yükselerek, daha da iyileşerek 
devam edeceğine yönelik beklentimizi koru-
yoruz. Biz de elimizden geldiği kadar sektö-
rümüzle birlikte bu anlamda pozitif beklentiye 
katkı vermeye, destek vermeye devam ediyor 
olacağız. 

SORU:
Varlık Fonu kurulmadan önce CİMER üzerin-
den Sayın Cumhurbaşkanımıza bir soru sor-
muştum. Siz de biraz önce gayrimenkul ser-
tifikalarından, hatta resmi gazete yapılacak 
değişikliklerden konuşmanızda bahsettiniz. 
Varlık Fonu’nun gayrimenkul sertifikaları ih-
raç edeceğini duymuştum. Ben bu ürünlerin 
uluslararası yatırımcılar için cazip olmayaca-
ğını düşünmüştüm, bunun diplomasını sun-

mak lazım. Banka ve yatırım kuruluşlarının 
gerek kıymetli madenler gerek gayrimenkul 
sertifikaları için verdiği tasdik belgelerini ya-
tırımcılara sunmak lazım. Bu belgenin sağlan-
ması halinde uluslararası yatırımcılar gayri-
menkule daha fazla ilgi gösterecek.

İkinci sorum Himmet Bey’e. Önemli olan Tür-
kiye’de sermayenin derinleşmesi. Türkiye en 
büyük risklere karşı dirençli olduğunu ispat-
ladı ama Türkiye’de kamu kaynağı kullanan 
şirketlere yönelik 2011’de yaptığım bir analiz 
sonucu bu kuruluşların Borsa’da işlem gören 
şirketlere benzer sayı ve büyüklükte olduğunu 
gördüm. Bugün bunlar giderek artıyor. Bu şir-
ketleri sermaye piyasalarına sokabilirsek ser-
maye piyasalarına derinlik kazandırabiliriz. Ya 
da bunlar olduğu gibi Varlık Fonu’na devredil-
sin diye bir öneriyi Başbakanlık’a ilettim. Siz 
ne düşünürsünüz? Uygun görür müsünüz? 

DR. VAHDETTİN ERTAŞ:
Cevap vereyim, teşekkür ediyorum. Biliyorsu-
nuz gayrimenkul sertifikalarıyla ilgili düzenle-
meyi yaparken geniş bir katılımla hazırladık. 
İşin içinde Toplu Konut İdaresi, Emlak Konut, 
İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
daha çok kentsel dönüşümde kullanılabile-
cek şekilde ve sektörün de katılımıyla belki 
düzenlenmesi dediğiniz konu yeni çalışmada 
yapılmış olabilir. Eğer yapılmadıysa ya Ha-
ziran tarafından gerekli görülmemiştir veya 
uluslararası kabul görmeyen bir ilkedir ama 
bu muhtemelen yeni düzenleme de sizin bek-
lediğiniz düzenlemede yer alacaktır diye tah-
min ediyorum. 

HİMMET KARADAĞ:
Tabi ki bu zaten hedefimizde hem belediye-
lerin hem kamunun diğer şirketlerini doğru 
kurumsallaşmayla birlikte halka arz edilmesi, 
borsa başkanı olarak en büyük isteğim. Tabi 
bazen belediye yönetimleri istemiyor ama İs-
tanbul Büyükşehrin halka arz için düşündüğü 
ve bizim de üzerinde yoğunlaştığımız birkaç 
firması var. Belediyelerle bu anlamda çalışı-
yoruz. Orada da durum patronlarda olduğu 
gibi. Kotasyon değişikliğini bu yüzden yaptık. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştu-
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ğumuzda, finansman problemleri olmadığını 
söylüyor ve geliri niye paylaşayım diyorlar. 
Halka arz tüm tarafların isteği olmalı. Şirket 
sermaye piyasasına gelmekte istekli olacak, 
sermaye piyasası kurumlarının şirketten bir 
kazanımı olacak, firma da daha sağlıklı, daha 
nitelikli finansmana ulaşabilir düzeyde olacak.

SORU:
Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim 
üyesiyim. Borsaların ana amaçlarından bir 
tanesi sermayeyi tabana yaymak ve dolayı-
sıyla borsadaki bireysel yatırımcı sayısını art-
tırmak. Ancak son 5-6 yıllık sermaye piyasası 
yatırımcı raporlarını incelediğimizde, halka 
arz seferberliği gibi bir seferberliğe rağmen 
ve o seferberlik kapsamında yapılan onca 
şeye rağmen, bir sürü teşvike rağmen birey-
sel yatırımcı sayısının her geçen yıl gittikçe 
azaldığını görüyoruz. En son 1 milyon 25 bin 
kişi yatırımcı sayısı içerisinde de 775 bininin 
0-10.000 TL değerinde portföye sahip olduğu-
nu görüyoruz. Aslında gerçek bireysel yatırım-
cı sayısının sadece 200 bin, 250 bin kişi oldu-
ğunu görüyoruz. Acaba bununla ilgili bir şey 
düşünülüyor mu? Çünkü gerçek anlamda halk 
girdikten sonra halka arzın bir anlam kazan-
dığını düşünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler 
düşünülüyor mu?

İLHAMİ KOÇ:
Teşekkürler. Ben Himmet Beyden önce bir şey 
söylemek istiyorum bu konuda. Bu dediğiniz 
doğru olmakla beraber artık sermaye pi-
yasaları gittikçe karmaşık hale geldiği için, 
bireylerin oraya doğrudan doğruya yatırım 
yapmasından çok başka kanallardan, mese-
la yatırım fonları üzerinden yatırım yapması 
daha büyüyen bir alan ki doğrusu da bu ben-
ce. Evet, doğrudan doğruya yatırım yapan sayı 
azalıyor ama toplam, dolaylı yatırımlarla be-
raber sayı yukarı doğru çıkıyor.

HİMMET KARADAĞ:
Bu konuda, hiç yapmamamız gereken yanlış 
ürünlerin piyasaya girmesini, arkasında dura-
mayacağımız ürünlerin, ölçeğini yakalayama-
mış, başarılı olamayacak ürünlerin borsaya, 

piyasalarımıza girişine izin vermememiz la-
zım. 

Biz zaten güven kredimizi tükettiğimiz için ilk 
önce güven tazeleyici başarılı ürünlerle, hal-
ka arzda da özel sektör veya kamu borçlanma 
araçları ve diğer tüm piyasalarda bunu yapı-
yor olmamız lazım. 

2011 yılından itibaren halka arz seferberliğiy-
le ölçeğini yakalayamamış birçok ürünleri biz 
halka arz ettik. Ölçeğini yakalayamadığında 
start-up firmasını veya girişim sermayesi fir-
masını IPO yaptığınızda başarıyı yakalayamı-
yor. Çünkü start-up’ın veya girişim sermayesi 
firmasının, KOBİ’nin tek istediği finansman 
değil. Tek eksiği bizim KOBİ’lerin finansman 
dersek, tespitimiz yanlış oluyor, eksik oluyor. 
Finansman artı kurumsallık, artı denetim, ta-
mamının bir arada olması lazım. Bu private 
equity de olabilir, firmanın içine girecek, yö-
netimde temsil edilecek. SPK, Borsa denetim 
görevini yapıyor fazlasıyla. Ama, GİP’te (KOBİ 
piyasası) işlem gören şirketlerin yönetim 
kurulunda biz yer almıyoruz ki. Karar alma 
süreçlerini, kurumsallığını, hiçbirisini yapmı-
yorum. Dolayısıyla ölçek ve doğru ürün çok 
önemli.

Biraz tabana yayılmayı sağlayacak hamlele-
rimizin olması lazım. Bunun bir tarafı düzen-
leme ayağı, bir tarafı da sadece bizim değil, 
tüm sektör paydaşlarımızla beraber şirket-
leri harekete geçirmemiz. Sattığımız ürünü, 
yaptığımız yemeği ilk önce kendimizin yeme-
si lazım. Dünya borsalarının üst yönetimleri, 
ücretlerinin çok ciddi bir oranını, yüzde 90’a 
varan bir oranını hisse senediyle alıyor. Halka 
açık şirketler de çalışanlarına ücretin belli bir 
oranını, hisse senedi versin. Sadece BİST-30 
şirketlerinde yapılaşa bile, binlerce yeni kit-
leyle tanışmış olacağız. Bundan şirketlerimiz 
de kazanacak, piyasalarımız da genişleyecek. 
Bunun için hem vergi mevzuatında hem de di-
ğer alanlardaki düzenlemelerin hisse lehine 
değiştiriliyor olması lazım. 

Gayrimenkul sertifikasını lanse ettik, vergide 
halen hisse boyutuna bile yaklaşamadığımız 
alanlar var. Borsa yatırım fonlarında, stopaja 
ilişkin problemimiz var. Bu alanlarda çalışma-
ya devam ediyor olacağız. 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

98        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

Sermaye piyasalarında çok büyük şirketler 
müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları yatırım-
cılarına sunmuyorsa burada yapısal bir prob-
lem var demektir. En az şirket müşterisi kadar 
ayrıcalığı o sermaye piyasası yatırımcısının da 
hissetmesi lazım. 

SORU:
Öncelikle teşekkür etmek istiyorum hepini-
ze, bize değerli bilgiler verdiğiniz için. Benim 
sorum Vahdettin Beye olacak. Uzun vadede 
Blockchain teknoloji altyapısının ve endüstri 
4.0’ın bize sağlayacağı faydalar doğrultusun-
da yaptığınız çalışmalar neden? Bunu öğren-
mek istiyorum.

DR. VAHDETTİN ERTAŞ:
Teşekkür ediyorum, zor bir konu. Herhalde 
başka bir panelin konusu. Ama blockchain bi-
liyorsunuz dünyada da bugünlerde çok yoğun 
tartışılıyor. Bu bir finansal araç mıdır değil mi-
dir, SEC açıklama yaptı bizimle ilgili değildir 
diye yakın bir tarihte. Üç hafta sonra üzerinde 
çalışıyoruz dedi, kararımızı gözden geçirece-
ğiz diye. Ben de şimdi bağlayıcı bir şey söyle-
miyorum ama biz de gerçekten takip ediyoruz. 
Nasıl bir seyir alacak, dünya da bunun henüz 
adını tam olarak koyabilmiş değil ama günde-
mimizde olan bir konu. Önümüzdeki günlerde 
çok konuşulacak. 

İLHAMİ KOÇ:
Ben son soru hakkımı kendim almak istiyo-
rum. Vahdettin Bey foreks işlemleri konusun-
da aracılık sektörünü toplantılarımızda çok 
uyardı. Küçük yatırımcılara doğru pazarlama 
yapıldığı zaman ve böyle devam ederse çok 
sert tedbirler alınacağını belirtti. Bu yılın ba-
şında bu tedbirler geldi. Yeni bir düzenleme 
geldi ve küçük yatırımcıların bu piyasaya gir-
mesi neredeyse imkânsız hale geldi. Bunu biz 
sektör oyuncuları olarak da yanlış bulmuyo-
ruz bu arada. Çünkü bu alanlar, yani kaldıraçlı 
ürünler doğası gereği profesyonel yatırımcıla-
ra göre alanlar, çok profesyonel olmayan, kü-
çük yatırımcılara doğru gidildiği zaman ciddi 
sorunlarla karşılaşılıyor. Şimdi daha profes-
yonel oyuncuların alanı haline geldi. Fakat 

madem profesyonellerin alanı haline geldi, o 
zaman kaldıraçların bu kadar düşük olması 
gibi ayrıca bir ek düzenlemelere gerek var mı 
ya da bu konularda bir genişleme düşünüyor 
musunuz?

DR. VAHDETTİN ERTAŞ:
Teşekkür ederim, tuzak soruyu İlhami Bey 
sona bırakmış. Doğrusunu söylemek gerekir-
se, foreks işleminin son aldığımız karar hem 
kamuoyu nezdinde hem SPK nezdinde hem 
de kamuoyunun büyük bir kesiminde olumlu 
karşılandı. Belki biraz sert oldu ama bu nok-
taya gelebileceğimizin sinyallerini birkaç kez 
kuvvetli bir şekilde verdik. Çok açık bir şekilde 
şu anda Sermaye Piyasası Kurulunun günde-
minde, foreksle ilgili yeni bir düzenleme yok. 
Ancak bazı kurumlar var ki daha yüksek kal-
dıraçla hedge amaçlı işlem yapmak istiyorlar. 
Bunu spekülatif amaçlı değil hedge amaçlı is-
tiyorlar. Orada da borsayla ortak bir çalışma 
yapıyoruz, belli ürünlerde nitelikli kurumlara 
daha farklı bir yaklaşımın geliştirilmesi yö-
nünde önümüzdeki günlerde daha somut şey-
ler söyleyebiliriz.
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ESER ŞAGAR:
Konumuz, kredi piyasaları ve sermaye piya-

salarının simbiyotik yaşamı. Bu konuda ko-

nuşmak üzere çok değerli panelistlerimiz var, 

tecrübeli panelistlerimiz var. 

Menkul kıymetleştirme dediğimiz zaman hem 

kabaca kredilerin paketlenerek yatırımcılara 

satılması anlamına gelen varlığa dayalı men-

kul kıymetler hem de ihraççıların bilançoların-

da teminat olarak tuttukları varlıkları teminat 

olarak göstererek karşılığında borçlandıkları 

teminatlı menkul kıymetleri de kapsayacak 

şekilde geniş olarak ele alacağız. 

Günümüzdeki ekonomik duruma baktığınız 

zaman ülkemizde kredi mevduat oranının yük-

seldiğini ve orada bir miktar sıkışma olduğunu 

görüyoruz. Yani bankaların kendi mevduatları-

nın üzerinde kredi verdiğini görüyoruz. Acaba 

başka bir fonlama türüne ihtiyaçları var mı? 

Bir de bildiğiniz gibi faiz oranlarının artması 

artık genel bir eğilim oldu. Şu an bu piyasanın 

içerisinde buna göre bir hayat akışı yakalama-

PANEL 8: KREDİ PİYASALARININ VE SERMAYE 
PİYASALARININ SİMBİYOTİK YAŞAMI: 
MENKUL KIYMETLEŞTİRME

SPONSORLUĞUNDA

14 Kasım 2017
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ya çalışıyoruz. Faiz oranlarındaki artış nasıl 
etkileyecek ve sermaye piyasası bu konuda 
bir çözüm üretebilir mi, sermaye piyasası 
araçlarıyla bu sorunları acaba çözebilir miyiz? 

MEHMET ALİ ERSARI:
Kredi mevduat oranı hızla yükseliyor, 2010’da 
%75’lerdeki oran şimdi %120’lere gelmiş du-
rumda. Hatta sadece TL bilançolara bakarsak 
%150’lerde. Dolayısıyla da bankacılık sektörü-
nün kredi imkanları yavaş yavaş kısıtlanmaya 
başladı, tasarruf eksikliği bu alanda da kendi-
ni göstermeye başladı. 

Sadece bu da değil, bunun risk algısını artır-
ması ve bankacılık sisteminin fonlama mali-
yetlerinde uzun vadede artırıcı etkisi de ola-
biliyor. 

Ama ne zaman bu konu düşünülmeye başlan-
sa maalesef genellikle kaynak tarafına yoğun-
laşılıyor. Herkes bankacılık sisteminin mevdu-
atı nasıl artırılabilir, nereden mevduat hacmi 
yaratılabilir, hep bu konuşuluyor. Hatta birçok 
organizasyonda emeklilik gibi uzun vadeli bir 
sistemin, sermaye piyasalarının gözbebeği bir 
sistemin, daha fazla mevduata kaynak ayır-
masının tartışıldığını maalesef çok sıklıkla 
gördüm. 

Kaldı ki tek problem kredi mevduat oranındaki 
artış ve kredi hacminin sınırlanması da değil; 
bankaların bilançolarındaki vade uyumsuzlu-
ğu da önemli bir sorun aslında. Mevduatı top-
luyorsunuz üç ay, tüketici kredilerini veriyor-
sunuz başta konut olmak üzere 5 yıl vadeyle. 
Bunların yönetilmesi de bankalar için bir ma-
liyet. 

Dolayısıyla bunu toplu halde birlikte çöze-
cek bir yöntem olarak aslında varlık tarafına 
odaklanmak lazım. Varlık tarafına odaklana-
rak mutlaka ve mutlaka menkul kıymetleş-
tirme üzerinden sermaye piyasalarını da ona 
dahil etmek lazım. 

Şimdi iki tane yöntem var; varlığa dayalı men-
kul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet. 
Varlık teminatlı menkul kıymet bankaların 
bilançosunda kalıyor. Dolayısıyla bu modelde 
getiriler yatırımcılar için belki çok cazip ol-
mayabilir. Ama varlığa dayalı menkul kıymet 

sanıyorum birazcık daha şanslı gözüküyor bu 
anlamda. Tabi bankaların endişeleri olabilir, 
pazar payı, bilanço büyüklüğü vs. gibi bunlar 
kritik.

Bankalar için müşterinin durumu da endişe 
verici olabilir, bilançomdan çıkıyor, müşteriyi 
kaybediyorum gibi. Ancak, biliyorsunuz, servis 
sağlayıcı rolü var bankaların. Bu rolü devam 
ettirdiği sürece de müşteri ilişkileri de banka-
da kalmaya devam ediyor olacak. 

Dolayısıyla mutlaka yapılması gereken bir 
hamle diye düşünüyorum. Dünyada genellik-
le gelişmiş ülkeler bu işin öncüsü, Amerika’da 
9,5 trilyon dolara ulaşmış bu hacim, yüzde 85’i 
Amerika zaten pazarın. Bu genellikle ipotek 
kredilerinden oluşan bir pazar büyük çoğun-
luğuyla. Bizde de 200 milyar TL’yi geçti bu pa-
zar, dolayısıyla başlamak için doğru noktada-
yız diye düşünüyorum. 

Amerika’daki gibi merkezi ihraçlar düşünü-
lebilir, Fannie Mea, Freddie Mac gibi. Bunun 
çok ciddi avantajları var hem bankalar için 
hem yatırımcı kuruluşlar için. İşte standart-
laşma, satış maliyetlerinin düşmesi, altyapı 
yatırımlarının maliyetlerinin düşmesi gibi 
yatırımcılar için de güven, çeşitlendirme, ha-
cimlerin büyümesi, likiditenin artması olduk-
ça önemli. Kaldı ki likidite belki en önemlisi. 
Eğer bu iş yapılacak ve bir başarı gelecekse 
bununla beraber, gerçekten iyi hacimlere ula-
şılacaksa, likidite kurgusunun başta doğru 
yapılması şart. Piyasa yapıcı mekanizmasının, 
bu kıymetlerin repoya konu edilebilmesinin, 
Merkez Bankasının bunları teminat kabul ede-
bilmesinin falan, bunların hepsinin altyapısı-
nın mutlaka önceden hazırlanması şart. 

Başlangıçta doğru bir kredi kalitesiyle, göre-
ce yüksek bir kredi kalitesiyle, başlanması da 
büyüme için katkı sağlayacak bir diğer faktör 
olacaktır. 

ESER ŞAGAR:
Bankanın özellikle aktif tarafına biraz yoğun-
laşmaları gerektiği, daha doğrusu oraya da 
bakılabileceğini anlıyoruz. Özellikle mevduat 
kredi oranındaki sıkışmadan kaynaklı olarak. 
Şimdi kendi aktiflerine bakan bir bankaya 
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dönmek istiyorum. Sözü Tevfik Beye verece-
ğim. Sizin banka olarak VDMK ihraçlarında 
öncü olduğunuz biliniyor. Bu konudaki tecrü-
belerinizi bizimle paylaşabilir misiniz, neler 
yaşadığınız bu ihraççı sürecinde?

TEVFİK KINIK:
Bugüne kadar portföyümüz için 11 tane ihraç 
gerçekleştirdik. Bunların 10 tanesi PTT üze-
rinden vermiş olduğumuz emekli kredileri ile 
yapıldı. Bir tanesi de bayiler üzerinden vermiş 
olduğumuz, dayanıklı tüketim ürünlerinin fi-
nansmanı için sağladığımız krediler üzerine 
gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Turkcell fi-
nansman şirketi için de iki tane ihraç gerçek-
leştirdik bu yıl içinde. Yapı düzenlemede ol-
dukça iyi belirlenmiş durumda. 

Bizimki de aslında biraz deneysel başlamış 
2011’de ilk başladığımızda. Fakat faydalarını 
gördükçe, piyasada sürekli bulunan bir oyun-
cu haline geldik. Seçtiğiniz kaliteye uygun, 
kredi kalitesine uygun bir portföyü oluşturup, 
bunun yine sermaye piyasası kanunu hüküm-
leriyle kurulmuş bir varlık finansman fonuna 
devrini gerçekleştiriyorsunuz. Bunu gerçek 
satış olarak değerlendiriyoruz. Burada varlık 
finansman fonu bir trustee, SPV gibi davra-
nıyor aslında ama tüzel kişiliği bulunmuyor. 
İhracı, yani menkul kıymetleştirme tarafını ise 
SPV gerçekleştiriyor. Varlık finansman fonu-
nun şöyle önemli ve yatırımcıya güven veren 
bir yapısı da var, sermaye piyasası kanununa 
göre bu fonun varlıkları bankadan ayrıldığı 
için haczedilemiyor, rehnedilemiyor, kamu 
alacakları için dahi olsa herhangi bir tedbir 
işlemi uygulanamıyor. O bakımdan da yatırım-
cıya güven sağlıyor. 

Varsayalım, bu kredilerin satışını gerçekleş-
tiren kurumun başına bir şey geldi. Varlık fi-
nansman fonuna hiçbir şekilde dokunulamı-
yor. Varlık finansman fonu sadece yaptığınız 
ihraç için kurulan bir fon ve ihraç bittikten 
sonra, daha doğrusu itfa olduktan sonra fonu 
başka ihraçlar için de kullanabiliyorsunuz. 

Bugüne kadarki tecrübede, portföy yönetim 
şirketleri, özellikle emeklilik yatırım fonları 
ve konvansiyonel yatırım fonları için alımlar 

gerçekleştirdiler, iyi yatırımcılar oldular biz-
ler açısından. Hayat sigorta şirketleri önemli 
alıcılardan bir tanesi. Aynı zamanda yabancı 
yatırımcıların da ilgisini çekmiş durumda.

Banka açısından faydasına değindiğimiz-
de ise aslında burada hem bankalar açısın-
dan hem de finansman şirketleri açısından 
önemli bir fayda var: sermaye yeterliliği he-
saplaması. Çünkü kredi havuzunu bilançonuz-
dan çıkarıyorsunuz. Örnek verelim, BDDK dü-
zenlemesine göre tüketici kredileri için yüzde 
75 risk ağırlığı ayrılıyor. 100 milyon TL’lik bir 
portföyü varlık finansman fonuna sattığınızda, 
risk ağırlığınızda 75 milyon TL’lik bir azalma 
gerçekleştiriyorsunuz. Bu da efektif olarak 
yaklaşık 6 milyon TL’lik bir sermaye artırımı 
gibi değerlendirilebilir. Bir de şu var, sonuçta 
portföyünüze nakit giriyor, onu da yeni kredi 
vermekte kullanabilirsiniz. 

Buna karşın, tahvil ihraç ettiğinizde o krediler 
hâlâ portföyünüzde devam ediyor ve tahvilden 
aldığınız topladığınız kaynaklarla yeni kredi 
kullandırdığınızda aslında siz risk ağırlığınızı 
artırmış oluyorsunuz, yeni kredilerin girme-
siyle. O bakımdan finansal risk hesaplaması 
açısından bankalar ve finansman şirketleri 
için oldukça faydalı bir araç. 

Bizim verdiğimiz emekli kredilerinde 36 ay-
lara çıkan vadeler var. Onlara bir likidite ka-
zandırmış oluyorsunuz.  Bu model sayesinde 
sayede 5 yıla kadar da çıktığımız ihraçlar oldu. 

Yatırımcı açısından faydaları. Bu havuzu oluş-
tururken oldukça dikkatli davranıyoruz. Örne-
ğin emekli kredilerinden bahsettim; emekli 
kredilerini SGK ödemeyi gerçekleştirdiğinde 
kaynakta tahsil edebiliyoruz. Ayrıca, toplam 
aylık kredi tutarının emeklilik maaşı ödemesi-
nin yüzde 70’ini geçmemesi kuralı koyduk. Ya-
tırımcıları bu kıymetli portföyün getirisinden 
faydalandırmış oluyorsunuz. Sermaye Piyasa-
sı Kanunundan kaynaklanan güvenceler var: 
Haczedilememe, rehnedilememe, kamu ala-
cakları için dahi olsa tedbir uygulanamaması. 
Bu nedenle de yatırımcıların ilk günden beri 
yoğun ilgisini gören bir ürün oldu ki 2011’den 
beri 11 tane ihraç gerçekleştirebildik ve artık 
bunu dışarıya da sunmaya başladık. 
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VDMK’ler ikincil piyasada alıp satılabiliyor, 
repoya konu olabiliyor. Aslında bu süreçte öğ-
rendiğimiz en temel şey, ilk başladığında ope-
rasyonel olarak zorlu bir süreçten olduğudur. 
Çünkü kredi havuzunu seçmeniz gerekiyor, 
onları işaretleyip havuza attıktan sonra akış-
ları tamamen varlık finansman fonuna akıt-
manız gerekiyor. Temerrüdü bir şekilde tah-
min etmeniz gerekiyor. Erken ödeme riskini 
tahmin etmeniz gerekiyor. 

Ama bu biraz yaptıkça öğrenilen bir süreç oldu 
ve gelinen nokta da oldukça hızlı bir şekilde 
operasyonel süreci de çok efektif hale getire-
rek bu ihraçları gerçekleştirdik. Şu anda bizim 
kendi süreçlerimiz içinde tahvil ya da kira ser-
tifikası ihracı gerçekleştirir gibi bu ihraçları da 
halledebiliyoruz. 

ESER ŞAGAR:
Bu araçların sermaye yeterliliği açısından 
sağladığı avantaj gerçekten önemli. Menkul 
kıymetleştirmeyi biraz geniş anlamda konu-
şacağız, dolayısıyla teminatlı menkul kıymet-
ler konusuna da gireceğiz. Hasan Bey, siz de 
yakın zamanda bir ipotek teminatlı menkul 
kıymet ihracı yaptınız, bu konuda öncü bir 
bankasınız. Siz de bize tecrübelerinizi biraz 
paylaşabilir misiniz, bu süreçleri daha iyi ya-
şamak için avantajları nedir? 

HASAN ECESOY:
Öncelikle organizasyonu düzenleyen Türkiye 
Sermaye Piyasası Birliğine teşekkür etmek 
istiyorum. Gerçekten çok yüksek katılımlı, çok 
verimli paneller olduğuna inanıyorum. 

Öncü dediniz, gerçekten teşekkür ederiz, öyle 
bir rol üstlenmiş olduk. Vakıfbank olarak sa-
dece ipotekli menkul kıymetleri değil, serma-
ye piyasalarında başka ürünlerde de bu rolü 
üstlendik. İlk Basel 3 uyumlu sermaye benzeri 
tahvil ihracı yapan, orta vadeli GMTM progra-
mını ilk kuran bankayız. Bu manada da öncü-
lük yaptığımız için ayrıca bir gurur duyuyoruz. 

Geçtiğimiz yıl yaptığımız ipotek teminatlı 
menkul kıymet 500 milyon Euro, 5 yıl vadeli 
bir ihraçtı. Bu gelişmekte olan piyasalarda o 
ana kadar yapılmış ilk ihraç oldu, yani piyasa 

işlemi diyebileceğimiz, normal ikili anlaşma-
lar çerçevesinde yapılan işlemlerin dışında 
bir ihraçtı. Son derece yüksek bir talep geldi, 
o günkü koşullara da bağlı tabi. Yaklaşık 6 kat 
civarında bir talep geldi. 

Burada önemli olan Avrupa bölgesinin faiz-
li enstrümanların yapısı ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın varlık alım programının da etkisi 
olduğunu düşünmek lazım. Diğer ürünlerin 
fiyatlarının son derece artmış olmasının ge-
tirdiği bir etki de olabilir. Mesela Merkez Ban-
kası’ndan talep aldık ürünümüze, ilginç bir 
durumdu. Ama kuvvetli bir taleple başarılı bir 
işlem, o güne kadar ihraç yapılmış en düşük 
Euro cinsi kupona sahip bir tahvil olmuş oldu, 
Hazine Müsteşarlığının işlemleri dahil. 

Burada ürünün yapısı çok önemli. Şanslı ta-
rafımız Türk mevzuatının en son oluşturulan 
mevzuatı referans alarak oluşturulmuş olma-
sı ve son derece kuvvetli bir altyapısı var. Ya-
sal çerçevenin gücü aslında ürüne güveni de 
artırıyor. 

Türkiye’de yüzde 10’un halen altında bir konut 
kredisi gayrisafi milli hasılaya oranı olduğunu 
görüyoruz. Konut kredilerinin bağlı oldukla-
rı mevzuat aslında son derece sıkı. Kredinin 
ekspertiz değerine oranın maksimum yüzde 
80 olabiliyor. Bizim ihraca çıktığımız zaman 
yüzde 75’ti. Yanı sıra Türk halkı ipotekle aldığı 
konutunu önemsiyor, sahip olma güdüsü çok 
yüksek, dolayısıyla geri ödemelerde çok iştah-
lı. Geri ödeme kültürü açısından çok olumlu. 
Takip ve temerrüt oranları son derece düşük. 
Yüzde 1’lerin altında, hatta yarımlara yakın bir 
takibe dönüşüm oranı var. Ekspertizin SPK ve 
BDDK onaylı ekspertiz şirketleri tarafından 
yapılıyor olması, birinci derecede ipotek konu-
luyor olması, kredi borçlusunun ipotek dışında 
şahsen de sorumlu tutuluyor olması gibi çok 
son derece pozitif unsurlar, bu tip programla-
rın da gücünü aslında besliyor. 

Kredi derecelendirmesini o zaman için A al-
mıştık. Ülke tabanı düşürüldüğü için maalesef 
şu anda BAA1, yani BBB+ Fitch veya S&P’deki 
nota denk gelen kredi değerliliğinde. Aslında 
bankanın kendi notunun üç derece üstünde 
bir not. Bu tabi teminatlı yapısı sebebiyle de 
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ilgi görmeye devam ediyor. Bugün için bir Türk 
bankasının, kolaylıkla bu ihracı çok uygun fi-
yatlarla yapabileceğini düşünüyorum, görüyo-
rum. 

Alternatif bir kaynak, uzun vadeli, uygun ma-
liyetli ve teminatlı. Bu ürününü almaya meyilli 
Avrupa’da belli bir kesim var. Bir Yunan ban-
kası single B reyting olduğu halde teminatlı 
menkul kıymet ihracı yapabildi. Bu ürünlerin 
böyle bir tarafı var. Önümüzdeki dönemde, 
teminatlı menkul kıymet programlarının son 
derece düşük maliyetle, uzun vadeli kaynak 
yaratılmasına katkı vereceğine şüphe yok. 

İpotek teminatlı menkul kıymete benzer, DPR 
(diverdified payment rights) dediğimiz gele-
cekteki havale akımlarını teminat esas alarak 
oluşturulmuş bir ürün var. Şu anda sektörün 
yaklaşık 12 milyon doların üzerinde bir ba-
kiyesi var. 1997’de ilk defa yaptığımızda, 130 
milyon dolar gibi bir kredi kartı alacaklarını 
yabancı para cinsinden menkul kıymetleştir-
mişiz. Bugün, toplamda 5 milyar dolara yakın 
bir fonlama sağladık uzun vadeli ve Fitch’ten 
3B+ gibi çok kuvvetli bir notu var. Halen baki-
yemiz 1,7 milyar dolar. DPR alternatif olarak 
gelecektir. Çünkü DPR kapasiteleri, ülkenin 
mevcut dış ticaret hacmini düşündüğünüzde 
ve olası havale akımlarını dikkate aldığınızda, 
program notlarının düşmemesi için aşırı borç-
lanmanın önünde bir engeldir, çok fazla ihraç 
kapasitesinin olduğunu düşünmemek lazım. 
DPR’da çok ilerlemek mümkün değil. 

Bizim yaptığımız ihraç Euro cinsiydi ancak te-
minat olan varlık TL cinsi krediler. Yüksek not 
alabilmesi için en az bir swap’a ihtiyaç var. 
Tabi burada bazı swap maliyetleri giriyor. Ya-
bancı yatırımcının Türk Lirası riskini almama-
sı esas amaç. Bu nedenle swap’lar biraz yük 
getiriyor bilançoya hem margining boyutuy-
la hem diğer swap boyutuyla. Aslında ideali, 
Türk Lirası varlıkların teminatı esas alındığı 
bilanço içindeki bu yapıda, ihracın Türk Lira-
sı olması. Bunu da aslında yapmaya başladı 
Türk bankalarımız, biz de geçtiğimiz ay bir ta-
nesini kapattık. Yine teminatlı menkul kıymet 
programı altında 1,3 milyar TL mertebesinde, 
bu sefer TL, 5,5 yıllık bir ihraç gerçekleştirdik. 
Uzun vadeli mevduata alternatif olabilecek 

bir kaynak oldu. Halihazırda, kredi mevduat 
oranı bankacılık sektöründe şu anda an iti-
bariyle yüzde 150’nin üzerinde Türk Lirasın-
da. Çok ciddi bir Türk Lirası kaynak tarafında 
baskı var. Bu tip alternatif ürünlerle mevduat 
piyasasındaki baskının azaltılabileceğine ina-
nıyoruz. Çok büyük rakamlar olmayacak belki 
başlangıçta ama Türk Lirası faizlerin üzerin-
deki baskıyı azaltmak ve uzun vadeli alternatif 
kaynak oluşturmak için önemli bir enstrüman 
olarak görüyoruz.

ESER ŞAGAR:
Varlığa dayalı menkul kıymetler ve teminatlı 
menkul kıymetlerin, farklı yönlerden avantaj-
ları var; ihraççılar ve yatırımcılar açısından. 
2011 yılından itibaren ihraçlar olduğunu gö-
rüyoruz. Fakat borçlanma araçları piyasası 
kadar bir büyüme yok. Bu noktada, aracılık 
sektörü açısından, bu menkul kıymetleştirme 
işlemlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Önümüzdeki dönemde burada bir büyüme 
bekleyebilir miyiz, burada bir fırsat yatıyor mu 
sizce?

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Biz de menkul kıymetleştirmenin potansiyeli-
nin Türkiye’de oldukça yüksek olduğunu düşü-
nüyoruz. 

Referans noktası, özellikle gelişmiş ülkeler, 
Amerika olup pazarın boyutu 10 trilyon dolar 
mertebesinde. Son derece tabana yayılmış, 
gerek sektörel gerek fon yönetimi anlamında 
kanıksanmış bir ürün. 

Gelişmekte olan ülkeler perspektifinde notu 
belli bir ölçeğin üzerinde olan ülkelerin ban-
kalarının yurtdışından daha cazip koşullarda 
borçlanabilme olanağı için kullandığı ürünler. 
Gelişmekte olan piyasalardaki kullanım şek-
liyle, Amerika’daki kullanım şekli biraz daha 
farklı. 

Geçmişte nasıl seküritizasyon yapılmış? Ör-
neğin yurtdışında petrol ihraç eden ülkeler, 
kendi iç koşullarından bağımsız olarak, petrol 
gelirleri öngörülebilir olması itibariyle, buna 
dayalı enstrüman çıkarmış. Mesela Venezue-
la (bir kupon ödemesini kaçırdı ama) böyle bir 
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seküritizasyon işlemiyle ülke derecesinden 
daha yüksek bir derece alarak petrol gelirle-
rine dayalı bir ürün ihracı yapmıştı. 

Bankaların bu diverdified payment rights de-
diğimiz menkul kıymetleştirme işlemi de, yani 
aslında bu mantıkla yapılıyor. Özellikle 90’lar-
da Türkiye’nin mevcut kredi notu yatırım yapı-
labilme seviyesinin altında olduğu dönemler-
de yabancı yatırımcıyı çekmek adına bir ürün 
alternatifiydi. Bu ürünler sayesinde, Ülke ola-
rak bilgi birikimimiz oluştu.

Daha ileriye gitme adına, yurtiçi piyasayı ge-
liştirmemiz lazım. Çünkü bankalarımız zaten 
yurtdışı alternatiflerini son derece aktif bir 
şekilde, Vakıfbank’ın son derece başarılı ör-
neklerinde de gördüğümüz gibi, devam ettiri-
yorlar. Yurtiçi piyasa nereye ve nasıl daha çok 
gidebilir. Diğer gelişmekte olan ülkelerin bakı-
şı da benze olmuş. Asya krizinden sonra onlar 
da iç piyasasında bu ürünü birtakım yerlere 
taşıyabilir miyiz diye bakmışlar. Bizim de biraz 
sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü borçlanma 
araçlarında bile yurtiçinde 4-5 senede geldi-
ğimiz yer azımsanmayacak bir seviye. 2010’a 
kadar olmayan bir piyasadan bahsediyoruz. 

Bankalar aşağı yukarı 30-35 milyar TL civa-
rında, banka dışı finansman sektörü de 15 
milyar TL civarında ihraç yaptı. 

Aktif Bank’ın örneğinde olduğu gibi mevduat 
toplamayan, kuruluşlar için çok daha öncelikli 
bir ürün. Bu ürün de doğal seyrinde ilerliyor. 
Tedavüldeki VDMK miktarı henüz çok az, 1 
milyar TL’nin altındaki bir rakamdan bahsedi-
yoruz. Ama talep tarafındaki büyümeyi dikka-
te alırsak kendine yer açtığı muhakkak. 

Arz tarafında yurtiçi tarafta TL varlıklar öne 
çıkıyor. Menkul kıymetleştirme için çoklu bir 
havuza ihtiyacınız var. Borcun nihai borçlusu 
çeşitlendirilmiş durumda. Mesela konut kre-
dileri, otomotiv kredileri, ticari taşıt kredileri. 
Bu kredilerde banka dışı finansman şirket-
lerinin menkul kıymetleştirme hedefini, arz 
kaynağı açısından daha öncelikli görüyorum. 

Talep noktasında, şartları yerine getirdiğimiz, 
yatırımcıların ilgisini çekebildiğimiz ölçekte 
artık hazır. Fon yönetimi sektörüyle biraz ilin-
tili olarak bakmak lazım seküritizasyon piya-

sasının gidişatına. Emeklilik fonları 70 milyar 
TL, yatırım fonları 50 milyar TL seviyesine gel-
di. Birkaç sene sonra tedavüldeki VDMK borç-
lanmasının 3-5 milyar TL düzeyine geleceğini 
öngörüyorum. 

Ayrıca biraz da farklı içeriklerde, örneğin pro-
je finansmanı kredileri de konu edebilir mi? 
Daha sonraki aşamalarda olabilir çünkü ora-
daki varlıklar son derece konsantre varlıklar, 
çok büyük krediler. Yatırımcı için menkul kıy-
metleştirme demek ise toplu havuz içerisinde 
riski dağıtılmış bir varlığa yatırım yapmak de-
mek. Bir köprü kredisini koyduğunuz zaman 
yatırımcı açısından bu ürüne yatırım yapmak, 
köprüye yatırım yapmaktan farklı olmayacak-
tır. 

Bu nedenle ilk aşamada tüketici kredileri-
ni kullanmak büyüme potansiyeli açısından 
daha mantıklı geliyor.

ESER ŞAGAR:
Tevfik Bey, konuşmanızda Turkcell finansma-
nı için varlığa dayalı menkul kıymet ihraç et-
tiğinizi söylediniz. Bizim düzenlememiz daha 
çok finansal kuruluşları ihraççı olarak görüyor 
ama altındaki dayanak varlıklar çok farklı ola-
biliyor. Şirketlerin alacakları dahi konu edile-
biliyor aslında. Bize biraz bilgi verebilir misi-
niz, şirketlere bu model ne gibi fayda sağlıyor?

TEVFİK KINIK:
Şu an VDMK piyasasında tek oyuncu var diye-
biliriz. Aktif Bank piyasada ama diğer oyun-
cuların girmesi çok önemli. Aktifbank olarak 
Turkcell Finansmanın cihaz satışından kay-
naklanan alacaklarını menkul kıymetleştir-
dik ve iki ihraç gerçekleştirdik. 

Genelde bankaların ve finansman şirketle-
rinin finansal alacakları konu olabiliyor ama 
bunlar kısıtlı değil aslında. Leasing alacakları 
da konu olabiliyor ya da reel sektör kuruluşla-
rının faturaya bağlanmış alacakları da VDMK 
ihracına konu olabiliyor. 

Konuşmamın ilk kısmında da söylediğim 
gibi, banka ve finansman şirketleri açısın-
dan alacakları bilanço dışına çıkarmış oldu-
ğunuz için sermaye yeterliliği oranında bir 
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iyileşme sağlıyorsunuz. İkincisi, uzun vadeli 
vermiş olduğunuz kredilere likidite kazan-
dırmış oluyorsunuz. Tahvile kıyasla daha 
uzun vadeli bir kaynak ve bunu da borçlanma 
oranlarınızı artırmadan yapmış oluyorsunuz 
aslında. Bir finansman şirketi kredilendirmiş 
bir tüketici kredisini varlık finansman fonu-
na devrettiğinde, menkul kıymetleştirildiğin-
de, tüketicinin, krediyi kullananın, hayatında 
herhangi bir şey değişmiyor. Çünkü varlık fi-
nansman fonu bu krediyi veren kurumla bir 
hizmet sağlayıcı sözleşmesi imzalıyor ve aynı 
diğer alacaklarını tahsil edermiş gibi tahsilatı 
gerçekleştiriyor. Yine, varlık finansman fonu-
nun portföyüne iyi çeşitlendirilmiş ve genelde 
yüksek kredi değerleri olan tüketici kredile-
ri alınmış olduğu için, ulusal para cinsinden 
derecelendirmemiz daha iyi oluyor. Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynak-
lanan borçlanma araçları ihraç limitleri var. 
Halbuki VDMK bilanço dışına çıkmış olduğu 
için ihraç limitlerine de takılmıyorsunuz. 

Yatırım fonlarının konsantrasyon limitleri açı-
sından da değerlendirelim. Menkul kıymet 
yatırım fonu bir ihraççının varlıklarına yüzde 
10’dan fazla yatırım yapamıyor. Varlık finans-
man fonu tarafından yapılan ihraçlar ise ku-
rucu, örneğin Aktif Bank, için geçerli yüzde 
10’luk sınır hesaplamasına dahil olmuyor. 

Ayrıca, yatırım fonları bir ihraççının yapmış 
olduğu borçlanma araçlarının yüzde 10’undan 
fazlasına yatırım yapamamaktadır. Ancak, 
varlığa dayalı menkul kıymetler borçlanma 
aracı sayılmadığı için bir yatırım fonu bir var-
lığa dayalı menkul kıymet ihracının tamamı-
na yatırım yapabiliyor. Çünkü çeşitlendirilmiş 
bir kredi havuzu söz konusu. 

İhraçların önümüzdeki dönemde özellikle de-
ğişik kredi portföylerine bağlı olarak artacağı-
nı düşünüyoruz. Bu ürün daha iyi tanındıkça, 
ihraç sayısı arttıkça, bilinirlik arttıkça ve tabi 
ki emeklilik fonlarıyla yatırım fonlarının port-
föyleri büyüdükçe önümüzdeki dönemde daha 
fazla ihraç göreceğiz. 

ESER ŞAGAR:
Portföylerde çeşitlendirmeden bahsettik. Ül-
kemizde altyapı yatırımları önemli bir yer tu-

tuyor. Acaba altyapı proje kredileri menkul 
kıymetleştirilebilir mi? Bunun uygulaması 
var mıdır, bu tarz araçların menkul kıymetleş-
tirilmesi mümkünse eğer, ihraçlarda nelere 
dikkat edilmesi gerekir?

HASAN ECESOY:
Teminatlı menkul kıymetler açısından teminat 
havuzunun değerinin borçlanma aracının de-
ğerinden daha yüksek olması sonucu teminat 
fazlası olması, yatırımcıya güven vermektedir. 
Aynı zamanda temerrüt durumunda kredi ha-
vuzdan çıkarılmakta ve yerine yenisi konul-
maktadır. 

Proje kredilerine baktığımızda, proje kredileri 
de aslında yüksek niteliklidir. Fizibilitesi ya-
pılmış, yüksek kaliteli bir varlık aslında. Onlar 
üzerinde de menkul kıymetleştirme mümkün 
tabi. An itibariyle benim bildiğim bir Türk 
bankasının bir menkul kıymetleştirme işlemi 
henüz olmadı. Biz çalışıyoruz ancak menkul 
kıymetleştirmeden ziyade teminatlı fonlama 
alternatifini düşünüyoruz. Özellikle üçüncü 
köprü, Gebze otoyolu ve Osmangazi köprüsü 
gibi bitmiş, nakit üretmeye başlamış projele-
rin kredileri teminata kabul olasılığı daha yük-
sek. Mesela görüşmeleri yürüttüğümüz proje-
lerde kredinin değerinin üstünde bir değerle 
satın almayı talep eden kurumlar var. Bu tabi 
doğrudan satış için geçerli. Sorunuzun doğru-
dan satış değil ama doğrudan satış da işin dü-
şünülmesi gereken bir başka boyutu. Bankacı-
lık sektörünün, mevcut krediler için alternatif 
kaynaklar oluşturması için tercih edilebilir bir 
yöntem, çünkü bilançodan çıkarttığınızda ya 
menkul kıymetleştirerek çıkartabilirsiniz, ya 
doğrudan satışını yapabilirsiniz ya da temina-
ta verip bir fon yaratabilirsiniz. 

Sektörün teminatlı işlemler yaptığını görüyo-
ruz, yani menkul kıymetleştirme görmemiş ol-
sak da bankacılık sektörü varlıklarını teminata 
vererek uzun vadeli fon temin ediyorlar. Doğ-
rudan satışta vergisel açıdan bazı sıkıntılar 
gündeme geliyor, o konuların açıklığa kavuş-
turulması gerekiyor. Örnek, bir proje kredisi 
bilançodan çıkartılıp doğrudan satışı yapıldı-
ğında, bu defa Türkiye’de yerleşik bir firma 
yurtdışından bir fon bulmuş gibi oluyor. Bunun 
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stopaja tabi bir boyutu var, net değil. Yanı sıra, 
menkul kıymetleştirip bunu yurtdışına sattı-
ğınızda, uluslararası hukuk mu devreye gire-
cek? Yabancı yatırımcılar borç ilişkisinin Türk 
mevzuatına tabi olması nedeniyle çekince du-
yabiliyor. Menkul kıymetleştirmenin önünde 
vergiden kaynaklı ve uygulanacak hukukun 
belirlenmesi gibi hususlar var. 

Menkul kıymetleştirmeden ziyade teminatlı 
borçlanmada özellikle proje kredilerinin zaten 
kullanıldığını ve daha fazla kullanılabileceğini 
düşünüyorum. Özellikle uzun vadeli kaynak 
teminine yönelik bir işlem olacaktır diye dü-
şünüyorum.

ESER ŞAGAR:
Yurtdışında bankaların sıklıkla DPR benzeri 
menkul kıymetleştirme işlemlerini yaptığın-
dan bahsettik. Sizce menkul kıymetleştirme 
işlemleri döviz cinsinden mi olmalı, yoksa TL 
cinsinden mi olmalı?

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
TL cinsinden olması, tüketici varlıklarını konu 
edeceğimiz seküritizasyonlar için daha an-
lamlı aslında. Tabi belli bir ölçeğe ulaşma kısı-
dımız var şu an için. 

Bankalar, son birkaç örnekle gördüğümüz 
gibi, varlık teminatlı menkul kıymet, yani se-
küritizasyon değil, yurt dışı ihraçlarında TL 
cinsi yaptılar. Ama bu durumda swap kompli-
kasyonu devreye giriyor. Çünkü yabancı yatı-
rımcı genelde hard currency tercih ediyor. Bu 
durumda ürünün içerisine bir swap koymanız 
gerekiyor, bu hatta reytingin bir parçası da 
olabilir, bu da esnekliği azaltıcı bir unsur olu-
yor.

Seküritizasyon onshore mu offshore mu ola-
cak ve para birimi ne olacak? İdeali, yurtiçin-
de Türk Lirası cinsinden seküritizasyon ya-
pabiliyor olmak. Yabancı yatırımcıya yönelik 
işlemlerin offshore seküritizasyon üzerinden 
ilerlediğini görüyoruz. Burada ana unsur, her 
ne kadar bizim mevzuat tarafında kısıt gör-
mesek de yabancıların alışık oldukları mo-
delle gitmek gerekiyor. Yabancı yatırımcının 
alışık olduğu bir yapı var; bir SPV üzerinden 

ihraç yapılıyor. Bu anlamda offshore yapılar 
tercih edilebiliyor. 

Bir de karışıklık yaratan husus, özellikle TL 
cinsinden olan varlığın bankadan kopması. 
Bankalar iflas etti ama o fon yaşamaya de-
vam ediyor. Bu durumda yatırımcının da o 
varlıklara bir erişimi olması lazım. Yani ilgili 
kredi varlığına erişimi lazım. Bu durum, off-
shore işlemlerde çekinceye sebep olabiliyor. 
Muhtemelen çok fazla seküritizasyon görme-
yip daha çok teminatlı menkul kıymet görme-
mizin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi 
bu olabilir. 

Aslında, TL seküritizasyonu yurtiçi yatırımcı 
tabanıyla yaptığımız noktada (çünkü ilk etap-
ta yabancıyı yurtiçi mevzuata tek başına ge-
tirmemiz mümkün değil), bir likidite sunabi-
lirseniz, yabancı yatırımcı likiditenin olduğu 
piyasaya da gelecektir. Bu anlamda yurtiçi 
tabanın gelişmesi, yabancıyı da çekme nokta-
sına avantajlı olacak. 

Potansiyel olarak tüketici varlıkları dışında 
birtakım varlıklar da söz konusu. Mesela Av-
rupa’da da yaygın CLO-Collateralized Loan 
Obligation diye bir ürün var. Bir şirketin ölçe-
ğinin küçük olması, derecelendirmesi olma-
ması nedeniyle tek başına yabancı piyasaya 
ulaşma olanağı olmadığı durumlarda, bu tip 
şirketlerin kredileri döviz cinsinden bir havuz 
yapılarak oluşturulan kredi havuzuna yurt dışı 
yatırımcılar dahil edilebilir. 

ESER ŞAGAR:
Bu araçları kimler alıyor, bunların yatırımcıla-
rı kim?

MEHMET ALİ ERSARI:
Varlık teminatlı menkul kıymetlerin ana alı-
cıları uluslararası finans kuruluşları. Çünkü 
teminatlandırılmış ürünlerde banka riskinin 
de alınması var. Bu çok büyüyecek bir piyasa 
değil bana göre çünkü kurumsal yatırımcıla-
rımız bankaların kredi riskini doğrudan al-
maya hazır. Dolayısıyla kurumsal yatırımcı-
larımız açısından fazladan teminatlandırma 
cazip olmayabiliyor. 

Bu nedenle varlığa dayalı menkul kıymeti 
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öne çıkmak gerekiyor. Yani doğru risk getiri 
ile varlığa dayalı menkul kıymeti piyasaya 
çıkardığınızda 150 milyar TL’lik kurumsal 
yatırımcı, özellikle de orta uzun vadeli pers-
pektifiyle emeklilik fonları, ciddi bir yatırımcı 
potansiyeli yaratıyor.

Birkaç yasal düzenleme belki ihtiyaç olabilir. 
Varlığa dayalı menkul kıymet borçlanma aracı 
sayılmıyor. Dolayısıyla fon kısıtlarına bakmak 
gerekebilir. Türkiye’de döviz cinsi ihraç yapı-
lamıyor ve döviz cinsi yatırım yapan fonların 
yatırım evreni oldukça kısıtlı. Bu belki değer-
lendirilebilir. Her ne kadar swap’lar maliyetli 
olsa da swap sayesinde döviz cinsi arzlar ya-
pılması söz konusu olabilir. Uzun vadeli yü-
kümlülükleri olan vakıflar, sandıklar, sigorta 
şirketleri, potansiyel yatırımcı olacaklardır. 
Aslında, doğru risk getiri noktasında çıkar-
sanız yatırımcı bulmak çok büyük bir mesele 
olmayacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Dö-
nem dönem bazı sektörlere yönelik krediler 
desteklenebiliyor, teşvikler verilebiliyor. Do-
layısıyla piyasa fiyatı dışında fiyatlamalar olu-
şabiliyor. Bu kredilerin menkul kıymetleştiril-
mesi çok kolay olmayacaktır. 

Rekabetçi oranlarla verilen kredileri öne çıka-
rıyor olmamız şart. Doğru risk getiri dengesini 
ve likidite koşullarını kurgularsak yabancı ya-
tırımcılar mutlaka işin parçası olacaktır. 

ESER ŞAGAR:
İpotek finansmanı kuruluşları, SPK’nın dü-
zenlediği ama henüz oluşturulmamış bir yapı. 
Amerika’daki Fannie Mea, Freddie Mac’e ben-
ziyor. Bunlar acaba bu piyasayı büyütebilir mi? 

TEVFİK KINIK:
Bu biraz operasyon yönetmek ve biraz da 
know-how biriktiği için daha hızlı gerçekle-
şir diye ilk bankalar birliği tarafından konut 
finansmanı kredilerine yönelik olarak 2010 
başında gündeme getirilmişti. Ama yıllardır 
konuşuyoruz ve olmuyor. Evet olsa iyi olur 
kesinlikle. Biraz daha vakit alacak gibi gözü-
küyor. Piyasanın gelişmesi açısından da fay-
dalanabiliriz. 

MEHMET ALİ ERSARI:
Bu tip merkezi bir ihraç kuruluşunu destek-
liyorum. Altyapı maliyetlerinin düşürülmesi 
önemli ve hız kazandıracak bir yapı. Ayrı-
ca, ölçeğe kavuşmamız, büyük hacimlerde 
ihraçlar yapmamız ve dolayısıyla çok daha 
likit koşulara sahip olmamız bu yolla müm-
kün olabilecektir. Dolayısıyla bence kesinlikle 
desteklenmesi gereken bir fikir diye düşünü-
yorum. 

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
İpoteğe dayalı menkul kıymet ihracı için belli 
bir ölçek gerekiyor ve bunu sağlayabilme adı-
na toplu ihraç yapacak bir kurumun olması 
ölçeği sağlayabilir. Ama tabi bunun kurgusu-
nun yapılması kimin ne kadar ortak olacağı 
ve nasıl organizasyon yapılacağı, devletin rolü 
kurgulanmalı. Bu sadece seküritizasyon ara-
cı değil, kredileri gerektiğinde bankalardan 
alıp karşılığında likidite vererek, piyasaya 
fon yaratan yapı haline geliyor. Üzerinde çalı-
şılması gereken bir konu.

HASAN ECESOY:
Esasında sektörün ihtiyacı olmakla beraber, 
bugünkü koşullarda maalesef çok mümkün 
görmüyorum. Çünkü bir defa konut kredisi-
nin şu andaki fiyatlama rasyoneli uygun değil 
buna. Yani bir ipotek finansman şirketinin ku-
rulması ve bu konut kredilerini alabilecek bir 
kaynağa ulaşması çok mümkün gözükmüyor. 
Çünkü burada bunu alabilecek yatırımcı taba-
nı, yatırım fonu veya emeklilik fonu, yok. Türk 
Lirası kaynak olmadığı için, yurtdışı hedefle-
nebilir. Yurtdışı hedeflendiğinde belki ancak 
çalışabilir. Ama bu durumda kendi para biri-
mi cinsinden olması gerekecek. Temel olarak 
bence faizlerin mevcut seviyesi buna çok izin 
vermiyor, çok elverişli bir ortam oluşmasına 
müsaade etmiyor. Ama önümüzdeki dönemde 
inşallah olur diyelim. 

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Yurtdışı uygulamalarda genelde amortize ya-
pılar söz konusu. Belki yurtiçi piyasa için bu 
model de olmalı. Burada yapılan örneklerde, 
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doğrudan aktarım modelleri var ama aslında 
ideali amortize eden yapılar. Çünkü havuzda-
ki krediler amortize olan krediler. Alıcı tarafta 
amortize edilen yapıların çok rağbet görmedi-
ğini gözlemliyoruz.

SORU:
Menkul kıymetleştirmeyi tetikleyen faktörler 
arasında iki temel faktörün olduğunu söyle-
diniz. Risk transferi, sermaye arbitrajı sağ-
lama ve finansmanı sağlama. Türkiye’deki 
mevzuata baktığımız zaman, birçok taraf se-
küritizasyon yapabiliyor; faktöring şirketleri, 
finansman şirketleri, bankalar vs. Türkiye’de 
bu motivasyon açısından VDMK ya da VTMK, 
en çok hangi faktör ön plana çıkıyor? Yani fi-
nans mı, risk transferi mi, sermaye arbitrajı 
mı sağlamak?

TEVFİK KINIK:
Kaynak kuruluş olma iş modelini benimsemiş 
birçok finansman şirketi var. Yani kredi veri-
yorlar, bunu önce bilançolarına alıyorlar daha 
sonra yeni krediye yer açmak açısından bir 
komisyon karşılığında bunu alıcı tarafa satı-
yorlar. Bu menkul kıymetleştirme de olabilir 
ya da doğrudan bir portföy satışı şeklinde de 
gerçekleşebilir. 

Aktif Bank 2007’lerde 250 milyon TL aktif bü-
yüklüğüne sahip bir bankayken, 1,5 milyar 
TL’ye gelmiş durumda. Bunu da aslında ser-
maye piyasasından faydalanarak ve yeni kredi 
vermek için, sermaye yeterliliği avantajından 
faydalanmak için kullandığımız bu yapıyla 
yapmış durumda. Oldukça da memnun oldu-
ğumuz bir ürün. 

Amortize yapılar tabi mümkün, yapılabilir. 
Ama piyasamız çok dalgalı, dolayısıyla yeni-
den finansman riski var ve yatırımcıyı sıkıntı-
ya sokmamak için şu anda yapılandırılmış bir 
modelle gidiyoruz. Umarım bir gün daha istik-
rarlı faiz oranlarının olduğu günleri yakalarız 
ve amortize yapılara geçeriz.

HASAN ECESOY:
İpotek teminatı menkul kıymet olduğu zaman, 
bilançodan çıkartmadığınızda, sermaye yeter-

liliğine ya da risk transferinde bir katkısı ol-
muyor ama likidite karşılama oranı gibi, likidi-
te rasyolarına katkısı olabilir. 

Bilanço dışına çıkarttığında, gerek sermaye 
yeterliliğinde gerekse risk transferinde katkı-
ları oluyor. Bizde risk transferi olmuyor men-
kul kıymeti alan yatırımcı öncelikle Vakıfbank’ı 
tanıyor, ayrıştırılmış, ayrıca izlenen, kayıtları 
ayrı olan havuzu aldığını biliyor. 
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ŞULE TOPÇU KILIÇ:

Türkiye’de altyapı çalışmaları çok yoğun bir 

şekilde ilerliyor. EBRD olarak biz 37 ülkede 

aktifiz ve en büyük operasyonların yürütüldü-

ğü ülkelerin başında Türkiye geliyor. Altyapı 

projesi dediğimiz zaman günümüzde, mul-

ti milyonluk bir projeden bahsediyoruz çoğu 

zaman ve bu projelerin her birinin de finanse 

edilmesi ayrı bir zorluk teşkil ediyor. Şu ana 

kadar Türkiye’de hiçbir zorluk yaşanmadı. 

İlk sorum panelistlerimizden Peter’a olacak, 

birçok işlemde havalimanı, liman ve kamu 

ortak özellikleri ve de yap-işlet-devlet proje-

lerindeki deneyiminize dayanarak, uzun vadeli 

finansman piyasasının geleceğini nasıl görü-

yorsunuz Türkiye’de? 

PETER AURICH:
Ticari bankalar, uzun vadeli altyapı proje fi-
nansmanında istekli yaklaşmıyor. Yakın dö-
neme baktığımızda Türkiye’deki projelerin 
finansmanında Avrupa sermayesinin yerini 
Asya sermayesinin aldığını görüyoruz. Örne-
ğin üçüncü havalimanının finansmanı kamu 
özel ortaklığı olarak Japon kuruluşlar tarafın-
dan finanse edildi. 

Altyapı projelerinin finansmanında önemli 
kaynaklardan birinin sermaye piyasaları ol-
duğunu biliyoruz. Kanada ve ABD’yi dışarıda 
bıraktığımızda altyapı finansmanına yönelik 
tahvillerin gelişiminin oldukça nadir olduğunu 
görüyoruz. 

Türkiye’de bu sektörün gelişmesi için işbir-
liğini geliştirmemiz gerekiyor. Yatırımcıların 

PANEL 9: ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE 
PİYASASI İLE FONLANMASI

14 Kasım 2017
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altyapı yatırımına yönelik olarak ihraç edilmiş 
menkul kıymetleri tercih etmeleri için, uy-
gun bir yatırım iklimi yaratmak gerekiyor. En 
önemli yatırımcılar, proje finansman depart-
manlarına sahip değiller, o yüzden de her bir 
detaya tek tek kendileri bakıyor. Hazır bir pa-
ket olursa, kredi derecelendirmesi yapılırsa, 
yatırım yapıp yapmamaya daha kolay karar 
verebilirler.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Küresel altyapı piyasalarını ve Türkiye’deki 
altyapı piyasasını Fitch açısından nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

CHRISTIANE KUTI:
Altyapı piyasası açısından, yönetmeliklerin 
bilindiği, regülasyonların kolay olduğu, pro-
jelerin hızlı bir şekilde ilerlediği bir ortam 
sağlanırsa, daha fazla yatırımcının yatırım 
yapmasını sağlamak mümkün olabiliyor. 
Bu durumda riskleri değerlendirmek üzere 
çok fazla araştırma yapmaya gerek olmuyor. 
Türkiye’de konuyla ilgili başarılı örneklerimiz 
mevcut. Mesela sağlık sektöründeki kamu 
özel ortaklığı düzenlemesine baktığımızda 
bunu görebilmiştik. Fitch Ratings olarak geç-
tiğimiz yıl buna bakmıştık ve İngiltere’deki 
PFI ile karşılaştıran bir çalışma hazırlamıştık. 
Projede portföy çeşitliliği olduğu durumda, 
yatırımcı bulmanın daha kolay olduğunu gör-
mekteyiz.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Türkiye, sermaye piyasası araçları yoluyla alt-
yapı projelerini finanse edebilecek en iyi ülke-
lerden biri arasında geliyor. Özellikle altyapı 
söz konusu olduğu zaman, yetkililerimiz öz-
veriyle çalışıyor. Fonları altyapı yatırımlarına 
yönlendirmek için neler yapmalıyız?

BARIŞ HOCAOĞLU:
Türkiye’de altyapı yatırımlarına ilişkin düzen-
leme 2015 sonrasında yürürlüğe girdi. Ser-
maye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe gi-
ren ilk düzenleme, özel sermaye yatırımlarını 
tanımlayan bir şemsiye düzenlemesiydi. Yeni 
bireysel emeklilik sistemiyle birlikte, emekli-

lik yatırım fonları özel sermaye ve girişim ser-
mayesi gibi araçlara yatırım yapmak zorun-
dadır. 1990 – 2017 arasında Türkiye’de 169 
milyar dolar tutarında altyapı yatırımı yapıl-
mış, fakat hiçbiri sermaye piyasası tarafından 
fonlanmamıştır. 2016 – 2040 yılları arasında 
Türkiye’nin 560 milyar dolar tutarında altyapı 
yatırımı yapması bekleniyor. Bu yatırımlar için 
sermaye piyasalarının desteğine ihtiyacımız 
bulunuyor. Emeklilik yatırım fonlarının des-
teğiyle daha fazla altyapı yatırımını sermaye 
piyasası yoluyla finanse edebilmemizin müm-
kün olduğunu düşünüyorum.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Regülasyondaki değişikliklerin altyapı yatırım 
fonlarını destekleyeceğini düşünüyor musu-
nuz?

GÖKTÜRK IŞIKPINAR:
Sermaye piyasaları ciddi bir potansiyeldir, 
altyapı yatırımları için, enerji yatırımları için. 
2014 yılı sonunda yürürlüğe giren girişim 
sermayesi tebliğiyle birlikte, portföy yönetim 
şirketlerinin borsa dışı şirketlerden hisse ala-
bilmesi mümkün oldu. Ak Portföy olarak biz 
ilk fonumuzu Türkiye’deki ilk girişim serma-
yesi fonu olarak Haziran 2016’da kurduk.  Bu 
süreç yatırım ilkelerinin belirlenmesi, yatırım 
stratejisi gibi konuların belirlenmesiyle geçti. 

20 yıl önce alternatif yatırım fonlarının toplam 
fon büyüklüğündeki payı %4 civarındayken, 
günümüzde bu pay %24’lere kadar yükseldi. 
Bu global bir trend, bu trendi de Türkiye’nin 
takip etmesi, hatta burada öncü pozisyon al-
ması mümkün. 

Türkiye’de şu anda emeklilik sisteminde yak-
laşık 20 milyar dolar tutarında varlık biriki-
mine sahibiz, ortalama %30 büyümeyle bu 
rakamı 2023 yılı itibarıyla 50 milyar dolarlara 
ulaşması beklenebilir. Otomatik katılım siste-
miyle birlikte daha fazla yatırımcıya ulaşma 
imkânına sahibiz. 2019 yılından sonra sistem 
içerisine girip fon tercihi yapmayan katılımcı-
lar, yatırımlarının %1’ini girişim sermayesi ya-
tırımlarında tutuyor olacak. Şu anda otomatik 
katılım sisteminde 1.5 milyar TL tutarında fon 
bulunuyor. 2023 yılı itibarıyla bu rakamın 10-
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15 milyar dolarlara yükselmesini bekliyoruz. 

Bizim girişim sermayesi yatırım fonumuzun 
ilk yatırımı güneş enerjisine oldu. Şu anda ilk 
kez emeklilik sisteminde küçük tasarrufların 
uzun vadeli, öngörülebilir projelere yatırım 
yapmasının önünü açmış olduk. Bizim ama-
cımız aslında, yenilenebilir enerji platformu 
kurarak yatırımcılarımıza buradan elde ede-
bilecekleri daha uzun vadeli getiri imkânını 
sağlamak. 

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Önümüzdeki 20 yıl içinde 500 milyar dolar-
lık bir altyapı yatırımı ihtiyacımız bulunuyor. 
Bunun 400 milyar dolarının borç finansmanı, 
100 milyar dolarının özsermaye finansmanı 
yoluyla sağlanması gerekiyor. Özsermaye fi-
nansmanı da borç finansmanı kadar zorlu bir 
süreç. Bu bağlamda emeklilik yatırım fonla-
rının altyapı yatırımlarına yönlendirilmesinin 
iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Burada 
sorumu Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi 
ihalesini kazanan Hakan Bey’e yöneltmek is-
tiyorum. Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünü 
nasıl görüyorsunuz, bizleri bekleyen en büyük 
zorluklar neler?

HAKAN YILDIRIM:
Vizyon ve güvenin ekonomik büyümenin en 
önemli itici güçlerinden biri olduğunu düşünü-
yorum. Rüzgâr enerjisi sektörünün olgun bir 
sektör olmadığını, neredeyse her 6 ayda bir 
yeni bir teknolojinin geliştiğini gördüğümüzü 
söyleyebilirim. Bu gelişmeler, özellikle en-
düstri tarafında sektördeki büyük oyuncuları 
konsolidasyona yönlendiriyor. 

Türkiye’de gördük ki şimdiye kadarki finan-
se edilen rüzgâr ve güneş projeleri artık 
2020’den sonra olmayacak. Dünyada garanti-
li fiyat mekanizması yerine ihale yöntemine 
dönüş yaşanıyor. Proje finansmanında tüm 
paydaşların, taşın altına elini koyması lazım, 
yoksa bu projelerin gerçekleştirilmesinde ve 
kazanılmasında ciddi sıkıntılar var. Bugün-
den üç sene sonra kullanacağımız kredinin 
maliyetini öngörebiliyor olmamız lazım, ge-
leneksel yöntemlerle bu projelerin finanse 
edilmesinin mümkün olmayacağı ortada. 

Teknoloji bir noktada olgunluğa ulaştığında, 
orada rekabetçiliği belirleyecek olan şey, fi-
nansal dünyada yapılabilecek yaratıcılıklar.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Teknoloji sektöründe olduğu gibi proje fi-
nansmanı ve sermaye piyasalarında inovatif 
çözümlerle ihtiyaçların karşılanacağını umut 
ediyorum. Peter’a tekrardan sormak istiyo-
rum, altyapı projelerinin finansmanı açısından 
hem altyapı hem de enerji projelerinde acaba 
mutlaka olması gerekenler nedir?

PETER AURICH:
Proje tahvilinin mekanikleri klasik banka fi-
nansmanından farklı değil. Banka kredisinde 
tek taraf banka iken, tahvil ihracında yatırım-
cılardan bahsediyoruz. Piyasalara baktığımız-
da, yatırımcıların çok büyük bir kısmı tahville-
re yatırım yapıyor. Proje tahvillerinde, projenin 
hazırlanması esnasında tipik standartlara 
uyulması, uluslararası yatırımcıların görmek 
istediği şekilde bir yapıda oluşturulması ve 
uygun bir endeksleme yönteminin kullanılma-
sı gerekiyor. Uluslararası tahvil yatırımcıları 
genelde liman ve havalimanı gibi sıcak para 
getiren projeleri finanse etmeyi tercih ediyor-
lar. Derecelendirme kuruluşları ise bu aktif-
lerin derecelendirilmesiyle ilgili olarak farklı 
yöntemlerden yararlanabilir, ilk başta bu ürün 
kategorilerine bakmanın daha uygun olacağı-
nı düşünüyorum.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Christiane, derecelendirme kuruluşu olarak 
Peter’a katılıyor musunuz? Sizce altyapı tah-
villerinin derecelendirilme hangi konulara 
odaklanmak gerekiyor?

CHRISTIANE KUTI:
Bizim derecelendirme kriterlerimiz proje kre-
disi veya tahvili için farklılık göstermiyor. Kri-
terler global olduğu için dünyanın her yerinde 
kredi riskine bakıyoruz. Yenilenebilir enerji, 
havalimanı gibi farklı sektörler için belirledi-
ğimiz farklı kriterler var. Bu kriterlere bağlı 
olarak kredi riskini ölçüyoruz. Yenilenebilir 
enerjide kaynak riskinin söz konusu olduğunu 
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görüyoruz. Bir yıl daha az rüzgâr olabilir diğer 
yıla kıyasla ya da güneş ışığı daha az olabi-
lir. Garantili fiyat mekanizması olduğu için şu 
anda fiyat riski söz konusu değil, 15 yıl sonra-
sında fiyat riskinden de bahsediyor olacağız. 
Dolayısıyla kredi riski de artacak. Bu nedenle 
yenilenebilir enerji projelerinin finansmanın-
da bu zorlukları düşünmek gerekiyor.  Tür-
kiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli 
kredi notu, bizim proje finansmanı değerlen-
dirmelerimizi etkilemiyor. Biz genelde ülke 
risklerine bakıyoruz, bazı yatırımcılar ülke 
riskini de dikkate alıyor. Ancak, proje gelişti-
ricisi iyi bir işletmeciyse, teknoloji kanıtlanmış 
bir teknolojiyse yatırımcı tarafından kabul edi-
lebiliyor. 

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Bütün projeleri tek tek ülke kredi notundan 
bağımsız olarak ele aldığınızı duymak güzel. 
Kredi riskini ölçmek için projenin kendi özel-
liklerini değerlendiriyor olmanız rahatlatıcı 
oldu. Gaziantep’teki bir kamu özel ortaklığı 
hastane yapısının finansmanı, özellikle özser-
maye tarafında alternatif bir finansman kay-
nağı olarak görülebilir mi?

BARIŞ HOCAOĞLU:
Evet cevabını vereceğim bu sorunuza. Borç-
lanma tarafında finansmanın sağlanması, 
özsermaye finansmanının sağlanmasından 
daha kolay görülebilir. Kamu özel ortaklığıy-
la gerçekleştirilen hastane projelerinde %20 
oranında bir özsermaye gerekiyor. Bizim 
Gaziantep’teki kamu özel ortaklığı projesi-
ne sağladığımız finansman 60 milyon avro 
olarak gerçekleşti. Burada sağlanması gere-
ken özkaynak finansmanının yarısının bizim 
fonumuzdan geldiğini görüyoruz. Türkiye’de 
kamu özel ortaklığının sağlık sektörü için çok 
iyi tasarlandığını düşünüyorum. Özsermaye fi-
nansmanına ihtiyacımız var, bunu da sermaye 
piyasası enstrümanlarını kullanarak yapmak 
istiyoruz. Türkiye’de altyapı yatırımlarının fon-
lanması için sermaye piyasalarında ciddi bir 
potansiyel olduğunu düşünüyorum.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Barış ve ekibi tarafından oluşturulan sermaye 
piyasası aracı, özsermaye ihtiyacını giderme-
nin yanında, yabancı yatırımcıları da ülkeye 
çekmeyi sağladı. Bu inovatif çözümlerin yatı-
rımcıları ülkeye çekmeye yardımcı olacağını 
düşünüyorum, Göktürk senin görüşün nedir?

GÖKTÜRK IŞIKPINAR:
Sermaye piyasaları kesinlikle bir çözüm ola-
bilir. 2023 yılına doğru 500 milyar dolarlık bir 
yatırım bekleniyor, bunun için 50-60 milyar 
dolar tutarında bir sermaye finansmanına 
ihtiyacımız var. Türk sermaye piyasaları için 
tabi buralarda oyuncu olmak zor çünkü ra-
kamlar çok büyük. Barış ile bizim yaptığımız 
biraz daha farklı, biz kendi yönettiğimiz fonla-
rın varlığıyla burada yatırımcı olmaya çalışı-
yoruz. Barış daha çok başarılı şekilde projeye 
doğrudan yabancı yatırım sağladı. Çok büyük 
projelere, emeklilik sistemindeki kaynakları 
aktararak ortak olabilmemiz biraz zor. Daha 
küçük ölçekli projelerle altyapı yatırımlarında 
olmak istiyoruz.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Sermaye piyasaları kanalıyla altyapı ve enerji 
projelerinin finansmanı konusu uzun süre bo-
yunca konuşulabilecek bir konu. Hakan Beye 
sorumu yöneltmek istiyorum. Büyük ölçekli 
projelerde sermaye piyasalarından yararlanı-
labilir mi, beklentiniz nedir?

HAKAN YILDIRIM:
Büyük projelerin hayata geçmesi için çok sa-
yıda enstrüman olmalı. Bizim özelimizde Sie-
mens’in bir yatırımcı olarak bu işin içerisine 
bir miktar girmesi olabilir. Bizim projemiz 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı kapsamında 
olduğu için en iyi sahaları seçme şansına sa-
hiptik, bu anlamda da kaynak bulmamız daha 
kolay oldu. Finansın önümüzdeki dönemde 
her yolunun denenmesi gerekecek. Konvansi-
yonel yöntemlerden çıkmak gerekecek, en son 
onu söyleyebilirim.
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SORU:
Benim Göktürk Beye sorum şu; fonların alt-
yapı projelerine yatırım yaptığını söylediniz, 
peki bu altyapı projelerine yatırımda belli bir 
seviyeye gelme, projeyi tamamlama şartı mı 
arıyorsunuz, yoksa ilk günden itibaren mi bu 
projeyi seçebiliyorsunuz?

GÖKTÜRK IŞIKPINAR:
Güneş enerjisine ilk baştan yatırım yaptık. 
Bu işi yapan bir şirketle ortak olarak başka 
bir şirket kurarak yapıyı oluşturduk. Süreçte 
güneş santrallerinin yapımı aşamasında dev-
rine yasak geldi, Enerji Bakanlığı tarafından. 
Şu aşamada hem yeni başlayan ve başlama 
potansiyeli olan projelerle ilgilenebiliriz hem 
de bitmiş projeleri ortaklarımızla beraber, gü-
neşte rüzgârda farklı ortaklarla beraber yeni 
alternatifleri değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 
fırsat penceresini nerede görürsek biz orada-
yız, yani yatırımcıya da bunu bu şekilde yansı-
tabilecek yapıları kurgulamak istiyoruz. 
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) sektörün akademik dünya ile bağlantı kurmasını ge-
liştirmek üzere yeni uluslararası hakemli dergisi “Journal of Capital Markets Studies”in lans-
manı, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin gala yemeğinde yapıldı. 

Dünyada alanında önde gelen yayınevi “Emerald Publishing Group” işbirliği ile yayınlanan der-
gi, sermaye piyasası ve kurumları, yatırım ve karar alma süreçleri, yatırımcı davranışı, İslami 
finansman, finansal inovasyon gibi konuları kapsayan geniş bir yelpazede tarafsız ve yüksek 
kaliteli makaleler yayınlayıp, uluslararası bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

JOURNAL OF CAPITAL MARKETS STUDIES 
DERGİSİ LANSMAN

14 Kasım 2017
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PANEL 10: TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINA 
YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETMEK İÇİN 5 
NEDEN
15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA

ERTUNÇ GÜRSON:
Türkiye sermaye piyasalarının güçlü yanla-
rından bahsedeceğiz, neden kurumsal yaban-
cı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yapıyorlar, 
bunu masaya yatıracağız. Konuklarımız, fi-
nansal sektörün farklı alanlarından geliyorlar. 
Varlık yönetimi şirketinden bir temsilcimiz, 
uluslararası altyapı alanından bir temsilcimiz 
ve küresel takas alanından bir misafirimiz var. 

Tim Ash Bluebay varlık yönetiminde. Bluebay 
varlık yönetimi, RBC’nin bir parçası ve 50 mil-
yarlık bir varlığı yöneten bir firma. Tim, eko-
nomi uzmanı olarak 18 senedir Türkiye’ye 

odaklanıyor, Türkiye’yle ilgili olarak Financial 
Times’ta, Wall Street Journal’da ve BBC’de ya-
yınlanan makaleler yazıyor. 

İkinci konuşmacımız, Hersh Tegala, Clearstre-
am’da görevli ve düzenleme ve ürün çözüm-
leri konusunda uzman. Aynı zamanda EMEA 
bölgesi ve Hindistan’dan sorumlu. Ve son 
olarak James Woods BNP Paribas Securities 
Services’te Kıta Avrupası, büyümekte olan ül-
kelerden sorumlu ve 20 yıldan fazla takas ala-
nında çalışıyor. 

Katılımcılarımız Türkiye’deki sermaye piyasa-
larını nasıl değerlendiriyorlar, nasıl görüyor-
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lar? Sermaye piyasalarımız kurumsal müş-
terileri nasıl daha fazla çekebilir, çekmekle 
kalmayıp piyasada kalmalarını nasıl sağlaya-
bilir? Tim, Türkiye’deki sermaye piyasalarına 
bakacak olursan, görüyoruz ki birçok inişler 
çıkışlar oldu geçtiğimiz 20 sene içinde, ama 
aynı zamanda kurumsal müşterilerin, yatırım-
cıların Türkiye’ye gelip Türkiye’de kaldığını da 
gördük. Ne düşünüyorsun acaba bu konuda, 
yabancı kurumsal müşteriler Türkiye’nin güç-
lü yanlarını nasıl değerlendiriyorlar, son 10 
yıldır, 20 yıldır, ne söyleyeceksin?

TIMOTHY ASH:
Uluslararası kurumsal yatırımcılar Türkiye’yi 
iyi tanıyor, sık ziyaret ediyor. Türkiye’ye ge-
nel bakış şöyle; Türkiye çok önemli büyük bir 
ülke, bankacılık sektörü güçlü, iyi şirketler 
var, demografik özellikleri, lokasyonu, kamu 
finansmanı alanında çok güçlü bir ülke. Tabi 
ki zor yanları da var, jeopolitik anlamda, iç 
siyaset ve para politikası anlamında ama 
tabi ki Türkiye’nin özelliğinin bir parçası bu. 
Yatırımcılar bunu olgun bir şekilde karşılıyor 
ve bunun ötesine bakmayı başarıyorlar. Biz de 
temkinliyiz, biraz gerginiz açıkçası, defansa 
geçmiş vaziyetteyiz. Türkiye’yi Brezilya, Arjan-
tin, Rusya gibi ülkelerle birlikte düşünüyorum. 
Kendimize sorduğumuz soru, Türkiye’ye ya-
tırım yaparken riski alıyorsunuz ve karşılığı-
nı görüyor musunuz?

ERTUNÇ GÜRSON:
Hersh, sen kendi açından baktığın zaman, aca-
ba Türkiye sermaye piyasalarının performan-
sını nasıl değerlendiriyorsun son 20 senedir? 
Nasıl bir seyir izledi ve uluslararası müşterile-
rin ilgisini nasıl çekiyor Türkiye, nasıl çekmeye 
devam ediyor?

HERSH TEGALA:
Önce Clearstream’i biraz size tanıtayım. Biz 
bir merkezi karşı taraf olarak Avrupa Birliği 
nezdinde yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Yatı-
rım akışlarına bakıyoruz, alış tarafından, satış 
tarafından Türkiye’de neler olup bitiyor, bunu 
değerlendirebiliyoruz. Biz Türkiye’de 15 yıldır 
faaliyet gösteriyoruz ve Tim’in de söylediği 

gibi Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. 

Türkiye hem yapısal açıdan hem de düzenle-
me açısından pek çok gelişme kaydetti. Alt-
yapı açısından; bir ülkede ticari bankaların ve 
aracı kurumların riskine bakarız, yanı sıra iç 
piyasa içerisinde genel takas risklerine baka-
rız. Bu aslında 2001’den beri ortadan kalktı ve 
hakikaten yetkili merciler bunu başardılar. 

Türkiye’nin güçlü yanları neler diye düşü-
necek olursak, vergi rejimi 2005’ten son-
ra hakikaten reforme edildi, bu çok önemli. 
Türkiye’nin çok iyi performans gösterdiği 
alanlardan bir tanesi de aslında ihraççıların 
güvenilirliği. Teminat yönetimi kurumsal ya-
tırımcılar için önemli bir konu. Dövizi TL’ye 
veya TL’yi Dövize dönüştürmek kolay. Cle-
arstream olarak Türkiye’ye baktığımızda, 
düzenleyiciler ne yapmak istiyor anlıyoruz, 
Borsa İstanbul’a baktığımız zaman yapıyı 
anlıyoruz. Takas ve kayıt sistemi aynı kurum 
içerisinde olması güven telkin ediyor. Özel 
sektör borçlanma aracı piyasalarını daha da 
güçlendirilebilmesi mümkün olabilir. Türkiye 
sermaye piyasalarını daha da güçlendirebi-
lir. SPK’nın yeni şeyler öğrenmeye açık olma-
sı bizim için hakikaten çok güzel bir şey. Bir 
diğer önemli konu de yerel saklama kurumu. 
Yeri geldiğinde sizin o ülkedeki emanetçinize 
ulaşabilmeniz, konuşabilmeniz, o konuştuğu-
nuz kişinin gücünün olması, dürüst olması, 
piyasada iyi bağlantılarının olması, yeri gel-
diğinde bakanla, yeri geldiğinde düzenleyici 
kuruluşa ulaşabilmesi ve sorun çözebilmesi 
çok önemli. Özellikle Türkiye’nin büyüklüğüne 
sahip ülkelerde bu kadar güçlü yerel emanet-
çiler, saklama kuruluşları yok.

ERTUNÇ GÜRSON:
James, şimdi siz de bir takas merkezi, sakla-
ma bankasısınız Avrupa’da. Türkiye’deki duru-
mu yabancı kurumsal yatırımcılar açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin güçlü 
yanları neler?

JAMES WOODS:
Türkiye’ye dışarıdan yatırım yapan kurumsal 
yatırımcılar Türkiye’nin gelişimini nasıl de-
ğerlendirdiklerinde temel sorular Türkiye’ye 
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girsek mi girmesek mi, hangi varlık sınıflarına 
bakabiliriz şeklindedir. 

Yatırımcılar getirinin yanında yatırımlarının 
geri çekilmesiyle ilgili endişeleri bulunuyor. 
9 sene önce mesela Madoff, Lehman Brothers 
olayları yaşandı ve yatırımcıların iflas ve var-
lık güvenliği konusunda endişeleri arttı. Tür-
kiye’deki işlem sonrası ya da takas sonrası 
süreçlerde önemli iyileştirmeler oldu. Takas-
bank ve MKK sistemlerini geliştirdi, çalışan-
ları gayet nitelikli, STP’si (straight through 
processing) gayet yüksek. Dolayısıyla bir ya-
bancı yatırımcı burada alım satım yaptığında, 
varlığını güvenli bir şekilde geri alabileceğini 
biliyor.

İkinci önemli husus; Türkiye’nin küresel 
standartları uygulaması. Mesela türev piya-
sasında riskin azaltılması için merkezi karşı 
taraf uygulaması yapıldı. 

Türkiye’de hacim ve oynaklık yüksek, ama 
yurtdışından yatırım yapanlar açısından Tür-
kiye’nin bunlarla baş etme kapasitesi de çok 
yüksek ve bu durum pozitif olarak değerlen-
diriliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz 10 sene içe-
risinde Türkiye’de yerleşik olmayan yatırım-
cıların, Türkiye’de işlem yapma niyeti aslında 
perçinlenmiş oldu. 

ERTUNÇ GÜRSON:
James, ne değişti Lehman Brothers’ın çökme-
sinden sonra? Tabi ki birçok değişiklik yaşan-
dı, özellikle düzenleme açısından ama acaba 
Türkiye açısından bütün bunların yansıması 
ne?

JAMES WOODS:
Türkiye’nin yeni dünya konusunda çok hassas 
olması. Düzenleme ortamı, Lehman Brot-
hers’dan sonra daha da sıkılaştı. Sadece ce-
zalar açısından değil, 300 milyar ceza yazıldı 
biliyorsunuz büyük kuruluşlara. Düzenleme-
lerin etki alanı açısından çok şey değişti. Yeni 
düzenlemeler bankaların hem likiditelerini 
hem sermayelerini zorladı. Bir şekilde büyü-
mek için küçülmek durumunda kaldılar. 

Öyle bir dünya düşünün ki daha az kaynak 
var, daha az sermaye var ve yeniliklere hızlı 
bir şekilde ayak uydurulamıyor. Bunu yakın 

dönemde gördük Avrupa’da. İspanya’ya baka-
cak olursak orada birtakım piyasa reformla-
rı devreye girdi ancak çok hızlıca gelişigüzel 
yapıldı bunlar ve yatırım camiası ve maalesef 
sektör yeterince gerekli testleri yapamadı. 
Yerel uygulamalarla ilgili şüphelerle ya da 
kafa karışıklığıyla olduğunda, yatırımcılar bir 
süre işlem yapmamayı tercih ettiler. Avrupa 
nezdinde kullanılması için TARGET2-Secu-
rities diye yeni bir takas platformu piyasaya 
sunuldu. İlk dalgada maalesef birtakım yerel 
katılımcılar hazır değildi bu değişikliğe, üste-
lik çok da köklü bir değişiklik olduğu için yine 
birtakım çekimserlikler yaşandı. Yeni ürünler 
yeni hizmetleri piyasaya sürecekseniz de 
çok hassas olmanız lazım. Ve bunu yaparken 
mevcut standartlara uygun bir şekilde yap-
manız lazım. Çünkü kaynaklar sınırlı, insanlar 
risk almak istemiyor ve enerjileri ya da ser-
mayeleri kalmamış durumda.

ERTUNÇ GÜRSON:
Hersh, yeni değişikliklere bakacak olursan pi-
yasalarda, ne söyleyeceksin kendi kuruluşun 
açısından, Türkiye’deki genel değişiklikleri ya 
da olup bitenleri nasıl değerlendiriyorsun?

HERSH TEGALA:
İki önemli husus var mutlaka bahsetmemiz 
gereken. Bunlardan bir tanesi, merkezi karşı 
tarafın yürürlüğe girmesi. Alt yapı açısından 
Türkiye’de merkezi karşı tarafın evrimi çok 
önemli bir noktadır. Türkiye’de risklerin azal-
tılması açısından başarılı oldu. Ancak burada-
ki çekimserlik şu: yüksek kaliteli likit varlık-
ların olması gerekiyor ki merkezi karşı taraf 
gerektiği gibi faaliyet gösterebilsin. 

Diğer önemli husus, SPK ile konuştuğumuz 
omnibus hesaplar. MKK müşteri hesaplarını 
vergi kimlik numaraları ve müşteri bazında 
düzenliyor. Piyasa geliştikçe teminatlandırma 
konusu çok önem kazanıyor. Omnibus hesap-
larda şu yapılabilir, menkul kıymetler mislen 
saklanır ve uluslararası alanda teminat yö-
netimi ve borç vermeye uygun şekilde sahip-
lik transfer edilebilir. Böylece teminat yöne-
timi uluslararası anlamda da daha verimli bir 
şekilde işler.
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ERTUNÇ GÜRSON:
Tim, 2016 senesinde çok ilginç bir yıl tabi ya-
şandı. Ama 2017’ye bakacak olursan ne söyle-
mek isterdin, Türkiye’nin performansını nasıl 
değerlendiriyorsun bu sene, bir önceki seneye 
kıyasla ve nereye doğru gidiyoruz sence?

TIMOTHY ASH:
2017 çok kayda değerdi Türkiye için. Ben ve 
birçok ekonomist 15 Temmuz’dan sonra büyü-
me yüzde 2-3 olur diye düşünmüştük, bu tah-
minlerimiz haksız çıktı. Türkiye’nin yaşadık-
larını düşünecek olursak bu hakikaten kayda 
değer. Çok dinamik, özel sektörün canlı oldu-
ğu, demografik özellikler, bankacılık sektö-
rü, hükümet çok proaktif, ekonomiyi canlan-
dırma anlamında ve bu da çok güzel. 

Ama geleceğe bakacak olursak endişe kay-
nağım makro istikrar. Yani ekonomi çok can-
landırıldı, birçok uyarı emaresini görüyoruz 
makro cephede aslında. Yüzde 6’lık büyüme 
çok güzel ama bunun bir bedeli de var. Maa-
lesef cari açık büyüyor, fakat finansmanının 
kalitesi düşüyor. Cari açığın yüzde 70’i sıcak 
parayla finanse ediliyor. Bu sağlıklı bir şey de-
ğil. Doğrudan yabancı yatırım ve finansmana 
bakacak olursanız; Türkiye batıdan finanse 
ediliyor. Türkiye’nin şu anda batıyla olan ilişki-
leri beni endişelendiriyor. Biliyorum iki tarafın 
da suçu var, ama işin aslına bakacak olursak 
sonuçta sizi besleyen eli ısıramazsınız. Mer-
kez Bankasının da ne yaptığını tam anlamıyo-
rum. Enflasyon hedefine karşın cari açık ar-
tıyor. Dolayısıyla çok daha agresif bir şekilde 
para politikasını sıkılaştırmak durumundalar. 
Bir de hepimizin bildiği gibi siyasi bir boyut 
var. Benim gibi kişiler için hakikaten bu bir 
endişe kaynağı. Ben kredi riskini çok önem-
semiyorum çünkü ödeme niyeti çok yüksek. 
En iyi Türk şirketleri ve bankaları uluslararası 
bankacılık ilişkilerini çok önemsiyorlar. Bence 
Türkiye’nin kredi notundan daha iyi bir du-
rum var. Beni kredi riski değil makro istikrar 
endişelendiriyor. Faizin yükseltilmesi lazım 
bence hemen ve döviz kurunda da yeniden 
fiyatlandırma yapılmalı. Ondan sonra Türkiye 
tekrar daha fazla yatırımcıyı çekebilir. Makro-
ekonomik parametreler şu anda çok sürdürü-
lebilir gözükmüyor. 2013-2014’ün tekrarı gibi 

ya da 2016-2017’nin tekrarı gibi. Daha önce 
defalarca yaşandı, Merkez Bankası, siyasi ne-
denlerden ötürü faizleri artırmıyor, para birimi 
değer kaybediyor, daha sonra tekrar agresif 
bir artırım yapılıyor. Aynı hatanın tekrar etme-
si üzücü, Türkiye’yle ilgili olarak gördüğüm en 
büyük risk bence bu. 

ERTUNÇ GÜRSON:
Son cümlelerinizi alabilir miyim? Yabancı ya-
tırımları ve kurumları çekmeye devam etmek 
için Türkiye’ye yönelik tavsiyeleriniz neler ola-
cak?

TIMOTHY ASH:
Umuyorum cumhurbaşkanınız etrafında hari-
ka danışmanlar edinir, kendileri ona çok akıl-
lıca, bilgece tavsiyelerde bulunurlar. Merkez 
Bankası yapması gerekeni yapar. Aslında bire-
bir ekonomi bu, yani Türkiye harika bankalara 
sahip, harika bir ekonomisi var, harika kurum-
lar var. O yüzden anlayamıyorum, neden şu 
noktada olduğumuz yerde zorluk yaşayalım ki.

HERSH TEGALA:
İşlem sonrası açısından Türkiye’de çok iyi bir 
noktadayız. Jeopolitik şoklardan bahsedil-
di, vergi istikrarının olması gerekiyor. Yerel 
şirketlerin Avrupa pazarında finansman fır-
satlarını değerlendirilmesi çok önemli, fiyat 
şeffaflığı önemli. Piyasaya giriş maliyetlerinin 
düşmesi gerekli. Özel sektör borçlanma piya-
sası alanında Borsa İstanbul çalışıyor, halka 
arz izahnamelerinin ESMA tarafından denkli-
ğinin tanınması çok olumlu.

JAMES WOODS:
Disiplinli bir büyüme olmalı diye düşünüyo-
rum. Merkezi karşı taraf uygulamasına geçil-
mesini önemli buluyorum.  

ERTUNÇ GÜRSON:
Oturumu özetlersek önemli unsurlar arasın-
da güçlü bir bankacılık sektörü, demografik 
unsurlar, yapısal mevzuat değişiklikleri ve pi-
yasanın dayanıklılığından bahsedildi. Piyasa-
mızda temel araçların ve altyapıların getiril-
mesinin harika unsurlar olduğu söylendi.  
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 Yatırım yapmaya değer en iyi fikir nedir biliyor musunuz?
Cevabı TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Girişim Bankacılığı’nda.

Öncülüğünü yaptığımız TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Girişim Bankacılığı,
iyi fikir sahipleriyle yatırımcıları bir araya getirip fark yaratan projelerin hayata geçmesini sağlıyor.

Siz de yatırım için iyi bir fikir arıyorsanız girişim bankacılığının lider bankalarından
biri olan TEB’e gelin, iyi fikirle iyi işler çıkarın.

Yatırım yapmaya değer fikirler ya da iyi fikirleriniz için yatırım arıyorsanız;

TEB iYi FiKiR

teb.com.tr     0 850 200 0 666
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HUBERTUS VAETH:
İstanbul’a ne zaman gelsem kendimi çok mut-

lu hissederim. İstanbul’un finans merkezi 

olması açısından da böyle olması gerekiyor. 

İstanbul’a her geldiğimde neden ilham verici 

bir ülkeyle karşılaşıyorum. Bence mutlaka bu 

bölgede büyük bir finans merkezi olacaksınız. 

Sebebini anlatayım. 

Dünya çok hızla değişiyor, son birkaç yılda o 

kadar hızla değişti ki çok az insan bu değişi-

min sebeplerini anlayabildi. Üç değişim yolu 

var. Birincisi; gelişmekte olan ülkelerde yeni 
ortaya çıkan finansal piyasaları kendi ülke-
lerindeki konumu, dinamizmi ve büyümeyi 

yansıtıyorlar. Türkiye de bunların arasında 
en dinamik olanı ve en umut verici olanı. Ge-
lişen ekonomiler piyasasının parlak bir yıldızı. 
İkinci olarak 2008 yılındaki mali krizden son-
ra, mali sistemin tüm yapısı değiştirildi. Çok 
büyük bir değişim yaşandı ve bunun sonucu 
olarak da daha fazla yasal düzenleme geldi. 
Para aklama kontrol altına alındı. Üçüncü bü-
yük olay da yani piyasaların yapısını değişti-
ren üçüncü olay Brexit. Biraz bahsedeyim bu 
konudan.

2016’nın başında hiç kimse böyle bir şeyin 
olabileceğini düşünemedi. Bugüne kadar 
Londra dünyanın en büyük ve en geniş kap-
samlı finans merkeziydi. Euro bölgesi için en 

PANEL 11: ULUSLARARASI FİNANS 
MERKEZLERİ ARASI EŞGÜDÜMÜN GETİRECEĞİ 
FIRSATLAR

15 Kasım 2017



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

124        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

önemli kilit finansal merkez de Londra. Bir 
ülkenin boyutu ve etkinliği, gücü, iç piyasası-
nın gücüyle orantılıdır. Şimdiye kadar Londra 
piyasası çok çok güçlüydü ve tüm Avrupa’ya 
hükmediyordu. Ama Brexit’ten sonra bütün 
bunlar değişecek. Neden? Avrupa Birliği’n-
de tek-pasaport diye bir kural var. Eğer bir 
finansal ürününüz onay görmüşse bütün 28 
Avrupa Birliği üye ülkesine aynı şekilde uy-
gulayabiliyorsunuz. Tek bir ülkede kurulum 
yapıyorsunuz, onay alıyorsunuz, ondan sonra 
finansal hizmet vs. ve ürünlerinizi diğer 28 ül-
kede de satabiliyorsunuz. 

Başka bir konu daha dikkatimizi çekiyor. 
EMEA’da finansal krizden sonra ortaya çı-
kan bir konu da OTC türevlerinin CCP’lerde 
[Merkezi Karşı Taraf] aktarılmasıydı. Lond-
ra’da LCH Clearnet diye bir clearing sistemi 
vardı, bu da Euro bazlı 500 milyar dolarlık 
bir piyasa oluşturuyordu. Bütün bunlar ilk 
baştan itibaren Avrupa merkez bankasının 
fikriydi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası, bu son 
derece kritik dönemde her şey kontrol altına 
almak istiyoruz diyor. Ama İngiltere Birleşik 
Krallık, [bu sisteme dahil olmamak üzere] Av-
rupa Merkez Bankasını mahkemeye verdi ve 
şu anda Avrupa mahkemelerinde bu dava gö-
rülüyor. Brexit’ten sonra artık Birleşik Krallık, 
Avrupa Adalet Mahkemesi kararlarını tanımı-
yor. O zaman ortaya son derece karmaşık bir 
durum çıkıyor. 

İki önemli olay var, bir tanesi tek-pasaport, 
ikincisi de clearing sisteminin yeniden dü-
zenlenmesi. Tek-Pasaport’tun dışında kal-
mak ne anlama geliyor; Londra’daki Ban-
kalar AB üyesi 27 ülkede de şube açmak 
zorunda kalacaklar. Şu anda mesela Frank-
furt en büyük bankaların olduğu kentlerden 
biri, Amerikan bankaları, Japon bankaları, 
İngiliz bankaları, hepsi de Frankfurt’ta şube 
açtı. Birçok banka Londra’dan çıkıyor, Frank-
furt’a gelmeyi düşünüyorlar. Bu da bizi tabi ki 
memnun ediyor ama gördüğümüz kadarıyla 
Brexit çok iyi bir şey değil. Avrupa için kötü, 
Almanya için kötü, en kötü de tabi ki İngiltere 
için. İngiltere’deki dostlarımız için üzülüyoruz 
ama biz bu fırsattan yararlanıyoruz. İngiltere 
tekrar dönerse gayet tabi ki biz de memnun 

oluruz ama pek de mümkün gibi görünmüyor. 

Bütün bunlar nasıl etkiliyor? Eskiden bir gü-
neş sistemi vardı, güneş sistemi merkezinde 
de Londra vardı. Onun etrafında da dönen 
uydular vardı. Şimdi ise çok daha yaygın ve 
dağınık bir finansal sistemle karşı karşıya-
sınız. Birden fazla merkez var ve bu Türkiye 
için büyük bir fırsat teşkil edebilir.

PROF. PREM N. SIKKA:
Robert, Türkiye’nin yapmak istediklerini de bi-
liyorsun, trend nedir?

DR. ROBERT BARNES:
Türkiye ve İngiltere, Londra ve İstanbul, Londra 
borsası ve Borsa İstanbul bizim ortak değerle-
rimiz, ortak bir vizyonumuz var. Açık erişimi 
olan bir piyasa olma, dürüstlük, inovasyon, 
mükemmeliyet gibi ortak ilkelerimiz var. 

Açılış konuşmasında ve dünkü panellerde 
duyduklarımı ve mütevazı bir öğrenci olarak 
öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. İnovas-
yona odaklanma, bir özkaynak kültürü ge-
liştirme, mali kapsayıcılık gibi konular beni 
çok etkiledi. Türkiye 2015’te G20 başkanıydı, 
kapsayıcılık, uygulama ve yatırımdı temalar o 
zaman. Ve o panelde ayrıca doğrudan yaban-
cı yatırımı artırmak amacını da duydum. Uni-
lever gibi mesela küresel bir şirket, BBVA ve 
Garanti Bankası burada çalışıyor mesela. Bun-
lardan çıkaracağımız şey ne? 

Biz finans merkezleri olarak birbirimize 
bağlanırsak başarılı oluruz. Network etkisi 
aslında yatırımı ve sınır ötesi işleri yapmayı 
kolaylaştıracak. Neden özkaynak kültürü bu 
kadar önemli? SPK Başkanını tebrik etmek 
istiyorum, kendisi küresel trendlere ve artan 
borçlar konusunda öz kaynakları konusunda 
mükemmel bir oturum yaptı. Gittikçe artan 
bir büyümeye talep de olacaktır. Gelişmiş ül-
kelerde insanlar daha uzun yaşıyor, bu iyi bir 
şey ama aynı zamanda hepimizin uzun vadeli 
finansal ihtiyaçlar nedeniyle emeklilik fonla-
rının durumunu düşünmeliyiz. 2001’de çıkan 
Wisemann Report’a göre, ortalama bir kişi-
nin emekli olduğundaki son maaşının %35’ini 
emekli maaşı olarak alması için 40 yıllık bir 
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çalışma süresi boyunca yüzde 2’lik bir getirisi 
sağlaması gerekmektedir. 

Burada büyüme ihtiyacı vurgulanıyor. Büyü-
mede özellikle odaklanılması gereken iki 
alan var. Biri sağlam şirketlerin paydaşlık 
kültürü, ama özellikle KOBİlerin olan ihtiyaç. 
İkincisi eksi faiz oranları olmayan ülkeler-
deki şirketlere uzun vadeli yatırım yapma 
isteği. Dün; doğrudan yabancı yatırım olarak 
Türkiye’ye gelen şirketleri dinledik. Londra’da 
23 Ekim’de Invest to İstanbul etkinliğinde bir 
oturuma başkanlık yaptım. Melek yatırımcı-
lardı. Türkiye’de erken aşamadaki şirketlere 
doğrudan yatırım yapan İngiliz şirketleriydi 
bunlar. Bu, aslında küresel yatırımcıların aktif 
bir şekilde büyüme potansiyeli olan ülkeye ya-
tırım yaptıklarını gösteriyor. 

Ben çok iyimserim ve pay yatırımları açısından 
çok fazla imkân olduğunu düşünüyorum. Çün-
kü kıta Avrupa’sında faiz oranlarının düştüğü 
ve gayrimenkul fiyatlarının arttığı ortamda 
birçok kişi mülk almak yerine kiralamayı ter-
cih etmesi sonucu varlık değerindeki büyüme 
etkisini kaçırdı. Bu örnekten hareketle mevdu-
at hesabınızın veya sabit getirili yatırımlarını-
zın, payları da içeren, büyüme potansiyeli olan 
yatırımlarla tamamlanması gerekiyor.

Herhangi bir CFO’yla veya şirket genel mü-
dürüyle konuştuğunuzda; faaliyet gelirini ar-
tırma denildiğinde verimlilik artışına odak-
lanılıyor. Verimlilik nereden geliyor? Dün 
Chicago’dan gelen profesörü dinleyenler 
hatırlayacaktır devletler başarısızlık neden-
leriyle ilgili sunumunu yaparken başarı için 
“kapsayıcılık” olması gerektiğinden bahsetti. 
Dolayısıyla verimlilik için öncelikle finansal 
kapsayıcılığı sağlamamız gerekiyor. Verimli-
lik artışı ayrıca Fintech’ten gelebilir. Fintech 
kelimesi 2015’ten beri kelime dağarcığımızın 
bir parçası haline geldi. Borsa İstanbul ile yu-
varlak masa toplantıları başlatarak daha fazla 
fintech teşvik veriyoruz, onları cesaretlendiri-
yoruz ve bu üretkenlik sayesinde pay kültürü-
ne katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

ZEYNEP ASLAN:
Avrupa piyasaları Brexit’ten sonra nasıl etki-
lenecek, piyasaların reaksiyonu ne olacak? Bir 

sonraki finansal merkez neresi olacak? 

Kıta Avrupa’sında ve kıta Avrupa’sının dışında 
Lüksemburg Türkiye İş Konseyi’nin başka-
nı olarak Türkiye’yi tanıtmaya çalışıyorum ve 
Lüksemburg’daki gücümüzü artırmaya ça-
lışıyorum. Lüksemburg’da neler yaptığımızı 
anlatayım. Lüksemburg’daki yasa koyucusu 
son derece yetkin ve güçlü bir kuruluş. Sınır 
ötesi işlemleri, aktiviteleri denetleme hakkına 
sahip. Sınır ötesi aktiviteleri dediğim zaman 
birçok fon, özel bankacılık, sigorta işlemleri 
gibi işlemler var. 

Lüksemburg’da sigorta şirketleri için ayrı bir 
denetim sistemi var. Onun için büyük sigor-
ta şirketleri Lüksemburg’da merkez kurmayı 
tercih ediyorlar. Sigorta şirketlerine gelince, 
AIG, CNA Hardy, FM Global, bunlar çok büyük 
sigorta şirketleri.

Lüksemburg bunun ötesinde ödeme şirketleri 
dediğimiz şirketler için de bir merkez teşkil 
ediyor. Mesela PayPal gibi, Amazon gibi, eBay 
gibi, Mercedes-Benz gibi. Bütün bu ödeme şir-
ketleri merkezlerini Lüksemburg’da kurmayı 
tercih ediyorlar. 

Brexit’in Avrupa üzerinde etkisi nasıl olacak, 
bunu ne şekilde göreceğiz? Bence piyasanın 
durumu o kadar fazla değişmeyecek. Yöneti-
cilerin çoğu bugünkü durumun bir şekilde de-
vam edeceğini düşünüyorlar. Belki ufak tefek 
birtakım değişiklikler olacak bu geçiş süresin-
den sonra ama çok fazla bir değişiklik olacağı-
nı zannetmiyoruz. 

Biraz evvel Robert’ın söylediği gibi ve Frank-
furt ve Paris Avrupa çapında önemli merkez-
ler, ticaret ve yatırım bankaları için önemli 
merkezler olmaya devam edecekler. Ama özel 
bankacılık ve özel yatırımlar, sigorta aktivite-
lerinde Lüksemburg merkez olmaya devam 
edecek. 

PROF. PREM N. SIKKA:
Daniel Gallisaires’a sözü vermek istiyorum. 
Kendisi Fransa hazinesinde çalışmış, ayrıca 
Ortadoğu ülkelerinde ve Suudi Arabistan’da 
da çalışmış olduğu için oldukça deneyimli bir 
arkadaşımız. Bölgedeki ülkeler ve yasa ko-
yucular ortak bir sistem geliştirebilirler mi 
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ve Türkiye de önümüzdeki yıllarda önemli bir 
merkez olabilir mi?

DANIEL GALLISSAIRES:
Bence bir finansal merkezin farklı özellikleri 
olmalı. Mesela ekonomide çok sayıda oyuncu 
olmalı. Önemli aktiviteler açısından bir mer-
kez, bir hub olarak kabul edilmeli. Cazip fi-
nansal ekosisteme sahip olmalı. 

Mesela Paris. Paris dünyanın en büyük 6. 
ekonomisine sahip bir ülkenin başkenti. Pa-
ris finansal merkez olarak çok cazip. Kendi 
alanında lider olan şirketler merkezlerini Pa-
ris’e taşıdılar. Zaten 30 bin tane Fransız şirketi 
kendi alanında dünya lideri, Paris’te çok büyük 
bankalar var. Beş tane Fransız bankasının, Av-
rupa’nın en büyük bankaları arasında geliyor. 
Paris borsası da piyasa değeri açısından çok 
üst düzey bir konuma sahip. Çok büyük bir 
borsamız var, piyasa değeri açısından, kote 
edilen şirketler açısından hakikaten Paris en 
büyük bono piyasasına da sahip. Piyasa payı 
da yüzde 35. Ama Paris bütün bunların dışında 
başka kilit aktiviteler açısından da bir merkez 
olarak kabul edilebilir. Mesela türev piyasaları 
açısından Paris çok önemli bir merkez, Foreks 
ve faiz türevleri konusunda da lider konumun-
da. Özel sermaye kuruluşları ve fonlar açısın-
dan Avrupa Birliği çapında Paris’in önemli bir 
avantajı var. İngiltere’den sonra yatırımların 
yüksek olduğu ülke Fransa. 

Paris’te küçük ve orta boy yatırımlar da olduk-
ça başarılı. Londra’da ise çok daha büyük yatı-
rımlar çekilebiliyor. 

Fintech açısından da Paris’in önemli bir avan-
tajı var. Fransa’daki Fintech ekosistemini hem 
yetenek hem de sermaye havuzuna erişimi 
var. Paris sürdürülebilir kalkınma konusun-
da hakikaten çok başarılı bir finans merkezi 
olarak kabul ediliyor. Fransa’nın finansal eko-
sistemi de çok başarılı, son derece gelişmiş 
ve uluslararası kabul görmüş bir yasal dü-
zenleme sistemimiz var. Yasa koyucularımı-
zın dışında tabi ki ekonomi konusunda da çok 
başarılı uzmanlarımız var. İdari masrafları 
düşürebilmek için ve yabancı yatırımcılar bu 
şirketlere kolaylık sağlamak için İngilizceyi de 
zorunlu olarak kullanıyoruz. 

Bunun dışında özel bir programımız var, iki 
dili aynı şekilde kullanabilen eşit olarak kulla-
nabilen yöneticilerimiz ve yasa koyucularımız 
var. Böylece Paris’te gördüğünüz gibi yetenek 
hakikaten çok üst düzeyde. Finans merkezin-
de bankacılık sektöründe, sigorta şirketlerin-
de aktif yönetiminde Paris’te hakikaten çok iyi 
uzmanlar var. 

Finansal yatırımları cezbedebilmek için mut-
laka cazip bir ortamın da bulunması lazım. 
Bu açıdan Fransa yatırımcıları cezbedebilmek 
için ve finans kurumlarını kendine çekebilmek 
için yasal düzenlemelerini değiştiriyor ve yeni 
bir reform ortamı yaratıldı. Kurumlar vergisi 
yüzde 33’ten yüzde 25’e çekilecek önümüzde-
ki 5 yıl içerisinde. Böylece vergi sistemimizi 
de tekrar gözden geçirmiş olacağız ve siste-
mimizde stabilite sağlamış olacağız. Fransa 
Avrupa Birliği’nde en iyi vergi rejimine sahip. 
Bu rejimde son zamanlarda birtakım yenilik-
ler yapılıyor ve birtakım istisnalar kabul edi-
yoruz. Yabancı şirketler için önemli avantajlar 
sağlıyoruz, Paris’i daha cazip hale getirebil-
mek için yeni uygulamalar devreye sokuyoruz. 
Yurtdışında kabul görmüş bir şirket Fransa’da 
da şube kurmak isterse, ona kolaylıklar sağlı-
yoruz. Kredi ve finansal kurumlar da bütün bu 
avantajlardan yararlanabilecekler. 

Çok önemli bir reform da iş gücü yasamızda 
gerçekleşti. Artık iş gücü yasamız çok daha 
esnek ve çok daha modern bir iş yasasına sa-
hibiz. Böylece çalışanlar ve işverenler arasın-
da diyaloğu sağlamak çok daha kolay olacak. 
Bu reform 2007 yılının eylül ayında yürürlüğe 
girdi ve bu şekilde iş gücü maliyetlerinde de 
bir düşüş sağlanacağını umuyoruz. 

Paris biliyorsunuz Avrupa’nın tam merkezinde 
bulunan bir kent. New York ve Tokyo’dan sonra 
üçüncü bir merkez. New York ve Tokyo’ya göre 
de çok daha ucuz, çok dinamik bir merkez. Av-
rupa Birliği’nde diğer ülkelerden gelen şirket-
ler için çok cazip bir merkez. Paris hem kendi 
vatandaşları hem de uluslararası yatırımcılar 
için cazip bir merkez. 

Paris’te fevkalade iyi okullar var, onun için 
yabancı yöneticiler de Paris’te kendilerini çok 
çok iyi hissediyorlar. İyi okullar olduğu için ço-
cuklarını da buraya gönderebiliyorlar. Paris 
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ayrıca da çok güzel bir ortama sahip, bunu da 
zaten herkes bilir.

ZEYNEP ASLAN:
Lüksemburg’un uluslararası konumuyla ilgili 
bir eklemede bulunmak istiyorum. Bildiğiniz 
gibi Lüksemburg küçük bir ülke, 600 bin kadar 
kişi Lüksemburg’da yaşıyor. Lüksemburg’da 
yaşayanların yüzde 75’i yabancı ve bütün 
ülkenin yüzde 48’i yabancı. Bütün sistem İn-
gilizce işleyecek şekilde kurgulanmış. Lük-
semburgça, Almanca ve Fransızca resmi dil-
ler ama İngilizce iletişim kurmak istiyorsanız 
ve iş yapmak istiyorsanız zorlanmıyorsunuz, 
hatta iş ortamı tamamen İngilizce üzerinden 
yürüyor. Herhangi bir şekilde iletişim sıkıntı-
sı çekmezsiniz, eğer İngilizce olarak herhangi 
bir yetkili kurumla iletişim kurarsanız. 

Lüksemburg’da 170 farklı milliyet yaşıyor, 
gerçekten uluslararası bir yer. Bütün ekosis-
tem de yabancılara yaşam standartları açısın-
dan da okul imkanları açısından İngiliz sistemi 
de var, her türlü uluslararası eğitim sistemi de 
var.

Lüksemburg’daki otoriteler her zaman iş bir-
liği yapıp bir soruna çözüm bulmaya çalışıyor-
lar. Bir sorun varsa, herhangi bir resmi kurum 
oturup tartışıyor ve buna çözüm buluyor. Bu 
hiçbir şekilde tek bir ismi öne çıkartmaya ça-
lışan bir durum yok, yani ulusal bir şampiyonu 
olmadığı için kıskançlık da çok az. Mesela mali 
hizmetler diyelim. Sorununuzu Fintech ile çöz-
mek istiyorsunuz veya ihtiyacınız var, LHoft 
adlı özel bir kurum var ve bu kurumun bulun-
ma nedeni sorunlarınızı çözmek. Herhangi bir 
sorun yaşadığınızda, Lüksemburg’daki hiz-
metlerin mükemmelliğini düşündüğünüzde, 
olabilecek en iyi şekilde çözüm size sunuluyor.

PROF. PREM N. SIKKA:
Panelistlerimize, bütün bu uzman görüşleri 
için teşekkür ediyorum. Eminim çok soru var-
dır, sorular için şimdi açmak istiyorum. Daha 
sonrasında zaman kalmazsa diye önce kendi 
sorumu sormak istiyorum. Çok fırsatı duyduk 
ama karanlık tarafından bahsetmedik, çok 
güçlü bir finans sisteminin merkezinin olma-
sının karanlık yolu. Aslında baktığımızda güç-

lü bir finans merkezi olan yerler en büyük 
ekonomi şokları yaşıyor, Türkiye buna hazır 
mı? En büyük finans merkezine sahip olan 
ülkelerde görüyoruz ki gerçek mühendislik 
yapmak yerine finans mühendisliği yapan 
kişiler oluyor. Böyle bir durumda diğer sek-
törler uzmanlarını bulamıyor. Türkiye buna 
hazır mı, bunun için bir stratejisi var mı? 

Yani şunu demeye çalışıyorum, yani bir finans 
laneti var diyebilirim, herkes kalkınmakta olan 
ülkeler için kaynak laneti olduğundan bahse-
diyorlar. Bir lanet var diyebiliriz. Çok büyük bir 
finans sektörü olan ülkelerde başka alanlarda 
açık var. Mesela İngiltere’de çok büyük bir ser-
vet açığı var, Amerika’da da öyle, eşitsizlik çok 
yüksek oranda ve bunun sonucunda sosyal is-
tikrarsızlık, sosyal sorunlar da yaşanabiliyor. 
O yüzden fırsattan bahsetmişken, başka neler 
yapılabilir acaba diye sormak istiyorum. Biz 
bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsak o za-
man bunun olumsuz sonuçlarını da yönetebili-
yor olmamız lazım. Yani şöyle bir tehlikesi var, 
insanlar hep fırsatlara odaklanmaya düşünü-
yorlar ama belki de onun yerine geri kalanı da 
düşünmesi gerekir. Ayrıca finans sektörü bize 
ne teklif ediyor gerçekten? İnsanlar tanımlan-
mış bir sistem, bir hukuk sistemi kapsamında 
insanlar hapsedilmiş durumda, insanlar bir 
ülkeden A’ya gidecekler, yoksa bulunduğunuz 
ülkede kalacaksınız diye büyük bir hapishane 
diye mi düşünelim? Benim bu provokasyonla-
rıma, kışkırtmalarıma cevap vermek isteyen 
kimse var mı diye sormak istiyorum.

HUBERTUS VAETH:
Çok çok teşekkürler bu kışkırtma için. Finans 
sektörünün tabi ki çok volatile olma eğilimi 
var, çok ciddi düşüşler yaşadı. En az bu konu-
da endişeli olan ülke Almanya çünkü bizim çok 
kuvvetli bir mühendislik kültürümüz var. An-
cak bir denge oturtulmalı çünkü baktığımızda 
finansal kapsayıcılık, finansal hizmetler ülke-
lerin serveti üzerinde ciddi etki yaratıyor. Ser-
mayenin uygun bir şekilde tahsis edilmesini 
sağlıyor. Eğer pazar etkinse o zaman inovas-
yon olabiliyor. Bundan kazanç çok fazla olabi-
lir. 

Ama haklısınız, çok ciddi bir kayıp da olabilir 
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bu, bu kaybın da kontrol edilmesi lazım, iyi 
bir denetim olması lazım, iyi bir düzenleme 
olması lazım. Burada düzenlemede mutlaka 
dikkat edilmesi gereken noktalar lazım. Al-
manya’da mesela bu konuda çok ciddi adımlar 
atılıyor. Brexit olayında da bunu gördük. Kim 
neyi yapacak, bunun tanımlanması lazım. Çok 
net anlaşılan sorun ve soru bu. Sadece bu yö-
netmelik düzenleme dediğimizde, bunun olup 
olmamasıyla aynı zamanda ne kadar uygun 
olduğu, yeni ortama uyum sağlayıp sağlaya-
madığı da önemli.

DR. ROBERT BARNES:
Birleşik Krallık’ın yanı sıra başka birkaç ülke 
daha var, bu zenginlik refah konusunu çok 
dengeye oturtamamış. Ama dediğiniz lanet 
konusuna katılıyorum. Dünyada yaratıcılık 
konusunda başkasına iyi ders verebilecek bir 
ülke varsa Türkiye. Türkiye gayrisafi yurtiçi 
hasılasını üç katına çıkarttı. Finansa baktığı-
mızda risk sermayesini alıyoruz ve bunu iş-
leyen bir sermayeye çeviriyoruz. En yaratıcı 
yerlere aktarıyoruz. Dünkü konuşmaları düşü-
necek olursanız, finansal kapsayıcılıktan bah-
sedilmişti. Bunu teşvik eden kurumlar başarılı 
oluyor. Özellikle sınır ötesi iş birliği açısından 
City UK herkesi verimli olmaya teşvik ediyor. 

ZEYNEP ASLAN:
Türkiye hakikaten çok büyük potansiyeli olan 
bir ülke. Sermaye Piyasası Kuruluyla ve Invest 
in Turkey grubuyla çok yakından çalışmaları-
mız oldu. Lüksemburg’daki semineri organize 
ettik. Bunda emlak fonları konusunda birtakım 
toplantılar organize ettik. Sermaye Piyasası 
Kuruluyla da çalışmalarımızı devam ettirmek 
istiyoruz. Türkiye’den Lüksemburg’a birtakım 
imkanlar taşıyoruz, aynı şeyi de oradan bu-
raya getiriyoruz. Evet iş konseyleri açısından 
çok yararlı çalışmalarımız var. Ortak çalışma-
larımız iki taraf için de yararlı olacak.

PROF. PREM N. SIKKA:
Ben Türkiye’nin önemli bir potansiyeli oldu-
ğuna inanıyorum. Hakikaten çok rekabetçi bir 
ortam içinde yaşıyorsunuz. Türkiye’ye geliş-
mesini de sağlayabilmeli ve İstanbul’da belirli 

bir niş oluşturuyor. İstanbul’un rekabetçi bir 
avantajı var. Uzmanlık açısından da avantajla-
rı var ve piyasalarda İstanbul özel bir konum-
da bulabilir kendini. 

Mesela İslami bankacılık olabilir yahut ino-
vasyon bağlantılı birtakım gelişmeler yapabi-
lir. Finansal merkezlerin cazip olması gerekir. 
Yani büyük tahvil ihraç eden, yabancı sermaye 
sahipleri geldikleri zaman İstanbul’un cazip 
olması gerekiyor ve bunun için de yasal de-
netlemenin ve yasal çerçevenin kalitesinin 
iyi olması lazım. Denetimde, yasalarda, uygu-
lamalarda mutlaka inandırıcı ve güven verici 
olmalıdır ki finans kurumları da halkın ve yatı-
rımcılarının güvenini kazanabilsin.

SORU:
Panele çok teşekkür ediyorum. Ben İngilte-
re’den geliyorum ve İngiltere’de finansal hiz-
metler konusunda uzmanım. Herkes hakika-
ten panel üyelerinin hepsi kendi ülkelerinin 
özelliklerini dile getirdiler ama bunların hep-
sini birleştirirseniz çok daha iyi bir değer ya-
ratabilirsiniz diye düşünüyorum. 

Mesela İstanbul’un büyümesinden bahsedili-
yor, evet çok doğru, o kadar çok gelişme imkâ-
nı var, eğer İstanbul’la iş birliği yaparsak çok 
daha önemli bir gelişme kaydedemez miyiz? 
Panele bu soruyu sormak istiyorum. Biz bu iş 
birliğinde yani finansal merkez arasındaki iş 
birliğine nasıl değer katabiliriz?

PROF. PREM N. SIKKA:
İş birliği bir değer yaratır mı, iş birliği yoluyla 
bir değer katabilir mi, yoksa herkes kendi re-
kabetçi konumunu korumaya mı devam ede-
cek, yani bir rekabet avantajı kazanmak mı 
isteyecek, bir yarışa mı girecek değişik borsa-
lar? Yoksa iş birliği yapmanın avantajını yara-
tabilecekler mi?

ZEYNEP ASLAN:
İş yükü ve piyasaların İstanbul piyasasıyla 
olan iş birliği konusunda Lüksemburg örneği-
ni ancak size gösterebilirim. Lüksemburg’un 
çok özel uzmanlık alanları var. Menkul kıymet 
yatırım fonları, idari hizmetler, yönetim şir-
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ketleri, özel bankacılık, sigorta şirketleri, idari 
hizmetleri, bütün bunların hepsinde uzman 
olan bir ülke Lüksemburg. Lüksemburg bu 
konuda 40 yıllık bir deneyime sahip. Her şey 
üç dilde, her türlü belge üç dilde yazılıyor ve 
internette bunları bulabiliyorsunuz. Yani Lük-
semburg’un önemli avantajları var. Türkiye 
de özellikle yasal konularda düzenlemelerini 
iyileştirmek durumunda. Eğer bunu yapabilir-
se Lüksemburg da tabi ki bu konularda Türki-
ye’ye yardımcı olmayı kabul edecektir.

DR. ROBERT BARNES:
Bence başarıyı artırmak için üç şey yapma-
mız lazım. Birincisi nasıl bir değer yaratma-
yı düşünüyorsunuz, sınırlar ötesi iş birliğinin 
her iki tarafa da getireceği faydalar nedir? 
Üçüncüsü de yenilikçilik ve yaratıcılık. Ser-
maye Piyasası Kuruluna çok teşekkür etmek 
istiyorum çünkü yasa koyucu olarak çerçeveyi 
oluşturuyorsunuz, biz de girişimci olarak bu 
çerçevenin içerisinde farklı merkezlerde çalı-
şıyoruz. Bir örnek verelim. Yarın mesela ben 
1 milyar sterlinlik bir şirketi, İzlanda şirketi-
ni kabul edeceğim. Bu şirket İzlanda şirketi, 
Hollanda bankası, bu şirketle Çin’de iş yapı-
yor, danışmanları da Amerikalı. Gördüğünüz 
gibi son derece uluslararası işlemler yapıyo-
ruz. Siz de gelin bizimle iş birliği yapın. Biz de 
memnuniyetle gelir Türkiye’de iş yaparız.

HUBERTUS VAETH:
Ben bir değil üç konuda iş birliğinin önemli ve 
cazip olduğunu düşünüyorum. Birincisi yete-
nekli elemanlar, ikincisi altyapı, üçüncüsü de 
teknoloji. Eğitim, yetenek, bütün bunlar çok 
çok önemli şeyler. Yakın gelecekte eğitim dün-
yasının da değişeceğini göreceğiz. İstanbul da 
öyle. Finansal eğitimi artırmak için her aşa-
mada çalışmalar yapıldığını biliyorum. İnter-
net bağlantıları, piyasa altyapısı, bütün bunlar 
önemli konular. Borsa İstanbul’un çok önemli 
bir rol oynadığını biliyoruz. Altyapı ve denetim 
bu iki konu da çok çok önemli. Mesela bizim 
merkez bankamızla Türkiye merkez bankası 
arasında uzun zamandan beri devam eden bir 
iş birliği var. Eğer karşılıklı denemeler yapa-
bilirsek bu da çok yararlı olur, bir teknolojiden 

bahsetmemiz lazım. Teknoloji artık dünyada 
son derece önemli bir konumda. Sürdürülebi-
lir finans ve teknoloji konusunu birlikte değer-
lendirmemiz lazım. Fintech’in geleceği tekno-
lojiye bağlı. Teknoloji bütün dünyada çok daha 
yaygın bir şekilde üstünlüğünü kuracak. İşte 
bu alanlarda iş birliği yapabiliriz ve İstanbul 
borsasıyla da zaten bu iş birliğini başlatmış 
bulunuyoruz.

DANIEL GALLISSAIRES:
Ben yasal çerçevenin ne kadar önemli oldu-
ğundan bahsetmiştim ve Fransız yasa koyu-
cuların ne kadar uzman olduğunu da söyle-
miştim. Eğer arzu edilirse İstanbul borsasını 
Fransız düzenleyiciler de yardımcı olabilir.
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Fitch Ratings Hakkında

Fitch Ratings, kredi derecelendir-
me, yorum ve araştırma alanlarında 
lider bir kuruluştur. Bağımsız ve ileriye 
dönük kredi görüşleri ile hizmet verdiği 
kişi ve kurumlara derecelendirmenin 
ötesinde bir değer katmayı amaçlayan 
Fitch Ratings, güçlü yerel pazar tec-
rübesi ve kredi piyasası uzmanlığının 
şekillendirdiği küresel perspektifler 
sunmaktadır. Sunduğumuz ilave bağ-
lam, bakış açısı ve içgörüler yatırım-
cılara önemli kredi kararlarını güvenle 
yapmalarına yardımcı olmaktadır.

30’un üzerinde ülkede faaliyet gös-
teren Fitch Group, finansal bilgi ser-
visleri alanında küresel bir liderdir. 
Fitch Group, bünyesinde şu kuruluşları 
barındırmaktadır: Kredi derecelendir-
me ve araştırma alanında küresel bir 
lider olan Fitch Ratings; kredi piyasası 
verilerinin, analiz araçların ve risk hiz-
metlerinin sağlanmasında lider bir ku-
ruluş olan Fitch Solutions; gelişmekte 

olan ve gelişme potansiyeli arz eden 
pazarlar üzerine uzmanlaşan bağım-
sız ülke riski ve sektör analizi sağla-
yıcısı BMI Research ve seçkin eğitim 
ve mesleki gelişim kuruluşu Fitch Le-
arning. Londra ve New York’ta olmak 
üzere iki ayrı genel merkezi bulunan 
Fitch Group’un çoğunluk hisseleri He-
arst’a aittir.

Daha fazla bilgi için fitchratings.
com adresini ziyaret ediniz.

Aynı zamanda, bu yıl verilen Global 
Capital dergisi ödüllerinde, 2017’nin 
Gelişmekte Olan Piyasa Tahvilleri Ala-
nında En İyi Kredi Derecelendirme Ku-
ruluşu ödülüne layık görülmüş olma-
nın heyecanını yaşamaktayız.

Bu ödüller, piyasa katılımcılarına 
uygulanan bir anket yoluyla belirlen-
mekte; böylelikle, performanslarıyla 
öne çıkan İhraççı Kuruluşlar, Yatırım 
Bankacıları ve küresel Kredi Derece-
lendirme Kuruluşları başarılarından 
ötürü yüceltilerek ödüllendirilmekte-
dir.

Bu ödül, bünyesinde 250’nin üze-
rinde yerel analistin, tüm varlık sınıf-
larında 8.000’i aşkın Gelişmekte Olan 
Piyasa kuruluşunu derecelendirdiği 
Fitch Ratings tarafından gerçekleşti-
rilen araştırma faaliyetinin kalitesine 
ilişkin önemli bir onaylama teşkil et-
mektedir.

Fitch Ratings, Türkiye de faaliyet 
gösteren 50‘den fazla banka ve banka 
benzeri kuruluş, 5 adet yerel yönetim, 
10’dan fazla reel sektör şirketi, 2 adet 
proje finansman tahvilli, 2 adet sigorta 
şirketi ve diğer çeşitli finansman araç-
ları dahil olmak üzere 75’ten fazla ku-
rum ve kuruluşa kredi derecelendirme 
hizmetleri sunmaktadır. Fitch, Sukuk 
ve farklı yapılandırılmış finansman ih-
raçlarının yanı sıra, Türkiye merkezli 
ihraççı kuruluşların çeşitli ihraçlarını 
aktif biçimde derecelendirmektedir.

Gülcan Üstay
Business & Relations-
hip Management Group, 
Office Head
Fitch Ratings Istanbul
Is Kuleleri Kule 2 Kat 4
4. Levent 34330 Istanbul
phone 90 212 279 10 65
e-mail: gulcan.ustay@
fitchratings.com
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EROL LENGERLİ:
Dünya hızla dijitalleşiyor ve kaçınılmaz bir şe-
kilde bunun içinde olmak zorundayız. Biz şu 
anda sanayinin dijitalleşmesinde neredeyiz, 
bir saptama yapmak üzere sözü konuşmacı-
larımıza vermek istiyorum. 

AHMET USSAL ŞAHBAZ:
Türkiye’de sanayinin imalat sanayinin milli ge-
lir ve istihdam içindeki payı aşağı yukarı yüzde 
17’ler civarında seyrediyor. Dijitalleşme, sa-
nayimiz açısından iki bakımdan tehlike teşkil 
ediyor. Birincisi, yabancı tedarik zincirlerine 
bağlı olan işletmeler açısından o tedarik zin-
cirleri dijitalleştiği zaman, işletmenin kendi-
si dijitalleşmemişse, tedarik zinciri dışında 

kalacak. Diğer yandan Arçelik gibi şirketleri-
miz içinse bir rekabet avantajı riski var. 

Dijitalleşme süreci genelde bir teknoloji me-
selesi olarak algılanıyor, bu işin sadece küçük 
bir kısmı. Aslında büyük bir organizasyonel 
değişimden bahsediyoruz. Organizasyonların 
değişmesiyle birlikte, sahip olmaktan paylaş-
maya geçmek, hiyerarşik organizasyonlardan 
ağlar şeklinde örgütlenmiş organizasyonlara 
geçmek ve partnerlerle çalışmak gündeme 
geliyor.

EROL LENGERLİ:
Yani klasik yapıdan dijitalleşmenin getirdiği 
yeni yapıya göre reorganizasyon yapmak la-
zım.

PANEL 12: ENDÜSTRİ 4.0 VE
SERMAYE PİYASALARI ETKİLEŞİMİ

15 Kasım 2017
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AHMET USSAL ŞAHBAZ:
Değişmeniz lazım ve yatırımlarınızı da bu re-
organizasyon içinde yapmanız lazım. Şimdi 
bizim Türkiye’deki en köklü kurum devlet ol-
duğu için şirketlerimiz de ekseriyetle devleti 
örnek alarak örgütlenmişler. Birbirleriyle ara-
larında güç mücadeleleri var. Böyle bir ortam 
içinde aslında bu dijitalleşme yatırımlarının 
yapılabilmesi mümkün değil çünkü hiç kim-
se risk almak istemiyor. Hem dünyada hem 
de Türkiye’de örneklerini gördüğümüz üzere, 
kısa vadeli yaklaşım tüm şirketleri esir almış 
durumda. Bugün şirketlerin uzun vadeli bir 
yaklaşımla çok uzun vadeli kararlar alarak di-
jitalleşmeyi, inovasyonu topluma ve kapitalist 
sisteme getirmesi gerekiyor. 

McKenzie tarafından yapılan bir araştırma-
ya göre, uzun vadeli düşünen şirketlerin AR-
GE’ye, inovasyona yüzde 50 daha fazla yatırım 
yaptığı birçok olumlu etkisi olduğu anlaşılmış-
tır. Şirket yöneticilerinin performanslarını kısa 
vadeli değerlendirdiğimiz sürece, onlardan 
uzun vadeli kararlar almalarını bekleyemeyiz. 

Amerika’da Eric Leese diye bir zat var, bu 
bütün bu inovasyon işlerinin, yalın girişim 
yaklaşımı, start-up’lar nasıl çalışıyor, bunları 
belgelendiren, kitaplar yazan bir girişimci. Le-
ese, LinkedIn’in ve Facebook’un kurucusuyla 
beraber şimdi yeni bir borsa kuruyorlar. Bu 
borsanın amacı şu olacak; şirketlerdeki oy 
verme sistemi hisseyi ne kadar elinizde tut-
tuğunuzla doğru orantılı olacak. Yani 5 yıllık 
hisse sahibiyle 1 aylık hisse sahibinin oyu aynı 
olmayacak. Dolayısıyla şirketlere uzun vadeli 
bir vizyon verecek. Diğer yandan yöneticilerin 
gelirleri büyük ölçüde, 5 ile 10 yılda bir ve-
rilen hisselerle verilecek. Bu organizasyonel 
değişiklikleri biz de kendi şirketlerimize yan-
sıtmadığımız sürece, bu tip kararları alabil-
memiz ve değişiklikleri yapabilmemiz bence 
çok zor.

MUSTAFA AYHAN:
Bugün dördüncü sanayi devriminden bah-
sediyor olmamızın nedeni, eskisi kadar pa-
zarları kestiremiyor olmamızdan ileri geli-
yor. Geçmişte 5 yıllık planlar yaparken, içinde 
bulunduğumuz dönemde her çeyrek gözden 

geçirdiğimiz yıllık planlar yapmaktayız. Büyük 
sanayi kuruluşları olarak bizlerin eskiden az 
sayıda rakibi varken, şu anda her geçen süre-
de daha fazla rakip ediniyoruz. Dolayısıyla yı-
kıcı bir iş modeliyle gelen yeni yeni şirketler 
var. Bunlara karşılık veriyor olmamız gere-
kiyor. Bireyselleşme, ihtiyaçlarımızın anında 
gideriliyor olması, bunun tedarik zincirine et-
kilerine baktığımız zaman yeni bir sanayi dev-
rimini konuşuyoruz. Bugün öğrenmemiz gere-
ken dönüşüm maraton koşmayı öğrenmek.

Dijitalleşmeden sonra 2020 yılı itibarıyla ken-
di kendini yöneten otonom işi konuşmaya baş-
layacağız. Yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye’de 
sanayinin gayrisafi milli hasıla içerisindeki 
oranı 1998 yılında %23 civarındaydı, bugü-
ne geldiğimizde %17 civarındayız. Şirketler 
olarak tasarruf edelim, verimliliği artıralım 
şeklinde bakıyoruz. Ancak, Türkiye olarak 
amacımızın ne olduğunu iyi kurgulamamız 
gerekiyor. Dijital işi tasarlayan da insan oldu-
ğu için, bizlerin teknik yetkinliklerinin yanında 
iletişim, iş birliği ve yaratıcılık gibi sosyal yet-
kinliklerimiz de önemli. İşte iletişim önemli, iş 
birliğiyle birlikte zayıf kaslarımızı geliştirme 
imkânına sahip olabiliriz.

EROL LENGERLİ:
Öyle bir şey bekliyor ki bizleri, mesela şu 
anda Çin’de bazı fabrikalar karanlık fabrika-
ya dönmüş vaziyette, her şey otomatik, tümü 
robotlarla. Yaklaşık 1,5 milyar insanın olduğu 
Çin tamamen otomasyona geçmiş vaziyet-
te. Burada insanları daha hızlı eğiterek diji-
talleşmeye hazırlamak gerekiyor. Kodlama 
sistemleri çoğu ülkede anaokulu düzeyinde 
eğitim müfredatına girmiş durumda.

ÖMER FARUK ÖZER:
Dünya Ekonomik Forumu verilerine baktı-
ğımızda rekabet gücümüzü kaybettiğimiz 
görülüyor. Türkiye’nin rekabetteki yeri 2012 
yılında 43. sıradayken şu anda yaklaşık 53. 
sıralara geriledik. Bizim dünyada yer sahibi 
olabilmek için rekabet düzeyimizi yukarılara 
çıkarmamız gerekiyor. Üretici olarak ürünle-
rin maliyetini düşürmek yoluyla karlılığımızı 
artırabiliriz. Veya ürünlerimizin katma değe-
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rini yukarıya çıkartabiliriz. Bir de markamız 
olması lazım. Bütün bunların hepsi olduktan 
sonra biz karlılığımızı ve rekabet gücümüzü 
artırabiliriz. 

Türkiye’de dijitalleşme sürecinde yapılan bir 
yatırımın geri dönüşünü ölçebilecek bir model 
şu anda bulunmuyor. Tedarik sürecinde müş-
teri istekleri çok hızlı değişiyor, buna ayak uy-
durabilmek için dijitalleşmeden yararlanmak 
gerekiyor.

EROL LENGERLİ:
Yatırım kalemlerine bakıp endüstri 4.0 yatı-
rımlarını karlılığı aşağı çeken bir etken olarak 
görmektense, bunu bir değer olarak dijitalleş-
meye yatırılan bir değer olarak görmek gere-
kiyor.

DR. HAKAN AVDAN:
Sermaye piyasalarında farklı yatırımcı profil-
leri bulunuyor. Trader dediğimiz hızlı alım sa-
tım yapan yatırımcı daha kısa vadeli olaylara 
odaklanıyor. Daha değer yatırımcısı dediği-
miz fonlar, uzun vadeli şirketlerin gelişimine, 
haliyle yine de kâr yaratmasına odaklanarak 
daha uzun vadeli bir vizyonla yatırım yapa-
biliyorlar. Yatırımcıların şirketten kısa vade-
de kar bekliyor olması, yöneticiler üzerinde 
baskı yaratıyor.  Şirketler her zaman yeni bir 
inovasyon yapmak ve bir çeyrekte bir önceki 
çeyrekten daha fazla kâr etmek zorunda. Bu 
kısa vadeli bakış açısı uzun vadeli yatırımla-
rı olumsuz etkiliyor. Şirketlerin uzun vadede 
dijital dönüşümü tamamlaması gerekiyor. 
Şirketlerin bu yatırımları yapabilmesi için 
sermaye piyasalarından kaynak sağlaması 
gerekiyor. 

Dünyada trendler çok değişiyor. Fortune 500 
listesinde Amerika’da birinci sırada Walmart, 
ikinci sırada Berkshire Hathaway, sonra sıra-
sıyla Apple, Exxon Mobil ve McKesson geliyor. 
Yalnız kârlılığa baktığımız zaman, yani tekno-
loji ve teknoloji şirketlerinin ön sıralarda yer 
aldığını görüyoruz. Walmart, Apple’ın iki katı 
ciroya sahip olmasına rağmen, Apple’ın karı 
ondan çok daha fazla. Buradaki farkı tekno-
loji yaratıyor.

Gaziantep’te 600 milyon TL yatırımla yeni bir 
fabrika kuran Şölen Çikolata, müşteri sipari-
şinin gelmesiyle birlikte çikolata üretiyorlar. 
Hangi ürüne talep oluyorsa, ona göre üretim 
bandı yapılanmaya başlıyor. Üretimden sonra 
paketlemeye gelene kadar her şey otomatik, 
hatta palete konması ve lojistiğinin sağlanma-
sına kadar tamamen endüstri 4.0’a yönelik bir 
üretim yapmışlar. 

EROL LENGERLİ:
Projelere destek verirken, sanayiciyi dinlesek, 
sanayicinin ihtiyacına göre Türkiye’den neler 
çıkar, bunları araştırsak ve bu fonlar direk gi-
rişimcilere yönlendirilse daha rahat bir eko-
sistem çalıştırsak kendi içimizde. Daha sonra 
da bölge ülkelerine ihracata başlasak, neler 
yapabiliriz bu konuda katılır mısınız bu fikre? 

AHMET USSAL ŞAHBAZ:
Eğer biz üretime yönelik bir ülke olarak de-
vam edeceksek üretimi desteklememiz lazım.  
Dijital dönüşümde fizibilite planın gerçekçi 
olması mümkün değil, dolayısıyla aslında 
şirketlerimizin denemesi lazım. Bunu yaban-
cı şirketler de böyle yapıyor. Yapılan bu de-
nemelerin sonuçlarına göre hareket ediliyor. 
Kamunun dijital sanayi yatırımlarına yönelik 
olarak teşvik açıklaması gerekiyor. İtalya’da 
100 liralık dijital sanayi yatırımı, 250 lira 
üzerinden amortisman yapılabiliyor. Böyle-
likle dijital sanayi yatırımı yapan şirketler bü-
yük bir vergi avantajından faydalanabiliyor.

Dijital sanayi yatırımları AR-GE olarak tanım-
lanamaz, bir üretim hattını dijitalleştirmek 
gibi daha köklü değişiklikler içeriyor. Dolayı-
sıyla pilot projelerin teşvik edilmesi gerekiyor.

Bence teşviki girişimcinin kendisine vermek 
yerine, sanayi yatırımlarına vermekle daha 
iyi sonuçlar alınabilir. Teşvikin içine yerellik 
katılabilir. Dolayısıyla teşviki alıcılar kanalıyla 
vermek ve böylece kamumum proje seçmesi 
yükünden kamu görevlilerini kurtarmak lazım. 

EROL LENGERLİ:
İşte yerelden alırsanız daha şu kadar teşvik 
olur gibi. Oyuncu olmamız için bizim bu dijital 
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sanayide, kullanıcı değil oyuncu olmamız için 
bu çarka girmek lazım. 

AHMET USSAL ŞAHBAZ:
Mesela Facebook o kadar geç halka açıldı ki 
ve mecbur kaldı çünkü hissedar sayısı regü-
le olacak duruma gelmişti, mecburen açtılar. 
Uber mesela hâlâ açılmadı. Dünyanın en de-
ğerli şirketlerinden biri, mecburen 2019’da 
açacağız diyorlar. Dell halka açıktı, kapandı 
çünkü ben halka açıkken inovasyon yapama-
yacağım dedi. Bu uzun vadeli borsaları kurdu-
ğu zaman dünya, o zaman bu şirketler daha 
iyi fonksiyonel hale geleceğiz. Biz de inşallah 
o yarışta da geri kalmayız.

DR. HAKAN AVDAN:
Aslında kâr baskısı bir yerde şirketleri dingin 
tutuyor. Mesela Apple her sene yeni bir ürünle 
çıkmak zorunda, belki de bu baskı buna itiyor. 
Rekabetten kopamazsınız, yani yatırım da ya-
pacaksınız, kâr da yapacaksınız. Bu konunun 
sermaye piyasaları ile arasında çok paralellik 
var. Endüstri şirketi değiliz ama sermaye pi-
yasaları kurumları açısından da bu teknoloji, 
robotlaşma çok ileri gitmiş vaziyette. Artık bi-
liyorsunuz dünyada işlem hacimlerinin çoğu 
robotlar üzerinden, elektronik sistemler üze-
rinden oluyor. 

MUSTAFA AYHAN:
Önümüzdeki dönemde yetkin iş gücü bulmak-
ta zorlanabiliriz. Bugünkü ihtiyacımız olan yet-
kinlikler gelecekte farklı olabilir. Biz üniversi-
telerle şöyle bir çalışmaya başladık. Sahada 
yaşadığımız problemleri, sizlerin literatür bil-
gisiyle çözüme kavuşturalım. Projenin sahibi 
de projeyi alıp götürsün.

EROL LENGERLİ:
Çok doğru, yoksa gençler bir şey yapıyor. Ben 
böyle bir şey yaptım deyip melek yatırım ağla-
rına, diğer yatırımcılara gidiyorlar.  

MUSTAFA AYHAN:
Probleme yönelik değil çoğu zaman. Tabi ki 
ona da ihtiyaç var ama bizim de böyle bir kat-
kımız olmalı sanayi olarak. 

EROL LENGERLİ:
Sanayinin kesinlikle dijitalleşmesi lazım, aksi 
takdirde şu anda ucuz olan Çin gelecekte daha 
da ucuz olacak ve rekabet gücümüzü ciddi 
şekilde etkileyecek. Bugünden eğitime kodla-
malara, anaokulundan başlamamız lazım. Bu 
otomasyonla birlikte, işsiz kalacak olan kesi-
mi bir şekilde dijitalleşen dünyaya katkı ver-
mek üzere eğitmemiz gerekiyor.
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Yasal düzenlemeyle ilgili olan sorunlar temel 

sorunlar ve bu alanda kolay çözüm bulmak 

hiçbir zaman mümkün değil. Yasa koyucular; 

kurallar, yasalar ve sosyal standartları denge-

li bir şekilde kullanarak esnekliği sağlamalı-

dır. Daha iyi standartlara sahip olabilmek için 

o toplumun kültürünün temeline inmek gere-

kiyor. 

Son 50 senedir biliyoruz ki ekonomik faaliyet-

leri regüle etmemiz lazım, özellikle piyasada 

bir sorun olma potansiyeli varsa, burada mut-

laka yasaların düzenlenmesi lazım. Bundan 

50 yıl önce ortaya atılan bir teoriye göre, bir 

devlet bölümü ya da bir bakanı yasa koyma-

dan sorumlu tutabilirsiniz ama bir müddet 

sonra bu bölüm, yasal düzenlemenin karşıtı 

olan kişiler tarafından ele geçirilebilir. 

Finans alanında, bankacılık alanında veya si-

gorta şirketleriyle ilgili yasal düzenlemelerin 

mutlaka dikkatli bir şekilde düzenlenmesi 

gerekiyor. Finans sektöründe gücü elinde bu-

lunduran kimselerin hükümette ciddi bir lobi 

gücü var. ABD’de yürürlükte olan Volcker Ku-

ralı yatırım bankalarıyla ticari bankaların faa-

liyetlerini ayırıyor, ancak son zamanlarda bu 

kuralın etkinliği azaltıldı. 

ANA KONUŞMACI: PROF. SHYAM SUNDER
BİLGİ EKONOMİSİNDE FİNANSI 
DÜZENLEMENİN SORUNLARI
15 Kasım 2017
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Finans alanında etkin düzenlemeleri uygula-
maya koymak son derece zor oluyor. Bugün 
artık finansman alanında, hemen hemen her 
şey sanal hale geldi. Artık paranızı fiziksel ola-
rak görmüyorsunuz, tamamıyla sanal ortam-
da finansman uygulamaları yapılıyor. Finans 
mühendisliği diye bir kavram var. Regülatör 
bir kural koyuyor, karşı taraf hemen bir çö-
züm buluyor. Finansal alanındaki yasaları fi-
ziksel alandaki ürünlerin düzenlemesiyle ilgili 
yasalarla karşılaştırın, işte burada her türlü 
şeyi düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir otomobil 
aldınız, otomobilinizin çevre kirletme poli-
tikası, yasal düzenlemelere uymuyor. Bunu 
kolaylıkla yasaların etrafında dolaşma imkânı 
bulamazsınız çünkü ortada ölçülecek fiziksel 
bir şey var. Ama muhasebe ve finansmana 
baktığınız zaman, durumun böyle olmadığını 
görürsünüz. 

Piyasadaki fiyatların her zaman temel değer-
leri yansıtmadığını düşünüyorsanız, belki de 
bana katılırsınız. Cebimizde taşıdığımız kağıt 
paranın değeri temel olarak sıfırdır. Ve değe-
ri aslında neye dayanır, başka birinin bu kâ-
ğıt parayı kabul etmesine dayanır. Eğer başka 
birisi bu parayı alıp sizden kabul etmezse, o 
kâğıt paranın hiçbir değeri yok. Neden, LİBOR 
uzun süre kullanılabildi, neden, çünkü LİBOR 
insanlar inandığı sürece kullanılabildi. Ama 
LİBOR’a artık inanmayınca LİBOR hiçbir işe 
yaramaz oldu. Finansmanın çok değişik yön-
leri var. İşte para, işlemler, muhasebe, yasal 
kayıtlar gibi şeyler. Eskiden para fizikseldi bir 
altın veya gümüş parçasıydı. Zaman içerisinde 
bu değerlerden uzaklaştık ve sembolik paraya 
geçtik. 

Şimdi de kripto paraya geçiyoruz. Sanal alana 
bir adım daha atmak anlamına geliyor. Muha-
sebe, yasal defterler zaten artık sanal ortama 
geçti. Ve fiziksel kağıtlar, kayıtlar, defterler 
tutulmuyor artık. Şimdi bir de blockchain tek-
nolojisi var biliyorsunuz. Bu da tam anlamıyla 
sanal olacak ve şifreli olacak, eğer o şifreleri 
okuyacak kodlara sahip değilseniz orada ne 
söylendiğini anlayamayacaksınız bile. Piyasa-
lara erişim artık çok farklılaştı, bunun sonucu 
olarak finans alanında çalışanlar da değişik 
ülkelerde dağılmış oldu. Böylelikle yasal çer-

çeve de oldukça karmaşık hale geldi. 

Düzenlemeler artık gittikçe zor hale geliyor. 
Bir örnek vereyim, Kanadalı ilaç firmasını 
duymuşsunuzdur, Liliac. Yanılmıyorsam adı 
Finidor olan bir ilaç şirketinden teklif almış-
lar. Finidor’un sahibi misiniz değil misiniz diye 
sormuşlar onlara. Yanıt neydi sizce? Hayır ve 
evet. Neden hayır, hayır çünkü biz sahibi deği-
liz. Peki neden evet, çünkü Finidor’u sıfır fiyat-
la satın almak için 100 milyon dolara opsiyon 
satın aldık. İşte finansal olarak böyle bir du-
rum söz konusu, mevcut düzenleme kullanıla-
rak istenilen yöne çekilebiliyor. 

Düzenleyicilerin bir kuralı yazması beş yıl sü-
rerken, finans mühendislerinin onun etrafında 
bir yol bulması ancak beş dakika sürüyor. Dört 
temel yol var finans mühendislerinin kullan-
dığı. Biri değiştirme. Değiştirmekten kastım, 
bir mali işlemi veya sözleşmeyi alıyorsunuz, 
daha avantajlı bir tarafa taşıyorsunuz. Eğer 
işlemi taşımak faydasından daha azsa o za-
man taşımayacağım bu işlemi. Bu işlem so-
nucunda şirketin hisse başına karı artabiliyor. 
Bu kurallardan ikincisi ise yorumdur. Çünkü 
her zaman bazı anlam belirsizlikleri, bazı ye-
dek noktalar olacaktır. Peki düzenleyiciler bir 
kelimeyi tam olarak doğru nasıl tanımlayabi-
lirler? Düzenleyici, işte bu kelime bu anlama 
gelir dediği anda finans mühendisi diyecek ki 
tamam ben işlemi öyle bir tasarlayacağım ki 
tam olarak öyle olmayacak, biraz farklı olacak 
diyecek. Bu durumda sizin kuralınız onun için 
geçerli olmuyor. Üçüncüsü ise yeni bir bo-
yut eklemektir. Çünkü düzenleyiciler, kural-
ları ancak bir işlemin diyelim ki 10 boyutunu 
kapsayacak şekilde kural yazar. Peki finans 
mühendisi ne yapar böyle bir durumda? O 11. 
Bir boyut ekler. Şimdi artık kural uygulanmaz. 
Dördüncü boyut da ilave karmaşıklık ekle-
mektir. Düzenleyiciler için bu oyunu kural ya-
zarak kazanmaları mümkün değil. Kripto para 
birimlerinden biliyorsunuz bitcoin, özellikle 
tasarlanmışlardır, bu sayede düzenlemeler 
daha karmaşık hale gelmektedir.

Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum; kural 
koyucular kuralları daha iyi test edebilir du-
rumda olmalılar. İnsanlar kuralın üstesinden 
gelebiliyor veya kuralı başka bir şekilde uygu-
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layabilecek yollar buluyorsa, o da ödüllendiri-
lebilir. Tek bir kural olması, tek bir düzenleyici 
kurum olması yerine, iki üç tane kural koyucu, 
düzenleyici olsun ki birbirleriyle rekabet ede-
bilsinler. Mesela Amerika’daki 50 eyaletin her 
birinin şirketlerle ilgili kendi kuralları var, bir-
birleriyle rekabet halindeler. Bu sayede hangi 
kurallar işe yarıyor, hangileri yaramıyor bun-
ları ulusal düzeyde tespit edebilme imkânına 
sahipler. Düzenlemeyi dağınık kuralların bir 
bütünü ve kombinasyonu olarak düşünmemiz 
gerekiyor. Özellikle finans alanındaki yönet-
meliklerde, düzenlemelerde açık ve net bir 
şekilde yazılı kuralların olması gerekiyor. 
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Öncelikle dijital olan nedir; bundan bahsetmek 
istiyorum. 

Dijital, her türlü sistemin yeniden keşfedil-
mesi ve küresel olarak birbiriyle bağlantılı bir 
platforma dönüştürülmesidir. Bildiğimiz tüm 
işlerin, daha hızlı ve daha basit bir şekilde hal-
ledilmesidir. 

Artık dijital bir şirketi yönetmek için o kadar 
çok çalışana da ihtiyacınız yok. Dijital şirketle-
rin işi, bir şeye ihtiyacı olan ve ona sahip olanı 
bir araya getirmektir sadece. 

Bankacılık sistemine gelirsek, geleneksel en-
düstriyel dönem boyunca bu sistem binlerce 
şeyi vasat düzeyde yapıyordu. Şimdi ise öyle 

bir piyasada çalışıyoruz ki API’ler, platformlar 
ve hizmetler var ve bütün bunların hepsi di-
jitalleşmiş durumda. Aslında binlerce şirketin 
hepsi en iyi ne yapıyor ise bunları bir araya ge-
tirip, finansal hizmete dönüştürebiliriz. 

İşte günümüzde olan bu; ama tüketicilerin ve 
şirketlerin çoğu bunları entegre etmek iste-
miyorlar. Tek bir şirket gelsin ve bunu onlar 
adına yapsın istiyorlar ve bunun adı da ban-
ka olsun. Bu sebeple bankalara, hepsi bir şeyi 
çok iyi yapacak ortaklar bulmak düşüyor. Ban-
kalar bunların hepsini bir araya getirip derle-
meli ve harika bir müşteri deneyimi yaratmalı. 

“Discipline of Market Leaders” kitabı üretim 

ANA KONUŞMACI: CHRIS SKINNER 
OYUN DEĞİŞİYOR: FINTECH, BLOCKCHAIN VE 
DEĞER TAKASI
15 Kasım 2017
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işleme ve perakende süreçlerinin genelde üç 
ayrı şirket tarafından yapıldığından bahseder. 
Üç şirketten biri üretir, biri işler, biri de pera-
kende satış yapar. Eğer bu üçünü ya da ikisini 
iyi yapan bir şirket varsa çok iyi; ama üçünü 
birden çok iyi yapan bir şirket gerçekten çok 
nadir görülür. Bankalar, iş ilişkileri ve ihtiyaç-
ları açısından başarılıyken müşteri ilişkileri 
açısından zayıftır. Hâlbuki daha ziyade müşte-
ri memnuniyetine yoğunlaşmaları gerekiyor.

Artık insanlar binalar ve ofisler kurarak değil 
algoritmalar yazarak iş kuruyorlar. Aynı şekil-
de kredilere, tasarruflara ve ödemelere bak-
tığımızda, bunların yazılım ve “start-up”lar 
tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Arka 
ofis analitiklerinin değiştiğini görüyoruz. Ha-
yatımda ilk kez bankaların arka ofislerini yeni-
den oluşturduğunu görüyorum. Artık eski sis-
temleri kullanmak bankalara yeterli gelmiyor, 
çünkü kendilerini tekrarlayarak makinelerin 
zekâsına ulaşamıyorlar. 

Aynı şekilde makineler de çok hızlı gelişiyor. 
Örneğin JP Morgan’ın geliştirdiği yapay zeka 
motoru, daha önce 360 bin saat boyunca hu-
kuk uzmanları tarafından analiz edilen söz-
leşmeleri saniyeler içinde analiz edebiliyor. 
Fintech bu şekilde ilginç hale geliyor. Tam bu 
noktada şunu belirtmek lazım; fintech banka-
cılığı yıkacak bir gelişme ve bir banka ikamesi 
değil. Bankacılık yeniden tasarlanıyor ve tek-
nolojiyle bir araya geliyor. 

Bir de yapay zeka ve blockchain’den bahset-
mek istiyorum. Bence yatırım kurumlarında 
en büyük iki dönüşüm alanı bu alanlar. Banka-
cılık sektöründeki her üç işten bir tanesi 2025 
yılında ortadan kalkacak ve otomasyona bağ-
lanacak. Zaten bu sebepten dolayı da bu geliş-
meler yaşanıyor. JP Morgan, Goldman Suchs 
ve New Jersey gibi birçok şirkette yapay zeka 
kullanılarak birçok işlem otomasyona bağlan-
dı ve iş gücü ihtiyacı azaldı. Blockchain ise in-
ternetin keşfi kadar büyük bir devrim niteliği 
taşıyor.

Tarihsel olarak kurumlarımız her şeyi kontrol 
etmek istemişlerdir. Fintech’i de anne babanın 
çocukla buluştuğu yer olarak düşünebiliriz. 
Çocuk düzeni umursamaz; bir şeyleri değiş-
tirmek ve bozmak ister. Anne ve babası ise ço-

cuğu kontrol altında tutmak ister. Bir bankaya 
girdiğinizde, yönetim kurulu yaşlı adamlardan 
oluşur. Çünkü yönetim kurullarında bankacılar 
vardır; ebeveynler vardır. Çocuklar giremez 
oralara. Hâlbuki konu fintech olunca, onlar da 
girmeliler. Dijital banka ve dijital devrimden 
bahsettiğimiz zaman, eğer dijital ne anlaya-
mıyorsak nasıl geliştirebiliriz mevcut işimizi? 
Eğer deneyimimiz yoksa teknolojiyle, o zaman 
nasıl bilebiliriz “dağıtık defter teknolojisini” ile 
“blockchain” arasındaki farkı? Liderler arasın-
da fintech’ten anlayan kimse bulunmuyorsa, 
bankalarda çalışanların yüzde 94’ü bankacıy-
sa dijitalleşme nasıl gerçekleştirilecek? İşte 
bugünün zorluğu buradan geliyor.

Şimdiye kadar anlatmış olduklarım aslında 
devrim değil, sadece daha hızlı ve daha ucuz 
bir bankacılık sistemi. Dijital ise bankaların 
hiç olmadıkları yerlerde ortaya çıkabiliyor. 
Örneğin Afrika’da bir mobil network trans-
formasyonu var. Mobil network dükkanların-
da sadece nakit değil, mikro tasarruf, mikro 
krediler, mikro yatırımlar var. Çin’de kredi ve 
hesap kartları yok ve mobil telefon kanalıyla, 
Çin vatandaşları 5,5 trilyonluk ödeme gerçek-
leştiriyor. Afrika ve Asya arasındaki finansal 
hizmet nesli, dijital devrimden geçerek geli-
yor. Mobil cüzdan sayesinde, turizm ve ticaret 
gelişiyor. 

Birleşmiş Milletler’in 2030 hedefleri içinde 
kapsayıcı ve dâhil edici toplumlar var. Kapsa-
yıcılık hedefi altında, herkesin hukuki kimliği 
olsun isteniyor. Bütün vatandaşların kimlikle-
ri dijital olarak kaydolacak ve kim olduğunu-
zu kanıtlamak için sadece bir alet gerekecek. 
Veri tabanı hemen tanıyacak sizi. Bu başarı-
lırsa, bütün işlerimiz esaslı bir değişim geçi-
recek. Eğer Afrika bu tarz bir kimlik programı 
başlatıyorsa, sizce bugün olduğu gibi, gidip bir 
banka ofisine elektrik ve su, gaz ödemeleriy-
le ve faturalarıyla mı yaşadığımızı kanıtlaya-
cağız? Bu konuyla ilgili en büyük sıkıntı, kara 
para aklama konusu. Kara para aklayanların 
sadece yüzde 2’si yakalanabiliyor. Herkes di-
jital olarak kaydolursa, bu aktivitelerin yüzde 
90’ı tespit edilebilecek. Gayri hukuki amaçları 
olan insanların, ellerinden silahları alınacak. 

Yani gelecek, bugünden farklı olacak. 
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TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Bireysel tasarrufların gelişimindeki en önem-
li aracımız bireysel emeklilik. Gönüllü BES’te 
büyük başarı var. Şu an 24 milyon öğrenci var 
ve bugünden o 24 milyon gencin geleceğini, 
emekliliğini kurmak için nelerin gerekli oldu-
ğunu konuşmamız çok önemli. Sözü Anadolu 
Hayat Emeklilik’in genel müdürü Uğur Beye 
vermek istiyorum.

M. UĞUR ERKAN:
2. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük nüfus pat-
lamaları, sağlık alanındaki gelişmelerle öm-
rün uzaması, doğurganlık oranlarının azalma-
sıyla dayanışma modeline bağlı olan mevcut 

emeklilik yapıları ciddi problemlere neden 
oldu. 

Dünya Bankası, 1994 yılında yayınladığı bir 
raporda, bu sorunu çözmek için üçlü bir yapı 
önerdi. Bu yapının birinci basamağı devletle-
rin öncülük ettiği sosyal güvenlik sistemleri. 
Bu sistem, halkın emeklilikteki en temel ihti-
yaçları karşılayacak şekilde, devlet tarafın-
dan konumlandırılmalı. İkincisi, işyeri temelli 
emeklilik yapıları. Bu yapılar zorunlu ya da 
yarı zorunlu olarak bulunmakta. Katkı payla-
rı işveren veya çalışan tarafından yapılmakta. 
Üçüncü basamak ise, uzun vadeli tasarrufla-
rın teşvik edilmesi amacıyla eklenen gönül-
lülük esaslı emeklilik yapıları. 

PANEL 13: SAĞLIKLI “BES”LENMENİN YOLU
15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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Dünya Bankası 2004 yılında yayınlanan bir 
raporla, mevcut üç yapılı sistemin üstünde, 
bireylerin varlıklarının da emeklilikte değer-
lendirileceği dördüncü bir yapıyı da öngör-
dü. Örneğin evinin kira geliri varsa, bunun da 
emeklilik hesabına dâhil edilmesi gerektiğini 
belirtti. Bu dört katman, emekliliğin sağlıklı ve 
sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 

Emekliliğin sürdürülebilir olması, çok önemli 
bir detay. Buna dair getirilen öneriler; emek-
lilik yaşının yükseltilmesi veya ödenen para-
nın azaltılması oluyor. Yaşlı nüfusun işgücü-
ne katılımının artırılması ve emeklilikte ek 
bir gelirinin olması amaçlanıyor. Burada çok 
önemli başka bir unsur; güven unsurunu yara-
tan, anlaşılır ve şeffaf bir yönetim. 

Ülkemizde karşı karşıya kaldığımız fotoğrafa 
kısaca bakarsak, 2023-2050 perspektifinde 
yaşlı nüfusun oranının arttığı bir döneme gi-
riyoruz. Nüfusumuzdaki 65 yaş üstü nüfusun 
oranı yüzde 20’lerin üzerine çıkacak. Doğur-
ganlık oranlarımız ise, Avrupa ortalamasının 
bile altına doğru süratle iniyor. Gelecekte 
Türkiye’nin demografik fırsat penceresinin 
gittikçe kapandığını görüyoruz. Türkiye buna 
önlem olarak 2003’ten itibaren ciddi reformla-
rı hayata geçirmeye başladı.

Diğer bir pencereden bakarsak, ülkenin daha 
dayanıklı bir ekonomiye sahip olması için cari 
açığın kapanması ve tasarruf oranının artması 
gerekiyor. Emeklilik fonları bu konuda hayati 
öneme sahip. Bizim henüz bu fon havuzunda 
75 milyar dolarımız var. Bu konuda henüz ala-
cağımız çok yol var. Birinci katman olan sosyal 
güvenlik Türkiye’de zaten vardı. İkinci katman 
ise sınırlı bir seviyede vardı. 2003’te başlayan 
bireysel emeklilik ile emeklilik sistemimiz cid-
di bir gelişme gösterdi. 2013’te başlayan dev-
let teşviki ise bu gelişmenin ivmesini çok bü-
yük ölçüde artırdı. Son olarak, geçtiğimiz yılın 
başında otomatik katılım sistemi hayata geçti. 
Otomatik katılım sistemi bu yıl içinde 7,5 mil-
yon kişiyi kademeli olarak sisteme dâhil etmiş 
oldu. Bu kişilerin cayma payı %55 civarında 
gerçekleşti. Fakat yine de, sistemin 3,5 milyon 
kişinin bireysel yatırım yapmasını sağlamış 
olması büyük bir başarı. Bu, otomatik katılım 
öncesi yoktu. 2018 yılının başında 50 ile 100 

işçi çalıştıran, temmuz ayında 10 ile 50 işçi 
çalıştıran, yine 2019 yılında 5 ile 10 işçi çalış-
tıran şirketler de sisteme dâhil olacak. Otoma-
tik katılımın temel hedef kitlesi 14 milyon kişi 
kadardı ama aslında ülkede 30 milyon çalışan 
var. Demek ki otomatik katılımda da gidilecek 
çok yol var. Otomatik katılımdan ve toplamda 
bireysel emeklilikten beklentimiz, tasarrufla-
rın artırılması, mali yükün hafiflemesi, risk-
lere karşı piyasalarda derinliğin sağlanması, 
kişilerin yaşam standartlarının korunmasıdır. 
Böyle bir sistemin kurulması, büyük bir re-
formdu. Bunu kurmak zor kısımdı, pürüzlerini 
düzeltmek ise kolay kısım. Şimdi, bunun geliş-
tirilmesi ve düzeltilmesi için çalışıyoruz.

ALİM TELCİ:
Hakikaten BES, bir başarı hikâyesi. An itibarıy-
la tasarrufu sevmeyen bir toplumda yaşıyo-
ruz. Yatırım fonlarının yıllık reel büyüme ora-
nının 1,5 olması, bunu kanıtlar nitelikte. Oysa 
emeklilik fonları son yedi yılda 31,5 büyüdü. 
Yatırım fonları, şu anda yüzde 55’i repo ve de 
6 aylık enstrüman içinde bulunduran likit ve 
de kısa vadeli fonlardan oluşuyor. BES’te ise, 
nitelikli ürün dediğimiz ürünlerin, özellikle de 
sabit getirili menkul kıymetlerin tercih edildi-
ğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki yatırım 
fonlarının aksine, bu fonlardaki büyüme nite-
likli ürün tarafında gerçekleşiyor. Bu sebeple 
BES’i büyük bir başarı hikâyesi yapıyor.

BES’te yatırım fonlarından farklı bir dağılım 
olmasındaki uygulanan devlet teşvikinin bü-
yük katkısı olsa da, çok önemli başka bir un-
sur var. Emeklilik fonlarının arkasındaki iki 
aktör olan PYŞ ve emeklilik şirketleri iş birliği 
içindeler ve çözüm ortaklığı tarafında da bir-
likte yer alıyorlar. Üçüncü unsur olarak per-
formans geliyor. Performansın iyi olmadığını 
söyleyenler olsa da, zorlu bir süreç atlattı-
ğımız son 5 yılın reel getirideki etkilerini çı-
karırsak emeklilik fonlarındaki performans 
OECD ülkelerinden çok da farklı değil.

PYŞ’lerin müşterilerine verdiği söz belli bir 
kıstas getirinin üzerinde performans göster-
mek üzerinedir. Baktığımızda, yönetimimiz-
de olan emeklilik fonlarının birçok farklı fon 
türünün üzerinde getiri sağlamış olduğunu 
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görüyoruz. Performans konusunda var olan 
ciddi memnuniyetsizlik ise, son 5 yıl içinde ya-
şamış olduğumuz zorlu şartlardan kaynakla-
nıyor. Avrupa Birliği’ndeki likidite bolluğu, 15 
Temmuz olayları, Gezi olayları, seçim yılları ve 
Brexit gibi birçok faktör var. Sonuç olarak, as-
lında performans tarafında bir sıkıntı yok.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Fon performansları iyi olmasına rağmen, top-
lumda bunun neden farklı algılandığını anla-
tabilir misiniz?

ABDURRAHMAN YILDIRIM:
Öncelikle söylemek gerekir ki, Türkiye siyasi 
ve ekonomik birçok zorluktan geçti. Bu durum, 
tüm yatırım araçları gibi emeklilik fonlarını da 
etkiledi. Son 10 yılda BES’in ortalama getirisi 
%126, enflasyon ise %120. Yani ortada ne ge-
tiri ne kayıp var. Burada asıl getiri, %25 devlet 
katkısında. Devlet bu katkıyı nüfusun yaşlan-
masının getireceği sorunları öngördüğü için 
yapıyor. Fakat devlet bu katkıyı uzun süre 
sürdüremez. Bir yandan katılımcıların karar-
larının değişken olması ve sistemden çıkıyor 
olması, portföy performanslarını çok etkiliyor, 
diğer yandan son 1-2 yıldır performanslarda 
bir artış var. Bu finansal piyasalardaki oldukça 
istikrarlı ve pozitif yönlü seyirden kaynaklanı-
yor. Demek ki piyasalar istikrarlı pozitif yönde 
seyrettikçe, bireysel emeklilik sistemi fonları-
na ve performansına yansıyor. 

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Bütçedeki bu sosyal güvenlik sistemine olan 
transferlerin günden güne arttığının hepimiz 
farkındayız, zaten özellikle altını çizdiniz. Sür-
dürülebilir değil, o nedenle bugün bireysel 
emeklilik sisteminin ya da otomatik katılım 
sisteminin daha da iyiye gitmesi, bu yaşlanan, 
refahı artan toplum için önemli bir faktör. Onun 
için devlet katkısının devam etmesi gerektiği, 
bence çok ciddi tartışılması gereken bir konu 
çünkü var olması ve büyümesi gerekiyor. 

PROF. DR. A. VEDAT AKGİRAY:
Biraz büyük resme bakıp, daha büyük dü-
şünmek zorundayız. Bizdeki emeklilik fonları 

oldukça büyüdü, 75 milyar liraya ulaştı. Fa-
kat hâlâ, üyesi olduğumuz OECD ülkelerinin 
ortalamasının onda birindeyiz. OECD üyesi 
olmayan diğer ülkeler ortalamasına bakar-
sak, onların da aşağı yukarı dörtte birindeyiz. 
Bizde yatırımların %11’i hisse senetlerindey-
ken, %80’i sabit getirili araçlarda bulunuyor. 
OECD’de ise %40 hisse senetlerinde ve %50 
sabit getirili araçlarda bulunuyor. Bizim bor-
samız hâlâ çok küçük, borsadaki firmaların 
toplam değerinin milli gelire oranı, yüzde 20 
civarında. Dünya ortalaması yüzde 100, OECD 
ortalaması yüzde 110’dan fazla. Borsa İstan-
bul’da, 200 milyar dolar civarında bir market 
büyüklüğü var. 5 misli büyürse, yani 1 trilyon 
dolarlık bir borsa olursa, ortalama oluyoruz. 
Bir kere bu Pazar büyümeli. Eksiğimiz bu 
fon pazarının adını koyacak kanallarda tıkan-
mamız. Biraz cesur olmamız lazım. Biz hala 
çıkış süresini, devlet katkılarını tartışıyoruz. 
Asıl yapmamız gereken emekliliğe bakış po-
litikamızı kökünden değiştirmek. Bir kere, 
kapsama alanı büyütülmeli. Tüm çalışan nü-
fusu kapsamalı. Katılım zorunlu olmalı. Yani 
memur, işveren, işçi, her neyse herkesin ka-
tılması zorunlu olmalı. Ayrıca yaşa göre port-
föy dağılımı farklı olmalı. Yaş ilerledikçe daha 
az riske doğru giden bir yapı olmak zorunda. 
Bir de çok fazla kurum var. Oysa tüm yetkileri 
tanımlanmış bir kuruma vermek, maliyetleri 
azaltacaktır. Ayrıca, 200 milyar dolarlara eri-
şen bir büyüklüğümüz olduğunda, %25 devlet 
teşvikinin bir anlamı da imkânı da kalmaya-
cak. Gelecekte düşük gelir düzeylerine dev-
let teşviki olabilir, yüksek gelirli kesimde bir 
teşvike gerek yok. Böyle asimetrik bir yapı 
kurmak, daha adil olacaktır. Bir de artık or-
talama insan ömrü uzuyor. Emeklilik yaşı da 
bununla doğru oranda, kademeli olarak artı-
rılmalı. Son olarak, fonların iyi yönetilmediği-
ni, ya da yönettirilmediğini görüyoruz. Yatırım 
bankacılığı ve fon yönetimi, daha serbest ve 
cesur hale gelmeli. Olmaz yoksa, olmuyor, ol-
mayacak.

Halka açılma yoluyla finansman temini yan-
lış algılanıyor, yanlış konumlanıyor ve yanlış 
düzenleniyor. Herkes BİST endeksine bakı-
yor; fakat BİST bir değer endeksi değil. Bir de 
düzenleme, kurallar kısa vadeli performansı 
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ölçüyor. Emeklilik fonunda sadece 1 yıllık ge-
tiriye bakınca, devlet kâğıtları zorunlu hale 
geliyor. Bu yanlış. Burada, bir şekilde uzun 
vadeye odaklanmayı ödüllendiren bir düzen-
leme mantığı gerekiyor. 

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Hocam çok radikal bir soru sorabilir miyim, 
söylediğinize? Tüm emeklilik şirketlerinin 
raflarına aslında tüm fonları koyacağı bir 
mekanizmadan bahsediyorsunuz siz. Müşteri 
de oradan mı seçim yapacak?

PROF. DR. A. VEDAT AKGİRAY:
Evet. Kesinlikle. Çünkü bu başarı hızıyla yü-
rürsek bir yere varamayacağız. Ciddi bir sıç-
rama yapmak gerekiyor.



Alacak sigortası ile sigortalılar tahsilat kaygısına girmeden
yeni pazarlara girme imkânı buluyor, bu da gerek firmanın

gerekse ülkenin ticaret hacminin büyümesine katkı sağlıyor.
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PROF. DR. FATİH SAVAŞAN:
Türkiye’de İslami finansın özellikle sermaye 
piyasaları özelinde gelişimi, potansiyeli üze-
rinde duracağız. Konumuz ağırlıkla, sektö-
rün büyümesi için gerekli değişiklikler neler, 
Türkiye bir cazibe merkezi olabilir mi, İslami 
sermaye piyasası araçları fıkhî açıdan nasıl 
değerlendirilmeli olacaktır.

PROF. DR. SERVET BAYINDIR:
İslami finans ile İslam’ın ilkelerine uygun ola-
rak veyahut olduğu varsayımıyla oluşmuş, 
gelişmiş, benimsenmiş düşüncelere dayalı 

olarak kurulmuş finansal kurumları kastedi-
yoruz. 

Mevcut kurumların çıkarmış olduğu ürünlerin 
İslami finans ilkeleriyle uyum düzeyine, stan-
dartlara odaklanmak istiyorum. Bütün finan-
sal kurumların organizasyon yapısı içerisinde 
risk açısından denetleme yapan birimler var-
sa, İslami finans kuruluşlarında da fıkhî da-
nışmanlık birimleri bulunuyor. Islamic Finan-
cial Services Board (IFSB) gibi uluslararası 
düzeyde kurumları kuruluşlar İslami finansal 
ürünleri fıkhî açıdan değerlendiriyor. Ulusal 
düzeyde ise, kimi ülkelerde üst danışma ku-

PANEL 14: İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER, 
POTANSİYEL VE YAPILMASI GEREKENLER

15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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rumları ve bir de kurum içi danışma kurulları 
bulunuyor. Problem, bu kadar kurum varken 
40 yıllık süre içerisinde bir yeknesaklık ve 
standardizasyon yakalayamıyor olmamız. 

Fıkhî standartlara uygunluk riskine uyum ko-
nusunda sorun yaşamamız durumunda iti-
bar riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. İslami 
finansal standart kuruluşlarının kararlarının 
bağlayıcı olmaması nedeniyle yeknesaklık 
sağlanamıyor. Türkiye özeline geldiğimizde 
de, ulusal düzeyde finansal piyasaları fıkhî 
anlamda denetleyen, standartlar belirleyen, 
gerekli durumlarda kamuoyunu aydınlatan 
kurumsal bir yapıya sahip değiliz. Katılım 
Bankaları Birliği çatısı altında danışma ku-
rullarından birer üye alarak, standardizas-
yon yakalanmaya çalışılıyor. Fakat, henüz 
bu uygulamayla da belirli bir aşamaya tam 
olarak ulaşılamadı. Türkiye’de henüz katılım 
bankacılığına özel bir yasa yok. BDDK, faizsiz 
finans kanun taslağı hazırladı. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, katılım banka-
cılığı anlamında önemli bir aşamayı kat etmiş 
olacağımız kanaatindeyim. Türkiye’de katılım 
bankacılığı ilkelerine uygun olarak sigortacı-
lık, Hazine’nin hazırlamış olduğu yönetmelikle 
birlikte işlerlik kazanmış oldu. 

PROF. DR. FATİH SAVAŞAN:
Şimdi Doç. Dr. Şakir Görmüş Hocamız daha zi-
yade gayrimenkul sertifikası üzerinde yoğun-
laşmış olacak. 

DOÇ. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ:
Bugün gayrimenkul sertifikasının, konut fi-
nansmanında faizsiz bir çözüm olup olama-
yacağına ilişkin bir değerlendirme yapacağım. 
Konut finansmanında faizsiz enstrüman ola-
rak murabaha ve azalan muşaraka yöntemini 
biliyoruz. 

Küçük tasarruf sahibinin konut edinmesini 
sağlamak amacıyla, 1989 yılında konut ser-
tifikası ismiyle bir ürün çıkarıldı. 1995 yılında 
ise SPK’nin gayrimenkul sertifikalarına ilişkin 
tebliğinin yayınlanmasıyla birlikte ilk gayri-
menkul sertifikası ihracı gerçekleştirildi. 1995 
yılındaki düzenlemeye göre 5 yıl vadeli olarak 
çıkarılmış olan bir gayrimenkul sertifikasını 

satın alan bir yatırımcı, ancak vade sonunda 
konutta asli edimi gerçekleştirebilmekteydi. 

2013 yılında yürürlüğe giren yeni düzenle-
meyle birlikte yeterli sayıda sertifikaya sahip 
olan yatırımcı, istediği anda asli edim hakkı-
nı kullanabilir hale geldi. Yeni düzenlemeyle 
birlikte, gayrimenkul sertifikasını ihraç eden 
şirket, ihraçtan elde etmiş olduğu gelirin an-
cak %10’unu kullanabiliyor, geri kalan kısım 
hakediş gerçekleştikçe kullanılıyor. Daha önce 
yayınlanan tebliğe göre, gayrimenkul serti-
fikasının faizsiz bir ürün olma iddiası yoktu. 
Ürünün faizsiz bir ürün olabilmesi için, ban-
ka nezdinde tutulan fonların faizsiz enstrü-
manlarda değerleniyor olması gerekiyor. 

2017 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Park 
Mavera 3 projesinin ihraç belgesinde, yetkili 
kuruluşun, bankanın elindeki fonu faizsiz ens-
trümanlarda kullanacağını belirttiği için, biz 
buna faizsiz ürün diyoruz. İhraç edilen bu gay-
rimenkul sertifikasının borsa performansının 
oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yanılmı-
yorsam ilk ihraçta 284 tane konut ihraç edildi, 
asli edimler oldukça arz azalıyor. Yani 284’ten 
230 konuta düşüyor. Dolaşımda olan gayri-
menkul sertifikalarının fiyatının düşüşünde, 
asli edimle en iyi dairelerin satın alınması, ge-
riye kalan dairelerin daha az talep edilen dai-
reler olması ihtimali olduğunu düşünüyorum. 
Diğer yandan, ürünün pazarlanmasında gay-
rimenkul sertifikası yoluyla konut edinmenin 
%26 daha ucuz olduğuna dikkat çekildi. Satış 
ofisi fiyatlarının yüksek olması, ürünlerin ho-
mojen olmamasından kaynaklanıyor olabilir. 
Tavsiyem şu; gayrimenkul sertifikası borsası 
olması gerekiyor. Birçok projenin bu borsada 
olması gerekiyor. Gayrimenkul sertifikala-
rının ikinci el piyasasında derinliğin artırıl-
ması gerekiyor, asli edimi sağlayacak sayıda 
sertifika sahibi olmayanların farklı bir pro-
jeye ait sertifikaları kolaylıkla edinebilmesi 
gerekiyor.

PROF. DR. FATİH SAVAŞAN:
Doç. Dr. Mehmet Saraç hocamızdan İslami kri-
terlerin hisse senedi piyasasına kattıklarına 
ilişkin bilgiler alacağız.
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DOÇ. DR. MEHMET SARAÇ:
2008 krizini tek kelimeyle özetleyecek olur-
sak, sorumsuzca borçlanmadan bahsedebi-
liriz. Borç finansmanı karşılığında ödenen 
faizleri vergiden düşürebildiğimiz durumda, 
borç finansmanı özkaynak finansmanından 
daha avantajlıdır. Finansörün öz kaynak ye-
rine krediyi tercih etmesinde en önemli fak-
törlerden biri de risk paylaşımı yerine risk 
transferidir. Bugün sürdürülebilir ve sağlıklı 
bir finansal sistem için, özkaynağa kar zarar 
paylaşımına ve ortaklığa dayalı risk paylaşı-
mına dayalı finansmanın vazgeçilmez olduğu 
konusunda aslında herkes hemfikir. 

Kaldıracın ve vergi avantajlarının cazibesi, 
halka açılma maliyetleri ve kurumsal yönetim 
ilkelerine bağlılık gereksinimi, şirketlerin hal-
ka açılmaktan geri durmasına neden oluyor. 
Hisse piyasasının etkin, verimli çalışabilmesi, 
gerekli derinliğe ve kapsama kavuşabilmesi 
için İslami perspektifin katkıları görülüyor. 

Konvansiyonel teori, ahlaki çerçevedeki 
problemleri gündeme getirip çözmeye ça-
lıştığı zaman, etik veya ahlaki değerler ala-
nına referans yapmak zorunda kalıyor. İslam 
iktisadı anlayışının dokusu bu değerlerden 
oluşuyor. Kurumsal yönetimin gerçek anlam-
da kalıcı ve uygulanabilir hale gelmesinde de 
İslami kriterlerin katkısı bulunuyor. İslami 
kriterlere göre oluşturulan hisse senedi en-
dekslerinin konvansiyonel endekslerle veya 
enstrümanlarla mukayesesini yapan, perfor-
mans, getiri ve risk analizi yapan çalışma-
lara baktığımız zaman, burada daha iyi bir 
performans gösterdiğini kanıtlayan çalışma-
ların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu en-
dekslere dâhil şirketlerin faaliyet alanının he-
lal ürün ve hizmetlerden oluşması, faizli borç 
yükümlülükler ve aktif ve pasifte yüzde 30 ve 
küçük olması ve faizli faaliyetlerden elde edi-
len getirilerin yüzde 5’in altında olması gibi 
uluslararası İslami finans kuruluşlarının üze-
rinde mutabık kaldığı standartlara sahip ol-
malıdır. Katılım 30 endeksinin ortalama yıllık 
büyümesinin, Borsa İstanbul’un genel endek-
sine göre çok daha yüksek bir getiriye ulaştı-
ğı görülmektedir. Diğer yandan faizle katılım 
endeksi arasında uzun vadeli bir nedensellik 

ilişkisi bulunamamıştır. Şirketlerin faizli aktif 
ve pasif toplamlarının payının oldukça düşük 
olması, bu gerçekleşmede etkili olarak görü-
lebilir. 

Bu araştırmalar neticesinde incelediğimiz hi-
potezler, İslami finansal ürünlerin finansal 
krizlere karşı daha dayanıklı yatırım seçeneği 
olup olmadığı konusudur. Bu araştırmaların 
daha fazla önem arz eden kısmı, nitel analiz 
tarafıdır. İslami kriterlerin doğru uygulandığı, 
içselleştirildiği ve tutarlı bir şekilde uygulan-
dığı durumda sorumsuz finansal yatırım ka-
rarlarıyla karşılaştığımız krizlerden koruna-
biliriz.

PROF. DR. FATİH SAVAŞAN:
Sayın Melikşah Utku, katılım bankalarıyla İs-
lami sermaye piyasaları ilişkisi odaklı bir su-
num yapacak. 

MELİKŞAH UTKU:
Katılım Bankaları Birliği olarak, İslami finans 
alanında sektördeki oyuncuların bir arada 
ortak hareket edeceği bir standart fetva lis-
tesine sahip olmak adına standartlaşmak is-
tiyoruz.  Standartlaşmanın itibar riskini azal-
tacağını düşünüyoruz. 

Katılım bankacılığı İslam ruhunu taşıyor, fa-
izsizlik ilkeleri prensibi içerisinde hareket et-
mek zorunda olduğu için sürekli inovasyonlar 
yapıyor. Bankacılık sektöründe yüzyıllardır 
oluşmuş mekanizmaları belli ölçüde kulla-
nıyoruz. Bankalar halktan borçlanarak para 
toplarken, biz borçlanmıyoruz, biz aslında 
fon yöneticisiyiz. 

Bize tasarruflarını getiren müşterilerimizin 
fonlarını onlar adına yönetiyoruz. Bir fon yö-
neticisinden farkımız, onlarla hisse senedi, 
tahvil vs. menkul yatırımları yapmıyoruz, kre-
di veriyoruz. Biz müşterilerimizin ticari işlem-
lerine, fiili alışverişlerine aracılık yapıyoruz. 
Varlığı doğrudan biz kendi üzerimize alıp, ki-
ralayabiliyoruz. Veya doğrudan öz sermaye, 
risk sermayesi tarafında da katılabiliyoruz. 
Kar zarar ortaklığı projeleri portföyümüzün 
%10’unu oluşturmasına rağmen, zamanımızın 
%80’ini alıyor. Katılım sertifikalarının borsa-
da işlem görmesi durumunda, uzun vadeli fi-
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nansman olanağı sağlayabilecek bir sermaye 
piyasası ürünü tasarlanabilir. Katılım banka-
cılığında müşterinin tanınmasına ilişkin daha 
fazla operasyonel yük bulunuyor. Teknolojiyle 
birlikte bu operasyonel yükün azalacağını dü-
şünüyoruz.

SORU:
Konvansiyonel bankalardan kredi almış müş-
terinin, refinansman yoluyla Katılım Banka-
sı’na borcunu transfer etmesi mümkün mü-
dür?

Katılım bankaları faizsiz ilkelere göre çalış-
mak için çaba gösterirken, diğer yandan da 
konvansiyonel bankalarla rekabet halindeler, 
bu konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebi-
lir miyim?

Sanal paraların İslam’a uygun olup olmadığını 
öğrenmek istiyorum?

Kamu altyapı projelerinin finansmanında İs-
lami borçlanma araçları en iyi alternatif gibi 
görünüyor. İslami açıdan uygun görülen ürün-
lerin, ikinci el piyasasının gelişmesi, birincil 
arzı olumlu etkileyebilir mi?

PROF. DR. SERVET BAYINDIR:
Faizli bir bankadan borç almış kişinin, faizsiz 
bir bankaya borcunu transfer etmesi borç sa-
tımı yolumla olabilir. Borç satımı da aynı mik-
tarla olursa caiz olur. Bu da hiçbir banka tara-
fından tercih edilmez. Dolayısıyla ben bunun 
böyle bir yolu olacağı, fıkhi anlamda bir yolu 
olacağı kanaatinde değilim.

DOÇ. DR. MEHMET SARAÇ:
Faiz oranlarıyla katılım bankalarının kâr pay-
ları arasındaki paralellik, rekabet zorunlulu-
ğundan ileri geliyor olabilir. Reel ekonomideki 
getiri oranlarının, faiz oranları tarafından be-
lirleniyor olması sağlıksız bir şeydir, bu dün-
yanın hâlâ başında büyük bir sıkıntı olan bir 
problemdir. Özellikle ortaklık formuna dayalı 
enstrümanlar geliştirildikçe, bu paralellik, bu 
ilişki sorunu da bu birbirine yakınsama prob-
lemi de aşılacaktır. Ve tabi yine bu tarz ens-
trümanların kullanılabilmesi için, yani risk 
paylaşımı enstrümanlarının kullanılabilmesi, 

yaygınlaşabilmesi için katılım bankalarının 
da belki birer organizasyonel dönüşüme ihti-
yaçları olacaktır. İnsan kaynağında çeşitlen-
dirmeye gitmelere gerekecektir, kurgularının 
değişmesi gerekecektir. 

MELİKŞAH UTKU:
Uzun vadede hareketin olmadığı yerde bütün 
getiriler birbirine yaklaşması lazım, bu bek-
lenir verimli bir piyasada, etkin bir piyasada. 
O tarafta vade farkı tarafını etkiliyor faizler. 
Diğer yandan, müşterilerimiz faizli bankay-
la çalışmayacaksa bile hangi bankanın hangi 
oranı verdiğini biliyor ve bizleri karşılaştırıyor. 
Katılım hesaplarında ise fon yönettiğimiz için 
faizlerle ilişki gecikmeli oluyor. 

2009 yılında faizli bankalar mevduat faizleriy-
le oynayabilirken, bizim katılım hesaplarımı-
zın getirisi geçmişteki yatırımlarımızı dağıt-
maya devam ettiğimiz için yüksek kaldı. 

Bizler doğrudan alım satımı finanse etmek zo-
rundayız. KGF’de mesela en büyük sıkıntımız 
oydu. KGF mekanizmasına girdik, hazineden 
limitleri aldık, fakat dolduramıyoruz. Çünkü 
normal bankalar hemen müşterinin cebine 
para koyuyor, doldurdular. Ama biz adam iş-
lem yapacak ki biz onu finanse edelim. Yani 
ekonomi yavaş, adam yatırım yapmak istemi-
yor henüz, görmek istiyor. Yani sonlara son-
lara doğru biz mesela KGF’yi ciddi anlamda 
kullanabilir olduk katılım bankaları olarak. 
Katılım bankacılığı modeli, bir ekonomik krize 
girilmişse krizden çıkarmak için iyi bir yön-
tem değil. Krize girilmemesi için iyi bir yön-
tem. Türev piyasalar olmadığı için, borçlanma 
kaldıracını çok fazla desteklemediği için aşırı 
ısınmayı engelleyici bir sistem. Son dönemde 
kamu bankalarının katılım bankacılığı faaliye-
tinde bulunması çok önemli, bankacıların pe-
netre edemediği bir kitle var, oralarda kamu 
bankaları çok önemli bir görev üstlenecek gibi 
duruyorlar.

DOÇ. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ:
İlahiyatçı arkadaşımızın sanal paralarla ilgili 
fıkhi olarak söylediği şu; bu paranın sahipliği 
konusunda belirsizlik var, arkasında bir devlet 
desteği garantisi yok, onun için fıkhen sorunlu. 
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DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Malumunuz son yıllarda gerek Türk piyasaları 
gerek dünya piyasaları büyük teknolojik de-
ğişimlerden geçiyor. Bu kapsamda bunun bir 
yansıması olarak teknoloji boyutundan bahse-
deceğiz. Öncelikle Ali Hocamızla başlamak is-
tiyorum. Kendisi daha çok elektronik işlemler, 
vergi, bankacılık, elektronik para, tüm bu tür 
konulardan bahsedecek, sektördeki istihdam 
dinamiklerinden bahsedecek.

PROF. DR. ALİ N. AKANSU:
Çok büyük yetenek stoku var ülkede, mühen-

dis tayfasında ve bu arkadaşları da mümkün 
olduğu kadar işin içine çekebilirseniz, katkısı-
nın ve de etkisinin çok fazla olduğuna yürek-
ten inanıyorum. Yasalar, kurallar, denetim, si-
ber güvenlik, global kurallar ve global sisteme 
entegrasyon, bu entegrasyon data seviyesinde 
veyahut da operasyon seviyesinde ya da yasal 
seviyede ya da kurumsal seviyede entegras-
yon çok önemli. Ayrıca insan kaynaklarında 
nitelik değişimi çok önemli.

Gittiğimiz yol, her şeyin ticaretinin yapıldığı 
ve her şeye yatırımın söz konusu olduğu bir 
gelecek.

PANEL 15: SERMAYE PİYASALARI - 
TEKNOLOJİ – RİSK
15 Kasım 2017
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Piramidin dikliği artıyor, piramidin üstünde-
ki insan sayısı azalıyor ve azalacak. Bu ne-
denle insana yatırım çok önemli. Bir yandan 
da insan köşeye sıkışıyor; çünkü verinin ye-
tenekleri insan yeteneklerinden üstün hale 
gelmekte. Örneğin; alım satımlarda artık “hy-
persmart artificial intelligence systems” kul-
lanılıyor. İşin ilginci ETF bile yapıldı. Fintech 
çağında, iş gücünün eğitimi ve yetiştirilmesi 
açısından üniversitelerin büyük sorumluluğu 
var. Matematik ve elektrik elektronik altya-
pılı insanların finans sektörüne devşirilmesi 
çok önemli.

Bir yandan da halka arzlar düşmekte ve “dark 
pool”lar artmakta. Bu nedenle sıradan in-
sanın doğru yatırım yapma şansı azalıyor. 
Düzenleyicilerin bu noktada gelişmelerin bir 
adım önünde ve çok dikkatli olması lazım. 
Çünkü gelişmelerin sonrasında bu durumun 
düzeltilmesi imkansız.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Borsa İstanbul şu an BİSTTECH adlı bir deği-
şimden geçiyor ve bu kapsamda yapılan al-
goritmik işlemler belli riskler doğuruyor. Risk 
uygulamaları konusunda neler söyleyebilirsi-
niz Gökhan Bey?

GÖKHAN ELİBOL:
2013 yılı sonunda Borsa İstanbul ile Nasdaq 
arasında imzalanan stratejik iş birliği kapsa-
mında, sermaye piyasalarımızdaki bütün pay-
daşlarımızı kapsayan, başta Borsa İstanbul 
ve Takas İstanbul olmak üzere bir teknolojik 
dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. 2018 yılı ilk 
yarısında da bu projeyi nihayetlendirmeyi dü-
şünüyoruz. 

Gelişmiş ülkelerdeki sermaye piyasalarındaki 
işlemleri baz aldığımızda bu işlemleri yap-
maya fırsat veren bir platform oluşturuyoruz. 
BİSTTECH platformu, algo-trade ve HFT ya-
pılmasına imkân veriyor. Bu kapsamda veri 
sağlayıcıların, üyelere, müşterilerine, plat-
forma en yakın bir şekilde konuşlandırmak 
suretiyle bilgi ve veriye emir iletimi ve bilgiye 
çok hızlı ulaşma imkânı sağlanmış durumda. 
Burada PTRM modülü temelde aslında üyenin 
risk yönetimi faaliyetini yürütmesine yardımcı 

olan bir modül. HFT kullanan müşteriler bunu 
Borsa İstanbul’a taahhüt etmek zorundalar. 
Bu taahhüt algoritmaların sunucularının nere-
de olduğunu, kim tarafından yazıldığını, hangi 
stratejileri benimsediğini içeriyor. Böylece bir 
risk ortaya çıktığında eş zamanlı risk yönetimi 
söz konusu. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor; 
üyelerimiz aracı kurumlarımız risk yönetimi 
yapmak zorundalar. 

PTRM aracı kurumlarımıza birçok imkân ge-
tiriyor. Öncelikle maksimum emir büyüklüğü 
dediğimiz bir uygulama getiriyor. Aracı ku-
rumlarımızın müşterilerine böyle bir kısıt ko-
yabiliyorlar. İkinci en önemli husus, kullanılan 
hesabın bir araçla kısıtlayabiliyorlar. Üçüncü-
sü sözleşme limitlerini, yani 8 veya 9 kıstas-
tan oluşan toplam alış, toplam satış, toplam 
net alış, net satış gibi, ilgili işlem yapan üyenin 
risk algısına göre belirleyebiliyorlar. 

Bu arada şunu belirtmek lazım; bu sistem olu-
şabilecek en kötü senaryoya göre yapılmış bir 
sistem değil. Çünkü oluşan genel sıkıntılarda 
Borsa İstanbul ve Takas İstanbul’un mevzuat-
tan kaynaklanan yetkileri var; ama biz siste-
min akışını bozmamak adına, aracı kurumla-
rımızdan ve üyelerimizden kendi risk grupları 
içinde risk yönetimi yapmalarını bekliyoruz. 
Özellikle Takas İstanbul’un aktif bir şekilde 
risk yönetimi yapması gerekiyor, çünkü olası 
bir temerrüt durumunda temerrütle hiç ilgisi 
olmayan bir üyenin kaynağına da başvurabi-
liyor.

Burada şunu ifade etmek lazım; HFT, çok yük-
sek hızda ve yüksek emirleri sisteme ilettiği 
için, emirler işleme dönüştüğü andan itibaren 
Takas İstanbul’un sistemi devreye giriyor ve 
belirlemiş olduğumuz risk limitleri dâhilinde 
teminat açığı dediğimiz bir durum ortaya çı-
karsa, PTRM’i besliyor. Dolayısıyla bir bloke 
olma durumu söz konusu, yeni emirler kabul 
edilmiyor. Gerek PTRM modülü olsun gerek 
Takas Bank’ın eş zamanlı marging ve işlem 
sonrası risk modülü olsun, anlık risk yöneti-
mini yapıyoruz ama bu sadece Takas Bank’ın 
yapmasıyla olacak bir şey değil. HFT’ler içerik 
olarak çok çeşitli olduğu için, aktif risk yöneti-
minin, özellikle üyelerimiz tarafından yapılma-
sı gerekiyor. Son olarak, bizim piyasalarımızın 
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hacmini ve dünyadaki uygulamaları göz önüne 
alırsak, algo-trade ve HFT’nin bizim sermaye 
piyasalarımıza likidite ve derinlik sağlamak 
anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Yatırımcı ayağından bakacak olursak, bireysel 
yatırımcının ve kurumsal yatırımcının bu işe 
bakışı nasıl, yatırımcı ne kadar hazır ve onlar-
dan bu konuda gelen geri dönüşler nasıl?

ONUR TOPAÇ:
Sektörümüzde eğitim anlamında ciddi eksiklik 
görüyoruz. Sadece birkaç üniversitenin katkısı 
var. 

Borsa İstanbul tarafında 3-4 sene önce başla-
yan bir BISTTECH yatırımının ilk zamanların-
da bireysel yatırımcılar nasıl etkilenir sorusu-
na çok kafa yorduk. Onları piyasadan kaçırır 
mıyız ve likidite geldiğinde bireysel yatırımcı 
kaybolur mu diye endişelerimiz vardı. Şu an 
ise, hem endeks hem de işlem hacmi bazında 
aslında rekorlar kırılıyor. Likidite ve derinliğin 
artmasından dolayı bireysel yatırımcıların 
çok ilgi gösterdiğini ve algoritmik işlemlere 
ilginin arttığını gözlemliyoruz. 

Bunun detayına girecek olursak; algoritmik 
işlemler, HFT işlemleri veya kısa vadeli uzun 
vadeli bireysel yatırımcıların işlemlerine bak-
tığımızda, işlem hacimleri rekor kırarken bi-
reysel yatırımcıların işlem hacimleri artışının 
normalin üstünde olduğunu görüyoruz. Bu bi-
zim için çok büyük bir teşvik unsuru. Demek ki 
daha fazla yatırım yapmalıyız. O kişilere daha 
fazla eğitim vererek bu piyasaya çekmeliyiz. 

Bireysel tarafta daha çok teknik göstergelere 
göre işlem yapılıyor. Bir hisseye teknik veri-
lerle işlem yapılacağı zaman, temeli güçlü de-
ğilse o hisseye girilmemesini öneriyoruz. 

Risk yönetimi açısından, hem işlem öncesinde 
hem de işlem sonrasında kontroller bizim ta-
rafımızdan yapılmakla birlikte, bizi de kontrol 
eden mekanizmaların olması, kurum olarak 
bizi rahatlatıyor. Ana işimiz aracılık olduğu 
için, böyle risklerin üzerimize kalmasını iste-
mediğimiz için, altyapı yatırımlarına çok önem 
veriyoruz.

Sadece HFT ve piyasa yapıcı aktiviteden çok, 
ne kadar bireysel yatırımcıyı buraya çekebi-
leceğimizin de değerlendirilmesi gerekiyor. 
Son 5 senede yatırımcı sayısının artmadığı bir 
ortamda, bu işlemler sayesinde en azından 
piyasanın likiditesinin artmış olması, bir hisse 
alındığında çıkışının kolay oluyor olması, piya-
sanın işlevliği açısından önem taşıyor. 

Ayrıca, pay piyasasının geliştiği bir ortamda 
vadeli işlemler ve opsiyon piyasasının, sonra-
sında da borçlanma piyasasının gelişeceğini 
öngörüyoruz.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Yurtdışında çokça gördüğümüz ama Türkiye 
için yeni olan çeşitli stratejilerin kullanımı, et-
kileri, sonuçları ve bunlarla ilgili yaşanan sı-
kıntılar hakkında bilgi verebilir misiniz?

HAKAN YAMAÇOĞUZ, CFA:
Teknolojik gelişmeler dolayısıyla birtakım 
fırsatlar ve birtakım riskler doğdu. Örneğin 
fırsatlara çalışanlar açısından baktığımız za-
man; çok değişik altyapılı insanlara ihtiyaç 
duyuyoruz. Artık tek başına trader’ların ya-
pacağı bir iş yok. Tek bir kişinin de belki tek 
başına yapacağı bir iş yok. Topluca, takım ola-
rak çalışmaları gerekiyor. 

Aracı kurumlar açısından baktığımız zaman, 
müşterilerine çok hızlı emir gönderme kapa-
siteleri sunuyorlar. Hızlı emir gönderebilecek 
altyapıları aracı kurumlar sunmaya başlıyor. 
Bu birkaç sene önce gördüğümüz bir şey de-
ğildi. Teknolojik altyapının gelişmesiyle bera-
ber Türkiye’deki piyasalarda gelişiyor. Örne-
ğin Borsa İstanbul’da opsiyonlar için piyasa 
canlanmaya başladı. Daha tam Türkiye’de 
oturduğunu söylemek mümkün değil, ama 
yavaş yavaş da olsa, emir gönderme kapasi-
temizin artması ve koruma araçlarına ilginin 
arması nedeniyle işlem hacimlerinin arttığı-
nı görüyoruz. 

Tabi bunlar hep pozitif taraflarından bahsettik 
ama bu işte müthiş riskler de var. Bu risklerin 
bir bölümü, denetim tarafında çeşitli yazılım-
larla bertaraf edilmeye çalışılıyor ama zaman 
zaman sıkıntılar oluyor. Artık algo-trade’ler, 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

154        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

HFT’ler 24 saat çalışıyor. Ancak, biz 24 saat 
çalışmıyoruz, dolayısıyla gece çalışan siste-
matiklerde birtakım riskler alınıyor. Zaman 
zaman verinin kopması gibi sıkıntılarla karşı-
laştık. Tabi kaldıraçlı işlemlere girdiğiniz za-
man kısa süreli bir düşüş yüzünden tüm para-
nın eriyebilmesi gibi sorunlar da var. 

Teknolojik gelişmelerin sonuçlarını işlem 
hacmi olarak görüyoruz. Türkiye’de bu işleri 
yapacak insanların tecrübelerinin artmasının, 
bu işin Türkiye’de büyümesine yardımı olacak-
tır diye düşünüyoruz. Örneğin, verinin okun-
ması başlı başına bir iş. Özellikle süre olarak 
nanosaniyelere doğru gittiğimiz zaman, uç 
nokta işler gerçekleşiyor. Bunlar Türk piyasası 
için yeni gelişmeler. Emir gönderme sistemle-
rinin gelişmesiyle beraber biz piyasada daha 
fazla endeks arbitrajı görüyoruz, daha fazla 
algoritmik işlem ve HFT görüyoruz. İşin içine 
daha fazla makinenin girmesi, daha fazla al-
goritmanın girmesi, daha fazla HTF işlemin 
olmasıyla beraber, sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada piyasanın mikro yapısı değişi-
yor ve değişecek.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Şimdi ben de biraz akademisyen kimliğimde 
yaptığım bazı araştırmalardan bahsedeceğim. 
Yüksek hızda işlemler BIST 30 hisselerinde 
yoğunlaşmış durumda. BISTTECH öncesinde 
yaklaşık yüzde 2,8 civarında toplam emirle-
rin içinde yüksek hızda işlem oranı ölçtük, 
yani yüzde 3’e yakın bir oran. BISTTECH son-
rasında ise bu oranın yüzde 4,2’ye çıktığını 
görüyoruz. Hacim bazında baktığımızda, bu 
oran 2,6. Bunun sebebi gelen emirlerin işleme 
dönüşmeyebilmesi. Ama bu çok hızlı artıyor. 
2016’da yüzde 3,47, 2017’nin ilk 3 ayında ise 
yüzde 7,28 gibi bir oranı gördük. Hacim bazın-
da bakıldığında 2017’nin başlarında ilk 3 ayı 
itibariyle yaklaşık yüzde 4’e yaklaştığını gör-
dük. Amerika’da ise yüzde 60-70’ler ve öte-
sinde oranlar var, Avrupa’da yüzde 50’lerin 
üzerinde, Uzakdoğu’da da benzer. 

Ama uzun vadede piyasaya olumlu yansıyıp 
yansımayacağı bir tartışma konusu. Ön bul-
gularımız doğrultusunda, yüksek frekanslı 
işlemlerin dalgalanmaları azaltmasını bek-

liyoruz. Yüksek frekanslı işlemler likiditeyi 
artırsa da, bu işlemleri yapmayan yatırımcıya 
likidite anlamında olumsuz bir etkisi olduğu-
nu görüyoruz. Bulgularımıza göre yüksek 
frekanslı işlem yapmayan insanlar giderek 
piyasadan çekiliyor. Özellikle yolladıkları 
emirlerin ne kadar süre askıda beklediğini 
düşünürsek, bu bulgular mantıklı. 

Bir de genellikle tespitlerimiz şunu gösteriyor; 
yüksek hızda işlem yapanlar doğru tarafta-
lar; yani onların alım yaptıkları günler piyasa 
çıkışta, satış yaptıkları günler piyasa düşüşte. 

Şimdi hızlı bir soru turuna tekrar başlamak 
istiyorum. Onur Bey, Türkiye’de genç nüfusun 
yüksek frekanslı işlemlere bakış açısı nasıl? 
Bu yenilikler benimsendi mi yoksa yatırımcı 
küstürüldü mü? Uzun vadeli yatırımcının bu 
işe bakışı nasıl ve onlar da bu sisteme adapte 
olabilir mi?

ONUR TOPAÇ:
Türkiye’de, yurtdışına oranla yatırımlar daha 
kısa vadeli yapılıyor. Daha kısa zamanda daha 
çok para kazanma yolunda yatırımcılar. Bunun 
da önemli nedenlerinden biri, kârlı şirketlerin 
Türkiye’de artıyor olması. Türkiye’nin de büyü-
mesiyle birlikte kârlılığın artması temel analiz 
üstünden işlemleri artırıyor. Bazı yatırımcılar 
gün içerisinde bunu takip edemedikleri için 
gün içerisindeki toplam dalgalanma azal-
sa da saniye bazında dalgalanma artıyor ve 
bunu takip etmek bir birey için çok zor. Bunu 
bilgisayara takip ettirmek aslında kişilerin 
daha fazla işlemi daha rahat bir şekilde yap-
masını ve fiyat hareketlerini daha rahat ya-
kalamasını sağlayacaktır diye düşünüyoruz. 
Bilgisayar yoluyla yapılan işlemlerin ilginin 
artması, piyasanın aslında teknik bazda de-
ğil, temel bazda işlem görmesine neden ola-
caktır. Günlük sıçramaların temeli dolu değil-
se, bu da piyasaya kötü yansıyor.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Kaldıraçlı işlemlerdeki riskleri engellemek 
adına neler yapılabilir? Riski yönetmek konu-
sunda aracı kurumların eksikleri neler? Takas 
anlamında uluslararası hale gelmek konusun-
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da ne durumdayız, projelerimiz var mı?

GÖKHAN ELİBOL: 
Burada risk yönetimini aslında ikiye ayırma-
mız gerekiyor. Takas Bank olarak risk yöne-
timi anlamında bizim muhataplarımız üyele-
rimiz. Algo ve HFT teknolojiyle beraber gelen 
araçlarla piyasada çok hızlı işlemler olsa da 
günün sonunda sıfır bakiye pozisyonun ortaya 
çıkabiliyor. Bu nedenle Takas Bank açısından 
bu anlamda bir risk/sonuç ortaya çıkmayabi-
lir. BISTTECH sisteminin bütünleşmiş bir yapı 
kurmasının aslında en önemli nedenlerinden 
biri tanesi bu; işlem öncesi risk yönetimi. Bu 
aslında Borsa İstanbul’un sorumluluğunda 
olan bir şey olmamakla birlikte sistemle be-
raber geliştirilen ve aracı kurumlara risk yö-
netimi kolaylığı sağlayan bir modül. İnsanlar 
mutlaka hata yapabilir. Ama bunun etkisinin 
ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı nasıl 
bir risk yönetimi uyguladığınıza göre değişir. 
İşlemi yapan kişinin risklerini bilmesi ve aracı 
kurumun müşterinin risklerine göre limitler 
tahsis etmesi lazım. Emirler işleme dönüştü-
ğünden kendi risk yönetim politikalarımı hızlı 
bir şekilde uygulamam lazım ve Borsa İstan-
bul olarak anlık bir risk yönetimi yapıyoruz. 
Ancak, tespit ettiğimiz hususun çevresel et-
kilerini ve potansiyel oluşturabileceği riskleri 
inceleyen, ona göre düzenleme yapan ayrıca 
SPK da var. 

Sorunuzun ikinci kısmı olarak, bizler Takas 
Bank olarak ve Borsa İstanbul grubu olarak 
BİSTTECH platformunu zaten kurmamızın 
en önemli sebeplerinden bir tanesi de BİST-
TECH’i komşu coğrafya ülkelere ihraç etmek. 
Ülkemizin halihazırdaki ekonomik sıkıntıları 
aşma yolunun ben sermaye piyasalarından 
gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda; 
CCP faaliyetimiz noktasında, ESMA’dan ve CP-
MIESCO’dan kabul alınması noktasında çok 
ciddi çalışmalarımız var.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Türkiye’de teknik analiz çok yapılıyor. Bu böyle 
mi devam edecek? HFT ve algo-trade ortamı 
yeni verilerin kullanılmasını gerektiriyor; yeni 
veri türlerinin kullanımı ve geliştirilmesi tara-

fına doğru bir kayış var mı; yoksa teknik ana-
lizciler hâlâ teknik analiz mi yapıyorlar?

HAKAN YAMAÇOĞUZ, CFA:
Teknik analizi sevdiğimiz doğru. Yeni tekno-
lojileri kullanan bir kitle var ama küçük yatı-
rımcı da teknik analizden daha sofistike me-
totlara kayıyor mu, tam emin değilim. Teknik 
analiz bence olmaya devam edecek. Ama az 
da olsa, big datayı kullanan, gerçek zamanlı 
analiz eden, bunları hızlı emir şeklinde bor-
salara gönderen, buralardan para kazanmaya 
çalışan birtakım yatırımcılar var. Dolayısıyla, 
kitlesel olarak teknik analizden daha sofis-
tike metotlara kayış olduğunu söylemek için 
bence çok erken. Ama böyle bir kitle var.

DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ:
Gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika ve Av-
rupa’da teknolojik işlemler doyuma ulaştı gibi 
düşünceler var. Acaba yolun sonuna gelindi mi 
ya da hâlâ gidecek yer var mı? Bu bakımdan 
bizim piyasamız, katılımcılarımız bu işe ne ka-
dar atılmalı?

PROF. DR. ALİ N. AKANSU:
Teknolojiden kaçış yok. Teknoloji bize kulla-
nacağımız bir sürü araç sunuyor. Bunları kul-
lanıp kullanmamak bizim elimizde. İsterseniz 
5 günde ticaret yaparsınız, isterseniz nanosa-
niyede yaparsınız. Olayın güzel tarafı o. Artık 
piyasa düzenleyicisi olmanın avantajı azaldı. 
Marjlar daraldığı için insanlar volatiliteyi bu-
lup, ondan nasıl kazanç sağlarım yoluna düş-
tü. Dolayısıyla algoritmalar çok daha sofistike 
oldu. Bu dönüşü yok, teknoloji ilerlemeye de-
vam edecek. Bence en güzel şey, herkes uyan-
dıktan sonra uyanmak değil, herkesten önce 
uyanmak, işin esprisi o.
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MURAT KURAL:
Satın alma mı, halk arzlar mı, kim galip gele-
cek? 

O mu bu mu türü sorular, insanı dumura uğ-
ratan sorular. Dün bir lise öğrencisi geldi, ben 
dedi bir seçim yapmak istiyorum, hukuk mu tıp 
mı dedi. Burada da aynı bakış açısıyla baktığı-
mızda ilk anda o mu bu mu türü çok rasyonel 
görünmemekle birlikte, şöyle de bir artısı var: 
in the box değil, out of the box veya da without 
box türünde yanıtlara zemin hazırlıyorlar. 

Bu çerçevede öncelikle satın almalara bir ba-
kalım. Satın almalarla ilgili dünyada 5 tane 
ana dalga var. 1890’lı yıllarda yatay birleşme 
dalgası var. O zamandan bu zamana kimler 
kalmış derseniz, General Electric. 1920’ler-
de dikey birleşme dalgaları var. O dönemden 

General Motors, AG Siemens kalıyor geriye. 
1960’larda conglemorate dönemi başlıyor, 
ITT’yi sayabiliriz. 1980’ler Avrupa Birliği baz-
lı, 1990-2000’li yıllarda teknoloji bazlı, 2000’li 
yıllardan sonra da belki private equity bazlı bir 
altıncı dalga vardır. 

Sayın Mahmut Ünlü’ye sorumuzu yöneltmek 
istiyoruz. Biz şu anda Çeşme veya Hawaii’de 
sörf mü yapıyoruz dalgaların üstünde, yoksa 
sahilde elimizde sörf tahtasıyla bekliyor mu-
yuz, ne durumdayız?

MAHMUT L. ÜNLÜ:
Türkiye’de satın almalar ne durumda, yabancı 
sermaye akışı ne durumda, malum son 3-4 yıl 
içinde politik açıdan birçok bilinmezlerin oldu-
ğu, seçimlerin yaşandığı, geçtiğimiz bir darbe 

PANEL 16: HALKA AÇILMAYA KARŞI SATIN 
ALMA / BİRLEŞME: KİM GALİP GELECEK?
15 Kasım 2017
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girişiminin yaşandığı, bir ülkeye yabancı ser-
maye gelmeye devam ediyor mu etmiyor mu, 
birleşmeler satın almalara ilgi geçmişteki ka-
dar var mı yok mu gibi sorular var. 

Bunların aslında evet hayır gibi bir cevabı yok, 
onun için bir perspektif dahilinde bunları ce-
vaplamak istiyorum. Türkiye’de satın almala-
ra baktığımızda, 2012’den sonra 2013-2014-
2015 yılları ortalaması yaklaşık 16 milyar 
dolar civarında yıllık satın alma hacmi var. 
2016 yılında bu hacim, Deloitte raporundaki 
rakamlara göre söylüyorum, 7,7 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Bu sene de benim 
tahminim, 8-10 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşecek. Sadece bu rakamlara bakarsak 
satın almalar, birleşmeler düşmüş diyebiliriz 
ama biraz detaylarına girmekte fayda var. 

Birleşme satın almaların yüksek olduğu dö-
nemler, tabi hem yurtiçi hem yurtdışı birleşme 
satın almalar bu rakamların içinde, özelleş-
tirmelerin yoğun olduğu dönemler olduğunu 
görüyoruz. Yani 2013-14-15 yıllarında yılda 
yine ortalama konuşuyorum, 6-7 milyar dolar 
özelleştirme işleminin yapıldığı, finansmanın 
daha uygun şartlarda ve daha bol miktarda 
bulunması sebebiyle bunların ağırlıklı olarak 
Türk yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği 
bir dönem geçirmiştik. Bundan dolayı birleş-
me satın alma rakamları toplamda 16-17 mil-
yar dolarlar seviyesinde seyretti. Demek ki bu 
dönemlerde sınır ötesi satın almalar, birleş-
meler 10 milyarlar seviyesinde gerçekleşmiş. 
Geçtiğimiz sene 7,7 milyar dolara düştü. Bu da 
son derece normal, yani bir herhangi bir ül-
kede çok büyük sıkıntı yaratabilecek bir darbe 
girişimi dönemi oldu. Ondan sonra uzunca bir 
dönem bırakın insanları iş yapmayı, seyahat 
edemedikleri bir dönemden geçtik. O dönemi 
çıkartırsanız aslında normal seyrinde de de-
vam etmiş olduğunu görüyoruz. 

Bu sene 8-10 milyarlar seviyesinde olacak. 
Büyük özelleştirme bu sene de olmadığına 
göre, demek ki Türkiye’de 8-10 milyarlar se-
viyesinde birleşmeler satın almalar oluyor. Bu 
rakamları FDI, direk yabancı sermaye girişleri 
de destekliyor. 

Türkiye’ye giren sermayenin düştüğü algısı 
oluşmuş insanlar olduğunu görüyorum. As-

lında, 2015 senesi Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek 4. yabancı sermaye girişinin olduğu 
senedir. 17,5 milyar dolar yabancı sermaye 
girişi olmuştu, tabi bunun içinde gayrimenkul 
filan da var ama yine de yabancı sermaye gi-
rişi süreç boyunca devam etti. Fakat azaldığı 
yönündeki algıyı destekleyen olaylar da oldu. 
2013-2016’nın sonuna kadar, özel fonlar dı-
şında private equity faaliyetleri çok yavaşladı. 
Önceki dönemde 2009-2013 arasında gide-
rek artan oranda bir private equity aktivitesi 
varken, ondan sonra sadece Türkiye’ye ait 
fonlara dönük bir private equity aktivite-
si oldu. Bunun yerine stratejik yatırımcılar 
geldi. İkinci bir değişim de yine bu dönemde 
gelen stratejik yatırımcıların da geldikleri 
coğrafyalar biraz değişti. Eskiden 2013’ler-
de baktığımızda Asya’nın payı yüzde 5’le-
rin altıyken, şu anda yüzde 20’nin üzerinde 
Asya’dan stratejik yatırımcılar Türkiye’ye 
yatırım yapıyorlar. Bir de son olarak yine 
bir rakam vermek gerekirse; 2016 ile 2017 
arasındaki bir fark da eğer finans sektörü-
ne yapılan yatırımları çıkarır da reel sektöre 
bakarsanız, satın alma ve birleşme işlemleri 
2,5 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıktı bu 
sene. O da bu dönemde, referandum sonrası 
dönem diye bakıyorum, referandum sonrası 
dönemde uzun vadeli yatırım için Türkiye’ye 
bakan yatırımcıların yatırımlarına tekrar baş-
ladıklarına işaret ediyor diyeyim ve burada bı-
rakayım.

MURAT KURAL:
Bu noktada dünyaya baktığımızda finansal 
yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 30’larda 
M&A’lerde. Selçuk Bey, sizce finansal yatırım-
cılar günümüzde yatırım yaparken hangi kri-
terleri baz alıyorlar?

SELÇUK YORGANCIOĞLU:
Finansal yatırımcılar dediğinizde tabi birkaç 
segmenti var. Ben Türkiye’de daha önü açık 
olan private equity üzerine biraz bahsetmek 
istiyorum. Burada önemli bir veri var, gayri-
safi milli hasılaya göre Türkiye’deki priavete 
equity yatırımı toplam gayrisafi milli hasıla-
nın yaklaşık yüzde 0,03’ü seviyesinde. BRIC 
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ülkelerine baktığımızda bu rakam yüzde 0,12. 
İngiltere’de yüzde 2, Amerika’da yüzde 3’ün 
üzerinde, 5’e kadar hatta bu son senede art-
mış olduğu düşünülüyor. Bu rakamlar fırsatı 
gösteriyor. 

Türkiye’nin çok iyi yerleşmiş olan bir bankacı-
lık sistemi var. Sermaye rasyoları çok kuvvetli, 
temerrüt oranları çok düşük, çok iyi yönetilen 
bir bankacılık sistemimiz var. Toplam banka 
kredilerinin gayrisafi milli hasılaya oranı yak-
laşık yüzde 65 seviyelerinde. Bu rakam Avru-
pa’da yüzde 135 seviyelerinde. Buradaki daha 
yolumuzun açık olduğunu gösteriyor. Merkez 
Bankası ve hazinenin el ele yürüttüğü para ve 
mali politikaların da kuvvetli oluşu, piyasada 
bir stabilite sağlıyor. Bu keyifli ve iyi tarafı. Bir 
de Türk özelliği, biz senelerce yüksek enflas-
yonlu ortamda iş yaptığımızdan, şirketlerimiz 
genellikle kendi hamurlarında yoğrulmaya 
alışıktırlar.

Uzun vadeli sermaye 2000’lerde doğru düz-
gün gelmeye başladı Türkiye’ye. O sayede pri-
vate equity, sermaye piyasalarının gelişmesi 
ve bankacılık sisteminin daha da kuvvetlen-
mesini yaşadık. Dolayısıyla daha fırsatın çok 
başında olduğumuzu düşünüyorum. 

Nelere bakıyor özellikle finansal yatırımcı-
lar? Öncelikle bir hikâyeden çok, rakamlarla 
izah edilen kanıtlanabilmiş bir performansı 
görmeyi istiyor insanlar. Yani bizim endüstri-
de hiç kimse çok iyi bir projem var ama sen 
beni anlamıyorsun tipi argümanları sevmez, 
vakit ayırmaz bunlara. Önemli olan, şunu al-
dım bunu yaptım ve buraya geldi ve audit’li 
rakamlarım bu seviyelerde dendiği zaman an-
cak ilgi oluşmaya başlıyor. Türkiye’de bu aşa-
mada çok ciddi gelişme kaydedildiğini gördük 
biz önümüzdeki dönemde. Bizim sevdiğimiz 
tarz işler, büyümesi kanıtlanmış, borç rasyo-
ları muhafazakar, EBITDA marginleri tercihen 
yüzde 10’un üzerinde olan işler, kurumsal yö-
netişimin kuvvetli olduğu şirketler. Bu aile şir-
ketlerinde de olabiliyor, genel bu konuda bir 
yanlış bir önyargı var, aile şirketlerinde olmaz 
diye. Hayır, corporate governance’ın çok kuv-
vetli olduğu aile şirketleri bizim memlekette 
çok sayıda ve bu sadece büyük ölçekte değil, 
orta ölçekte de biz bunu çok görüyoruz. Çünkü 

her işin başı niyet, burada niyetiniz zaten iyi 
oldu mu, kendi ailenize ve diğer ortaklarınıza 
karşı finansal yatırımcı bunu çok çabuk göre-
biliyor. 

Ayrıca bizlerin önem verdiği şey, environmen-
tal and social governance dediğimiz konular. 
Yani şirketin sadece kendine ve ortaklarına 
iyi işler yapması değil, çevresine, topluma da 
faydalı işler yapması. Bu şirketler exit duru-
munda ya da ortak bulma durumunda prim 
alabiliyorlar. Çünkü sırf ortaklarına değil, 
çevresine, vergi konularında, hükümete, top-
luma karşı iyi davranan şirketlerin ortağı 
size doğru ortak olduğu mesajını verdiği için 
bir primi de hak ediyor. 

MURAT KURAL:
Bu noktada girişimci yatırımcı tarafını ben 
biraz sorgulamak istiyorum. Sizce şirketler 
finansmana ulaşmak için ne yapmalılar? Dün-
ya finans piyasalarının büyüklüğü 225 trilyon 
dolar. Dünyanın GDP’si 65 trilyon dolar. Türki-
ye genelde dünyanın yüzde 1,25-1,5’u diyelim. 
Aslında dünyanın kulaklarından para fışkırı-
yorken, şirketler nasıl oluyor da finansmana 
ulaşmada zorluk çektiklerini söylüyorlar?

BARIŞ ÖNEY:
Dünyada gerçekten çok büyük miktarda para 
var. Özellikle private equity fonlarında ciddi 
miktarda para var. Fakat son 3-4 senedir bu 
para yükselen pazarlara, yani Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu pazarlara gelirken zorla-
nıyor. Sadece biz zorlanmıyoruz, Türkiye’de-
ki şirketler zorlanmıyor, dünyadaki şirketler 
de zorlanıyor. Çin’i, Hindistan’ı, Brezilya’sı da 
zorlanıyor. Zaten Rusya, Ortadoğu da şu anda 
sıkıntılı bölgeler. 

Neden zorlanıyor. 2008 Lehman krizinden 
sonra private acquity fonları Amerika ve Av-
rupa kıtasında sıkıntılı şirketlere yatırımlar 
yaptılar ve 5-6 yıllık bir süreçte çıktıkların-
da çok ciddi paralar kazandılar. Bu paraları 
kazanabildikleri zaman, yükselen pazarlara 
o kadar bakmayı gerekli görmediler. Yani ben 
bu parayı orada da kazanıyorum. Şu anda da 
en büyük yaptıkları, Avrupa’da özellikle çok 
fazla sayıda aile şirketi, yani üçüncü jeneras-
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yon, dördüncü jenerasyon, artık verimliliğini 
kaybetmiş bu tarz şirketler var, buralara ya-
tırım yapıp buralarda verimliliği artırdıkları 
zaman, 5 yılda 3-4 misli dolar Euro bazında 
paralar kazanabilir hale geliyorlar. 

Türkiye’de de aslında çok iyi şirketlerimiz 
var. Fakat para bulmalarındaki en büyük 
sıkıntı, senaryolar, stratejiler geliştireme-
meleri. Bunun da ana sebebi, şirketlerimiz 
küçük şirketler olması. En büyük 500 şirke-
ti veya 1000 şirketi bir tarafa bırakırsak, geri 
kalan şirketlerimiz, yani bininci şirketimizin 
cirosu 30 milyon dolar civarlarında. Demek ki 
bin şirketin altı 30 milyon dolardan küçük ci-
rolu şirketler. O yüzden, öncelikle şirketleri-
mizi bir şekilde büyüme stratejisi üretmeleri 
lazım, birinci öncelik bu. Ben bu şirketi nasıl 
büyütürüm? 30 milyon dolar ciro yapan şir-
ketimi 5 senede 100 milyon dolar yapar hale 
nasıl getiririm? Öncelikle bu planları oturup 
düşünmeleri lazım.

Türkiye gibi ortamlarda çok kolay olmuyor. 
Her sene yüzde 10 ve dolar bazında büyü-
mek bile Türkiye’de başarı. Yüzde 30-40 ve 
TL bazında büyüseniz bile 3-4 senede dolar 
1,75’ten 4 liralara geldiği zaman sizin dolar 
bazındaki bu büyümelerinizin maalesef büyük 
bir çoğunluğunu siliyor. Yabancı yatırımcı da 
bunun farkında zaten, dolayısıyla kur riski en 
büyük risk burada. O zaman yapılabilecek bir 
tek şey kalıyor, Türk şirketleri kendi sektör-
lerinde var olan benzer şirketleri ya da ken-
dilerini tamamlayan şirketleri satın alarak 
büyümeyi öğrenmeleri lazım. 

Bizim sanayicimiz, bizim iş adamımız satın 
almalar yoluyla büyümeyi bugüne kadar çok 
benimsemiş bir iş adamı veya iş insanı kıva-
mında değil. Daha çok kendim büyüyebildiğim 
kadar büyüyeyim, şükür buna da filan mantı-
ğında. Oysa çok daha hızlı büyümesi gereki-
yor. Finansmana ulaşmak için hızlı büyüme 
hikayesi yaratılması gerekiyor. Bunun da en 
önemli yollarının başında satın almalar geli-
yor. Türkiye’de satın alma yapabilir, yurtdışın-
da satın alma yapabilir. Bu projeleri, büyüme 
stratejilerini, gerekli finansal modeli kurgula-
dığınız, büyümeyi ortaya koyduğunuz zaman, 
yapabileceğinizi yatırımcıya hissettirdiğiniz 

zaman, yatırımcı zaten buraya gelmeye hazır. 

Bugün Abraaj Capital gibi Türkiye’de yatırım 
yapan, bu tür şirketler arayan ciddi bir kaynak 
var. Geçen yıl darbe olmuş, darbe girişimi ol-
muş bir yıldan sonra bile Türkiye’ye 1 milyar 
dolarlık yeni para girişi sağlandı private acqu-
ity fonlarından. Aynı dönemde Orta ve Doğu 
Avrupa’daki en büyük kaynak girişidir bu Tür-
kiye’ye. Empera diye benim de Türkiye temsil-
cisi olduğum kuruluşun yaptığı araştırmalara 
göre, son dönemde en fazla kaynağın girdiği 
yükselen pazar ülkesi Türkiye. Bu sene çok 
değerli çıkışlar yaşandı, özellikle Türkven’in 
üç tane halka arz yoluyla çıkışı var. Onlar da 
birer kilometre taşıdır. 2018 ve sonrasında da 
bu çıkışların da ve bu yatırımların da getirece-
ği bence ciddi kaynaklar olacaktır Türkiye’ye. 
Türk şirketleri kendi stratejilerini, iş model-
lerini, finansal modellerini güzel kurguladık-
ları zaman, bu yatırımcılarla paraları yarata-
bilirler ve çekebilirler. 

Stratejik yatırımcılar da var, gelmeye de as-
lında hazırlar. Ama bir parça yavaşladığını da 
söylemekte fayda var. Son bir senede stratejik, 
özellikle Avrupa’dan ve Amerika’dan gelecek 
olan, Türkiye’ye çok ciddi bakan, çokuluslu bir-
çok şirket, yatırımlarını biraz yavaşlattı diye-
biliriz. Ama yavaş yavaş, yazdan beri orada da 
birtakım artışlar görüyoruz, İnşallah 2018’de 
daha fazla göreceğiz bu işleri.

MURAT KURAL:
Biraz da zamanlamayı tartışmak istiyorum. 
Şirket satmak veya şirket satın almak veya 
halka arzlar açısından uygun bir zaman mı, bu 
konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

N. KERİM KOTAN:
Doğru zaman diye bir şey yok maalesef. Çünkü 
önümüzdeki bir senenin veya iki senenin, daha 
iyi ya da daha kötü olacağının bir garantisi 
yok. Eğer bir şirket patronu olarak bu şirketi 
satma zamanının geldiğini düşünüyorsanız, 
farklı nedenlerden dolayı (bu arkadan gelen 
ikinci üçüncü jenerasyonun olmamasından 
dolayı da olabilir, başka bir işe yatırım da ya-
pacaksınızdır, şirketler grubu vardır bu şirket 
artık non-core bir operasyondur sizin için ve 
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çıkmak istiyorsunuzdur vs.) bunun zamanının 
geldiğine karar verdiğinizde, etrafta doğru 
bir konjonktür varsa, yani masanın etrafına 
doğru bir danışmanla beraber yeterli sayıda 
potansiyel yatırımcıyı alıcıyı toplayabiliyor-
sanız ve bir rekabet ortamı yaratabiliyorsa-
nız, bunları kızıştırabiliyorsanız ve burada 
doğru bir işlem oluşuyorsa, zaten siz o şir-
ketin adil değerini alacaksınız demektir. Bu 
doğru bir zamandır. 

Şimdi daha ekstrem bir durum konuşalım. 15 
Temmuz hain darbe girişimi. Normalde bak-
tığınızda meclis bombalandıktan sonra bu 
yaşananlar yaşandıktan sonra, en azından 
bir 3-4 ay yaprak kımıldamaması lazım diye 
düşünürsünüz. Yurtdışından bakan herkes de 
böyle düşünüyordu. Taksim private equity fo-
nundan kimse var mı burada bilmiyorum ama 
onlar iki senedir 100 milyon avro gibi bir fon 
yaratmaya çalışıyorlardı ve paralel olarak da 
bizim satışını yaptığımız bir şirkete yatırım 
yapmak üzere görüşüyorlardı. Hisse satış, 
anlaşmasının imzalanmasına son kala onla-
rın da fonlarını kapamasına bir hafta kala 15 
Temmuz oldu. Ben o akşam şahsen bitti bu iş 
dedim, yaprak kımıldamaz dedim, 2-3 sene ta-
tile gideriz, dükkânı kaparız dedim. Taksim de 
o şekilde düşünüyordu diye tahmin ediyorum. 
Ama 20 Temmuz’da Taksim 100 milyon avro-
luk fonunu kapadı. Yani bu darbe girişiminden 
5 gün sonra, daha insanların FETÖ’cüler içe-
ri yeni atılmaya başlamışken, ne olacağı belli 
değilken çıkarıp birtakım kurumsal yatırımcı-
lar, pension fund’lar, univeristy fund’lar, ultra 
high net worth individual’lar Taksim Capital’a 
toplamda 100 milyon Euro para verdiler, biz 
sana güveniyoruz, biz Türkiye’nin 10 senesi-
ne güveniyoruz, git bunu yatırmaya başla diye. 
Şimdi bunlar niye üç ay beklemediler, dur bir 
görelim edelim diye. Taksim de bir hafta sonra 
Big Chefs’e ortak oldu. Dolayısıyla ben şirket 
alım satımlarında kötü zaman diye bir şey ol-
duğunu düşünüyorum. Bu tamamen eğer bu 
kararı verdiyseniz, istediğiniz kafanızdaki iş-
leme ve değerlemeye ulaşabileceğiniz bir or-
tam var mı yok mu bununla ilgili. 

Gerçekten Türkiye’de Allah korusun çok kötü 
şeyler olur ve yaprak kımıldamayan bir orta-

ma gireriz, o zaman da adamın iki sene önce 
şirketine biri gelmiş 100 milyon dolar vermiş 
satmamış, bugün niye satsın, bekler. Eğer bat-
mıyorsa, çok financial distress bir durumda 
değilse bekler. Türkiye’de şu son 3 senede 
yaşananları düşündüğümüzde yaşanmayan 
hiçbir şey kalmadı. Bir uzaylılar gelmedi, her-
halde onlar da gelirse ilk İstanbul’a inecekler 
diye düşünüyorum zaten. Ama bunun üzerine 
Türkiye’de yaşananların bir de jeopolitik an-
lamda etrafımızdaki çekişmeleri, savaşları vs. 
koyduğunuzda, gerçekten risk algısında bir 
artış var. Türkiye’nin algısıyla Türkiye’nin ger-
çekleri arasında korkunç hızla açılan bir boş-
luk var, bizim kapatmamız gereken. Ama bü-
tün bunlara rağmen o kadar büyük bir likidite, 
bir getiri arayışı var ki ve dünyada çoğu varlık 
sınıfında yerlerde sürünen bir getiri arayışı 
söz konusu. Tabi ki o zaman pazar büyüklü-
ğü anlamında, ekonomik büyüme, demografi 
anlamında ve dayanıklılık anlamında Türkiye 
gibi ülkelere ve bu ülkedeki büyüyen kârlı, iyi 
yönetilen şirketlere her daim ilgi olacak. 

M&A’i de bir ayrı pazar olarak düşünürseniz, 
alım satımın yapıldığı, bir tarafta alıcılar bir 
tarafta satıcılar var, bu denge devam diyor. Bu 
denge hâlâ var, bu dengenin bozulmadığı yer-
de de ne değerlemeler düşer ne zamanlama 
kötü duruma girer ve bu şirket satın almaları 
devam eder diye düşünüyorum. 

Halka arzlar konusunda da bir şey söyleye-
yim. Etrafta şöyle bir yanlış algı var; efendim 
işte private equity fonları artık şirketlerini sa-
tacak, stratejik alıcı fon bulamıyor, o yüzden 
halka arz yapıyor. Doğru olmadığını düşünü-
yorum. Bütün dünyada bu senelerdir asırlar-
dır yapılan bir şey. Bir private equity fonu bir 
şirkete girdiğinde nasıl çıkar? Ya bir stratejik 
yatırımcıya satar ya başka bir fona satar ya 
ortaklara geri satar ya halka arz yapar ya bir-
takım yeniden yapılandırmalar yapar. Bu çıkış 
opsiyonlarından birisi halka arzdır. Son 20 
senedir dünyaya baktığınızda, sermaye piya-
salarının geldiği noktayla beraber dual-track 
dediğimiz, yani hem stratejik ve finansal ya-
tırımcıya satış hem de aynı zamanda halka 
arzın olduğu, ikisi için iki ayrı danışman tu-
tularak beraber götürülen süreçlerdir. Çıkış 
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için önemli olan cebine alacağı para ve bir de 
vereceği maliyetin ne kadar minimum olaca-
ğı önemlidir. Bunların pazarlığını edecek. Bu 
dual-track’te bir yerde bir bankayı, öbür yer-
de başka bankayı tutuyor, hangisinden daha 
iyi bir fiyat alırsa onu yapıyor. Bugün de böyle 
yapılıyor. Dünyada da böyle yapılıyor. Bugün 
Doğtaş Kelebek olsun, Domino’s olsun, Mavi 
Jeans olsun, bu halka arzlardan elde edilen 
çıkış çarpanlarına baktığınızda, görürsünüz ki 
herhangi bir stratejik veya finansal satıştan ne 
bugün ne 5 sene önce yanına yaklaşamazdınız 
bunların. Dolayısıyla bu tamamen doğru yöne-
timdir, doğru satış süreci yönetimidir, başka 
bir şey değil.

MURAT KURAL:
Yatırım bankacılığı alanında geniş bakış açı-
sı sabit bakış açısına egemen olur. Yani en 
fazla yeniliklerin hep bizim alanda olduğunu 
görüyoruz. Geçenlerde bir açıklama olmuştu, 
şirketler 200 milyon doların altında halk arz 
yerine başka alternatiflere baksınlar diye. 
O alternatifleri biraz açar mısınız? Bununla 
beraber, hangi sektörler yatırım yapmak için 
cazip, hangi sektörlerden de çıkılmalıdır, o ko-
nulara da biraz girebilir misiniz?

MAHMUT L. ÜNLÜ:
Önce o açıklamamı bir açıklayayım, elitist yak-
laşımdan değil o açıklama. Son dönemlerde 
halka arzlar çok gündeme geldi. Bunun temel 
sebebi, dünyadaki FED politikalarının geliş-
mekte olan ülkelere olan etkisi ve beklendiği-
nin aksine hızlı bir faiz artırımına girmeyeceği 
ve dolayısıyla gelişmekte olan piyasalara ye-
niden kaynak girişinin geçen senenin ortala-
rından, hatta başından itibaren başlaması ve 
halen süregelmesi. 

Bunun neticesinde zaten bu darbe girişimini 
de atlattıktan sonra, özellikle de referandum 
süreci de tamamlandıktan sonra bizim borsa-
mız da 110 binlere kadar çıktı. Böyle olunca, 
değerlemeler cazip hale gelince, şirketleri-
ni satacak olan insanlar veya kaynak arayışı 
içinde olan insanlar halka arzı da geçerli bir 
alternatif olarak değerlendirmeye başladılar. 
Önümüzdeki 6 ay içinde, eğer politik veyahut 

jeopolitik bir engel çıkmazsa, sermaye piya-
saları tarihimizdeki en yüksek halka arzların 
olduğu bir dönemi yaşayacağız. Üzerinde ça-
lışılan halk arzların tutarı 3 milyar doları ge-
çiyor. Bunların hangileri olacak, nasıl olacak 
falan tabi şu anda kestirmek mümkün değil 
ama genel beklenti yine bu gelişmekte olan 
ülkelere portföy girişlerinin 2018 sonuna, hat-
ta 2019’un ortalarına kadar devam edeceği 
yönünde. Bize özel bu halka arzları olumsuz 
etkileyecek bir şey olmaz ise bunlar gerçek-
leşecek. 

Şimdi neden 200 milyon doların altındakiler 
halka arzı alternatif olarak düşünmesinler 
dedim? Bizim borsadaki işlem gören hisse 
değerinin yaklaşık yüzde 60-70 arasındaki 
kısmı yabancı kurumsal yatırımcıların elinde. 
BES’in büyümesine rağmen yurt içi yatırım 
fonlarının katkısı yüzde 4’ler seviyesinde kal-
mış durumda. Dolayısıyla başarılı halka arz 
sadece hisseyi satmak değil, daha sonra da 
iyi performans gösteren ihraççıların ihtiyaç 
duyduklarında tekrar gidip de yatırımcılar-
dan kaynak yaratabilecekleri bir platformun 
oluştuğu halka arzlardır. İyi bir halk arzda 
bu önemli yatırımcıların ikna edildiği, yatı-
rım yaptıkları halka arzlar olması gerektiğini 
düşünüyorum. 200 milyon dolar da şuradan 
çıkıyor; dünyada gelişmekte olan ülke fonla-
rının en küçüğü 2-4 milyar dolar. Gelişmekte 
olan ülkelerin cazip olduğu dönemlerde onlar-
ca halka arz geliyor. Bir halka arzdan hisse 
almak, borsadaki mevcut bir hisseyi almak 
kadar kolay bir şey değil yabancı fon yöne-
ticisi için. Çünkü borsadaki hissenin ne oldu-
ğunu biliyor, bununla ilgili raporları okumuş 
oluyor, fiyatı düşerse alıyor, çıkarsa satıyor. 
Halbuki halka arzda çalışması gerekiyor, böy-
le kalın kalın izahnameler yazıyoruz, gönderi-
yoruz, bunları çalışması gerekiyor. 10 milyar 
dolarlık bir fon, 3 milyon dolarlık hisse almak 
için izahnameleri çalışır mı, çalışmıyor. Hiç de-
ğilse 10-20 milyon dolarlık alayım diyor. Ama 
toplam arzın da yüzde 5’inden fazla almaya-
yım, likidite bu tip ülkelerde problem diyor. 
Şimdi tersten gittiğiniz zaman, demek ki arz 
tutarının 200-300 milyon dolarlar seviyesinde 
olması lazım ki uluslararası yatırımcıları çe-
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kebilelim. Hem bilgiyle yatırım yapan yatırımcı 
tabanı oluşsun hem de likidite oluşsun. Bunla-
rın hepsi değerleri uzun vadede etkiliyor. Do-
layısıyla küçük şirketler için kötü gözle bak-
mamdan kaynaklanmıyor. 

Halka arzın alternatifleri ne olabilir? Private 
equity’ler olabilir, şirketlerin büyümelerinde 
ihtiyaç duydukları takdirde private equity’ler 
hem sermaye hem yönetimsel beceriler sağ-
layabilirler, daha hızlı büyümelerini sağlaya-
bilirler. Türk işadamında satın almayla büyü-
me modeli yok, private equity yatırımcıları bu 
modelleri de getirip yeni bir ürün oluşturabilir. 
Onun yanı sıra, değişik sermaye piyasası ens-
trümanları var, işine göre değişik finansman 
kaynakları bulmak mümkün. Özel sektör borç-
lanma araçları çok kullanıldı. Sorunlar da oldu 
ama ÖSBA piyasası gelişmesine ihtiyaç duyu-
luyor. Dünyada bizim kadar büyük bir ekonomi 
olup da bu kadar küçük bir ÖSBA piyasası olan 
başka ekonomi yok. O piyasadan kaynak sağ-
layabilirler. Alternatif olarak paya dönüştürü-
lebilir tahviller olabilir. Eğer büyümek için ihti-
yaçları varsa, stratejik ortaklıklar yapabilirler, 
joint venture’lar kurabilirler. Halka arz kaynak 
bulmak için veya çıkışlarda seçeneklerden sa-
dece bir tanesi, doğru olduğu takdirde yapmak 
lazım.

Hangi sektörler cazip? Hem şirket alım satım-
ları alanında hem hisse senedi arzları alanın-
da çalışıyoruz yoğun olarak. İlgi gören alanlar 
genel olarak diğer gelişmekte olan ülkelerde 
de ilgi gören alanlar. Nedir bunlar, biz neden 
ilgi çekiyoruz, nüfusumuz büyük, nüfusumuz 
genç, demografik olarak tüketime açık bir 
toplumuz, dolayısıyla tüketime dönük, bire-
ye dönük hizmet, ürün, bunun yanı sıra bunu 
destekleyen altyapı gibi veya perakende gibi 
sektörler diğerlerine göre daha fazla ilgi 
görüyorlar. Zaten borsadaki çarpanlarına da 
bakarsanız, bunların çarpanları diğer sana-
yi şirketlerine göre daha yüksek seviyelerde 
seyrediyor. Bu da o ilginin bir göstergesi. 

Son 10-15 yılda ortalama yüzde 5 büyüdük, 
milli gelir 2000-3000 dolardan 10 bin küsur 
dolarlara geldi. Biraz duraksadık ama genel 
beklenti, böyle yüksek ve genç bir nüfus tek-
rar büyümeyi yakaladığında, tüketime devam 

edecekse biz de bundan pay alalım diyen ge-
rek stratejik gerek finansal yatırımcılar bu 
sektörlere ilgi gösteriyorlar ve yatırım yapı-
yorlar.

MURAT KURAL:
Ufak bir not, ÖSBA ihraçlarında geçen reel 
sektör 2,7 trilyon dolarlık ihraç yapmış tüm 
dünyada. Finansal yatırımcılar çıkışta halk arz 
mı stratejik satış mı kararını verirken nelere 
dikkat ediyorlar?

SELÇUK YORGANCIOĞLU:
Tek bir çözümü yok bu işin, her işin alıcısı 
farklı, stratejisi farklı oluyor. Türkiye’nin en 
büyük avantajı, biraz önce de izah ettiğimiz 
gibi sağlıklı çalışan ve likiditesi yüksek olan 
bir sermaye piyasası olması. 

Yurtdışında konuşurken hep derler sen Tür-
kiye’yi övüyorsun da eleştirecek bir şeyin yok 
mu. Bizlerin bir tane ciddi problemi var, fazla 
tevazu. Hiç etrafımıza bakmayız, hep şöyle de 
olsa böyle de olsa falan diye şikâyet ederiz. 
Türkiye’deki günlük likidite Polonya Macaris-
tan Çek’in toplamının iki misli. Dünyanın en 
likit gelişmekte olan piyasası Türkiye. Averaj 
bir günde Milano kadar bizde likidite var. Bi-
zim sermaye piyasamız, borsamız hep likittir. 
Biz beğenelim beğenmeyelim ama o yüzden 
yüzde 70’e kadar kurumsal yabancı yatırım 
var. Bu insanlar burada likidite olduğundan, 
burada sağlıklı güzel şirketler olduğu için 
geliyorlar. 

Halka arz her zaman private equity yatırımcı-
larını veya stratejik yatırımcılarının bazılarının 
ciddi olarak düşündüğü bir metot. 80 milyon 
insan yaşıyor burada. Averaj yaş 29. Son 20 
senenin gayrisafi milli hasıla büyümesi or-
talama yüzde 5 seviyelerinde. Türkiye çok 
önemli bir pazar. 

Biz Abraaj olarak gelişmekte olan piyasala-
rı üçe ayırıyoruz. Öncelikle Çin, başlı başına 
gelişmekte olan piyasa. Çok büyük ve apayrı 
bir oyun metodu gerekiyor. İkincisi doğal kay-
naklara bağlı, ekonomileri dolara sabitlen-
miş edilmiş piyasalar. Üçüncüsü de tüketiciye 
dayalı kalabalık memleketler. Türkiye bu so-
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nuncu klasmanın en büyüklerinden, en önem-
lilerinden ve biz bu üçüncü kategoriye odakla-
nıyoruz. Çünkü Çin başlı başına ayrı bir strateji 
gerektiriyor. Doğal kaynaklara bağlı olanlarda 
zaten likidite çok kuvvetli, dışarıdan yatırım 
ihtiyaçları nispeten az çoğunda. Fakat tüke-
ticiye bağlı olan memleketlerde her zaman 
bir büyüme olduğundan ve çalışma temayülü 
çok daha belirgin olduğundan daha cazip gö-
rüyoruz. Böyle bir piyasada stratejik alıcı da 
her zaman bulabiliyorsunuz. 

Biz bugüne kadar Türkiye’den 5 tane çıkış yap-
tık, 2012-2013 olmak üzere iki ayrı senede. 
Hiçbirinde stratejik sıkıntısı görmedik. Gezi 
Parkı olayları sırasında bir çıkış yapıyorduk, 9 
tane teklif vardı masada. Yeter ki sizin şirke-
tiniz sağlıklı olsun, büyüdüğünü siz bağımsız 
denetim rakamlarıyla sağlıklı bir şekilde ka-
nıtlayabilin, onun için her zaman stratejik alıcı 
da olabiliyor. Hepsini satmak istemediğiniz ya 
da farklı bir çıkış stratejiniz olduğu durumda 
da sermaye piyasası her zaman çok çok müm-
kün bir yol bizler için.

MURAT KURAL:
Birleşme ve devralmalarda en önemli sorun-
lar sürecin hangi aşamalarında yaşanıyor? 
Mükemmel bir M&A süreci oksimoron mu 
veya mükemmel bir halka arz süreci lafı bir 
oksimoron mu? Yıllar önce, 10 yıl önce falandı 
sanıyorum, bir Hintli yatırımcı bir Türk şirketi 
satın alıyordu, cuma günü saat 5 gibi anlaş-
malar imzalanacak. Hintli grup imzalamayı 
reddetti. Niye reddediyorsunuz dedim, ya dedi 
biraz önce astroloğumuza sorduk, uğursuz 
günmüş dedi. Salıya kadar böyle dedi. Ondan 
sonra da bir sonraki cuma günü anlaşma im-
zalandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tür 
sorunları?

BARIŞ ÖNEY:
Her aşamasında bir sorun yaşanıyor aslında. 
Dolayısıyla öyle çok kolay bir süreç değil. Bu iş 
başlangıcından bitişine kadar 1-1,5 yıl, bazen 
2 yıl, bazen onun da ötesinde zamanlar geçi-
yor bu işte. Bunların birçok nedeni var. Birin-
cisi şirket satan tarafın veya yatırımcı çekme-
ye çalışan şirketin hazır olmaması. Bir kere o 

şirketin hazır hale gelmesi gerekiyor. Yani 
yatırımcıyı çekmek istiyorsanız, ev ödevinizi 
çok iyi yapmanız lazım ve hazır hale gelmeniz 
lazım. Buralarda büyük sorunlar yaşanıyor bu 
hazır hale gelirken. Büyük çabalar sarf edili-
yor çünkü private equity fonlarımız en deta-
yında şirketleri inceliyorlar, geliyorlar geçmiş 
3 yılına bakıyor, her türlü rakamın arkasına 
bakıyor. Ondan sonra sektöre bakıyor, büyü-
me hikayesine bakıyor. Orayı geçtikten sonra 
en önemli problemlerin yaşanabileceği yerler 
tabi ön teklif verilme aşaması. Bu ön teklifle-
rin müzakeresi. Alıcı ve satıcının ya da yatı-
rımcıyla yatırımcının gireceği şirketin özellik-
le tepe yönetiminin ve ortaklarının buna her 
koşulda olurunun olması önemli. Buradan da 
geçtikten sonra esas önemli konuların başın-
da, yatırımcının şirkete yapacağı due diligence 
ortaya çıkıyor. 

Her türlü incelemeye giriyorsunuz şirket ola-
rak, bütün defterleriniz inceleniyor, modeli-
niz, iş modeliniz, finansallarınız, herhangi bir 
yasal problem var mı, vergi problemi var mı, 
bütün bunlar inceleniyor. Buralarda sıkıntı-
lar çıkabiliyor. Ama bu o kadar çok süreçten 
geçiliyor ki bu dönemlerde, işte ondan sonra 
ortaklık anlaşmaları falan artık sonlarına ge-
lindiğinde, işlem baskısı denen bir konu gün-
deme geliyor. İngilizcesi deal pressure. Artık 
bu kadar süreçten geçmişiz, aylardır yıllardır 
uğraşıyoruz, artık bu iş olsun istiyorsunuz. 
Fakat, ailenin durumu, iki tane ortak varsa or-
taklar, ortakların eşleri, eşlerin babaları falan 
bütün bunlar gündeme geliyor o noktalarda. 
Herkesin söyleyeceği söz oluyor. Patron gidi-
yor o akşam en yakın arkadaşıyla paylaşıyor. 
O adam o sırada ne yapıyorsun, böyle bir şey 
yapılır mı falan diyor. Ertesi gün bu iş bozula-
biliyor. 

Dolayısıyla bunlar hepimizin yaşadığı ko-
nular. Aile psikologluğu da yapıyorsunuz bu 
arada. Ama en önemli konu düzgün, bu işin 
ehli kurumlarla danışmanlarla çalışılması 
gerekiyor. Bu işe danışmansız hazırlanmak, 
hakikaten çok zor. Büyük şirketseniz, kendi 
finans departmanlarınız varsa, orada bu işler-
de geçmişte çalışmış insanlar varsa, bir de-
receye kadar bu işi yapabilme şansı var. Ama 
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genel baktığım zaman mutlaka burada bir 
danışmanla veya danışmanlarla çalışılması 
gerekiyor. Yoksa başarı şansı azalıyor. Kendi 
kendinizi tedavi etmeye benziyor. Çok ciddi 
bir hastalığınız var, doktora gitmek, bunları 
yapmak yerine kendi kendinizi limonlu suyu 
içerek tedavi etmek gibi bir şey. Bunu yapma-
mak lazım çünkü şirketlerin hayatında bu iş 
bir kere, bilemediniz iki kere yapılacak şeyler. 
Bu kadar emek verdiğiniz, bu kadar uğraştığı-
nız bir işte de hakikaten düzgün bir iş yapılsın 
istersiniz. Mutlaka böyle birisi olması lazım. 
Hem sizinle yatırımcı arasında hem sizin ken-
di ortaklarınız arasında, aileniz arasında bu 
tarz katalizör olabilecek kişilerin olması çok 
kritik. 

Bu süreç, exit’lerde daha da önemli hale geli-
yor bana göre, yani private equity fonlarında. 
Üç partili bir çıkış oluyor. Yatırımcı var, ortak 
var, bir de birisine satıyorsunuz. İlk satarken 
direk ortak yatırımcıyla buluşuyor. Exit’lerde 
yatırımcı zaten şirketin içinde, bir üçüncü kişi-
ye bu işi yapmaya çalışıyorsunuz, orada daha 
kritik hâle geliyor. Özellikle çıkış stratejisi, za-
manlama, bütün bunlar önemli hale geliyor. 

Halka arzlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. 
Halka arz sürecinde Türkiye çok önemli nokta-
lardan geçti. Bir 90’lı yılların halka arzları var, 
o zaman zaten private equity şirket satın alma 
birleşme pek yoktu, kültürel olarak da Türk iş 
dünyası buna hazır değildi. Halka arzlar ya-
pılabiliyordu. O zaman hem borsamız daha 
enteresandı, emekleme dönemindeydi belki 
bu işler açısından ama çok ciddi büyük halka 
arzlar yapılabildi o dönemde. Yabancı yatırım-
cıların da bakış açısında bu kadar likidite so-
runu o dönemlerde yaşamıyorduk. Ben birçok 
halka arzda 5-6 milyon dolarlık halka arzları 
bile Londra’da, yabancı kurumsal yatırımcıla-
ra satabiliyorduk. Ama 2001 krizinden sonra 
Türkiye’de, dünyada o dönemde yaşanan sı-
kıntılardan sonra 2005-2006’dan sonraki dal-
ga diyelim, çok zorlanıldı. 2001 öncesi bam-
başka bir dünya vardı, 2005-2006’dan sonra 
bambaşka bir dünya oldu. O zamanlar yılda 
40 tane falan halka arz yapabilirdik. Şimdi 7-8 
halka arz falan olabiliyorsa, likidite sorunu en 
büyük sorun. O yüzden büyük şirketler için 

halka arz bir alternatiftir ama küçük şirket-
ler için halka arz maalesef pek mümkün ola-
mıyor. Teorik olarak oluyor, ama sonrasında 
onun devamı gelmiyor ve borsamızı da ciddi 
anlamda zorluyor bu. Yani markalaşmasını 
önleyebiliyor, o yüzden oralarda private equ-
ity olsun, venture capital olsun, private debt 
olsun, bu gibi alternatif yollara gitmek daha 
önemli, oralara bakmak. Halka arz birazcık 
daha büyük şirketlerin oyun alanı gibi duruyor. 

MURAT KURAL:
1990 Nisan ayına ait bir doküman buldum 
geçenlerde. 6 adet şirketin halka arzı. Kepez, 
Erdemir, Çelik Halat, Çukurova, iki tane daha 
vardı, toplam 47 sayfalık izahname ve dokü-
mantasyon var ama içeriği de son derece zen-
gin bu arada. Vurgulanması gereken bütün ko-
nular da vurgulanmış. 

Şirketini satmak isteyen bir yatırımcı, önce-
likli olarak başarılı bir danışman seçmek du-
rumunda. Ama onun akabinde nelere dikkat 
etmelidir?

N. KERİM KOTAN:
Bir yatırımcının bir şirkete girerken baktığı 
her şeyi söylendi. Şirketin kendi yönetimini, fi-
nansallarını, içini dışını gayet güzel hazır hale 
getirmesi lazım. Bununla beraber danışman-
lık konusunun altını belki biraz daha detay-
landırmak lazım. M&A banker dediğimiz ya-
tırım bankacılığı, Amerika’da 100 senedir bir 
meslek. Avrupa’da 70-80 senedir bir meslek, 
Türkiye’de 30-35 sene önce başlamış ve son 
10-15 senede ancak şirket patronları bunun 
bir meslek olduğunu kabul edip göstermeleri 
gereken ilgi ve ihtimamı göstermeye başla-
mışlar. Dolayısıyla biz geriden geliyoruz. Nasıl 
evde ben kendime oturup takım elbise dikme-
ye çalışmıyorsam veya kendi mobilyamı üret-
meye çalışmıyorsam, bir patron da şirketini 
satmaya karar verdiğinde bunu kendi yapma-
ya çalışması, düşebileceği en büyük hata olur. 
Danışman seçmemek kadar yanlış danışmanı 
seçmek de büyük bir hata. Çünkü üniversite 
okudum ama kendim mesleğimle ilgili öğren-
diğim şeylerin yüzde 90’ını bu işi yaparken öğ-
rendim. Maalesef okulda öğrenilen bir şey de-
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ğil. Corporate finance diye bir ders kitabı vardı 
investment banking var ama bunlar gerçekten 
işin yüzde 10’u. Dolayısıyla siz patron olarak 
şirketi satmaya karar verdiğinizde, kurumu 
seçerken, kişiyi seçerken kaç tane iş bitirmiş, 
kaç senedir var bakmanız gerekiyor. Daha 
önceki işlerde neler yapmış, nasıl davranmış 
ve piyasadaki itibarı ne, bütün bunları araştır-
manız lazım. Çünkü doğru danışman sizin ne 
yapmaya çalıştığınızı anladıktan sonra şirketi 
satarken, elinize geçecek, geçmesini istediği-
niz parayı anladıktan sonra doğru danışman, 
ben sana yardımcı olamam diyebilir. Senin de-
ğerleme beklentilerin rasyonel değil. Bu 1,5-2 
sene sürecek bir süreç, alacağımız aylık ücret 
için bu işe girip ne seni yoralım ne kendimiz 
yorulalım der ve yolları ayırır. Yanlış danışman 
gel beraber çalışmaya başlayalım, sen bana 
aylık bir ödeme vermeye başla der. Doğru da-
nışman kazanacağı çok yüksek başarı primine 

rağmen, patron için iyi olmadığını düşünüyor-
sa, daha iyi bir sözleşme yapabileceğini dü-
şünüyorsa masadan kaldırabilmeli. O parayı 
başarı primini alamama pahasına masadan 
kaldırabilmeli. Çünkü doğru danışman bilir ki 
yarın o patron şirketi satamamış olsa bile bu 
danışman benim lehime hareket etmiştir der, 
bunu arkadaşlarına anlatır ve başka işler ge-
lir. İş yapış şekline uzun vadeli bakın, piyasada 
belli bir itibar sağlamış, çok sayıda iş yapmış, 
uzun seneler tecrübesi olan danışmanlarla 
hareket etmenin önemi, danışman seçip seç-
memek konusu kadar önemli bence.  
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CENK GÖKSAN:
Şirket nasıl değer yaratıyor, yatırımcının ka-
fasındaki bu. Her zaman her şirkete her mala 
bir şey ödeyecek bir yatırımcı vardır, bunu 
da unutmamak lazım. Dolayısıyla bugün gitti, 
yarın geldi, bunu sürekli olarak değerlendir-
mek lazım. Bu yaklaşımda da bizim burada 
değerlendireceğimiz konu, yatırımcı ilişkile-
rinin amacı ve rolü, şirketlere kattığı değer. 
Burada bence en önemli nokta ülkenin hika-
yesini anlatmak. Çünkü bu şirketler Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir parçası. Dolayısıyla bizim 
hikâyemiz Türkiye’nin hikâyesi, Türkiye’nin 
hikâyesi bizim hikâyemiz demek. Bu noktada 
ben çok fazla uzatmadan, yatırımcı ilişkileri-
ni açıklamak istiyorum. Stratejik bir yönetim 
sorumluluğudur yatırımcı ilişkileri. Yatırımcı 

ilişkileri sorumluları; fon vermek isteyenle-
rin hikâyelerini anlatmak üzere olan yönetim 
kurulu dahil, CEO ve CFO’nun, stratejik plan-
lamanın dilidir; hepsinin konuşma ve iletişim 
noktasıdır. Dolayısıyla şirket itibarı için çok 
önemlidir. Bu arada anti parantez bir şey daha 
söyleyeceğim, özellikle öğrenci arkadaşlar 
açısından bilgi olsun diye; yatırımcı ilişkileri 
yöneticileri bu cambazlığın hepsini bir arada 
becerebildiği için, eğer yeterli süre birikimi 
sağlarsa, buradan ilerleyeceği, geleceği yolda 
bağımsız yönetim kurulu üyeliğidir. Strateji, fi-
nans ve mevzuat, bunun ortasında iletişim. İyi 
zamanda da kötü zamanda da; doğru, kesinti-
siz ve tutarlı iletişim. Süleyman Bey, , yatırımcı 
ilişkilerinin konumlandırılması hakkında size 
sormak istiyorum; siz bu hikâyeyi nasıl oluş-
turuyorsunuz?

PANEL 17: YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN 
ŞİRKETLERE KATTIKLARI DEĞER
15 Kasım 2017
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SÜLEYMAN ÖZCAN:
Hikâye belki yeni halka açılan bir şirket için 
oluşturulan bir şey ama bizim gibi yıllardır 
bu işi yapan şirketlerde artık hikâye, duruma 
göre güncellenen küçük düzeltmelerle devam 
eden bir süreç. Bence bir hikâye oluştururken 
dikkat edilmesi gereken temel şey, o hikâyenin 
heyecan verici olması. Bu nedenle hikâyenizin 
yatırımcıya neden sizi seçmesi gerektiğini an-
latması gerekiyor aslında temelde. Yapılması 
gereken ilk şeylerden biri, güçlü ve zayıf yan-
larımızı tespit etmek. Daha sonra da bütün 
bunları adresleyen bir hikâye oluşturmak la-
zım. Temel noktaları bu şekilde tespit ettikten 
sonra, hikayeyi nasıl anlatacağınızı, hangi ve-
rileri kullanacağınızı seçmelisiniz. Sonrasında 
ise, hikâyeyi paylaştığınızda yatırımcının be-
ğenip beğenmemesine göre kabullenme evre-
si var. Bu kabullenme, biraz zaman alıyor çün-
kü siz genellikle hikâye ortaya koyarken belli 
bir hedef koyuyorsunuz, geliştirici bir hedef 
ve piyasada ciddi bir rekabet var. Tabi bura-
da kafanızdaki hedeften sapmadan ilerlemek 
veya saptığınızda da bunu çok iyi açıklıyor ol-
maz bence çok kritik. Bir diğer önemli konu da 
yine bu hikâyenin paylaşılması sırasında ben-
ce, yatırımcılardan geri dönüşler alıyorsunuz. 
Bu geri dönüşler arttıkça aynı dili konuşmaya 
başlıyorsunuz ve çok olumlu bir süreç başlı-
yor. Biz bu geri dönüşlere çok önem veriyoruz; 
eksik yanlarımızı saptamak anlamında bu geri 
dönüşlerin çok faydasını görüyoruz.

CENK GÖKSAN:
Geri bildirim sayesinde yatırımcı ilişkilerinin 
şirketi tekrar yaratma, tekrar iyileştirme yö-
nünde de büyük bir katkısı oluyor. Peki, hedef 
kitle kim ve bu kitle ne bekliyor?

İREM ÇALIŞKAN DURSUN:
Aslında yatırımcı ilişkilerinin hedef kitlesi ve 
bizim bütünleşik pazarlama dediğimiz çok ge-
niş hedef kitlelerini bir tutmak lazım. Bu kitle-
nin içinde olanlar; müşteriler, çalışanlar, mev-
cut ve potansiyel hisse sahipleri, yatırımcılar, 
medya, tedarikçiler, bayiler, kamu kuruluşları, 
düzenleyici kurumlar, STK’lar, finans derece-
lendirme kuruluşları ve halk ve toplum aslın-

da. Biz bu hedef kitlede yer alanlara kısaca 
tüm menfaat sahipleri diyoruz. Yatırımcı iliş-
kilerinin özelliklerinden bir tanesi, tüm hedef 
kitlelerini aydı paydada birleştirecek tek bir 
mesaj veriyor olması. Ben bize ayrılan kısıtlı 
zaman sebebiyle sadece iki hedef kitle üze-
rinde duracağım. Bunlardan birincisi kurum-
sal yatırımcılar, ikincisi de analistler. Birinci 
grubun içine çok geniş bir sınıflamayla sigorta 
şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları ve 
ortaklıkları ve serbest yatırım fonları giriyor. 
Tabi kurumsal yatırımcılar ellerinde yatırımı 
yönlendirecek fonların büyüklüğü açısından 
bildiğiniz üzere sermaye piyasaları açısından 
da çok büyük bir ivme faktörü. İkinci bahset-
mek istediğim hedef kitle analistler. Analistler 
de bizim mesajımızın yayılması anlamında çok 
önemli bir fonksiyon görüyorlar çünkü bizim 
şirketimiz hakkında raporlar, değerlendirme-
ler ve tavsiyeler hazırlıyorlar ve bunları ilgili 
olan kişilere dağıtımını sağlıyorlar. Ve böyle-
ce dağıtım kanalı görevini yerine getiriyorlar. 
Analistleri de yine iki türlü ayırabiliyoruz as-
lında. Bunlardan birisi, aracı kurumlarda is-
tihdam edilen satış tarafı. Bu analistlerin tabi 
dağıtım kanalları çok geniş. Diğer bir analist 
grubu da kurumsal yatırımcıların bünyesinde 
istihdam eden ve kurumsal yatırımcılara özel 
olarak hizmet veren analistler. Bu analistlerin 
tabi geniş bir dağıtım kanalları yok ama tabi 
ki nihai yatırım kararını veren fon yöneticisine 
yakın olmaları açısından bizim için önemliler. 
Yatırımcı ilişkilerine gelince, analistin ne iste-
diğini hissetmek, bir yatırımcı ilişkileri profes-
yoneli açısından gerçekten çok etkili oluyor. 
Analistlik geçmişinden gelenler daha büyük 
güven unsuru yaratıyor.

CENK GÖKSAN:
Peki, o zaman bu kadar kitleye hitap ederken; 
mesajı nasıl vermek gerekiyor?

BAŞAK ÖGE:
Birincisi şirketin şirket dışına verdiği, özel-
likle üst düzey yöneticilerin farklı mecralar-
da, konferanslarda, basın bültenlerinde vs. 
verdiği mesajla biz yatırımcı ilişkileri birimi-
nin yatırımcı camiasına verdiği mesajın ör-
tüşmesi çok önemli. Gerek stratejik konular, 
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gerek büyüme planları, finansman programı, 
geleceğe yönelik beklentiler;  bunların şirket 
içinde çok net bir şekilde belirlenmesi gere-
kiyor ki piyasaya çelişen mesajlar veriliyor ol-
masın. Bu yüzden genel müdürün verdiği ba-
sın bültenlerini önceden görmemiz gerekiyor. 
İkincisi ise, yatırımcı ilişkileri olarak yatırımcı 
ilişkileri camiasındaki farklı birimlere bizim 
hikâyeyi nasıl anlattığımız. Bono ve hisse se-
nedi yatırımcılarının bizden beklentileri çok 
farklı. Bono ve hisse senedi yatırımcıları, aynı 
toplantılara beraber girer oldular. Dolayısıyla 
biz hikâyemizi onlara anlatırken, herkese ge-
rekçelerini doğru anlatmak kaydıyla tüm plan-
larımızı paylaşıyoruz, o tek mesajımızı veriyo-
ruz. Yoksa 3-5 ay sonra başka bir konferansta 
görüyor oluyorsunuz, size hatırlatıyorlar 6 ay 
önce şöyle demiştiniz diye. O yüzden tutarlılık 
çok önemli.

CENK GÖKSAN:
Handan, senin tecrübende peki bu hikâyenin 
başarısı neye bağlı?

HANDAN SAYGIN:
Bu hikâyenin başarısı bence güven ilişkisine 
bağlı. Bu güven ilişkisini oluşturmak için de 
en başta yatırımcıların karşısına tamamen 
donanımlı çıkmamız gerekiyor. Öyle olunca 
da bizim kesinlikle donanımlı çıkmamız ve 
bulunduğumuz sektörde, ekonomide, jeopo-
litik ortamda her sorulara cevap verebilecek 
donanımda olmamız gerekiyor. Bu bilgi tarafı 
idi. Tabi bu bilginin tutarlı, arkadaşım Başak’ın 
da dediği gibi tutarlı olması çok önemli. Bunun 
için, bilgiyi tüm partilere ulaştırıyoruz. Daha 
ziyade bence en önemlisi bir de öngörülerin 
doğru olması. Ayrıca yine bahsedildi daha 
önce, yatırımcılardan alınan geribildirimlerin 
de bu hikâyeye entegre edilmesi çok önemli. 

CENK GÖKSAN:
Bu büyük resmin içindeki en önemli katkı da 
şirketin itibarına doğru yönde yönlendirme 
ve katkıda bulunmak. Benim merak ettiğim, 
bankacı olarak, bankacı tarafında reel sektör 
olarak, reel sektör tarafında bu hikâyeyi anla-
tırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

SÜLEYMAN ÖZCAN:
Bankacı olarak; tabi hikâyenin anlatılması için 
çeşitli araçlarımız var yatırımcı ilişkileri ola-
rak. Bu araçları kullanarak bu hikâyenin doğru 
bir şekilde aktarılmasına çalışıyoruz. Kurum-
sal yatırımcıların en çok tercih ettiği araç, bi-
rebir toplantılar, benim yıllardır gözlemim. 
Onun dışında burada belki Roadshow’lardan 
kısaca bahsetmek lazım. Orada doğrudan ya-
tırım kararını veren kişilerle görüşme imkânı 
bulabiliyorsunuz.  Burada akla başka bir konu 
geliyor; hedefleme. Çünkü ziyaret edeceğiniz 
firmayı seçmeniz lazım. . Burada temel olarak 
kullandığımız yaklaşımlar, hangi coğrafyalar-
da daha azsak oraya yönelmek veya rakiple-
rimize yatırım yapıp bize daha az yapanları 
seçmek. Onun dışında telekonferanslar ciddi 
bir araç; çünkü çoğu zaman yatırımcılar se-
yahat etmeyi tercih etmiyorlar. Telekonferans 
deyince ise en önemlisi, bizim üç aylık dönem-
ler itibariyle yaptığımız ve bütün yatırımcıların 
katılma imkânı bulduğu, finansalları aktardı-
ğımız, soruları yanıtladığımız genel bir tele-
konferans. O yatırımcı hikâyesinin anlatılması 
için kritik bir araç. Burada soruları varsa di-
rek sorma imkânı buluyor, bunlara cevabını 
alıyor. Ve boşluk kalmasını engelliyorsunuz. 
Bir başka önemli etkinliğimiz analist ve yatı-
rımcı günü, senede bir yapıyoruz biz bunu ve 
stratejimizi bütçe hedeflerimizi ortaya koyu-
yoruz. Burada bunları aktarmak dışında, üst 
yönetimimizle yatırımcıyı bir araya getirme 
imkânı buluyoruz. Onlarla tanışmak çok kritik 
oluyor yatırımcılar açısından. Bunun dışında 
tabi daha bireysel yatırımcıya yönelik araçlar 
var, web sitesi, faaliyet raporu gibi. Bir de yatı-
rımcının merak ettiği tüm belgeleri buralarda 
toparlamak, gerçekten bizi çaba anlamında da 
rahatlatan bir şey oluyor. Son olarak, bu araç-
lardan da önemli olanı; aynı mesajı düzgün bir 
şekilde iletebilmek.

BAŞAK ÖGE:
Reel sektör olarak ekleyebileceğim fabrika 
ziyaretleri var. Biz webcast’leri altı ayda bir 
yapıyoruz. Yatırımcı hedeflemesi tarafında 
biz Süleyman Bey’in bahsettiği o veri sağla-
yıcı hizmet veren şirketlerden bir tanesiyle 
çalışıyoruz. Tamamına ulaşmak mümkün de-
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ğil ama yaklaşık halka açıklık oranının yüzde 
70-75’ine kadar ulaşabiliyoruz veri tabanıyla. 
Bu verilerde; Türkiye’ye yatırı yapan ama bize 
yatırım yapmayanları listelemeye çalışıyoruz. 
Bu hissedarlar şayet bize o güne kadar gel-
mediyse biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Biz 
roadshow’ları oldukça önemsiyoruz; çünkü 
yatırımcıya sadece bir işlem, bir arz sırasında 
gitmek yerine sürekli gitmek ve bağlantıları 
koparmamak çok önemli. Reel sektör olarak 
onun dışında toplantılarda, dünya cam sek-
törü çok sorgulanabiliyor, bir cam üreticisi 
olduğumuz için kimyasallar hakkında bir çok 
soru alıyoruz. Dolayısıyla küresel endüstri 
hakkında bilgimizin tam olması lazım. Sadece 
gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan ya-
tırımcılarla değil, gelişmiş piyasalarda sektör 
spesifik yatırım yapanlarla da görüştüğümüz 
için; onlara gelişmeleri, stratejileri, trendleri 
aktarabiliyor olmamız gerekiyor.

CENK GÖKSAN:
Yatırımcı ilişkileri ile kurumsal yönetim ara-
sında nasıl bir bağ var?

İREM ÇALIŞKAN DURSUN:
Kurumsal yönetimin dört önemli sacayağı var. 
Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk. Özellikle de şeffaflık prensibi, 
yatırımcı ilişkilerinin gözetmeni olduğu husus 
şirketlerde. Yatırımcı ilişkileri kurumsal yöne-
tim tebliğiyle düzenlenmiştir. Yani yatırımcı 
ilişkilerinin, mevzuata uyum ve özellikle de 
kurumsal yönetimin uygulanması ve gözeti-
miyle ilgili önemli bir fonksiyonu var şirketler-
de. Bizim iki tane önemli setimiz var ve hem 
kurumsal yönetim tebliği biraz önce bahset-
tiğim, bir de özel durumlar tebliği Sermaye 
Piyasası Kurulunun. Bunlar bu iki tebliğ seti 
bizim başucu dokümanlarımız. Kafamız sıkı-
şınca mevzuata uyum anlamında gidiyoruz. 
En önemli konumuz, birebir yatırımcı ilişkileri 
işiyle örtüşen bilgilendirme politikası. Biz tüm 
politikalarımızı bu bilgilendirme dokümanına 
aktarıyoruz, sonra mevzuattan gelen yüküm-
lülükleri bununla birleştiriyoruz. Aslında şöyle 
bir husus da var, yatırımcı ilişkileri de bilgilen-
dirme ve şeffaflığa önemli bir girdi sağlıyor. 

Yatırımcılarla gerçekten etkin bir iletişiminiz 
varsa, açıklamanız gereken özel durumlarda 
ne demeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. 
Tabi Sermaye Piyasası Kurulu da etkin bir bil-
gi verilmesini teşvik ediyor düzenlemeleriyle. 
Aslında o yüzden tam iki taraflı bir ilişki, yani 
mevzuat bize çerçeveyi belirliyor ama yatı-
rımcı ilişiklerinin geribildirim fonksiyonu da 
buradaki uyum kapasitenizi artırıyor. Biraz 
da uyum raporlarından bahsetmek istiyorum. 
Her yıl halka açık şirketler kurumsal yöne-
tim ilkelerine uyum raporları yayınlıyorlar. Bu 
uyum raporlarının içinde birçok konu var ama 
asıl bu raporlar şirketlerin yönetim politikala-
rı, çalışanlarla ilgili politikalar ve etik kurallar 
gibi finans dışı yatırımcıların baktıkları husus-
lar konusunda önemli saptamalar içeriyor. O 
yüzden kurumsal yönetim uyum raporlarımız 
bir nevi yatırımcı ilişkileri materyallerimizin 
içine girmeye başladı. Özetle ben şöyle bir şey 
söylemek istiyorum; kurumsal yönetim uyum 
kapasitesinin artırılmasına yönelik her şey as-
lında yatırımcı ilişkilerinin etkinliğini etkiliyor.

CENK GÖKSAN:
Yatırımcı ilişkileri fonksiyonu, bağımsız yö-
netim kurulu üyeliğinin en önemli fonksiyon-
larından bir tanesi. Burada bir sertifikasyon 
da gerekiyor, hem de en kuvvetlisi gerekiyor. 
Olayların hukuksal boyutuna ve mevzuata hâ-
kim olmak gerekiyor. Peki, uluslararası piya-
salara uyum sağlamak için ne yapmak gereki-
yor ve siz ne yapıyorsunuz?

HANDAN SAYGIN:
Global bir rekabet var. Bu küresel fon akışın-
dan pay almaya çalışıyoruz, bu bayağı zorlu 
bir iş. Yatırımcıların aradığı bu güven ilişkisi-
nin içinde, sürdürülebilir bir değer yaratımı. 
Bunun için hikâyeye şirketin kültürü yansımalı 
ve hikaye başarının sürdürülebilir olduğuna 
inandırmalı. Biz sürdürülebilirlik endeksini 
hedefledik ve üç yıldır Dow Jones sürdürülebi-
lirlik endeksindeyiz. Bunun yanında tabi ki biz 
her zaman likiditeyi de artırmaya çalışıyoruz, 
sürekli yeni yatırımcı da bulmaya çalışıyoruz. 
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CENK GÖKSAN:
Sorulara geçebiliriz.

SORU:
Bana öyle geliyor ki sosyal sorumluluk pro-
jeleri yatırımcıların da bankaların da pek 
umurunda değil. Yatırımcı gruplar da sosyal 
sorumluluk, şeffaflık gibi şeylerle o kadar da 
önem vermiyorlar. İşin pratik yönü çok daha 
önemli sayılıyor. Neden hâlâ şirketler pato-
lojik bir şekilde bu girişimlerden kaçınmaya 
çalışıyor?

CENK GÖKSAN:
Bu önemli bir nokta. Gerçekten sürdürülebilir-
lik yeni bir konsept. Fakat yeni yeni, elimizdeki 
bağımsız araçlar sayesinde bilgiye erişimimiz 
arttı. Şirketler de aslında buna adapte oluyor. 
Bunların örneklerini gelecekte daha çok göre-
ceğiz. Ama şunu rahat bir şekilde söyleyebili-
rim ki burada oturan şirketler, hakikaten sür-
dürülebilirlik ve kurumsal yönetim konusunda 
en iyi örnekler. Başka bir soru?

SORU:
Arkadaşımla, geçen yıl halka açılan bir reel 
sektör şirketinin yatırımcı ilişkilerinden so-
rumluyuz. Şimdi hep yatırımcı tarafına değin-
dik, taraflara değindik ama şimdi mesela bi-
zim şirketimiz 60 yıllık bir aile şirketi, geçen 
yıl halka açıldı. Bir de bu işin personel ve yö-
netici tarafı var. Diğer bir tarafta da kurumsal 
iletişimle yatırımcı ilişkilerinin ilişkisi var. Bu 
noktada bizim gibi yeni halka açılan ya da hal-
ka açılmayı düşünen şirketler için, kurumsal 
iletişim ve yatırımcı ilişkileri arasında ne gibi 
bir ilişki olmalıdır? Bir de artı olarak, perso-
nelimize nasıl bir iletişim politikası belirleme-
liyiz?

İREM ÇALIŞKAN DURSUN:
Kurumsal iletişim bölümünden bahsediyor-
sunuz değil mi, sizin yapınızda ikisi şu anda 
beraber mi gidiyor?

SORU:
Beraber değil. 

İREM ÇALIŞKAN DURSUN:
Kurumsal iletişim tabi ki iletişim stratejisini 
yürüten başlıca departmanlardan birisi. Fakat 
yatırımcı ilişkilerinde bu iletişim dinamiğinin 
üzerine çok daha da farklı detaylar var. Burada 
tabi ki kurumsal iletişimi önemsiz göstermek 
istemiyorum ama yatırımcı ilişkilerinde ona 
ek olarak finans var, mali tablolar var, rakam-
lar var, mevzuat, hukuk, strateji, üst yönetime 
yakınlık var. Yani kurumsal iletişim, yatırımcı 
ilişkilerinin önüne geçemez açıkçası. Yatırım-
cı ilişkileri bazı belirler, kurumsal iletişim ise 
bunu zenginleştirebilir. Sizin anlamınızda, 
yani iletişimci bir arkadaşınızı yatırımcı iliş-
kilerine edinebilir miyiz derseniz, bayağı bir 
yol alması lazım. Ben halka açık bir şirkette 
odağın yatırımcı ilişkilerinde olması gerektiği-
ni düşünüyorum. Yatırımcı ilişkileri profesyo-
nelinin lisanslama gerekleri de bu sebepten. 
Orada siz belli vasıflara ve bilgiye sahip kişiyi 
bulundurmak zorundasınız. Böyle bir benzeş-
me ve ayrışma var iki bölüm arasında. 

CENK GÖKSAN:
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.



Bir banka, ülkesi için beklenmeyeni yaptğnda, 
gerektiğinde elinden gelenin fazlasn başardğnda

Türkiye’nin Bankas olur.
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DR. MEHMET İNHAN:
Blockchain adı verilen açık kaynaklı ağa kişi-
ler serbestçe katılabiliyor. Bu ağın güvenliği 
veri tabanının dağıtılmış olmasıyla sağlanıyor. 
Böylelikle para sistemlerine alternatif olarak 
küresel kolektif dağıtılmış bir para sistemi 
gündeme gelmiş oldu. Her türlü kontratın gü-
venli bir şekilde küresel ölçekte transfer edi-
lebileceği bu modele şu anda tüm yatırımların 
kaymakta olduğunu görüyoruz. Herhangi ku-
ruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı 
için güvence verilmeyen bir sana para birimi 
olan bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıy-
la kanun kapsamında elektronik para olarak 
tanımlanmamaktadır. Bu kapsamda konu-
nun yasal boyutu hakkında görüşlerini almak 

üzere, sözü Osman Remzi beye aktaracağım. 
Şimdi paranın tanımı, yasal çerçevesi, egemen 
devletlerin senyoraj hakkı çerçevesinde baka-
cak olursak, bu yeni kripto para sistemini nasıl 
değerlendirmemiz gerekiyor.

AV. DR. OSMAN REMZİ GÜNVER:
Paranın nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktığına 
değineceğim. 

İlkel toplumda kişiler ihtiyaçlarını malların 
takası suretiyle karşılarken, burada malların 
değerini ölçme ihtiyacı ortaya çıkmış. Bu sü-
reç içerisinde kıymetli madenler kullanılır-
ken, ticaret hacmi artınca kıymetli madenlerin 
nakli, taşınması konusunda sorunlar ortaya 
çıkınca, bunların bir yere teslimi suretiyle 

PANEL 18: DİJİTAL PARA VE YENİ FİNANSAL 
MİMARİ
15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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bunun karşılığı verilen belgeler kullanılmaya 
başlamıştır. İlk başta kullanılan ve arkasında 
belli miktardaki kıymetli madeni simgeleyen 
belgeler, banknot adını almaya başlamıştır. 
Uygulamada çok sayıda banknotun çok sayıda 
kişi tarafından piyasaya sürülmesiyle birlikte, 
merkez bankaları gündeme gelmeye başla-
mıştır. Ticaret hacminin artmasıyla birlikte, 
banknotlarla işlem yapmanın zorlaşmasıyla 
birlikte, banka kayıtlarındaki borç alacak iliş-
kisiyle kaydi sistem içerisinde para çıkarmaya 
başlanmıştır. Ödeme faaliyetleri de bir ticaret 
alanına dönüşünce, bununla ilgili bankalar 
dışındaki yapılar da ortaya çıkınca ödeme ku-
ruluşları denen yapılar ve elektronik para de-
diğimiz bir evreye ulaşmış bulunmaktayız. Bu 
elektronik para da sonuçta yasal paraya, yani 
devletin itibarına dayalı olarak dolaşıma çıka-
rılan paraya bağlı olarak çalışıyor. 

Banknotlar kıymetli madene bağlı olarak çı-
karılırken, kıymetli madenlerin miktarının ar-
tırılamaması nedeniyle, paranın değeri parayı 
çıkaran otoritenin itibarına bağlı olarak belir-
lenir oldu. İtibari para gündeme gelince, aynı 
zamanda bunun yasal olarak hukuki açıdan 
borç ödeme işlevini de yerine getirmesi ge-
rekiyor. Legal tender olarak kabul edilen kav-
ram, devletin dolaşıma çıkardığı paraya kabul 
gücünün verilmesidir. Piyasada para olarak 
işlev gören, değişim ve tasarruf aracı olarak 
kullanılan para için, yasal olarak kabul zorun-
luluğu söz konusuysa, yasal para adını alıyor 
ve borçlunun alacaklıya sunması durumunda, 
alacaklının bu parayı kabul zorunluluğu do-
ğuyor. Elektronik para ise, ulusal paraya bağlı 
ve ona dönüşümlü olan bir para olarak işlem 
görüyor. 

Dijital para ise merkezi otoriteye bağlı olmak-
sızın çıkarıldığı için değişim aracı olarak kul-
lanılma işlevi daha zayıf bir yapı gösteriyor. 
Blockchain sistemiyle birlikte, koşulları birer 
bilgisayar yazılımı şeklinde işleyen sanal söz-
leşmeler de gündeme gelmiştir. Bu sözleşme-
lerin başlangıcının yanında, icrası ve ifası da 
elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Sonuç 
olarak, dijital para değişim aracı yönü zayıf 
olsa da, bir değer ölçüsü ve tasarruf aracıdır.

DR. MEHMET İNHAN:
Dijital paraları regüle etmek söz konusu mu-
dur, bunu hukukçular ve kamu otoriteleri şu 
anda tartışıyorsa nasıl değerlendiriyor?

AV. DR. OSMAN REMZİ GÜNVER:
Bu sistemin isimsiz olması değerlendirme 
açısından çok büyük bir risk faktörü olarak 
görülüyor. Bu durumda yasadışı bir takım 
amaçlar için kullanılma imkânı var. Bu konu-
da, kara paranın aklanmasının önlenmesi dü-
zenlemeleri başta olmak üzere, tüketicilerin 
kullanması, elektronik para, elektronik ödeme 
kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler çerçevesin-
de yorum yoluyla bu alana uygulama ve kap-
samına alma çabaları olduğunu görüyoruz. 
Burada değişik ülkelerin değişik çalışmaları 
söz konusudur. Bazı ülkeler vergilendirme dü-
zenlemeleri açısından emtia olarak değerlen-
dirmiş durumdadır. ABD’de eyalet düzeyinde 
olan yasal düzenlemeleri yeknesak hale ge-
tiren bir komisyon, bitcoin hakkında bir yasa 
tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarıya göre, New 
York eyaletinde bit lisans diye merkezi otorite 
tarafından cüzdan saklayıcılarının ve bunlara 
ilişkin takas platformlarının lisans almasını 
öngören birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 
Avrupa Birliği’nde ise elektronik cüzdan sak-
layıcıları ve takas platformları, kara paranın 
aklanmasının önlenmesine dair düzenleme 
kapsamına alınmıştır.

DR. MEHMET İNHAN:
Erkan Bey, yasal düzenlemeler getiriliyor, an-
cak burada engellenmesi veya denetlenmesi 
teknik olarak zor olan bir şeyden bahsediyo-
ruz. Hem bu zorluklardan, hem de bu sanal 
paranın dolaşıma sürülmesini sağlayan ma-
dencilikten bahsetmenizi rica edeceğim.

ERKAN ÖZ:
Bitcoin ve benzeri kripto paraların en önemli 
özelliği, merkezi sunucular üzerinden değil, 
bütün üye olanların bilgisayarında aynı anda 
çalışan bir yapıya sahip olmasıdır. O yüzden, 
bu sistemi engelleyebilmek için bitcoin’e bağ-
lı olan bütün networkü durdurmak gerekiyor. 
Hali hazırdaki kripto para borsaları merke-
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zi bir yapıya bağlı, bu sistemle birlikte dağı-
tık borsalar tasarlamaktan da bahsediyorlar. 
Atomik swap adı verilen teknoloji ise, dağıtık 
borsaları dahi ortadan kaldıran bir sistem. Bu 
sistemle birlikte farklı bir kripto paraya dahi 
borsa olmaksızın çevirebilmek mümkün olu-
yor. 

Madencilik konusu ise bilgisayarların deste-
ğiyle şifrelerin çözülmesiyle, yeni kripto para-
ların üretilmesi ve transferlerin onaylanması 
anlamına geliyor. Son dönemde bazı kripto 
paralar madencilikle üretilemez şekilde sabit 
sayıda da üretiliyor. Çin’de 1260-1280 devir-
lerinde tamamen sınırsız basılan, arkasında 
hiçbir bağlayıcı meta bulunmayan kağıt para 
icat edildi. Sınırsız basılan bu para hiperenf-
lasyona yol açtığı için bir süre sonra terk edil-
mek zorunda kaldı.

DR. MEHMET İNHAN:
Bitcoin’in dolaşıma girmesi için bir üst sınır 
var mıdır? Bu bahsettiğiniz açıdan nasıl bir 
etki yaratıyor?

ERKAN ÖZ:
ABD’de 1971 yılından bu yana altınla doların 
bağının kesilmesinden sonra sınırsız şekil-
de para basılıyor. Bitcoin gibi kripto paraların 
ortaya çıkışının banka kanalıyla para transfer 
etmenin yavaş olmasından ziyade, sınırsız şe-
kilde basılan para sistemine tepkiden kaynak-
landığını düşünüyorum. Bu kripto paraların 
temel özelliği, çoğunun sınırlı bir şekilde bası-
lıyor olmasıdır. Sürekli sınırsız basılan paralar 
enflasyonla değer kaybederken, bitcoin niye 
bu kadar dikkat çekiyor, çünkü değeri artıyor. 
Çok yeni bir piyasa olduğu için aşırı volatil ve 
hızlı değer kazanıyor. Bitcoin mevcut sistemi 
değil, mevcut sistem kendi kendini tehdit edi-
yor. ABD 200 yıllık tarihi boyunca 825 milyar 
dolar basmışken, 2008 krizinden sonra birkaç 
sene içinde 200 yılda bastığı para miktarının 4 
katını basıyor. Avrupa Merkez Bankası, Japon-
ya, Çin, Avustralya, İngiltere gibi tüm ülkeler 
ABD’yi takip ediyorlar.

DR. MEHMET İNHAN:
Dolayısıyla siz aslında bitcoini dolardan kaçı-

sın adresi olarak görüyorsunuz diye anlıyo-
rum.

ERKAN ÖZ:
Bence bitcoinin fiyatı artmıyor dolar çöküyor. 
Peki neden sadece kripto paralar karşısında 
dolar çöküyor, çünkü çok yeni bir piyasa oldu-
ğu için hiçbir şekilde bu piyasanın bir kontrolü 
yok. Diğer taraflar merkez bankalarının kont-
rolü altında. Eğer kontrol olmasaydı, düşünün 
2008 krizinden sonra bono piyasalarının du-
rumu ne olurdu, onun arkasındaki altın gümü-
şün durumu ne olurdu.

DR. MEHMET İNHAN:
Geçen sene itibarıyla 10 kat artmış bir yatırım 
aracından bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımcı 
gözüyle Şant beye sormak istiyorum. Müşteri 
portföylerinize bitcoini eklemek gündeminiz-
de mi?

ŞANT MANUKYAN:
Bitcoin fiyatında belli bir ölçüde spekülasyon 
olduğu yadsınamaz, ama yatırımcı gözüyle 
baktığınızda, bunu portföyünüze eklediğiniz 
zaman, diğerleri bir yöne giderken bu başka 
bir yöne, ters yöne gider ve sizi korur mu, evet 
şu anda baktığınızda korur. Victor Hugo’nun 
çok sevdiğim bir lafı ardır, hiçbir ordu vakti 
gelmiş bir fikir kadar kuvvetli değildir diye. Şu 
anda bir değişim sürecini yaşıyoruz. 2001’deki 
en büyük şirketlere baktığımızda petrol, en-
düstri ve bankacılık sektörleri olduğunu gö-
rüyoruz, 2016’ya gelindiğinde Apple, Google, 
Microsoft, Amazon, Facebook en büyük şir-
ketler arasında. Dolayısıyla orada değişen bir 
gücü elinde tutan bir nesil söz konusudur. 5 
bin yıllık tarihin en düşük faizlerinin olduğu 
bir dönemdeyiz, en yüksek borçların alındı-
ğı dönemdeyiz, gelir eşitsizliğinin en yüksek 
seviyelere ulaştığı bir dönemdeyiz, bütün 
bunlar bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu 
söylüyor. 

Günümüzde para büyük ölçüde dijitalleşmiş 
durumda ve paranın ileride tamamen elekt-
ronik olacağını düşünüyorum. Düşünürseniz 
Apple, Google, Amazon da para basabilir ve 
kendi parasının itibarını yüksek tutmak için 
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belki de devletlerden, merkez bankalarından 
daha iyi yöneterek paranın değer kaybetme-
sini engelleyebilir. Adam Smith, ulusların 
zenginliği kitabında devletin yükümlülükleri 
arasında savunma eğitim gibi görevleri ta-
nımlıyor, devletin para basması gereklidir de-
miyor. 

Bitcoin balondur demek havada kalıyor. Şu 
anda bitcoin’in değerini ölçmek herhangi bir 
modelle mümkün değil. Dolayısıyla bu burada 
duracak, devam da edecek, nasıl ki bir zaman-
lar Altavista vardı, daha sonra bu Google tara-
fından alt edildi. Belki bundan 10 sene sonra 
bitcoin değil de şu anda sıralamada 156’ncı 
olanı tartışıyor olacağız. Ama genel olarak 
aynı felsefeyi taşıyan bir birimi tartışacağımızı 
düşünüyorum.

DR. MEHMET İNHAN:
Blockchain sisteminin geleceğe yönelik va-
dettiği enteresan boyutlar var, sadece para 
tedavülü değil, her türlü kontratın güvenli bir 
şekilde çözülebileceği bir platformu oluyor. 
Bu konularla ilgili olarak görüşlerinizi almak 
isterim?

AHMET USTA:
Bugün insanlar 6 bin dolara, 7 bin dolara bit-
coin alıp satıyorlarsa, burada alınıp satılan 
şey de ifade edildiği gibi bir satırlık veri kay-
dıdır. O verinin kalıcı olduğu, değişmeyeceği, 
yok edilemeyeceğine olan inançtan dolayı ona 
biçilen değerdir. 

Blockchain birbirini tanımayan insanlar ara-
sında kurulan bir mutabakatın, merkezi bir 
unsura bağlı olmaksızın hayata geçirilebilme-
sini sağlayan bir teknoloji. 2008 yılında Leh-
man Brothers’ın iflasıyla birlikte güven kaybı 
yaşandı, güven kaybı sadece bankalara karşı 
değil, onları denetleyenler karşı da yaşandı. 
Tam bu esnada ise bitcoin ortaya çıktı. Bitcoin 
sadece blockchain ağını kullanan kripto para-
lardan sadece bir tanesidir. Etherum ise akıllı 
sözleşmeleri çalıştırabilen bir sistemdir.

DR. MEHMET İNHAN:
Bundan önce Silikon Vadisi’nde IPO halka arz 

popülerdi. Artık yeni bir kripto parayı tedavüle 
çıkarmak üzere ICO diye bir kavram var.

AHMET USTA:
ICO yapmak zor bir şey değil. İnternet üzerin-
den bu servisi satın alabileceğiniz sistemler 
var. Devletler istediği takdirde bu sistemi iz-
leyebilir. Bugün bitcoin elde etmenin iki tane 
yolu vardır. Bunlardan biri reel para birimini 
bitcoine çevirmek, diğeri ise sistem kurup 
üretmektir. Merkezi olmayan bu ikinci yapı 
dahi, merkezi yapıların eline geçmiş durum-
dadır. 

DR. MEHMET İNHAN:
Yüzde 80 Çin diye biliyorum.

AHMET USTA:
Aynen öyle. Çin mesela diyor ki ben kripto 
paraları yasaklayacağım, ICO’ları yasaklaya-
cağım. Bitcoin 2 bin dolar değer kaybediyor. 
Ertesi hafta diyor ki ben gerekli düzenleme-
leri yaptım, pat diye yükseliyor. Çin gayet de 
manipülatif bir şekilde bitcoin’in değerini dü-
şürüp elindeki dolar stokları üzerinden ciddi 
kârlar sağlıyor bu madencilere. 

DR. MEHMET İNHAN:
Burada şunu sormak istiyorum. Bitcoin siste-
mi kamu maliyesi açısından bir fırsat, finans-
man açısından bir fırsat olabilir. Bu konularda 
ne gibi örnekler veyahut da siz öyle bir ilgi gö-
rüyor musunuz?

AHMET USTA:
BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Borsa İstanbul 
bu konuyu çok yakından takip ediyor. Bu konuy-
la ilgili araştırma grupları var. Bazı ülkelerde-
ki kamu kurumlar ülke politikaları gereğince 
daha hızlı yol alıyor. Singapur ve Vietnam gibi 
Doğu Asya ülkeleri blockchain teknolojileri 
açısından önemli merkezler oldular. İsviçre’de 
Zug şehrinin yakınlarında Crypto Walley adı 
verilen bölgede, blockchain teknolojisiyle ça-
lışmak isteyen girişimlere, fikirlere kolaylıklar 
sağlıyorlar. Çin blockchain ağındaki kayıtlara 
yasal olarak güvendiğini açıkladı.
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SORU:
Bitcoin, aslında bireylerin ve kişilerin ön plana 
çıktığı ve kurumların yok sayıldığı bir sistem 
olduğu görülüyor. Bu sistem devlet ve kurum-
ları tehdit ediyor mu?

AV. DR. OSMAN REMZİ GÜNVER:
Şimdi küçük çapta tehdit olarak görüldüğü 
için devletler zaten söylemden başlayan, fiile 
dönüşen bir eylem içerisine giriyorlar. Sanal 
para kabul gördüğü ölçüde devletin çıkardığı 
parayla yarışabilir ve tehdit oluşturabilir. Onun 
için merkez bankalarının projeleri içerisinde, 
merkez bankaları da devrede. Merkez banka-
larının da dijital paraya yönelişleri ve değer-
lendirmeleri var. Merkez bankasının dolaşıma 
çıkardığı parayı blok zinciri üzerinden tasarruf 
edip kullanabiliyorsanız, mali sistemin varlığı 
da tartışılabilir noktaya geliyor. Sözleşmelerin 
elektronik ortamda kurulmasıyla birlikte, hu-
kuk sistemi için de bir tehdit unsuru söz ko-
nusu.

DR. MEHMET İNHAN:
Türkiye’de kişiden kişiye para tedavülü konu-
suna yabancı değiliz. Vadeli çek diye bir olay 
var.

SORU:
Bitcoin’in çıkış merkezi dünyada çıkış merkezi 
neredir, bir merkez bankasına bağlı mıdır?

DR. MEHMET İNHAN:
Hayır değil. Bir merkez söz konusu değil. İlk 
bunu ortaya çıkaranlar yazılımı paylaşıma 
açtıkları andan itibaren, o yazılımı kim indirip 
kullanıyorsa, bu ağın bir noktası oluyor ve do-
layısıyla merkezi olmayan dağıtılmış bir sis-
temden bahsediyoruz. 

SORU:
Hem kripto para ekosistemi içerisinde hem de 
genel ekonomik yapı içerisinde ICO’ları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

ŞANT MANUKYAN:
Fikir olarak bankacılık sisteminin ulaşma-

dığı şirketlere bir fonlama sağlayacağından 
dolayı son derece gerekli görüyorum. Ama 
ICO’ların bir kısmı da sadece 5-6 sayfalık 
bir metin yazıp, şunu yapacağız taahhüdüyle 
gelmesi de tehlikeli.

AHMET USTA:
Bireysel yatırımcıların bu alanda ettiği zarar-
ların zaman içerisinde toplumsal bilincin art-
masına vesile olacağını düşünüyorum. 
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EKREM ARIKAN:
Bir saatlik kısa bir süremizi salonun ilgisinden 

de görüldüğü üzere blockchain gibi çok böyle 

ilgiye matuf bir konu üzerine değerli bilgiler 

paylaşmaya çalışacağız. Blockchain kavramı-

nı herkesin farklı baktığı, neye karşılık geldiği 

konusunda da çok oturmuş bir fikir yok. Blo-

ckchain deyince, konunun bitcoin tartışmasına 

evriliyot. Bitcoin’in sadece buzdağının görü-

nen yüzü, blockchain’in bir çok iş yapış şeklini 

değiştirme potansiyeli sahip bir konu. Blockc-

hain’in ilk ortaya çıkışı, gelişimi nedir?

DR. PINAR EMİRDAĞ:
2013 senesinde bu konuya ilgi duymaya baş-
ladım. O dönemde Londra Borsasında çalışır-
ken borsaların müşterilerle daha yakın ürün 
geliştirme imkanları olabilir mi diye düşünür-
ken, bitcoin kavramını duydum. Ancak benim 
ilgimi daha çok işleyiş altyapısı, blockchain 
teknolojisi çekti. Bu altyapı örneğin arada ban-
ka olmadan Afrika’da birine para gönderimeyi 
sağlıyor.  

Veri setinin paylaşıldığını düşünün: herkes 
aynı bilgiyi görüyor ama herkesin aynı bilgiyi 

PANEL 19: BLOCKCHAIN VE FİNANSAL 
PİYASALARA ETKİSİ

15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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görmesi, yine de o paranın güvenli bir şekil-
de öteki tarafa gitmesine yeterli değil, onun 
için ledger (hesap defteri, ki mevcut finansal 
sistem ledgerlar üzerine kurulu) sahipliği  ile 
sizin o paranın sahibi olduğunuz belli. Öteki 
tarafa giderken para, eğer bir komut varsa, 
değişen tek konu sizin sahipliğiniz, bir işlem-
den sonra onaylanıyor ve öteki veri seti gün-
celleniyor öteki kişi parayı almış oluyor. Bu 
işlemlere bitcoin dünyasında mining deniyor. 
Minerlara’a birbirleriyle yarışan takasçılar di-
yelim. Onlar bu bilgisayarla bir matematiksel 
problemi çözmeye çalışıyorlar ve bu yarışı ka-
zanan o veri setinin güncellenmesini sağlıyor 
ve böylelikle paranın sahibi değişiyor, herkes 
de bu gelişmeden haberdar oluyor. Bu mi-
ner’lar veya bu servisi veren şirketlerin ödül-
leri de bitcoin oluyor, ve bitcoinler bu şekilde  
dağıtılıyor.

Bu altyapının sermaye piyasasında nasıl 
adapte edileceği konusunda çalışıyoruz. Ör-
neğin türev işlemlerindeki sözleşmelerin 
aktarımın ilginç olabilir. Bitcoin’in altındaki 
teknoloji, blockchain, herkesin erişebileceği 
bir teknoloji, finans dünyasına uyarlanırken 
izinli (permission) blockchain de konuşulan 
konulardan. Birden fazla bankanın arasında 
bu teknolojinin kullanımına ilişkin konsorsi-
yum çalışmalarında yer aldım. Daha çok yolun 
başındayız. 11 banka bir araya gelip, kendi 
aralarında settlement coin diye bir proje ya-
pıyorlar. Projenin amacı paranın bir yerden 
cash para olarak bir yere geçmesini blockc-
hain üzerinde sağlamak. Bu teknoloji her yere 
uygulanabilir.

CEMİL ŞİNASİ TÜRÜN
Blockchain diye gördüğümüz teknoloji Tür-
kiye’de vadeli çekler ile 50 seneden beri var. 
Vadeli çekleri aslında bir blockchain parası, 
Bitcoin gibi elden ele geçen (hash’leniyor) ve 
farklı bir finansal enstrüman. Türkiye’de bir 
kişi Çek imzaladığı zaman, vade koyuyor. Bu 
uygulama dünyada yok. Bitcoin’in 6890 dolar 
civarında, 110 milyar dolarlık piyasa değeri-
ne sahip. Türkiye’de kesilen vadeli çekler ise 
2016 710 milyar TL (200 milyar $) civarında. 
Bu çeklerin kaç el değiştirdiği kesin olmasa 

da, KKB’ye atıf yaparak çarpanın 5-6 olduğu 
tahmin ediliyor. Piyasa 1 trilyon  $’lık ekono-
miye ulaştı. Bitcoin gibi kendiliğinden algorit-
maya endeksli ve vadeli çek sürecinde, bir mal 
veya hizmet karşılığında çek diğer vatandaşa 
teslim ediliyor. Ekonomik bir değiş tokuşa en-
deksli. Vade sonunda çek ödendiği takdirde de 
işlem ortadan kalkıyor, Bu süreç zamanı olan 
bir bitcoin sürecine ve bir anlamda da smart 
kontrata benziyor. 

Türkiye’de dünyadaki bitcoin miktarının 8-9 
kat büyüklüğünde bir piyasa var ve bundan 
kimsenin haberi yok. Bu çok önemli enstrü-
manı blockchain denilen teknolojiyi kullana-
rak hem de regüle bir şekilde işleyerek eko-
nomimize kazandırabiliriz. 

Türkiye milli gelir sıralamasında 18. sırada 
yer alırken, satın alma paritesine göre 5. sıra-
da çıkmamızın (800 milyar $’dan 2 trilyon $’a) 
nedenini vadeli çekler. 1,2 trilyon $’lık farkın 
ciddi bir miktarı vadeli çekler. Bu üründe faiz 
de yok. 

CELAL CÜNDOĞLU 
Blockchain’in kripto paranın ötesinde. Mühen-
dis veya sistemci olarak düşünen birisi bu alt-
yapının sunduğu imkanları görebilir. Akmer-
kezde 3 kata yayılmış bir şirketiz ve 150 kişilik 
çalışanımız var. Yeni çıkarılan ürünleri herke-
sin test etmesini istiyoruz ve geri bildirimlere 
göre sinema bileti, yemek vb. vererek motive 
ediyoruz. Son uygulamamızda çalışanlara 
kripto vererek bunu akıllı sözleşmelerle har-
camalarını, para transferi yapmalarını istedik 
ve kendilerini tanımlamaları için de bir digital 
ID verdik. Bu şekilde, 4 tane kavramı aşağıdaki 
şekilde yerine oturmaya çalıştık.

 » Dağıtık defter yapısı: Akmerkezdeki 
3 katın hepsi ayrı şirket gibi değerlen-
dirildi, yazılım şirketi ile beraber 4 ayrı 
veri seti var. Herhangi bir database’e 
yazılan bilgi hepsine kopyalanabildi. 

 » Dijital ID

 » Kripto para: Test etmek için işlem 
yaratılması gerekiyor bunun için kripto 
para tercih edildi. (keklik deniyor)

 » Akıllı sözleşmeler: Para kazanınca 
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harcamak için kullanılıyor. Kripto para 
karşılığında ürün veriliyor. 

Geçen sene bu sistemi sipariş ettik ve Şubat 
ayından beri 150 arkadaşımız kullannıyor Te-
lefonla bağlanarak uygulamanın demosunu 
göstereceğim. Uygulamaya girildiğinde gö-
rünen 4 ayrı ikonun ayrı katları (şirketi) ifade 
ediyor. Ben 2. Katta olduğum için BKM2 şirketi 
çalışanıyım. Sisteme girerken bir dijital ID ya-
rattım. Hangi özelliklerle dijital ID yaratalım 
diye düşündük. Bu bir kavram kanıtlama ça-
lışması olduğu için isim soyad, email adresi, 
yeterli gördük. Kripto paramızın adı da keklik. 
Benim 49,82 kekliğim varmış. Konvertibilite-
si 1 lira karşılığında. Buradan çıkıyorum, di-
ğer nodlardan herhangi birine giriyorum. Bu 
merkezi bir database’e bakmıyor, BKM3’e gi-
diyorum, aynı kimlik orada da var. 49,82 keklik 
orada da var. Bunu şöyle hayal edebiliriz; İş 
Bankası’nın müşterisi olan Celal, Garanti Ban-
kası’nda dijital bir kanaldan kredi başvurusu-
na başvuruyor. Biz bu kimliği alıp hash’leyip 
bütün nodlara dağıtmıştık. Çok doğru bir yön-
tem değil ancak en azından şifreleme mantı-
ğını öğrendik. Ben ilk olarak yeşil noda, yani 
kat 3’e gittiğim zaman, kendi özel anahtarımla 
onu açtım ve benim kimliğim burada var, artık 
ben buraya her seferinde girip çıkabiliyorum. 
Bakın orada keklik adedi de aynı. Şimdi bir iş-
lem yapalım, acaba keklikler her tarafta bütün 
nodlarda update ediyor mu?

E-mail adresleri üzerinden işlem yapılıyor. Şir-
ketteki bir arkadaşımın e-mail adresini yazıp 
kendisine 1 keklik göndereceğim. Gönder dedim 
ve Keklik gitti. 

Şimdi gidelim bakalım her yerde gitmiş du-
rumda mı? Yeşil nodda acaba benim keklikle-
rim güncellendi mi, evet bakın 49,82 değil 48,82 
kekliğim var. İşlem de orada kayıtlı. Giden kek-
lik 1 lira. 

Başka bir noda gidip bakalım, BKM5’e gideyim. 
Burada da 48,82 keklik. Bu merkezi bir databa-
se değil, gerçekten BKM5’in database’ine yazdı. 
Giden keklik işlemini de burada görüyorsunuz.

Keklik transferi işlemleri bütün nodlarda kop-
yalandı. Bu şekilde dağıtık defter yapısı, dijital 
ID ve kripto parayı gösterdim. Dördüncü parça 

olarak mağaza alışverişi-akıllı sözleşme kav-
ramını anlatayım.

Biz her kata/şirkete bir mağaza koyduk, o ma-
ğazada da keklik karşılığında verdiğimiz ürünler 
var. Mesela Google Home ürününü merak eden 
arkadaşlarımız bir haftalığına 5 keklik karşılı-
ğında Google Home’u kiralayabilirler. Eğer ben 
bundan satın ala basacak olursam, benim 5 kek-
liğimi alacak, ben bu hakkı edineceğim. Gidip in-
san kaynaklarına diyeceğim ben aldım, bana şu 
Google Home’u ver. 

İşlemleri artırmak için 50 kekliğe Beşiktaş ko-
mibine biletleri kullandırıyoruz. Bu işlemler 
ticari amaçlı değil ve amacımız sistemi anlat-
mak. 

UFUK YAŞIBEYLİ 
Bilginin internetin yayılmasıyla nasıl herkesin 
erişebildiği dijital hale gelmesi örneğini kul-
lanabiliyorsak, az önce verdiğiniz örneklerle 
de blockchain’i menkul kıymetlerin, taşınabilir 
değerlerin dijitalleşmesi olarak görüyoruz.

Sözleşme taraflarının kendi aralarında güven 
ilişkisi kurması için, üçüncü bir tarafa ihtiyaç 
duymadan işlem yapacağı bir teknoloji olarak 
görüyoruz. 

Aracısızlaştırma veya güvenin sayısallaştırıl-
ması gibi birtakım ifadeler kullanılıyor. Block-
chain’i temelde birbirini tanımayan insanların 
birbirini sistem vasıtasıyla tanıyabilir hale 
gelmesi. Uber, amozon, airbnb hatta avukat-
ları (akıllı sözleşmelerle) aracıları ortadan 
kaldıran bir teknoloji. Tapu, hisse senedi gibi 
konularda yasal aracılar devam edebilirken, 
araç kiralama gibi işlemlerde bu aracıların or-
tadan kalkabilecek. 

Altyapısında birtakım matematik işlemlere 
dayalı olan ve geri döndürülemeyen, dahil 
olan tarafların kabul ettiği güvenli doğrulama 
yöntemleri ile blockchainin yaygın olarak kul-
lanılacak. Çok sayıda ülkede, çok sayıda dü-
zenleyici kurum bu konuda çalışıyor. Konsor-
siyumların arttı ve çok fazla sayıda sermaye 
yatırıldı.

ICO ile bitcoin ya da diğer kripto parayı piya-
sada kullanıma açıp, çok fazla gerçek paraya 
döndürerek piyasa değeri oluşturuldu. Aracı 
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ücretleri ve aracılardan kaynaklanan gecik-
meleri azalttığı yapılan uygulamalarda da 
tespit edildi. Bu teknoloji Finans dışında da 
çok uygulama alanı var. BAE’de Kimlik doğ-
rulama için blockchain altyapısının kurulması 
yönündeki çalışmalar var. Birleşik Arap Emir-
likleri’nde hem içişleri bakanlığı hem de te-
lekomünikasyon başkanlığının ortak çalıştığı 
projede her iki tarafında da kişisel bilgilere 
kendi yetkileri dahilinde ulaşıp kontrol edebi-
liyor, güncelleyebiliyor ve ihtiyaç duyduğu bil-
gileri alıp işlem yapabildiği bir altyapı kuruldu. 

Bitcoin gibi dijital para sistemlerinde de ana 
fikri doğrudan birbiriyle ilişkisi olmayan ta-
raflar arasında varlığın transferinin güveni-
lir, sağlam, hızlı bir yolla yapılabiliyor olması. 
Önemli olan güvenilirliğin ve bu da kriptog-
rafiyle ilgili birtakım yöntemler kullanılarak 
sağlanıyor. 

Akıllı sözleşmelere tarafların uyması gereken 
birtakım sözleşme kurallarının ya da sözleş-
me şartlarının doğru uygulayıp uygulamadığı 
takip edebilir. İmzalanan kontratların bilgisa-
yar ortamında takip edildiği, eğer bir kontra-
tın maddesinde sorun varsa, bir cezai şartı 
varsa, bunun uygulanabileceği bir yaptırımın 
otomatik olarak çalıştırılabilir. Rusya’da eko-
nomi yatırım bankasının kendi vereceği kredi-
leri, verdiği kuruluşların yaptığı projeleri takip 
edebilmek için akılı kontratlar temelinde bir 
proje yapıyor.

Star of Bosphorus
Veri Merkezi

NGN Cloud
Sistem ve Veri
Depolama Çözümleri

Ağ
Çözümleri

Güvenlik
Çözümleri

Kurumsal Uygulama
Çözümleri

Virtual
Reality

Multimedya
Çözümleri

BT HizmetleriloT

Sistem entegrasyonu, veri merkezi, bulut ve
yönetilen hizmet çözümleri tek bir çatı altında. 

Şimdi şirketler uçtan uca hizmet veren yeni nesil teknoloji 
ortağı NGN ile dijital dönüşüm yolculuğunda bir adım önde.

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL

TEKNOLOJİ ORTAĞI!
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DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Yapılan son araştırmalar, gençlerin sadece 
yüzde 16’sının finansal konularda bilgili oldu-
ğunu ve bir şekilde bütçe yaptığını gösteriyor. 
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye en düşük skor-
lardan birine sahip. Dolayısıyla bu akşamüstü 
burada konuşulanların gelecek açısından çok 
önemli olduğunu, tasarruf yapmaya başlayan, 
bütçe yapmaya başlayan, sermaye piyasala-
rına ilgi duyan her bir gencin geri dönüşünün 
ekonomimize çok fazla olacağını düşünüyo-
rum. Çok fazla sözü almadan hemen başla-
tayım. Zana, paramı yönetebiliyorum projesi 
hakkında bize bilgi verebilir misin?

ZANA BORAK:
Teşekkür ederim hocam. Ben paramı yönetebi-
liyorum projesinde iki yıldır gönüllü eğitmen-
lik yapıyorum. Paramı yönetebiliyorum projesi 
de para tarafından yönetilen değil, parayı yö-
netebilen bir Türkiye hayaliyle yola çıktı. Proje 
ilk olarak 17 ilde 57 gönüllü eğitmenle başladı. 
Şu an 1511 gönüllüsüyle Türkiye’nin 81 ilinde 
finansal okuryazarlığı artırmak için çalışıyor. 
Projede temel amaç, finansal bilince sahip bir 
nesil yetiştirerek, uzun vadede de sürdürüle-
bilir ekonomiye katkı sağlamak. Projemizin 
ortakları var. Yürütme kurulunda olan, destek-
lerini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cum-

PANEL 20: YENİ NESLİN SERMAYE 
PİYASASINA BAKIŞI
15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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huriyeti Kalkınma Bakanlığı, Habitat Derneği, 
Visa Europe ve üye bankalar ve aynı zaman-
da da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
sayesinde büyüyor. Projemizde üç segment 
var. İlk olarak 2009’da başlayan, bireyler için 
finansal okuryazarlık segmenti. Daha sonra 
2014’te girişimcilerin ve KOBİ’lerin de finansal 
anlamda desteğe ihtiyacı olduğu tespit edildi 
ve girişimciler için finansal okuryazarlık seg-
menti başladı. Son olarak 2017 Ocak ayında 
da ülkemizdeki çiftçilerin finansal anlamda 
bilincini artırmak üzere çiftçiler için finansal 
okuryazarlık projesi başladı. Bu alanlarda da 
birçok gönüllü eğitmenimiz var. Projenin he-
def kitlesi 15-30 yaş arası gençler. İlk olarak 
2009’da projeye başlayınca, bu eğitim içeriği 
olarak tek bir içerik vardı. Daha sonra ihtiyaç-
lara göre yaş gruplarına göre farklı konular 
olduğu için proje üç segmente ayrıldı. Proje 
önemli çünkü Türkiye’de yüzde 70 oranında 
bir kesim finansal anlamda çok az düzeyde 
bilgiye sahip. 

Yapılan farklı bir araştırma da gençlerin yüzde 
87’si ilerideki satın almaları için birikim yap-
mıyordu. Birikim yapan yüzde 13’lük kesim de 
bu birikimlerini banka dışında, banka kuruluş-
ları dışında tutuyordu. Yine farklı bir araştır-
mada, gençlerin yüzde 97’si finansal anlamda 
kararlar alırken bu kararlar hakkında herhan-
gi bir uzmanın görüşünü almıyordu. Araştır-
maya katılanların yüzde 44’ünün de kendine 
ait bir banka hesabı yoktu. Bu banka hesabı 
olan oranların da yüzde 52’lik bir kısmı da bu 
bankalara para yatırmıyordu, hesaplarını ak-
tif bir şekilde kullanmıyordu. Proje bu şekilde 
yola çıktı. 

Buraya gelmeden önce de küçük bir anket 
çalışması yaptım, üniversiteye yeni başlayan 
öğrenciler arasında finansal kavramlar ne ka-
dar biliniyor, onlarla ilgili sadece birkaç örnek 
vereceğim. Günlük hayatta çok kullandığımız 
risk gibi, vade gibi, getiri gibi kavramlar en çok 
kullandığımız kelimeler aslında. Ama bunlarla 
ilgili bilgi düzeyi, örneğin riski hemen hemen 
herkes duymuş ankete katılanların fakat bun-
ların yüzde 64’ü risk konusunda kendini bilgili 
hissediyor. Vade konusunda bilgili hisseden-
ler olan yüzde 62, getiri konusunda da yüzde 

64’lük bir oran kendini bu konularda bilgili 
hissediyor. Farkındalık düzeyinin en yüksek 
olduğu kavram da yönetim kurulu olarak kar-
şıma çıktı. Bu da diğer çok duyulan kavramla-
ra göre biraz daha farklı oluyor.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Şimdi sözü Ergin’e vereceğim. Ergin, Hitit üni-
versitesi iktisadi idari bilimler fakültesi işlet-
me üçüncü sınıf ve Anadolu Üniversitesi ulus-
lararası ilişkiler ikinci sınıf öğrencisi. Habitat 
gönüllüsü. Ergin, senden de paramı yönetebi-
liyorum neler başardı ve neleri değiştirebildi?

ERGİN KORKMAZ:
Bizim projemizin temel içeriği gençlerin sür-
dürülebilirliğini sağlaması ve sağlam finansal 
bilinç kararları alması adına oluşturulmuş bir 
proje. Bu kapsamda da gençlere yerellerimiz-
de ve 81 ilimizde olmak üzere birikim nasıl 
yapılır, bütçe planı nasıl yapılmalı veya tasar-
ruf boyutunda neler yapabiliriz gibi konulara 
değinen eğitimler veriyoruz. Bizim projemi-
zin aslında temel içeriği, gençlerin tasarruf 
yaparak gelecek vadedeki planları hakkında 
sürdürülebilir kararlar alması. Projeye 2009 
yılında başladık, projeye başlamadan önce 
elde ettiğimiz araştırmalar sonucunda genç-
lerimizin yüzde 70’i finansal kavramlar hak-
kında ne yazık ki kendini yeterli bilgiye sahip 
görmüyordu. Aynı şekilde gençlerimizin yüzde 
97’si bir finansal karar vereceği zaman bir uz-
mana danışmıyordu ve aynı şekilde bu gençle-
rimizin yarısının yüzde 44’ünün banka hesabı 
vardı ama paralarını yatırmıyorlardı. Eğitim 
sonrasında yaptığımız yine araştırmalar so-
nucunda, gençlerimizin yüzde 30’u finansal 
kavramlar hakkında kendini yeterli hisset-
meye başladı. Gençlerimizin birikim yapma 
oranı yüzde 87’lere yükseldi ve aynı şekilde 
bütçe yapma konusunda gençlerimizin yüzde 
90’ı kendisini yeterli hissediyordu ve bu şe-
kilde projemizi günümüze değin sürdürmeye 
çalıştık. 

Aynı şekilde geleceğimiz için büyüme diyoruz, 
geleceğimiz için büyüme istiyorsak eğer, ge-
leceğimiz olan gençler diyorsak eğer tasarruf 
boyutunda ciddi yapılanmalar ve eğitimler 
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almak ve bunları yerelimizde, kendi içimizde 
uygulamamız gerek. Kolay ve herkesin an-
layacağı şekilde bir eğitim içeriğimiz var. Bu 
kapsamda da gençlere aynı şekilde eğitim içe-
riğini verip, sonrasında belli bir anketi oluş-
turup sonuçlarını anlamaya çalışıyoruz. Pro-
jelerimizin üç segmenti var, aynı şekilde tüm 
kamu ve tüzel kişiliklere de hitap ediyoruz. 
Birey için finansal okuryazarlık projemiz 2009 
yılında başladığında sadece bir segmentti. 
Sonrasında ise çiftçilere dahi denilecek kadar 
girişimciler olmak üzere projemizi üç seg-
mente ayırdık. Biliyorsunuz, yılda çiftçilerimiz 
bir kez hasat zamanında ellerine yüklü meb-
lağda bir para geçiyor. Bunları en iyi şekilde 
değerlendirdikleri müddetçe sürdürülebilir 
bir çiftçi ve kırsal kalkınmaya yönelik bir ça-
lışma gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu parayı en 
iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor, bunun için 
çiftçilere yönelik de projemiz var. Aynı şekilde 
sivil toplum boyutunda gençlerimiz bu proje-
nin eğitmeni olduklarında karar alma duygu-
su, aidiyet duygusu ve yerellerinde organize 
olma duygusunu kendi içlerine katıyorlar. Bu 
gerçekten kendimizi geliştirebilmemiz adına 
çok önemli bir proje ki bununla da sınırlı de-
ğil, aynı şekilde farklı alanlarda da projeleri-
miz mevcut. Projeyi kalkınma bakanlığımızla 
birlikte yürütmekteyiz. Kalkınma planında da 
aynı şekilde projemiz yer alıyor.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Ergin biraz bahsetti ama bu projenin en önem-
li kazanımlarından bir tanesi, gençlere bütçe 
yapmayı öğretmesi. Bunun sonucunda birikim 
yapmayı öğretmesi ve bu birikimlerini sağlıklı 
bir şekilde nasıl kullanacağını öğretmesi. Fa-
tih, Boğaziçi Üniversitesi uluslararası ilişkiler 
bölümü birinci sınıf öğrencisi. Kendisi Boğazi-
çi Üniversitesi işletme kulübü tarafından dü-
zenlenen bir yarışmada üstün bir performans 
göstererek ödüle layık görüldü. Kendisi önce 
bir bu yarışmayı bize anlatacak ve daha sonra 
neden böyle bir yarışmaya katılmak istediğin-
den bahsedecek.

FATİH KAPLAN:
Boğaziçi Üniversitesi işletme kulübünün ha-

zırladığı Investimate isimli sanal yatırım ya-
rışmasının 2017 birincisiyim. Bu yarışma bize 
üniversite öğrencilerinin kendi akranlarıyla 
nasıl bir durumda olduğunu kıyaslayabilmele-
ri, kendilerinin nerede olduğunu görebilmeleri 
ve zorlu bir ortamda birbirlerini geçmeye ça-
lışmalarını sağlıyor ve bunun asıl amacı da şu; 
öğrencilerin finansal okuryazarlığını artırmak. 
Yarışmadan önce de teknik analiz üzerine bir 
eğitimimiz oluyor. Yarışma üç aşamadan olu-
şuyor. Birinci aşaması, yarışmacıların portfol-
yosunu artırmaya çalışması. İkinci aşamada 
ise üç bini aşkın yarışmacı arasından en çok 
portfolyosunu artıran 25 kişinin yatırım rapo-
ru göndermesi isteniyor. Bu raporun gönderil-
mesinin amacı da şu aslında; bizim yatırımcı-
mız ne kadar bilinçli yatırım yapıyor. Burada 
şanslı yatırımcıyla bilinçli yatırımcıyı ayırıyor. 
Üçüncü aşamada ise raporu gönderen 25 kişi-
den 8 kişi seçilerek, bunların finans sunumları 
yapması isteniyor. Ondan sonra da jüri üyeleri 
kazananları seçiyorlar. Yarışma adına söyle-
yeceklerim bu kadar. 

Kendime gelince, sermaye piyasasına olan 
ilgim yaklaşık iki sene önce elime bir miktar 
para geçmesiyle başladı. Bir fotoğraf makine-
si almak istiyordum, onun için para biriktiri-
yordum. Bir gün durup dedim ki; bu para ne-
den böyle boş boş duruyor, değerlensin, ben 
de fotoğraf makinemi daha erken alayım. Bu-
nun üzerine İngilizce ve Türkçe bir sürü kitap 
okudum. Sonra, kendi paramı koydum. 

Biraz da hedefimden bahsedeyim. Sermaye 
piyasası özellikle likidite ihtiyacını karşılamak 
için önemli bir kaynak. Türk halkı da sermaye 
piyasasını açık söylemek gerekirse pek anla-
mıyor. Bu piyasalarda işlem yaparak katkıda 
bulunmak, borsanın gelişmesini sağlamak ve 
kazanmak istiyorum. Bir yandan profesyonel-
leşmeyi amaçlıyorum.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Fatih kendi parasıyla neler yapabileceğini 
anlattı. Duygu’dan da başkalarının parasıyla 
neler yapılabileceğini duyalım. Duygu, Nazilli 
iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bö-
lümü üçüncü sınıf öğrencisi ve ikinci sınıftan 
itibaren borsa ve sermaye piyasalarıyla ilgile-
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niyor. Neden ilgilendiğini, neler yaptığını bize 
anlatır mısın lütfen?

DUYGU ŞENGÜN:
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli iktisadi 
ve idari bilimler fakültesinde, fakülteye baş-
ladığınız andan itibaren, karşılaştığınız her 
öğrenciden, sermaye piyasası yetki belgesi, 
borsa ve buna benzer birçok kelimeyle kar-
şılaşıyorsunuz. Tabi bu okuldaki bu sermaye 
piyasası ve borsa dalgası nereden geliyor diye 
sorabilirsiniz. Fakültemizde muhasebe fi-
nansman anabilim dalı başkanı Sayın Prof. Dr. 
Yusuf Kaderli hem sermaye piyasalarını hem 
de borsayı öğrencilere empoze ederek, bize 
kendi içimizde de nasıl yatırım yapabileceği-
mizi öğretiyor. Sermaye piyasasında kariyer 
yapmak için ve ayrıca finans sektöründe de 
bir kariyer planlamak için SPK yetki belge-
si gerekli. Bu konuda da kendisi 10 yılı aşkın 
çalışmalar yapmakta. Bunun dışında, ben her 
dönem verilen, uygulamalı temel düzey ve ile-
ri düzey borsacılık eğitimlerine katıldım. Biz 
bu eğitime girdikten sonra, kendi yatırım he-
saplarımızı açtırabiliyoruz ve yatırım hesapla-
rımızda kendimize hisse senedi alabiliyoruz. 
Ben, üniversiteden mezun olduktan sonra SPK 
Lisanslama belgelerine sahip olmayı ve finans 
alanında kariyer yapmayı hedefliyorum. Almış 
olduğum borsa eğitimlerinin bazı katkılarını 
zenginleştirmek için, düzenli olarak sermaye 
piyasasına yatırım yapıyorum. Bunun da iyi bir 
finansal analist olma yolunda bana katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Sıla, Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü me-
zunu ve öncelikle bir bankada analist olarak 
çalıştıktan sonra şimdi başka bir bankada ça-
lışmaya devam ediyor. Ondan da bu alanda ka-
riyerin nasıl bir şey olduğunu ve onu bu kariye-
re iten nedenlerin neler olduğunu öğrenelim.

SILA BAŞTÜRK:
Ben 2016 senesinde Boğaziçi Üniversitesin-
den mezun olduktan sonra, ilk olarak bir İsviç-
re bankası olan Unionbankerprive’in İstanbul 
ofisinde hisse senedi analisti olarak başla-

dım. Daha sonra da iki ay önce Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankasına geçtim. Şimdi bu hikâ-
yemin nasıl başladığı kısmına gelirsek eğer; 
zaten finansla ilgiliydim. İşletme bölümünde 
zaten çok fazla seçmeli ders var. Ama burada 
da standı olan çok önemli bir kurumdan bah-
setmek istiyorum, o da CFA Society. CFA Insti-
tute’un düzenlediği bir yarışma var. Her üni-
versitenin bir takımı oluyor bu yarışmada ve 
takımlar genelde 5 öğrenciden oluşuyor. Bir 
üniversiteden akademik mentorunuz oluyor 
ve bir de iş dünyasından bir profesyonel men-
torunuz oluyor. Hem mentorlarınızın katkısıy-
la hem de sizin takım çalışmanızla beraber, 
size verilen halka açık bir şirketin araştırma 
raporunu yazıp, daha sonra da eğer araştır-
ma raporunuz ilk elemeyi geçerse gidip bunu 
sunmanız bekleniyor sizden. 2016 senesinde 
düzenlenen yarışmayı Boğaziçi Üniversite-
si olarak bizim takımımız kazandı. Ve daha 
sonra gidip Amerika’da ülkemizi temsil etme 
fırsatı yakaladık. Bugüne kadar Türkiye’nin 
daha uluslararası finallerde bir birinciliği yok 
ama umarım önümüzdeki senelerde, şu anki 
üniversite öğrencileri arasından bize bu ba-
şarıyı getirecek insanlar çıkacaktır diye dü-
şünüyorum. Bu benim kariyerimle şu açıdan 
çok bağlantılı; çünkü CFA Research Challen-
ge’deki bizim profesyonel mentorumuz olan 
Özgür Göker’in yanında ilk iş hayatıma başla-
dım. Kendisi benim ilk müdürüm oldu ve çok 
şey öğrendim ondan. Ve bir genç profesyonel 
olarak da CFA Society ile bağlantı içerisinde 
olmak size çok büyük katkılar sağlıyor. Aynı 
zamanda CFA programına da devam etmeni-
zi öneririm hesap açtıktan sonra. Siz de, eğer 
dediğim gibi bir genç profesyonelden herhan-
gi bir fikir danışmak isterseniz, her zaman 
bana sorabilirsiniz.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Peki, ülkemizde finansal piyasalarla, sermaye 
piyasalarıyla ilgilenmek bir genç için neden 
önemli olsun?

SILA BAŞTÜRK:
Bu piyasaların önümüzdeki dönemde gelişe-
ceğini düşünüyoruz, zaten benim şu an ça-
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lışmakta olduğum kurum olan Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankasının faaliyet gösterdiği 
ülkelerdeki hedeflerinden biri de o ülkelerde-
ki sermaye piyasalarının derinliğini artıracak 
projelere önayak olmak, o projelerin içerisinde 
bulunmak. O nedenle böyle gelişecek potansi-
yeli olan bir ülkede ve böyle bir sektörde yer 
almak bence kariyer açısından çok mantıklı. 

DUYGU ŞENGÜN:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin yayın-
ladığı yatırımcı raporlarını incelediğinizde, 
Türkiye’deki bireysel yatırımcı sayısının zaten 
çok az olduğunu ve yıllar itibariyle de hiç art-
madığını gözlemleyebilirsiniz. Bu yatırımcılar 
içerisinde 18 ve 34 yaş arasındaki yatırımcı 
sayısının 107 bin olduğunu, bunun içinde de 
özellikle üniversite öğrencisi olarak kabul 
edebileceğimiz 18 ve 24 grubu öğrenci sayı-
sının, 12.778 kişi olduğunu ve bununla birlik-
te toplam yatırımcı sayısının yalnızca yüzde 
1,4’üne tekabül ettiğini görebilirsiniz. Tabi 
gençlerin bu kadar ilgisizliğinin, ilgi göster-
memesinin sebebi belki finansal okuryazar-
lık olabilir, belki hocaların yeterli miktarda 
öğrencilerle iletişime geçip de bu konuyla 
ilgili yönlendirmemesi olabilir. Önemli olan 
genç yatırımcıların ilgisini çekebilmek, borsa 
ya da sermaye piyasalarıyla ilgili kurslar ve-
rerek öğrencilerin sermaye piyasalarına çe-
kilmesi gerektiğini düşünüyorum.

FATİH KAPLAN:
Bugün Türkiye’nin sermaye piyasası aslında 
yeterince gelişmediğini düşünüyorum ben. 
Bu konuda daha çok adım atmamız gerekiyor. 
Şimdi bugün baktığımızda İran’ın hane halkı 
Türkiye’nin hane halkından 10 kat daha fazla 
hisse senedi, tahvil vs. alıyor. Demek ki biz bu 
konuda yeterince ileride değiliz. Ve ayrıca şöy-
le bir sorum var, MSGA gelişen ülkeler endek-
si ocak ayından beri çok ivmeli ve yukarı bir 
eğilimde. Bu da gelişen ülkelere gelişmiş ül-
kelerden müthiş bir para akışı olduğunu gös-
teriyor. Böyle zamanlarda sermaye piyasası 
hakkında biraz daha bilinçli olsak, halk biraz 
daha şevkli olsa alımlarda vs. daha sağlam, 
daha sıkı durulabileceğini düşünüyorum. Ve 

o halk da bugün yok ama geleceğin yatırımcı-
ları, bugünün gençleridir diyorum ben, onları 
bilinçlendirmeliyiz.

ERGİN KORKMAZ:
Şimdi öncelikle bu çok geniş kapsamlı bir soru 
ama mevcut elimizde olan gençlerin bakış 
açısını değerlendirdiğimizde, sermaye piyasa-
sının gençler için gerçekten çok büyük önem 
arz ettiğini görebiliyoruz. Şimdi günümüzde 
maalesef gençlerimizin özellikle üniversite 
öğrencilerinin maalesef yüzde 90’ının SPK 
hakkında kısmi miktarda dahi bilgisi yok. İkti-
sadi idari programlarından mezun olan genç-
ler, dolaylı olsa bile finansal bilinç veya finan-
sal konularda okullarında belli başlı derslere 
tabi tutuluyor. Ama maalesef SPK hakkında 
bu lisans veya yüksek lisans sürecinde çok 
ciddi bilgilere erişemiyorlar veya bu ortamda 
erişecek bilgilere sahip olamıyorlar. Sermaye 
piyasası, gençler için çok büyük öneme sahip. 
Buradan da bir özeleştiri yapacağım ama ma-
alesef SPK konusunda gençlerimize yönelik 
çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor; gerek 
eğitim seminerleri gerek bilinçlendirme konu-
ları.

ZANA BORAK:
Ben öncelikle şunu belirteyim; bir Akdeniz 
Üniversitesi öğrencisi olarak hem ne Duygu 
kadar ne de Sıla kadar şanslı değildik biz. 
Hocalarımızın bu konuda gerçekten gönüllü 
olması lazım. Bu anlamda biz de farkındalık 
yaratmak adına elimizden geldiği kadar araş-
tırma yapmaya, kaynak taramaya çalışıyoruz. 
Buraya gelmeden önce yaptığım ankette so-
rulardan biri de gençlere şunu sordum; aşa-
ğıdaki yatırım araçlarından hangisini tercih 
edersiniz diye. Katılanların yüzde 51’i gay-
rimenkul seçeneğini işaretledi. Borsayı se-
çenlerin oranı da sadece yüzde 9’du. Bu da 
aslında ülkedeki sermaye piyasalarının, bor-
sanın bilinmemesinin temel sebebi de ülke-
deki finansal okuryazarlık seviyesinin düşük-
lüğü. Biz de Türkiye’nin 81 ilindeki gönüllüler 
olarak, paramı yönetiyorum projesi gönüllüle-
ri olarak elimizden geldiği kadar bu oranı ar-
tırmaya çalışıyoruz. Neden önemli konusunda 
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da yarın öbür gün hepimiz iş hayatına atılaca-
ğız üniversite öğrencileri olarak, eğitim verdi-
ğimiz lise öğrencileri açısından.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Çok teşekkürler. Şimdi birkaç soru alacak 
vaktimiz var. 

SORU:
Ben Adnan Menderes Üniversitesinde bir fi-
nans profesörüyüm ve yaklaşık 10 yıldan beri, 
12 yıldan beri gençlerin sermaye piyasasına 
ilgi duyması için çok ciddi çalışmalarım var. 
Ben bugün buraya bir eğitim için davet edil-
dim. . İktisadi idari bilimler kökenli bölümler-
de okuyan bir sürü öğrenci var ve işe girebi-
lecekleri en önemli alan finans sektörü. Gel 
gelelim SPK lisanslama sınavına giren toplam 
öğrenci sayısı 185 üniversiteden 1500. 1500 
öğrenci sınava giriyor. Ve bu belgenin ger-
çekten iş garantisi çok yüksek. Daha ilginizi 
çekebilecek bir şey söyleyeceğim size; 1500 
öğrencinin 700’ü tek bir üniversiteden giri-
yor, Adnan Menderes Üniversitesinden giriyor. 
Geri kalan 184 üniversiteden 800 öğrenci gi-
riyor, düşünün. Bundan dolaylı davet edildim, 
bunu nasıl yapıyorsunuz okulda diye. Bizim 
üniversite, bizim fakültemize geldiğiniz za-
man, SPK ile ilgili özel bir bilgilendirme ihti-
yacı duymazsınız. Bu belgeleri elde etmek için 
neler yapılması gerektiği, tarafımdan düzenli 
olarak öğrencilere seminer şeklinde, hiç aksa-
tılmadan veriliyor. Bir de finansal okuryazarlık 
hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye finan-
sal okuryazarlıkta alarm seviyesinde, böyle 
bir ifade kullandı Dünya Bankası. Arkasından 
3-4 yıl sonra da Standard & Poors bir araştır-
ma yaptı, yine dünya ülkeleriyle alakalı olarak. 
Türkiye son 15 ülke arasına girdi. Türkiye, so-
rulan 4 sorunun sadece birine cevap verebildi. 
. Ama bu kadar yapılan çalışmanın ardından, 
az da olsa bir yol kat edilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum finansal okuryazarlıkta. Güzel 
şeyler yapıyorsunuz ama kesinlikle finansal 
okuryazarlıkla ilgili yapılan bu şeyler, finansal 
piyasalara, sermaye piyasalarına ilgiyi birlik-
te getirmiyor. Bunun için de benim önerilerim 
sürekli var ama üniversitelerin bu işin içeri-

sine katılmasını düşünüyorum. Bakın bilimsel 
araştırmalar olmadan yol kat edebileceğini 
düşünmüyorum. Akademisyenler Türkiye’de 
finansal okuryazarlık nasıl artırılır konusunda 
tez yazdırmıyor. İnsanların piyasalara ilgi duy-
ması için önerileriniz var mı?

ERGİN KORKMAZ:
Şimdi bizim zaten projemizdeki temel amaç, 
bu finansal bilinci ülkemizde gençler arasında 
artırma süreci. Bizim aslında eğitim sonun-
daki en büyük hedefimiz de bunun bir kamu 
politikası haline getirilmesi noktasında kat-
kı sağlamak. 10. Kalkınma planında finansal 
okuryazarlık projesi yer aldı. Bunun tabi kamu 
politikası haline getirilmesi çok uzun bir sü-
reç, biz bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz, bir 
uzman olduğumuzu da kesinlikle iddia etmi-
yoruz, biz aslında bir kolaylaştırıcıyız. İnşallah 
katkı sağlayacağız. 

SORU:
Bence bu sadece iktisadi idari bilimler öğ-
rencilerine değil, herkese lazım. Türkiye’de 
okuyan bütün üniversite öğrencilerinin birin-
ci sınıflarına finansal okuryazarlık neden ko-
nulmuyor mesela? Birinci sınıflarına siz Türk 
dili, tarihi ve İngilizcenin yanına zorunlu bir 
finansal okuryazarlık dersi koyarsanız, çok 
şey değişir diye düşünüyorum. Çabalarınız 
tabi var ama bu çabalarınız finansman ge-
rektiriyor, zaman gerektiriyor. Tıpçılar dâhil 
bütün bölümlerin birinci sınıflarına finansal 
okuryazarlık dersini koyduğunuz zaman, sizin 
çalışmalarınıza inanılmaz katkı sağlayacağını 
göreceksiniz.

DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN:
Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum 
ama ben de kapatmadan önce hocama şöyle 
diyeyim; Türkiye’de fikir verene görev düşer, o 
zaman hocam sizden kısa bir online ders bek-
liyoruz. Siz verin o dersi. O dersi hazırlayın, biz 
de öğrencilerimize birer saat o dersi izlettire-
lim. Benim düşüncem; finansal okuryazarlığın 
artık ilkokul müfredatına bile girmesi gerekti-
ği. Bütün katılımcılara ve dinleyicilere çok te-
şekkür ediyoruz. 
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DR. BERRA DOĞANER:

Sermaye piyasalarının kaynak yaratma fonksi-

yonu üzerinde konuşacağız; sermaye piyasa-

larının ekonomiye en büyük katkısı bu. İkincil 

piyasadaki alışverişlerin de tabii dolaylı katkı-

sı var ama sermaye piyasalarında var olmanın 

ana sebebi, reel sektöre kaynak yaratabilmek. 

Mehmet Fatih Bey; öncelikle şirketinizle ilgili 

bilgi vermenizi rica edeceğim. Çünkü şirketle-

rin ne yaptığını tam olarak anlarsak, sermaye 

piyasalarından nasıl faydalandıklarını da daha 

iyi anlarız diye düşünüyorum. Biraz şirketini-

zin faaliyetlerini tanıyalım.

MEHMET FATİH KAZDAL:
Derindere Filo Kiralama Hizmetleri, yakla-
şık 20 yıllık tecrübeye sahip bir şirket. Hatta 
Türkiye’de bu alanda ilk faaliyet gösteren fir-
malardan bir tanesiyiz. Hem kurumsal hem 
bireysel alanda uzun dönemli araç kiralama 
hizmeti veriyoruz. Şu anda 37 bin araçlık bir 
filo yönetmekteyiz. Bilanço büyüklüğümüz 
ise yaklaşık 3,5 milyar TL mertebesinde. Biz 
bir aile şirketiyiz ama kurumsallaşma yolun-
da birçok adım atan bir şirketiz. Merkezinde 
araç olan; finansman, sigorta hasar yönetimi, 
yol yardımı ve ikinci el hizmetler sağlayan bir 
şirketiz. 

PANEL 21: SERMAYE PİYASASI > KAYNAK 
YARATMA

Corporate Governance and Credit Rating Services, Inc.

15 Kasım 2017

SPONSORLUĞUNDA
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DR. BERRA DOĞANER:
DRD, sizin de ifade ettiğiniz gibi, sermaye piya-
salarında önemli bir oyuncu ve tahvil ihraççısı. 
Siz aktif bir ihraççı olarak, son yılların yükse-
len ürünü olan borçlanma araçları konusunda 
ne düşünüyorsunuz? Bu aracın size sağladığı 
avantajlar ne? Son dönemde bazı geri ödeme-
me zorlukları oldu; bu sizleri nasıl etkiledi, ya-
tırımcı güveni nasıl artar?

MEHMET FATİH KAZDAL:
Öncelikle birkaç rakam vermek istiyorum. Biz 
sermaye piyasalarına 2014 yılında girdik ve 
o tarihten bugüne kadar kısa vadeli ve uzun 
vadeli birçok ihraç gerçekleştirdik. Bu piya-
sadan yaklaşık 258 milyonluk bir kaynak 
tedarik ettik. Şu anda 127 milyon yaşayan 
tahvil ve kira sertifikamız var. İtfalarımız da 
oldu tabi bu dönemde. Bizim sektörümüz fi-
nansal kaldıracın yoğun olarak kullanıldığı bir 
hizmet alanı. Genelde araç finansmanlarımı-
zı biz yabancı kaynakla yaparız. Bankalardan 
kendi operasyon yapınıza uygun olarak bir 
borçlanma vadesi tedarik ediyorsunuz. Ama 
biz şunu biliyorduk ki biz agresif hedefleri 
olan bir firmayız, dolayısıyla büyüme pers-
pektifimizde sadece bankalarla ve biz bu işi 
götürme şansımız yok. Bunun birçok sebebi 
var; BDDK’nın çizdiği çerçeve, bankaların risk 
iştahı gibi. Bu kaynakları çeşitlendirmemiz 
gerektiğinin farkındaydık. Bu sebeple, 2014 
yılında sermaye piyasasında ilk ihracımızı 
gerçekleştirdik. 

Bunun bize sağladığı en büyük avantaj; ban-
ka limitlerinize dokunmaksızın bir fon teda-
riki imkânınız olması. İkincisi de teminatsız 
bir yapısı olması. Ama tabi bu alana girerken 
zamanlama çok önemli, altyapı çok önemli. 
Altyapı kısa sürede yaratılmıyor. Biz bir aile 
şirketiyiz, herhangi bir yabancı hissedarımız 
yok. 2014 yılından önce sermaye piyasasıyla 
ilgili bir faaliyetimiz olmamasına rağmen, her 
çeyrekte bağımsız denetim geçiren, iki tane 
reyting şirketinden reyting alan, belki de şu 
an için bizim için lüks sayılabilecek kurumsal 
web sitemizin yanında bir de yatırımcı ilişkile-
ri web sitesi kurmuş bir şirketiz. 

Sorunuzun ikinci kısmına gelince; maalesef 

bazı şirketlerin itfalarında sorunlar yaşandı. 
Bunun temel sebebi; ihraçların hızlı olduğu 
dönemde kredi kalitelerine karar vericiler ta-
rafından çok fazla bakılmamış olması. Piyasa-
da her ihraç kolaylıkla sonuçlanıyordu. Benim 
bu konuda hem dileğim hem de tavsiyem, önü-
müzdeki dönemde her kredinin aynı sepete 
konmaması. Kurumsal yönetimi güçlü, nakit 
akışı düzenli firmaların ihraçlarının önünün 
kapanmaması hem firmam adına hem Türki-
ye’de sermaye piyasalarının gelişmesi adına 
temennimdir.

DR. BERRA DOĞANER:
Yanılmıyorsam, halka açık şirketler yatırım-
cı ilişkileri yöneticisi çalıştırmak zorundalar. 
Aynı şekilde yatırımcı ilişkilerine dönük web 
siteleri özel içerikli olmak zorunda; ama borç-
lanma senetlerinde böyle bir zorunluluk yok. 
Siz bunu gönüllü olarak yapmışsınız ve çok 
güzel olmuş. Belki ileride borçlanma araçları 
tebliği bir kez daha değişirse, borçlanıcıların 
da bunları web sitelerine koymalarında fayda 
olabilir diye bir sonuç da çıkmış oldu burada.

MEHMET FATİH KAZDAL:
Açıkçası ben iki şeyin çok faydasını gördüm 
bu süreçte. Birincisi, şu an için lüks gözüke-
bilir ama biz iki tane derecelendirme şirke-
tinden hem küresel ölçekte hem yerel para 
cinsinden kredi notu alıyoruz. İkincisi, şeffaf-
lık. Yatırımcı sayfası, yatırımcıya kendinizi iyi 
anlatma anlamında bunun bir örneğiydi.

DR. BERRA DOĞANER:
Gülnur Hanımla devam edelim. Önce yine aynı 
şekilde şirketinizi tanıtmanızı rica edeyim, 
sonra sorumu sorayım.

GÜLNUR ANLAŞ:
Logo 1984 yılında kuruldu ve 30 yılı aşkın sü-
redir işletmelerin verimlilik ve kârlılığını ar-
tırmaya yönelik kurumsal uygulama yazılımı 
geliştiriyor. Faaliyetlerimizi Türkiye, Romanya, 
Hindistan ve Almanya’da binden fazla çalışan 
ve 800’ün üzerinde iş ortağıyla sürdürüyoruz. 
Bugüne kadar 200 binin üstündeki firmanın 
verimlilik ve büyüme hikâyelerine katkıda bu-
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lunmaya çalıştık. Bugün de 90 binin üzerinde 
aktif müşteri sayımızla en büyük yerli yazılım 
şirketiyiz ve pazarımızda ise ikinci büyük şir-
ketiz. Ürünlerimize gelirsek; hem küçük öl-
çekli firmalara hem büyük kurumsal firmalara 
hitap eden geniş spektrumda bir ürün gamı-
mız var. Şirket olarak, yıllarca teknolojiye ya-
tırım yaptık ve şirketimizi hep güncel tutmaya 
çalıştık. Şimdi de bu teknolojik gelişimimizi 
yakın coğrafyamızdaki ülkelere taşımayı he-
defliyoruz.

DR. BERRA DOĞANER:
Siz çok eskiden beri sermaye piyasalarında 
kaynak kullanıyorsunuz, 2000 yılında halka 
açıldınız ve 17 yıldır piyasamızdasınız. Ne tür 
kazanımlar elde ettiniz ve ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?

GÜLNUR ANLAŞ:
Logo’nun büyümesindeki en büyük etken 
halka açılmada sağladığı başarı ve o sırada 
yarattığı ilk kaynak diyebiliriz. 2000 yılında; 
halka açılan ilk bilişim şirketi olan ve bura-
da yarattığı kaynakla o dönemde yabancı fir-
malara karşı, kurumsal yazılım alanında bir 
fırsat yakalayan Logo, bu fonlarını büyük öl-
çüde şirketin bünyesinde tutarak büyümesini 
sürdürdü. Marka bilinirliğinin perçinlenmesi, 
bu dönemde hem müşteri sayısını hem iş or-
taklarının sayısını artırdı. Yani özetle başta 
yaratılan kaynak, çok önemli bir kaynaktı ve 
halka açılma sayesinde şirket büyüme imkân-
larını bu şekilde güçlendirdi. Bu süreçte Tür-
kiye’de ve dünyada yaşanan finansal krizler-
den önemli bir yara almadan çıkabildi. Halka 
açıldığından sonraki ilk 4 yıllık sürece baktı-
ğımızda, bileşik büyüme oranı yüzde 43’lere 
ulaşmış Logo’nun. 16 yıllık perspektife baktı-
ğımızda da çok istikrarlı bir büyüme gösteri-
yor; yüzde 23. Bu kadar inişli çıkışlı dönemler 
yaşadığımız bir ortamda bunu sağlayabilmek, 
bu kaynağın iyi kullanılmasının sonucu. Ayrı-
ca şirket kaynak yaratımını inorganik büyüme 
için de kullandı. Bu son 2011-2016 dönemine 
baktığımızda, Türkiye’de 7 tane şirket satın al-
dık. Bu şirketleri herhangi bir çalışandan fera-
gat etmeksizin, verimliliklerini artırarak şirket 

bünyemize kattık. 2016 yılında bir de Roman-
ya’da büyük bir yazılım şirketi aldık. Şimdi 
onun entegrasyonuyla faaliyetlerimizi sürdü-
rüyoruz. 2010-2016 dönemine baktığımızda, 
şirketin yıllık büyüme ortalama büyüme oranı 
yüzde 43. Faaliyet kârlılığındaki artışsa yüzde 
61. Gerçekten hakkını verdik diye düşünüyo-
rum Logo camiası olarak. Camia demek isti-
yorum çünkü çok büyük bir ekosistem aslın-
da, son kullanıcılarımızdan iş ortaklarımız ve 
kendi çalışanlarımızla çok geniş bir topluluk. 

Zorluklara da kısaca değinirsek; halka açık-
lık çok önemli bir sorumluluğu da beriberin-
de getiriyor. Yatırımcılara karşı sürekli he-
sap verir olmak bizi geliştiren bir şey. Halka 
açıklanmamış bilgilerin korunması ve doğru 
bilgiyi hissedarlara zamanında paylaşmak 
çok önemli hususlar. Finansal verilerin şeffaf 
paylaşımı, şirket organlarının düzenli işleyişi, 
yönetim kurulunun toplanması, komitelerin 
toplanması. Bunlar SPK çerçevesinde de de-
netlendiği için, şirket hem bunları içselleştir-
diğinde bunlardan çok daha yüksek değerler 
çıkarıyor. Bu zorunluluklar şirketi büyütüyor. 
Bununla birlikte bir mali külfeti de var tabi. 
Halka açılmadan dahi bağımsız denetim sü-
reçlerini düzgün yapmak, kurumsal yönetimi 
içselleştirmek, bu anlamda belki reyting ku-
ruluşlarından destek almak lazım. Çünkü bazı 
konuları yaptığınızı zannediyorsunuz ama 
gerçekten küresel ölçüde yapıp yapmadığınız 
önemli. 

Biz bu amaçla 2009 yılında Borsa İstanbul’un 
kurumsal yönetim endeksine katılma kararı 
aldık. Bu çerçevede de bir reyting geçirdik ve 
yüksek bir ortalamayla ilk katılımımızı yaptık. 
Her sene bunu artırmaya çalıştık. 2009’dan 
bugüne kadar da her sene çalışmalarımızda 
nelerimiz eksik ve bu konuda ne yapılabilir 
gibi hususları değerlendirdik. Dolayısıyla rey-
ting sizin bilinirliğinizi artırırken, şirkete de 
birçok şey öğretiyor. 

Aynı çerçevede, bu yıl Borsa İstanbul’un sür-
dürülebilirlik endeksine de gönüllülük esasıy-
la katıldık. Piyasa değerimizden dolayı böyle 
bir zorunluluğumuz yoktu ama başvurduk ve 
kabul edildik. 

Tüm bu aksiyonlar şirket olarak yarattığımız 



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2017

GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜME        193

değeri daha görünür kılıyor ve ileride yara-
tacağımız değer açısından da mevcut ve po-
tansiyel yatırımcıların güvenini artırıyor. Bu 
anlamda ben diğer şirketlere de bu süreçleri 
yaşamalarını tavsiye ederim. 

Son olarak, zorluklar başlığı altında hisse 
performansına değinilebilir. Örneğin, Lo-
go’nun operasyonel ve finansal başarısı her 
zaman hisse fiyatlarına yansımadı; hatta öyle 
dönemler oldu ki şirket olarak hisseleri des-
tekleme kararı aldık ve 2012-2014 yılları ara-
sında 2 milyon adet hisse satın aldık. Bu şirke-
tin yaptığı en kârlı yatırım oldu.

DR. BERRA DOĞANER:
Sermaye piyasalarından sağladığınız kayna-
ğı kullanarak yabancı rakiplere karşı dura-
bilmek, uluslararası firma satın alıp entegre 
edebilmek; bir Türk şirketi olarak çok gurur 
verici. Biz de sermaye piyasalarında bunu 
desteklediğimiz için aslında çok mutluyuz. 
Evet, Mr. Rodrigues, öncelikli olarak şirketinizi 
kısaca tanıtabilir misiniz?

GASPAR RODRIGUES:
Ben Renault Grubu finans ayağında; Orfin’de 
çalışıyorum, Orfin Renault Grubu ve Oyak Gru-
buyla çok büyük bir ortaklık içinde. Orfin 2,5 
milyar TL’lik bir değere sahip ve otomotiv sek-
töründe istikrarlı bir şekilde ilerlemekte. Ope-
rasyonlarımız, Türkiye’deki yakın dönemdeki 
talihsizliklerden etkilenmedi. 2018 beklenti-
miz ise, 3 milyara ulaşmak. Türkiye sermaye 
piyasalarında en başından beri bulunmakta-
yız. İlk tahvil ihracımız 2013 yılında 100 mil-
yon değerindeydi, şimdi ise toplam 700 milyo-
nu bulmakta.

DR. BERRA DOĞANER:
Bize tecrübelerinizden bahseder misiniz? Ba-
şarılı 2 adet ihraç gerçekleştirdiniz Temmuz 
ve Ekim aylarında; bu konudaki başarı faktör-
leriniz nelerdi?

GASPAR RODRIGUES:
2013’ten beri pazardayız. Yatırımcılarımızın 
bize, finansal verilerimiz ve yatırımcılarla ile-

tişimimizde şeffaf olmamız ve yerel derece-
lendirmemiz sayesinde güven duymakta. Pa-
zarın henüz büyümeye doymamış olması da 
büyüme potansiyeli yaratıyor. Ayrıca, politik 
riskten uzak duruyoruz. Bu yıl 2 adet başarılı 
ihracımız oldu. Şu an da uzun vadeli sabit faiz-
li ihracı düşünüyoruz.

DR. BERRA DOĞANER:
DRD’ye döncek olursak, siz de bu yıl ülkemiz-
de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk 
kurumsal kira sertifikası ihracını gerçekleş-
tirdiniz. Bu ihraç hakkındaki deneyimlerinizi 
duymak isteriz.

MEHMET FATİH KAZDAL:
Faaliyet kolumuz bu ihraca son derece uy-
gundu. Tabii Kuveyt Türk ve onun iştiraki Ku-
veyt Türk sukuk VKŞ ile yola çıkmış olmak da 
başarımızda önemli bir faktördü. Bu konuda 
altını çizmek isterim; bizim gibi şirketlerde 
alacaklar da borçlar da dövize endekslidir, 
dolayısıyla aslında dövize endeksli bir yapı 
olsa belki daha fazla ihraç da düşünebiliriz. 
Şu anki konjonktürde çok mümkün gözükmü-
yor gerçi ama umarım önümüzdeki dönemde 
sermaye piyasalarında bu dövizli işlemlerin 
de önü açılabilir.

DR. BERRA DOĞANER:
Prensip olarak Türkiye’de Türk piyasalarında 
Türk Lirası cinsinden menkul kıymetler olsun 
isteniyor; fakat açıkçası biz de piyasada da 
böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gül-
nur Hanım size ikinci sorumu yönelteyim. Siz 
bir aile şirketiydiniz; önce borsaya açıldınız 
ve yerli ortaklarınız oldu, bu bir kültür deği-
şimi. Sonra bir özel sermaye aldınız, onunla 
başka bir kültür değişimi yaşadınız. Sonra 
özel sermaye çıktı, halka açıklık oranı büyü-
dü ve bir sürü yabancı yatırımcıyla bir araya 
geldiniz. Bu büyük bir dönüşüm aslında. Siz bu 
dönüşümü nasıl başardınız, ne gibi deneyim-
leriniz var?

GÜLNUR ANLAŞ:
Aslında dönüşümü başarmamız biraz ön ha-
zırlık yapmamızdan kaynaklanıyor. Biz birçok 
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yabancı ve yerli portföy şirketleriyle toplantı 
yaptık ve hikayemizi anlattık. Bu bir birikim 
sağladı. Diğer bir unsur da zamanlama. Bizim 
önceki yıllarda sürekli hesap verebilir konu-
mumuz, bizi zamanlamada da bu sürece çok 
hızlı hazırlanmamıza vesile oldu. Biz bu süreç 
içerisinde bir de şunu fark ettik; kurumsal ya-
tırımcılar büyüme hikâyesi kadar, şirketin ku-
rumsal yönetişim ilkelerine bağlılığını da test 
ediyor. Sonuç itibariyle her dönem hesap ve-
rebilir konumda olmak, şirketin kaslarını güç-
lendiriyor. Global ölçüde performans olarak 
öne geçen halka açık firmalara baktığımızda, 
bazı ortak özellikleri var. Yüksek büyüme ve 
kârlılık sağlayan bir iş modeline sahipler. 
Uzun vadeli bir bakış açısına sahipler. İç ve 
dış kaynak finansmanını dengeli yönetiyor-
lar. Son olarak da kurumsal yönetime önem 
veriyorlar.

DR. BERRA DOĞANER:
Bu kadar yabancı varken genel kurulları na-
sıl yapıyorsunuz? Merkezi kayıt kuruluşunun, 
dünyaya da ihraç ettiğimiz, sermaye piyasa-
larımızda geliştirilmiş, tamamen yerli olan 
elektronik genel kurul uygulaması var. Bunu 
kullanıyor musunuz?

GÜLNUR ANLAŞ:
İlk çıktığı günden beri kullanıyoruz. Bu elekt-
ronik uygulama olmasaydı, dünyanın dört ta-
rafından katılım bu denli kolay olmazdı. Çok iyi 
bir sistem olduğunu düşünüyorum.

DR. BERRA DOĞANER:
Çok teşekkürler. Mr. Rodrigues, borçlanma 
araçları üzerinde otoritelerin etkisi nedir, ya-
sal sınırlamalar var mı ihraçların önünde?

GASPAR RODRIGUES:
İlk olarak, finansal kurumlar için limitin azal-
tılması bizim için kötü bir haber. Diğer taraf-
tan bu sınırlamalar aynı zamanda fırsata 
dönüşebilir. Örneğin ABS gibi başka enstrü-
manlar geliştirilmesini sağlayabilir.

SORU:
Sorumu Gülnur Hanıma yöneltmek istiyorum. 
Başarınızın arkasında kurumsal yönetimi bu 
kadar içselleştirmiş olmanızın etkisi ne kadar 
oldu?

GÜLNUR ANLAŞ:
Kurumsal yönetim aslında ilk günlerden iti-
baren çok içselleştirilmiş. Şirket halka açıl-
madan önce bile düzenli yönetim kurullarının 
yapılması, bunların raporlanması, faaliyet 
raporlarının çıkarılması; yani yapılması gere-
kenden hep bir adım ötede işler yapmak sa-
yesinde gelmiş başarı. Tüm başarılarımızı ku-
rumsal yönetişimin şirkete getirdiği disiplinin 
nihai sonucu olarak görüyorum.

SORU:
Türkiye’de niye borsa üzerinden devralma 
yaşanmıyor. Niye halka arz oranları bu kadar 
düşük? Yatırımcının borsaya teveccühünün 
azalmasının sebeplerinden biri bu olabilir mi?

DR. BERRA DOĞANER:
Türkiye’de şirketler çok zor halka açılıyor; 
çünkü halka açılma kültürü yok. O yüzden, 
halka açılırken bile esas sözleşmelere madde 
koyuyorlar, imtiyazlar var. Dolayısıyla borsa-
dan hisse toplayarak yönetime gelinemeyece-
ği için devralma olmuyor. Olmayınca da yanlış 
fiyatlamalar olabiliyor. Hisse senetleri olması 
gereken değerin altında seyredebiliyor. Hâl-
buki ele geçirme işlemleri yaşanabiliyor olsa 
ve bu imtiyazlılar olmasa, hisse senedi fiyat-
ları değerinin altında durmaz.

SORU:
Hem diyoruz ki sermaye piyasalarını özendi-
relim ve borsaya derinlik gelsin, hem de fir-
maların el değiştirmesine izin vermiyoruz. Bu 
düzenlemeleri yapmıyoruz. Bence bunlar için 
ayrı bir borsa oluşturmak, kotasyon oluştur-
makta fayda var.

SORU:
Ben sukuk kira sertifikasıyla alakalı bir şey 
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soracağım Fatih Kazdal’a. Kira oranlarını nasıl 
belirlediniz ve elinizdeki diğer ihraç ettiğiniz 
tahvillere kıyasla baktığınızda, maliyet nokta-
sında sukuk kira sertifikasının bir avantajı var 
mı?

MEHMET FATİH KAZDAL:
Bizim her ay eşit miktarda kira üreten bir 
yapımız var. Finans prensiplerine baktığınız-
da, işletme için nakit açığı bir problem oldu-
ğu gibi, nakit fazlası da problemdir. Aslında 
bizim piyasada tercihimiz daha uzun vadeli 
enstrümanlar. Ama maalesef piyasadaki ge-
nel beklenti, en fazla üç ayda bir itfa olan ens-
trümanlar. Bizim beklentilerimiz daha farklı 
piyasadan. Biz kendimizi buna adapte etmeye 
çalışıyoruz ama piyasanın da ihraççıların ihti-
yaçları neyse, kendilerini ona adapte etmele-
rinde fayda var.

SORU:
Özel sektör tahvillerinin ikincil piyasasının 
arzu edildiği kadar gelişememesi, gelecekte 
nasıl bir olumsuzluk yaratıyor?

DR. BERRA DOĞANER:
Biz bu konuda Borsa İstanbul’la şöyle bir nok-
taya geldik. Likidite eksikliğinin sebebi; özel 
sektör tahvilleri alanların, bunları vade so-
nuna kadar tutmayı tercih etmesi. Arada li-
kide etmek istemiyorlar. Likide etme ihtiyacı, 
şirketle ilgili bir reyting değişikliği olursa ve 
riskin arttığını görürlerse çıkıyor. O tür du-
rumlarda da alıcı olmuyor.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Türkiye’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yetkilendirilmiş ilk yerel derecelendirme kuruluşudur. 

SAHA’nın sunduğı hizmetler arasında; Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, Kredi Derecelendirmesi, Bireysel 
Emeklilik ve Yatırım Fonları Derecelendirmesi ve Portföy Yönetim Şirketleri Operasyonel Due Diligence Ra-
porlaması ilk dört ana hizmeti teşkil etmektedir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne (XKURY) girmeyi hak etmiş BIST’e kote firmaların büyük bir çoğunluğu ile bir-
likte halka açık olmayan BIST dışı firmalar SAHA tarafından derecelendirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
tarafından “Kredi Derecelendirme” faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ilk yerel kuruluşlardan biri olan 
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 2007 yılından bu yana bu faaliyetini sürdürmek-
tedir. SAHA, 2015 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından kollektif yatırım kuruluşlarını notlan-
dırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacak kuruluşlar listesine alınmış ve Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonlarını 
derecelendirmektedir. SAHA aynı zamanda yeni düzenlemelerle emeklilik şirketleri fonlarını belirli düzeylerde farklı 
portföy yönetim şirketlerine paylaştımak durumunda olan emeklilik şirketleri için Portföy Yönetim kurumları hakkında 
Operational Due Diligence hizmeti de sunmaktadır. 

SAHA aynı zamanda dünya üzerindeki 150 ülkenin Kurumsal Yönetim alt yapılarını ve uygulamalarını mukayese 
eden Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’ni yayınlamakta ve IOSCO’nun (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komis-
yonu) davranış kurallarını aynen benimsemiş olup uygulamaktadır.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Vali Konağı Cad., Hacı Mansur Sok.

Konak Apt. 3/1, Nişantaşı, Şişli, İstanbul
Tel: (0212) 291 97 91
Fax: (0212) 291 9792
info@saharating.com
www.saharating.com
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AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Sermaye piyasaları konferansında, tahkimin 
rolü ne, niye acaba tahkime ihtiyaç duyuyoruz?

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
ISTAC özellikle İstanbul finans merkezi çer-
çevesinde kanunla kurulan bir uyuşmazlık 
çözüm yolu. ISTAC genel kurulunda Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği temsil ediliyor. Do-
layısıyla İstanbul Tahkim Merkezi, finans mer-
kezi bünyesinde kurulmuş ve ticari uyuşmaz-
lıkların, finansa ilişkin uyuşmazlıkların, daha 
teknik kişiler tarafından çözülmesine olanak 

sağlayan ve tahkim müessesesiyle finans 

merkezini birleştiren bir kurum. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
ISTAC çok önemli bir boşluk doldurdu. Ne ya-

zık ki ihtilaflar hayatın bir parçası. Gazetelerde 

şirketlerin yatırım yapmasıyla ilgili haberleri 

okuyoruz. İşlemler yapıldıktan sonra bazen 

aşk hikâyesi yaşanır, bazen güllerin savaşı ya-

şanır. Ercüment Hocam, belki bu ülkedeki en 

tecrübelilerden birisiniz. Hem bilimsel anlam-

da hem uygulama anlamında, nelerle karşıla-

şıyorsunuz? 

PANEL 22: MAHKEME DIŞI UYUŞMAZLIK 
ÇÖZÜMÜ, SERMAYE PİYASALARI VE 
YATIRIMCININ KORUNMASI
15 Kasım 2017
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PROF. DR. H. ERCÜMENT ERDEM:
Öğleden sonra ilk oturumda birleşme ve dev-
ralmalar konusu gündeme geldiğinde, belki de 
dokunulmayan tek konu, hukuk. Peki bu kadar 
işlem oluyor da bunlardan hiç mi uyuşmazlık 
çıkmıyor veya ne uyuşmazlık çıkıyor, çıktığın-
da bunlar nasıl çözülüyor? 

Birleşme ve devralmalarda sayısal artış, uyuş-
mazlıklarda da sayısal bir artış getiriyor. Bir-
leşme ve devralmalar, sahip oldukları nitelik 
itibariyle çoğu kez özel ve teknik bir bilgiyi ge-
rektiriyor. Onun için biz hem hisse satım söz-
leşmelerinde hem ortaklar sözleşmelerinde 
hem de bu paket sözleşmeleri tamamlayan di-
ğer sözleşmelerde tahkim yolunu öneriyoruz. 
Bunun çeşitli sebepleri var. Ben tahkimin çok 
daha kısa zamanda, çok daha verimli ve çok 
daha hakkaniyete uygun çözümler yarattığına 
inanıyorum. Çünkü konu hakkındaki bilgisine, 
görgüsüne, deneyimine, yabancı dil bilgisine 
güvendiğiniz bir hakemi seçiyorsunuz. Bu di-
ğer taraf için de geçerli. Böylece uyuşmazlığı-
nız haklı olup olmamanızı bir tarafa bırakarak 
bir kere ehil ellerde çözümleniyor. Mahkeme-
lere gitseniz aynı şekilde ehil ellerde çözül-
meyecek demek istemiyorum ama benim son 
10 yıl içinde gerek hakem gerek avukat olarak 
karşıma gelen birleşme ve devralmalardan 
doğan uyuşmazlıklar fevkalade girift hale gel-
di. Bunları yerel mahkemeler önünde anlat-
manız, hele uluslararası bir işlemde zor. Tah-
kim derdinizi sizi dinleme yetkinliğinde olan 
insanlara anlatmanız açısından önemli. 

Tahkim şartlarını sözleşmelerde hep gece 
yarısı şartları olarak adlandırıyoruz. Bütün 
sözleşme biter, taraflar her konuda anlaşır-
lar, iş tahkim şartına gelir. ICC mi, UNCITRAL 
mı, LCIA mı olsun, Cenevre’ye mi gidelim, New 
York’a mı gidelim, İstanbul’da mı kalalım, kaç 
hakem olsun derken; kimi zaman herkesin 
gönlü olsun diye ortaya benim patolojik diye 
adlandırdığım şeyler de çıkar: Hem mahke-
meler olsun hem tahkime gidelim, kim neye 
isterse ona gitsin. Sonra gerçekten uyuşmaz-
lık doğduğunda büyük sorunlar ortaya çıkar. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Tolga Hocama dönmek istiyorum. Aynen ifa 

güçlüğü konusunda neler yaşadınız, siz bir de 
şu anda profesörlük tezinizde benzer konu-
larda yazıyorsunuz, bilimsel anlamda ne dü-
şünüyorsunuz? 

DOÇ. DR. TOLGA AYOĞLU:
Bugün itibariyle ticaret hukukundaki yerleşik 
uygulama, hissedarlar sözleşmesi ve pay sa-
tım sözleşmeleri bakımından tahkimi doğal 
bir uyuşmazlık çözüm metodu olarak benim-
seme noktasında. Çok teknik hükümler içeren 
sözleşmelerde devlet yargısı yerine uzman 
hakemler eliyle daha doğru sonuca daha kısa 
sürede ulaşmak, artık olağan bir pratik haline 
geldi. 

Burada da en temel tartışmalardan bir tane-
sini, özellikle bu opsiyon haklarının söz konu-
su olduğu noktalarda aynen ifaya hükmedilip 
hükmedilemeyeceği tartışması oluşturuyor. 
Sözleşmelerde birtakım hisse alım ya da sa-
tım opsiyonlarının taraflara tanınması söz 
konusu. Tag along, drag along gibi, bir tarafın 
hisselerini satma noktasında harekete geçtiği 
hallerde diğer tarafı da sürükleyebileceği, ya 
da diğer ortağın hisselerini satmak yönünde 
hareket eden ortağa yapışarak hisselerini sa-
tabileceği birtakım opsiyonlar sözleşmelerde 
kurgulanıyor ya da alım opsiyonu, satım opsi-
yonu gibi, tek taraflı irade beyanıyla taraflar-
dan bir tanesine diğer tarafın hisselerini satın 
alma hakkı tanınması veyahut bir tarafa yine 
tek taraflı irade beyanıyla hisselerini diğer ta-
rafa satma hakkı tanınması gibi. 

Acaba burada aynen ifayı nasıl sağlayabiliriz? 
Neticede hissedarlar sözleşmesi ihlal edildiği 
zaman ihlale maruz kalan tarafın tazminat is-
teyebileceği konusunda herhangi bir tartışma 
yok ama aynen ifayı, yani borcun yerine geti-
rilmesini acaba ihlale maruz kalan taraf talep 
edebilir mi? En önemli mesele aynen ifa ta-
lebine opsiyonun öngörüldüğü sözleşmeye 
uygulanan hukuk sisteminin imkân tanıyıp 
tanımadığı meselesi. Bu nedenle sözleşme-
ye uygulanmak üzere tespit edilen taraflarca 
seçilen hukuk sistemi büyük önem arz ediyor. 
Eğer, bir yapma borcu söz konusu ise, opsi-
yon sözleşmelerinde yenilik doğuran hakkın 
kullanılması ve bunun karşılığında da yapıl-
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ması gereken bir edim var. Acaba bu yapma 
borcu ifa edilmezse, aynen ifa talep edilebilir 
mi sorusunun yanıtı, esasında sözleşmeye uy-
gulanacak hukuk sisteminin hangi sistem ol-
duğu meselesinde saklı. Örneğin Türk-İsviçre 
hukukunda aynen ifa talebini yapma borçla-
rı içinde ileri sürebilmeniz mümkün. Fakat 
acaba esasa uygulanacak, yani taraflarca 
seçilen hukuk sistemi, hakem mahkemesinin 
aynen ifa kararı vermesine imkân sağlasa 
dahi bu aynen ifayı nasıl fiilen gerçekleşti-
receğiz? Taraf hisseleri vermiyorsa, tarafın 
bu sözleşmeden doğan yükümlülüğe uyması-
nı nasıl sağlayacağız? Bu noktada sözleşme 
daha yapılırken mutlaka belli mekanizmala-
rın kurgulanması ve opsiyonların çalışır hale 
getirilmesi gerekiyor. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Daha düğün yapılırken, yani kapanış veya mü-
zakere aşamasında cezai şart gündeme gel-
diğinde, özellikle kültürel olarak Türkiye’de, 
“sen bana güvenmiyorsan hiç iş yapmaya-
lım”a dönüşen bir müzakereye doğru gidiyor. 
Sizin tecrübeniz nedir?

PROF. DR. H. ERCÜMENT ERDEM:
Her sözleşmede olduğu gibi bir hisse devir 
sözleşmesinde veya ortaklar sözleşmesinde 
de kültürel etkilerin önüne geçmek mümkün 
değil, onun için bunu mutlaka dikkate almak 
lazım. 

Tahkim şartları gerek ortaklar sözleşmesinde 
gerek hisse devir sözleşmelerinde tek tip de-
ğil. Tarafların çok uzun süre müzakere ettik-
leri büyük masraf ettikleri sözleşmelerin bir 
anda uyuşmazlık doğurması ve hakemlerin 
önüne gitmeleri, her zaman tercih ettikleri bir 
yöntem de değil. Onun için tahkim şartlarına 
çoğunlukla bazı ön mekanizmalar konuluyor. 
Bunlara çok basamaklı tahkimler diyoruz. Ör-
nek, önce taraflar kendi aralarında gelsinler 
görüşsünler, bu görüşmelerden bir şey çık-
mazsa işte o zaman çeşitli olasılıklar başlıyor. 

Bizim açımızdan iyi bir tahkim şartı yazar-
ken dikkat edeceğimiz nokta, ön görüşme 
aşaması acaba zorunlu mu yoksa ihtiyari mi 
olmalıdır sorusuna cevap vermek? Çünkü 

bunu zorunlu bir aşama olarak öngörürseniz, 
bu aşamayı tamamlamadan tahkime gittiği-
nizde bu tahkim için bir ön koşul olduğundan, 
hakemler sizin talebinizi bekletici mesele ya-
pacaklar ve önce arabulucuyla işi çözmenizi 
isteyecekler. İhtiyari bir yöntem yapacaksanız, 
o zaman bu aşamayı atlayıp doğrudan tahki-
me de gitmeniz mümkün. Onun için bu çok ba-
samaklı tahkim şartları, en çok sorun yaratan 
şartlardır.

SORU:
Ben şu an somut bir uyuşmazlıktan bahset-
mek istiyorum. Bir aracı kuruluş ile bir şirke-
tin yapmış olduğu tezgah üstü swap işlemi var 
ve işlem sonucunda şirket milyonlarca dolar 
zarara uğruyor. Bu aracı şirketin sermaye pi-
yasası kurulundan yetki belgesi yok. 

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
Aslında tahkime başvurmaları için tarafların 
bir tahkim anlaşmasının olması gerekir. Fakat 
özellikle ISTAC bünyesinde son bir yılda di-
van olarak ilginç bir tecrübe yaşadık. ISTAC’ın 
kuruluşundan önce yapılmış sözleşmelerde, 
ISTAC kurulduktan sonra uyuşmazlıklar çıktı 
ve davacılar davalarını ISTAC’ta açtılar. Divan-
ların beklentisi tahkim itirazında bulunulması 
ve olayın ISTAC’ta çözülmemesi yönündeydi. 
Fakat tam tersi oldu ve tahkim anlaşması ol-
mamasına rağmen, karşı dava açan davalıy-
la bile karşılaştık. Şu anda ISTAC’ta görülen 
davaların bir kısmı yapılmış tahkim anlaş-
malarından ziyade davacının ISTAC nezdinde 
tahkim başlatılıp da davalının tahkime iştirak 
etmesiyle gerçekleşti. 

Milletlerarası Tahkim Kanununun 4. maddesi 
de buna müsait. Taraflar arasında yazılı bir 
tahkim anlaşması olmasa bile, davacının tah-
kim davası başlatmasına davalı itiraz etmez 
ise tahkim davası devam edebilir. Ben bunu 
öneriyorum, ISTAC tahkim kayıtlarınız, tahkim 
anlaşmalarınız olmasa bile başlatın. 

PROF. DR. H. ERCÜMENT ERDEM:
Benim de başımdan geçen bir olay var. Somut 
bir olayda şöyle oldu; taraflar tahkime gitmek 
konusunda anlaşmışlar, tahkim iradesi var. 
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Ama ISTAC tahkimine gitme konusunda irade-
leri yok. Ama bir araya geldiler, ISTAC tahki-
mine başvuruldu ve 7 ay gibi bence rekor bir 
sürede tahkim sonuçlandı. Birincisi çok az 
maliyetle sonuçlandı, ikincisi çok kısa süre-
de sonuçlandı, üçüncüsü kaybeden taraf bile 
mutlu oldu, çünkü verilen kararın kendileri-
ni tatmin ettiğini gördüler. Yani bu hepimizin 
peşinde koştuğumuz adalet dağıtma fonksi-
yonu açısından da önemli bir görevi yerine 
getirmiş oldu.

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Çok teşekkürler hocam. Nur Hanım, tahkimin 
biraz dışında, belki free arbitration diye bazen 
karşılaştığımız arabuluculuğu çok basit haliy-
le bize biraz anlatırsanız sevinirim.

AV. NUR ÖZDEN:
Arabuluculuk beşinci yılına giriyor ülkemizde. 
Sistematik tekniklerle, uyuşmazlık taraflarını 
müzakere ederek, kendi cevaplarını bulacak-
ları şekilde masada tutup, kendileri bir çözüm 
bulamadıkları zaman çözüm önerisi de getire-
bilen tarafsız, eğitimli bir müzakereci, bir ko-
laylaştırıcı arabulucu. 

Arabuluculukta çözüm süreleri tahkimden 
çok daha kısa. Taraflar yine uzmanlık alanına 
güvendikleri arabulucularla uyuşmazlıklarını 
çözmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki sene temel 
arabuluculuk eğitiminin üzerine muhtemelen 
ticaret, iş, aile gibi konularda başlayacak şe-
kilde, sonrasında fikri sınai mülkiyet, bilişim 
hukuku da peşinden gelecek şekilde uzman 
arabulucular yetiştirilecek. Uyuşmazlığın ta-
rafları arabulucularını kendileri seçebiliyorlar. 
Bu ihtiyari bir sistem ve arabulucu önündeki 
görüşmeler çok daha kısa sürede sonuçlanı-
yor. Şu anda 20.000 küsur arabuluculuk ör-
neği var, uygulamada gördüğümüz ortalama 
süre birkaç gün. Maliyeti başka bir çözüm yo-
luyla kıyaslanmayacak seviyede.

ISTAC’ın içinde de bildiğim kadarıyla bir ara-
buluculuk yapısı var. Ayrıca dünyada en yeni 
trend, “medart” dediğimiz, mediation-arbit-
ration (arabuluculuk-tahkim) formatı. Ama 
bunun, en başta tarafları bilgilendirerek buna 
uygun bir anlaşma imzalanması ile mümkün. 

Şöyle oluyor; taraflar arabulucuyu seçiyorlar, 
arabulucu konusunda uzman değerlendirici 
arabuluculuk da yapabilen, yani tahkime biraz 
daha yaklaşabilen bir kişi ve bir başlangıç an-
laşması yapılıyor. Önce kendi inisiyatifimizle 
çözebileceğimiz konuları çözelim, çözemedi-
ğimiz kısımları bize o zamana kadar arabu-
lucu olarak dinleyen kişi, ondan sonra hakem 
olarak çözsün deniliyor. Bu son zamanlarda 
Avrupa’da ve Amerika’da en çok kullanılan 
hibrit sistemlerden bir tanesi. Dolayısıyla ara-
buluculukla tahkim bence rakip değil, aynı 
ailenin iki ferdi; tahkim biraz daha yargılama 
usulü, arabuluculuğa göre. Arabuluculuk ise 
tam mahkeme dışı bir süreç.

İhtiyari arabuluculuk genel olarak geçerli 
ülkemizde. İşe iade ve işçilik alacakları ko-
nusunda dava şartı halinde arabuluculuk 
zorunlu, ama onun dışındaki kalan bütün 
alanlar kamu düzeni sınırı içinde, kişilerin 
serbestçe tasarruf edebileceği alanlar. Me-
sela boşanma konusunda, bir şirket genel 
kurulu kararının iptali için, velayet için, bir 
taşınmaz mülkiyeti nakletmek için arabulu-
culuk anlaşması yapamayız. Bunlarda hâkim 
kararı gerekir geçerli olabilmesi için. Ama bu-
nun dışındaki konularda taraflar kendilerinin 
sulh kabul ve feragatle sonlandırabilecekleri 
uyuşmazlıklarda esas olarak, bir anlaşmaya 
vardıklarında bu anlaşma, sulh hukuk mahke-
mesinden bir icra edilebilirlik şerhi aldığında 
ilam niteliğinde belge oluyor. Ama iki tarafın 
da avukatları da varken, yani taraflar, avukat-
ları ve arabulucu tarafından imzalanıyorsa, 
ilam niteliğinde belge, yani icra edilebilirlik 
şerhi almaya gerek yok. Tabi iptali için iradeyi 
sakatlayan sebeplerden dolayı aleyhine dava 
açılabilir, uyuşmazlığın çözümüyle ilgili kıs-
mın borçlar hukukundaki edimin koşullarına 
uygun yazılmış olması gerekir. Ama bunun dı-
şında gayet kuvvetli, icra edilebilir nitelikte ve 
harcı çok ucuz. 40-50 lira gibi gerçekten son 
derece düşük bir icra edilebilirlik harcı var. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Ercüment Hocam, sizin oy kullanmayla ilgili 
borcun ifa edilip edilmemesi nedeniyle aynen 
ifayla ilgili, tahkim açısından bir tecrübeniz 
oldu mu?
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PROF. DR. H. ERCÜMENT ERDEM:
Tahkim açısından benim önümden hiç oy söz-
leşmesinin aynen ifası şeklinde bir vaka geç-
medi. Ancak hakem olarak opsiyon haklarının 
kullanılmasına ilişkin olaylar geçti. Fakat tabi 
hakem olarak bunun tenfiz ülkesinde nasıl 
tenfiz edildiğini bilmiyorum. Ama tahkimde 
hakemler, opsiyon haklarının duruma göre 
alım opsiyonu veya satım opsiyonu tanınması 
ve uygulanması yönünde karar verdi. 

DOÇ. DR. TOLGA AYOĞLU:
Hissedarlar sözleşmesi, pay sahipleri ara-
sında imzalanan, üç çeşit borcu da içerebilen 
bir sözleşme, yani yapma borcu, yapmama 
borcu, verme borcu. Hukuktaki klasik ayrımı-
mız, dare, facere, non facere. 

Opsiyon hakkını kullanan taraf, diğer tarafın 
hisselerini satın aldığı zaman karşı tarafın 
edimi, bir verme borcu niteliğindedir. Ama op-
siyonlar, uluslararası literatürde de niteliğine 
göre yapma ya da verme borcu oluşturacak 
içerikte ikiye ayrılıyorlar. Verme borcunda 
aynen ifanın mümkün olup olmadığı kara-
rında uygulanacak hukuk sistemi belirleyi-
ci olacaktır. Ancak hakem kararında verme 
borcunun aynen ifasına hükmedilse dahi, bu 
hisseler üzerindeki mülkiyetin nakli için bir-
takım işlemlerin yapılması gerekiyor. Acaba 
burada hisselerin hak sahipliğini bir taraftan 
alıp diğer tarafa verebilecek bir işlev izafe 
edilir mi, bu temel bir tartışma konusu. Gay-
rimenkul mülkiyetinin nakli bakımından satım 
vade sözleşmesi yapılıp gereğinin yerine ge-
tirilmediği durumda, yani mülkiyet nakledil-
mediğinde, mahkemenin mülkiyetin geçtiği 
yönünde karar vermesi gibi bir çözüm burada 
da söz konusu olabilir mi? Her şeyden önce 
esasa uygulanacak hukuk sistemi buna im-
kân sağlıyor mu, bakmak gerekiyor; ikincisi 
de bunun nasıl icra edilebileceği üzerine dü-
şünmek gerekiyor. 

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
Sözleşmelerde hukuk seçimi serbest, usul hu-
kuku taraflara sözleşme uygulanacak hukuku 
seçme hakkı veriyor. Aynen ifa talebine izin 
veren bir hukuku seçerek, problemi büyük 

oranda çözebilirsiniz. Dolayısıyla sözleşme 
hazırlanırken aynen ifaya izin veren bir hukuk 
olsun diyebilirsiniz. Dolayısıyla aynen ifaya 
imkân veren bir hukuk olsun, ama Türk hu-
kukunu seçemiyorum dediğiniz zaman, İsviç-
re hukukunu seçerek sorunu çözebileceğinizi 
düşünüyorum. Ama daha karmaşık sorunlar 
ortaya çıkabilir. 

Bu sorunlardan bir tanesi, aslında tahkimin 
nispiliği ilkesiyle yakından ilgili. Bazen bu 
hissedarlar sözleşmesine ya da hisse devir 
sözleşmesine taraf olan şirket, hissesi dev-
redilen şirketin hisselerini elinde bulunduran 
şirket olmuyor. A şirketi grubu var, A1, A2 var, 
A3 var, A1’in sözleşmesi A2’nin elinde tuttuğu 
A3 şirketinin hisselerinin devrine ilişkin. Söz-
leşmede A1’in üstlendiği yükümlülük A2’nin 
A3’ün hisselerini devretmek için elinden ge-
leni yapma diye ifade edilen borcu taahhüt 
ediyor. Tahkim anlaşmasının tarafı olan şir-
ket A1 ama ifayı (devri) gerçekleştirmesi ge-
reken şirket A2. A3 de aslında uyuşmazlığın 
konusu olan ve hiç adı geçmeyen bir şirket. 
Hakem böyle bir durumda sadece A1 şirketi-
ne A3 şirketinin hisselerinin devri için elinden 
geleni yapmasını emrediyorum şeklinde bir 
emir verebilir. Kararın Türkiye’de icrası ge-
rektiği zaman, prensip olarak tenfizi açısın-
dan hiçbir sorun çıkmaz, tahkime elverişlilik 
açısından da bir sorun çıkmaz, ama bizim İcra 
İflas Kanunumuzun 30. maddesi çerçevesin-
de hareket etmeniz gerekecek ki bu yardımcı 
olacak bir madde değil. Dolayısıyla bu hisse 
devirlerindeki elinde olmayan hisseyi devret-
mek, tahkimle ilgili başka problemlere neden 
oluyor. Orada belki farklı tahkim anlaşmaları, 
mesela katılmayı öngören tahkim anlaşma-
ları veya dava açıldığı zaman gerçekten tes-
lim etme borcu üzerinde doğacak şirketin de 
tahkim anlaşmasına taraf olmasını sağlayıcı 
çözümler düşünülebilir ama böyle bir şey 
yapıyorsanız uyuşmazlık kuralı, uyuşmazlık 
çözüm kuralı konusunda özellikle düşünme-
niz gerekir.

PROF. DR. H. ERCÜMENT ERDEM:
Bu iki konuya iki katkıda bulunmak istiyorum. 
Birincisi, şimdi aynen ifa tartışıyoruz. Tabi ay-
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nen ifa hakem gözüyle baktığımızda aynen 
ifaya karar verebilmemiz için bizden tam ola-
rak ne isteniyor, ona da bakmamız lazım. Yani 
burada hem aynen ifaya karar ver hem pay 
defterinin tesciline karar ver gibi bir talepte 
bulunuyorsak; hakemlerin işi biraz daha kolay 
ve hakem kararlarının genellikle tenfize de 
karar gerektirmeksizin uygulandığını dikkate 
aldığımızda, daha kolay bir aynen ifa yöntemi 
olması mümkün. Onun için avukatlara taleple-
rini formüle ederken büyük rol düşüyor. 

Birleşme ve devralma sözleşmeleri uzun za-
man müzakere edilir, son anda alıcı der ki 
tamam ben alıyorum ama alacağım şirket bu 
amaçla kuracağım bir şirket olacak. Bu du-
rumda, son anda sözleşmelerdeki taraflar de-
ğişir. Alıcı bir anda genellikle vergi açısından 
alıcıya daha kolaylık sağlayan bir ülkede kuru-
lan özel amaçlı şirket olur. Uyuşmazlık doğar. 
İçinde tahkim şartını bulunduran hisse satım 
sözleşmesinde özel amaçlı şirket taraftır, ama 
özel amaçlı şirketin hiçbir şeyi yoktur. Tahkim 
başlar ve siz dersiniz ki karşı taraf olarak, ben 
bütün sözleşmeyi bunun arkasındaki holding-
le müzakere ettim. Son anda karşıma bu geldi. 
Bu şirketin hiçbir şeyi yok, tahkimi kazansam 
bile hiçbir şey alamayacağım. Dolayısıyla ben 
bu arkadaki holdingi de dava etmek istiyorum. 
Peki, o holding, sizin sözleşmenize taraf mı, 
değil. Tahkim şartını imzaladı mı, hayır onu 
da imzalamadı. Peki, onu nasıl taraf edeceğiz, 
edebilir miyiz, bir de bu sorunumuz var. Biz 
buna grup şirketleri doktrini diyoruz. Belli 
hallerde bu mümkün. Eğer holding şirketi, 
bütün bu aşamalara katılmışsa, etkin bir rol 
oynamışsa, şirketler aynı ekonomik bütünlük 
içindeyseler, o zaman o sözleşmeyi imzala-
mayan grup şirketini de ana şirketi de tah-
kimin nisbiliği esasına bir istisna yaratarak 
işin içine dâhil etmek mümkün olabilir. Ama 
her somut olayın koşulları içinde ayrıca de-
ğerlendirilmesi gerekir. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Eski medeni kanunun ünlü 642. maddesinden 
bahsediyorsunuz, mahkeme kararıyla mülki-
yetin intikali. Fakat tahkimle bunu karşılaştı-
rırken dikkat etmemiz lazım, gayrimenkuller-

de tahkim cereyan etmez derken 642 ilkesini 
buraya koyamayız çünkü bir tekerleği eksik 
o arabanın. Hâkim anayasadan aldığı yargı 
yetkisini Türk milleti adına kullandığı için, 
ticaret siciline talimat verme yetkisine sa-
hip. Oysa hakem tarafların tasarruf yetkile-
rine dayanan ve sözleşme ilişkisine dayanan 
bir hizmet verdiği için, sonuç itibariyle nasıl 
tapu siciline talimat veremiyorsa, burada da 
o aynı tekerleğin eksikliği yine o arabayı tö-
kezletecek gibi geliyor bana.

DOÇ. DR. TOLGA AYOĞLU:
Bu endişeleri ben de paylaşıyorum. Örnek ola-
rak gayrimenkullerle ilgili, eski 642, yeni 716 
hükmü sisteminin, gayrimenkul mülkiyetinin 
dışına çıkartılıp acaba verme borçları için ge-
nel bir sistem haline getirilebilir mi tarzında 
doktrinde öneriler var. Bu Türk hukuku ek-
seninde bir tartışma konusu. Şu an için böy-
le bir şey mümkün değil, çünkü gayrimenkul 
mülkiyeti bakımından getirilen istisnai dü-
zenlemenin dışında bizim hukukumuz, verme 
borçlarında mülkiyetin aktarılmasına yönelik 
borçlunun işlemi olmadan mülkiyetin geçtiği 
yönünde karar tesis edilmesine imkân sağla-
mıyor. Ama esasa uygulanacak hukuk sistemi 
farklılık gösterebilir. Türk hukuk bakımından 
bu endişelerinizi ben de paylaşıyorum.

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Şirket Esas Sözleşmelerine tahkim yazabili-
yor muyuz, yazamıyor muyuz, yazamıyorsak 
niye yazamıyoruz, yazsak ne olur?

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
Grup şirketler tahkim anlaşmasının diğer 
şirketlere teşmilinde tenfiz problemi yaşaya-
bilirsiniz. Ne yazık ki Yargıtay bu şekilde bir 
grup şirketlerinde tenfizi reddetti, şu anda en 
azından bildiğimiz böyle bir negatif karar var. 

DOÇ. DR. TOLGA AYOĞLU:
Bu Türk hukuku olarak tartışmayı ihmal etti-
ğimiz önemli bir problem. Bizim hukukumuz-
da esas sözleşmeye tahkim şartı konulması 
konusunda Yargıtay’ın yerleşik bir olumsuz 
yaklaşımı var. Esas sözleşmeye tahkim şar-
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tı konulmasıyla kastettiğimiz de şirket tüzel 
kişiliği, organları ve pay sahipleri arasında 
şirketler hukukuna dayanan uyuşmazlıkla-
rın tahkim yoluyla çözülmesi için esas söz-
leşmede bir tahkim şartına yer vermek. Yani 
şirketler alanında düzenlenen şirket tüzel 
kişiliğiyle ve organlarıyla pay sahipleri ara-
sında ortaya çıkan ihtilafları tahkim yoluyla 
çözümlemek. 

Dünyadaki yaklaşıma baktığımız zaman, 
tablonun Türk hukukundakinin tersine ge-
liştiğini görüyoruz. Kapalı şirketlerde, yani 
halka açık olmayan şirketlerde tüm modern 
sistemler esas sözleşmeye tahkim şartı ko-
nulmasına imkân sağlıyor. Anglosakson huku-
kundan Amerikan ve İngiliz hukuk sistemleri 
buna örnek gösterilebilir. Kıta Avrupa’sında 
Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika kapalı şir-
ketlerde bunu mümkün görüyorlar. Halka açık 
şirketler bakımından bir farklılık söz konusu 
olabiliyor. Örneğin Almanya’da ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde halka açık şirketlerde 
esas sözleşmede tahkim şartına yer verilmesi 
mümkün görülmüyor. Ama İsviçre hukukunda, 
Fransa’da, Belçika’da buna daha olumlu bakı-
lıyor. Kapalı şirketlerde olduğu gibi halka açık 
şirketlerde de esas sözleşmelerde tahkim 
şartına yer verilmesi mümkün kabul ediliyor. 

Türk hukukunda henüz Yargıtay’ın katı yakla-
şımı gereği, kapalı şirketlerde dahi bu yolu, 
bu imkânı açmış değiliz. Kanımca mukayeseli 
hukuktaki tablo, Türk hukukundaki yaklaşımı 
en azından kapalı şirketler açısından gözden 
geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Halka açık 
şirketler bakımından da bunu tartışabiliriz. 

Tahkimin geleneksel olarak üç avantajı bu-
lunduğundan söz ederiz. Bunlardan ilki giz-
lilik. Devlet mahkemeleri önüne gittiğiniz 
zaman yargılamalar aleni olduğu için uyuş-
mazlığın dışarıya sızmasını, yansımasını en-
gelleyemiyorsunuz. Ama tahkim gizlilik esası 
üzerinden yürütüldüğünden, ihtilaf dışarıya 
aksetmeden içeride çözümlenebiliyor. 

İkinci geleneksel avantaj, belki tahkimin en 
önemli avantajı, daha hızlı çözüm elde etme. 
Örneğin, basit bir genel kurulunun iptali veya 
geçersizliğinin tespiti davasını düşünelim. 

Devlet mahkemeleri önüne gittiğiniz zaman 
yerel mahkeme istinaf, temyiz derken en az 4 
senelik bir süreçten bahsediyoruz, kesin ka-
rara ulaşmak için. Devlet yargısı ağır işliyor. 
Ama tahkim tek dereceli bir yargılama siste-
mi, uzmanlar eliyle meseleyi belki bir yıllık bir 
sürecin içerisinde belki daha kısa çözebilme 
şansınız oluyor. 

Üçüncü geleneksel avantaj, şirketler hukuku 
alanında uzman olan kimselerin hakem ola-
rak yardımını aldığınız zaman, uyuşmazlığı 
daha etkin bir şekilde, tarafları daha tatmin 
edecek bir şekilde daha kısa sürede çözme 
avantajınız oluyor. 

Doktrinde buna iki ilave yapılıyor, yaban-
cı kaynaklarda çoğunluk azınlık ihtilafında 
mahkemeye gitmenin ihtilaf psikolojisini ar-
tırdığı, tahkimin sulhu daha fazla teşvik etti-
ği söyleniyor. Tahkimin yaygınlaşması bir de 
mahkemelerin iş yükünü azaltmak bakımın-
dan avantaj getiriyor. Türkiye’de mahkeme-
ler önünde görülmekte olan şirketler hukuku 
davalarına bakarsak, yarısından fazlası genel 
kurul kararlarının iptaline ve geçersizliğin 
tespitine yönelik davalardır. Burada tahkimin 
yaygınlaşması, mahkemelerden çok büyük bir 
iş yükünü alacaktır, zira genel kurul kararları-
nın iptali ve geçersizliğinin tespitine ilişkin da-
valarının tahkim yoluyla çözümlenebilecekleri 
kabul ediliyor mukayeseli hukukta. 

Bizdeki tahkime elverişlilik kriteri de iki ta-
rafın iradesine tabi olma durumu. Şirket ile 
davacı pay sahibinin tasarrufu altında olan 
bir konu olduğu için genel kurul kararlarının 
iptali ve geçersizliğinin tespiti davalarında 
da tahkim yoluyla çözümün mümkün olduğu 
dünya literatüründe kabul ediliyor. Biz, Türk 
hukukunda Yargıtay’ın olumsuz bakışıyla biraz 
bu tartışmaların dışında kalmış gözüküyoruz. 
Ama bu meseleyi tartışmak gerektiğine inanı-
yorum. Şunu net olarak ortaya koymak istiyo-
rum ki halka açık olmayan şirketlerde, tahkim 
tüm dünyada kabul edilen bir alternatif uyuş-
mazlık çözüm yöntemi. 

Alman tahkim enstitüsü örneğin şirketler 
hukuku ihtilaflarına özgü özel tahkim ku-
ralları yayınlamış durumda. ISTAC da böyle 
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kurallar yayınlayarak bu işin Türkiye’de daha 
yaygınlaşmasına öncü olabilir. Çünkü şirket-
ler hukuku ihtilaflarının çözümünde, tüm pay 
sahiplerinin davadan haberdar edilmeleri ve 
davaya müdahale edebilmelerinin sağlanma-
sı gibi bir gereklilik var arzu etmeleri halinde. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Öncelikle halka açık şirketlerde buna daha 
çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Biz ser-
maye piyasalarımızda güveni artırmak istiyo-
ruz. Bir panelde Türkiye’deki sermaye piyasası 
yatırımcılarının yüzde 60-70’inin yaklaşık ya-
bancı kurumsal yatırımcı olduğunu öğrendik. 
Peki, şimdi ben yabancı kurumsal yatırımcı 
olsam, şirketin yönetimiyle veya diğer ortak-
larla bir ihtilafım olacaksa, dava açacağım. 
Ne kadar sürecek bu dava, 5 sene. Hissemi 
satarsam dava hakkımı kaybediyor muyum, 
evet. O zaman ben niye yatırımcı olarak 5 sene 
o şirketin içinde kilitli kalayım? Daha hızlı çı-
kabilmek ama aynı zamanda hakkımı da etkin 
bir şekilde kullanmak istiyorsam, belki halka 
açık ortaklıklarda tahkim şartının esas söz-
leşmelerde yer alması, bilakis yatırımcılar 
için de daha cazip ve daha güvenli bir ortam 
yaratmaz mı?

DOÇ. DR. TOLGA AYOĞLU:
Burada iki bakış açısı söz konusu olabilir. Bi-
rincisi, bir uyuşmazlığın şirket içi ihtilafın 
kısa sürede etkin bir şekilde çözümlenmesi 
şirketin yararına olacaktır. Şirketin yararına 
olduğu için yatırımcının da yararına olacaktır, 
dolayısıyla burada halka açık şirketlerde de 
tahkim sürecinin işletilmesinin bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm metodu olarak fayda geti-
receği hem şirket hem yatırımcılar açısından 
söylenebilir. İkinci bakış açısı daha var, onu 
Amerika Birleşik Devletleri’nde sermaye pi-
yasası otoritesi olan Securities and Exchange 
Commission dile getiriyor ve bu yönde bir po-
litika oluşturuyor. Uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olarak tahkim birazcık daha sofistike, birazcık 
daha zor kullanılabilen, birazcık daha kaliteli 
hukuki hizmet almayı gerektiren bir yöntem 
olduğu için, küçük yatırımcının tahkime yön-
lendirilmesi güç olabilir. Sadece kurumsal 

yatırımcılar bakımından tahkimin öngörülüp, 
aynı davada mahkemenin küçük yatırımcılar 
tarafından açılacak davaya devlet mahkeme-
lerinin bakabilmesi mümkün olmadığından, 
Securities and Exchange Commission yekne-
sak bir sistem oluşturmak için devlet yargısı 
sistemine bağlı kalınmalıdır diye düşünüyor. 
Halka açık şirketlerin Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde esas sözleşmelerinde tahkim şartı 
konulmasına pek müsaade edilmiyor. 

SORU:
İslami finansal araçlarla ilgili bir soru sormak 
istiyorum. Bildiğim kadarıyla Dubai’de, Lond-
ra’da, Şanghay’da tahkim mahkemesi var, 
ISTAC’ın bu konuda bir çalışması olacak mı? 
Bir de bu tip uyuşmazlıklar gerçekleştiğinde 
hâkim seçiminde belirli bir din veya cinsiyet 
ögesi bazen Müslüman olması gerekir ya da 
erkek olması gerekir gibi ilkeler ve prensipler 
tahkim şartına konuyor. Bu eşitlik ilkesine ay-
kırı mı, nasıl çözülebilir, o konuda bilgi almak 
istiyordum.

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
ISTAC’ın kuralları, milletlerarası tahkime, milli 
tahkime uygun ve uluslararası platformda de-
nenmiş, tahkimde en iyi uluslararası uygula-
maları yansıtan kurallar. Dolayısıyla önce şu 
cevabı bulmamız lazım, ne ölçüde yetersiz 
ki biz İslami finansla ilgili şeyler için yeni bir 
kural çıkarmak zorunda kalalım? İkincisi, tah-
kim anlaşmasında taraflar hakemin taşıması 
gerektiği özellikleri sıralayabilirler. Efendim, 
şu eğitimi almış olsun, bu konuda tecrübeli 
olsun, en az şu konuda şu kadar uyuşmazlık 
görmüş olsun vs. bunun ötesine geçerek cin-
siyetçi, dini belirlemeler yapabilir misiniz? 
Biliyorsunuz tahkim anlaşmasının esasına 
uygulanacak hukuka bakmak lazım. Tahkim 
anlaşmasının esasına uygulanacak hukuk, 
tahkim yeri Türkiye’yse Türk hukuku. O za-
man Borçlar Kanununun kamu düzeni ve ah-
laka ilişkin 26-27. hükümleri var. Türk huku-
ku perspektifinden baktığınız zaman, bu tip 
ayrımcı hükümler kamu düzenine aykırılık 
nedeniyle sözleşmenin geçersizliğine sebep 
olur mu, bu soruya cevap vermek lazım.
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SORU:
Faize hükmedilir mi, bu konuda bilgi verebilir 
misiniz? İslami finansın doğasıyla çelişen bir 
husus olduğu için sormak istedim.

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
Biliyorsunuz, temerrüt faizi tarafların ira-
delerine tabi bir konu. Taraflar sözleşmede, 
temerrüt faizine ilişkin düzenlemeler yapa-
bilirler. Eğer taraflar sözleşmede temerrüt 
faizine ilişkin düzenleme yapmamışlarsa, 
temerrüt faizi sözleşmenin esasına uygula-
nacak hukukun öngördüğü temerrüde bağlı 
bir sonuç olabilir ya da olmayabilir. Örneğin 
Birleşik Arap Emirlikleri hukukunun ticaret 
kanununun 88. maddesinde temerrüt faizi dü-
zenleniyor ama İran’da düzenlenmiyor. Irak 
hukukunda var, Yemen hukukunda var ama 
belki başka bir şerri temele dayalı hukukta 
olmayabilir. Ama şerri temele dayalı hiçbir 
hukuk sisteminde temerrüt faizi yok diyeme-
yiz, çünkü ben tahsil ettim. Ama taraflar eğer 
faizin temerrüt faizini reddeden bir sözleş-
me yapmak istiyorlarsa, uygulanacak hukuk 
buna izin verdiği ölçüde yapabilirler.

SORU:
Ben de bu alternatif uyuşmazlık çözüm yön-
temlerinin zorunlu unsur olarak sözleşmeye 
konulduğu hallerde esasa mı ilişkin yoksa 
usule mi ilişkin olduğuna dair tartışmalarla 
ilgili bir soru soracağım. Çünkü esasa ilişkin 
olduğunu düşünürsek sözleşmeye aykırılık 
olarak nitelendireceğiz ama usule ilişkin ola-
rak nitelendirirsek, tahkime elverişlilik söz 
konusu olacak ve tahkim ilk itirazı neticesinde 
devam edecek. Yani mesela Profesör Berger 
bununla ilgili prosedürel bir yaklaşım olması 
gerektiğini düşünüyor. İngiliz, Fransız sistem-
leri de öyle ama aksini düşünen, yani esasa 
ilişkin olduğu, bu da taraflar açısından da aca-
ba hangisi daha doğru seçenekler açısından, 
aynen ifa konusunda olduğu gibi, çünkü söz-
leşmeyi feshetmesi veya sözleşmeye aykırılık 
devreye girecek. Bununla ilgili Türk hukuku ve 
ISTAC nasıl bir şey benimsemiş durumda?

DOÇ. DR. CEMİLE GÖKYAYLA:
Tahkim öncesi alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarını kararlaştırmak mümkün. Önemli olan 
şartının nasıl yazıldığı. Tarafların tahkim önce-
si yöntemleri hiç uygulamadan doğrudan dava 
açtıklarını ve hakem heyetinin de bu davayı 
kabul edilme açısından incelediğini ve kabul 
edilebilir bir dava şartının gerçekleştiğini dü-
şünelim lütfen. Davaya devam edilmişse; di-
ğer taraf ilk bu tahkim öncesi yöntemleri uyul-
madığı için uğradığı zararın tazminini talep 
eden bir tazminat davası açabilir mi? Esasa 
ilişkin sorunuzdan muradınızın bu olduğunu 
anlıyorum. Açabilir, çünkü tahkim anlaşma-
sı da tahkim anlaşmasından önceki tahkim 
öncesi aşamaya ilişkin anlaşma da Borçlar 
Hukuku anlamında sözleşme. Sözleşme ihlal 
edilmiş, ihlalden zarar doğduysa, Türk huku-
ku perspektifinden, evet açabilirsiniz. Mesele 
şu, orada ispatlamanız gereken zarar ne, eğer 
tahkim yerine bu yönteme başvurmuş olsay-
dı, biz bu yöntemle kesin çözüm elde edebile-
cektik ve bu taraflar üzerinde bağlayıcı ve icra 
kabiliyetine haiz olacaktı. Her iki taraf da buna 
rıza ile uyacaktı, o zaman tahkim hiç gerçek-
leşmeyecekti, “ben tahkimin gerçekleşmesi 
nedeniyle şu zarara uğradım”ı talep edersiniz, 
o da sizin tahkimdeki yargılama masraflarınız 
olur. 

Bundan da tahkim öncesi aşamayı yaşama-
dığınız için tasarruf ettiğiniz masraflar düşer. 
Şimdi bu da çok farazi bir tazminat hesabı ve 
her şeyden önce tahkim öncesi aşamada siz 
bunu çözebilip çözemeyeceğinizi ispatlamanız 
gerekir. Uygulamada daha çok tahkim yargıla-
ma giderleri taraflar arasında hükmedilerek, 
ona ilişkin sorunlar çözülmeye çalışılıyor. IS-
TAC tahkim şartı olarak da tahkim öncesi yön-
temler kararlaştırabilirsiniz, bu ISTAC tahkim 
şartının geçerliliğini etkilemez. 

AV. DR. İSMAİL G. ESİN:
Bütün panelistlere çok teşekkür ediyorum. 
Benim için büyük onur sizlerle beraber aynı 
panelde olmak, sağ olun.
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LEVENT CEBECİ:
Kongrenin son saatinde salonun çok dolu ol-

ması, Fintech konusuna ve bizlere ne kadar 

önem verdiğinizi gösteriyor. İlk aşamada ko-

nuşmacılara finteh’i nasıl tanımladıklarını ve 

bu konuda ne bilinmesi gerektiğini soracağım.

PAOLO SIRONI:
Fintech dört temele dayanıyor. 

 » Sosyal medyaya yönelim: insanlar bu 

platformlara alışkın ve bu modeli ban-

kacılık dünyasına nasıl yansıtılacağını 

anlamak gerekir.

 » Analitik: Yatırım ve sigorta gibi ödem-

leri basitleştirmek için analitiğe ihtiya-
cımız var. 

 » Yapay zekâ: Söz konusu bu verilerin, 
“müşteriyi tanıma, mali ürünleri tanıma 
gibi bilgilere” dönüştürülmesi gereki-
yor. Yapay zekâ öyle bir yetkinlik yara-
tıyor ki insanlarla iletişiminizi değiştiri-
yor.

 » Blockchain: Piyasaların çalışma tarzı 
değişiyor. Blockchain teknolojisi güven 
veriyor ve ilk üçünden farklı olarak sa-
dece teknolojiye dayanıyor. 

Fintech, mali hizmetleri, bankaları bozdu ve 
yıkıcı bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ama bu 
yanlış. Ben de bir Fintech girişimcisiyim. Ban-

PANEL 23: FINTECH VE SERMAYE PİYASASI

15 Kasım 2017
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kalar mevcut durumda zaten küresel krizin 
ardından, bir yıkıcılığa uğramış durumda, fa-
izler düştü ve sermaye maliyetleri arttı. Bu 
ortamda Fintech’i iş modeline dönüştürme 
açısından bir fırsat. Fintech, pek çok ürünü ve 
işlemi bir pakete toplayarak, insanların karar 
vermeleri daha da kolaylaştırıyor. Bu ortamda, 
orta vadeden uzun vadede yenilikçiliğe önem 
veren şirketler ayakta kalacak. 

HAKAN ELMAS, CFA:
Geleneksel endüstride, ürünle alakalı bir sı-
kıntı olması ya da müşteriye doğru hizmet 
doğru şekilde ulaşamaması veya dağıtım ka-
nallarıyla ilgili bir problem olması durumunda 
teknoloji devreye giriyor. Müzik sektöründe 
Spotify ya da otel sektöründe AIRBNB ne ise, 
finansal hizmetlerde Fintech de aynı şeydir. 
Fintech endüstrilere inovatif yaklaşımlar ge-
tirmeye çalışan, aslında küçük şirketlerdir. 
Biz robo-danışmanlık hizmeti veriyoruz, bu da 
mevcut sistemde bir eksiklik olduğu için orta-
ya çıktı. Nitekim 7 milyon katılımcının olduğu 
mevcut Bireysel Emeklilik Sisteminde, kişiler 
girerken aldıkları fonda kalıp değiştirmiyor. 
Bu kapsamda, ürünlerin bir şekilde dijital yol-
dan müşterilere ulaşabiliyor olması gerektiği-
ni fark ettik ve bunun da robot danışmanlarla 
yapmaya çalıştık. Cep telefonlarıyla insanlara 
bir şekilde yatırım danışmanlığı hizmetleri 
nasıl ulaştırılabilir? Bu açılımın önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Portföy yönetiminde, port-
föy belli risk değerlerine ulaştığında yeniden 
dengelemesi ya da kişinin yaş grubu değiş-
tikçe riskin tekrardan azaltılması gibi temel 
adımlar var. Robo danışmanlığın özünde port-
föy yönetimindeki pek çok adımın algoritma-
larla optimize edilmesi söz konusu. Kitlelere 
hızlı bir şekilde ulaşmanın yolu, aslında dijital 
danışmanlıktan geçiyor, yani daha önce servis 
almamış bir müşteri segmentine dijital kanal-
larla ulaşarak, farklı segmentlere yatırım da-
nışmanlığı hizmeti sunulmasını öngörüyoruz. 

ELSHAN GULIYEV:
Invest AZ benim bir hayalim aslında. In-
vest-AZ’nin teknolojiyle iç içe ve bir fintech 
şirketi hatta bir start-up. Dışarıdan herhangi 
bir hizmet almadan, piyasayı okuyarak finan-

sal ürünleri iyileştirmeye, sadeleştirmeye ve 
burada konuşulan bu terminolojilerden arın-
dırarak insanların, yatırımcıların ve yatırımcı 
adaylarının yatırım dünyasına sevgiyle bak-
malarını, orayı sevmesini sağlamaya çalışıyo-
ruz. 

Yatırımcılar için yatırım ürünlerini sadeleşti-
riyoruz. Ürünlere kırmızı (en riskli), sarı (or-
talama risk) ve yeşil (en az riskli) adıyla risk 
sınıflandırması yapıyoruz. Investor adıyla kur-
duğumuz platformda işlem yapılıyor. Her bir 
kişi aslında bir yatırımcı ve biz insanların aktif 
yatırımcı olmasına inanıyoruz. 

Teknoloji esasında insanın düzenli yapacağı 
işleri algoritmayla rahat hale getirip insanın 
önüne sunmaya yarıyor. Karar alıcı aslında 
robot değil “insan/trader/yatırımcı” ve algo-
ritmanın arkasında da insan emeği var. Sek-
törümüzde “expert advisor” adlı pek çok robot 
var, ama çok belirsiz olan piyasayı robotların 
çözebilmesi mümkün değil. Geleceği öngör-
me konusunda, teknoloji geçmişi esas alıyor, 
ancak koşullar da hep değiştiği için, insan 
müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tekno-
loji bizim yardımcımız ve onu biz yönetiyoruz. 
Fintech yatırımcılara, insan emeğini azaltacak 
şekilde imkan sunup, insan hatalarını ortadan 
kaldırıyor. Öte yandan, yatırımcıların kendi ka-
rar verme yeteneklerini geliştirmesi ve kendi-
ne güvenmesi gerekiyor. 

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Son 10 senede mobil ve cloud gibi teknoloji-
lerle, iş yapma maliyetinin azalması ve kolay-
laşmasıyla, Fintech ismi farklılaştırıcı umut 
vaat edici bir kavram haline geldi. Teknoloji-
nin en çok kullanıldığı sektörlerden biri olan 
finansal hizmetler sektöründe aşağıdaki gibi 
pek çok alanda problem söz konusu. 

 » Regülasyon: Ağır düzenleme yükleri

 » Pazar ve rekabet: Kitlelere ulaşım

 » Ekonomik Büyüme

 » Diğer maliyetler 

gibi alanlarda Fintech umut vaat ediyor. 

Teknolojiyi kullanarak noktasal çözümler üre-
tebiliyor. Son 10 yılda teknolojiyi ve bu konu-
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daki bilimsel ve akademik birikimleri de en 
iyi şekilde kullanarak, sorunları en iyi şekilde 
çözebilecek ekiplerin bir araya gelebildiği, bir 
sinerji oluşturabildiği ufak firmalar görmeye 
başladık. Bu firmaların bütün finansal hizmeti 
sağlaması zaten mümkün değil ancak belirli 
sorunlara ciddi çözümler üretebiliyorlar. 

Pazar büyümemizi Fintechler sayesinde ger-
çekleştirebiliriz. Regülasyon maliyetlerini de 
yine bu firmalarla en iyi şekilde indirebiliriz. 
Fintechlerle daha çok kişiye ulaşarak pazar-
lama ve erişim maliyetlerini düşürebiliriz. 
Türkiye’de birçok fintech firmamız var. Ancak 
geleneksel finansal servis sağlayan büyük 
firmalarla daha yakın çalışabilecek bir orta-
ma ihtiyaç bulunmakta. Bu noktada regtech’in 
önem kazanıyor. Yatırımcıyı korumaya yönelik 
kurallar sürekli değişiyor, regülasyonlar daha 
ağır hale geliyor. Fintech’lerin bu süreçlerin 
otomasyonunda daha verimli çözümler üret-
me şansı olduğunu düşünüyorum. Dünyada da 
regülasyon tarafında bu firmaların sayısı ya-
vaş yavaş artıyor. Öncelikle regülasyonun bu 
tür bir hizmet modeline de izin veriyor olması 
gerekiyor. Fintech ile finansal kurumların bir-
likte çalıştığı modellerin, gelişim için önemli 
ve uygun olduğunu düşünüyorum.  

Oyun olmayan bir iş alanını kullanılan yön-

temlerle oyuna benzer hale getirerek, o işi 
çok daha etkili hale getirmeye “oyunlaştır-
ma-gamification” deniyor. Yaklaşık 2 senedir 
Londra merkezli finansal veri ve finansal ser-
vislerin demokratizasyonu konusunda çalışan 
bir start-up’ın teknik ekibinde yer alıyorum. 
Çalışmalar kapsamında, alım satım konusunu 
kolayca oyun halinde öğrenilebileceği bir plat-
form oluşturduk. Gamification, belli bir yaş 
grubu için belli konunun eğitimi ve bilgi biriki-
mini artırmak için çok kullanılışlı bir alan.

PAOLO SIRONI:
Her şeyin temelinde kodlama yatıyor. Ancak 
önemli olan hangi teknolojinin kullanılma-
sı gerektiği. Finansal davranışlar değişiyor. 
Gamification sayesinde finans konusunu ve 
kendi davranışınızı daha iyi anlayabilirsiniz. 
Gamification insanları dijital olarak sisteme 
dahil etme mekanizmasıdır. 

Bankacılık sektöründe yeni gelişmeler yaşa-
nıyor, dijital sistem daha sık kullanılmakta. 
Bankanın elindeki bilgiyi müşterileriyle pay-
laşabilir ve müşteriler de hangi alana yatırım 
yapacaklarını dijital olarak öğrenebilirler. Bu 
kapsamda insanlara doğru motivasyon sağ-
larsanız, doğru finansal kararları verebilirler 
ve oyuna katılabilirler.
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NALAN ERKARAKAŞ:
Açılış konuşmalarından itibaren bütün panel-
lerdeki ve eğitimlerdeki katılımcıların ortak 
hedefi, sermaye piyasalarının büyümesi, ge-
lişmesi ve özellikle de 2017’de yakalanan ve 
günlük işlem hacimlerini 10-11 milyarlara, 
şirketlerin piyasa değerini de 800 milyarlara 
çıkaran rüzgârın kalıcı hale getirilmesi. Bek-
lentimiz, Türkiye’nin koşullarında herhangi bir 
olumsuzluğun yaşanmaması halinde, 2018’de 
de halka arzların artması ve şirketlerin fi-
nansmanında gözlerini daha çok sermaye pi-
yasası kaynaklarına çevirmeleri şeklinde. 

İşte bu noktada, panelimizin değerli konuş-
macıları ile temsilcileriyle büyüme ve büyür-
ken finansman bulma stratejileri konusunda 
sohbete geçeceğiz. Panelimizin başlığı İstan-
bul mu Londra mı? Ama izin verirseniz ben 

bu başlığı İstanbul mu yurtdışı mı, Türkiye mi 
yurtdışı mı olarak değiştirmek istiyorum. 

Konuşmacılardan beklentim, Türkiye’nin kü-
resel markaları oldukları için büyüme stra-
tejilerini anlatmaları ve daha sonra bu yolda 
kaynak yaratırken özellikle sermaye piyasa-
larından buldukları kaynaklar anlamında Tür-
kiye’yi mi yurtdışını mı tercih ettikleri, ede-
cekleri ve özellikle yurtdışına tercih edenleri 
gerekçelerini kendilerinden dinlemek. 

SELİM KENDER:
Domino’s Pizza halka açıldı ve Londra’da 
açıldı. Bu üzerinde düşünülerek karar veri-
len bir konuydu. Panelin adına uygun olarak, 
İstanbul mu Londra mı karar süreçlerimizde 
çok konuşuldu. Londra’yı tercih etmemizde 
birkaç faktör etkili oldu. Bunlardan bir tane-

PANEL 24: İSTANBUL MU LONDRA MI?
15 Kasım 2017
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si, holding şirketimiz. Domino’s Pizza diyoruz 
ama halka açık şirketin adı aslında DP Eura-
sia NV, Hollanda’da mukim bir şirket. Lond-
ra’da, şimdilik Avrupa Birliğinde diyelim, şir-
ketimizi halka açmanın daha yararlı olacağını 
düşündük. Diğer bir konu, bize benzer aynı 
pazarda işlem gören şirketlerin olup olmadı-
ğıydı. Hızlı servis restoran sektöründe Borsa 
İstanbul’da şu an işlem gören bir şirket yok. 
Halbuki Londra’da gerek Domino’s Pizza’nın 
İngiltere “master franchise”ı Domino’s Pizza 
grup, gerekse Polonya “master franchise”ı 
DP Poland, ikisi de orada işlem görüyorlar-
dı. Dolayısıyla o bir faktör oldu. Ayrıca bizim 
operasyonlarımız sadece Türkiye’de değil, 
geçmiş büyümemizin arkasında şirket olarak 
Türkiye büyük bir lokomotif, fakat şimdi yak-
laşık 4 sene önce Rusya pazarına da girdik ve 
şirketimizin adından da (Eurasia) anlaşılacağı 
üzere, bu bölgede Domino’s Pizza markasını 
daha başka ülkelere yayma gibi projelerimiz 
var orta vadede. Bölgesel bir oyuncu olduğu-
muz için de Londra borsasını tercih ettik. Bir 
de yatırımcılara ulaşmak açısından bizim gibi 
gelişmekte olan pazarlarda faaliyet göste-
ren şirketler, hangi borsada işlem görürlerse 
görsünler, zaten uluslararası kurumsal yatı-
rımcılarının gelişmekte olan pazarlara bakan 
fonlarının radarında oluyorlar. Orada İstanbul, 
Londra, New York, Hong Kong, herhangi farklı-
lık teşkil etmiyor. 

İki tür kotasyon var Londra’da, Premium lis-
ting ve standard listing şeklinde. Biz Premium 
listingi tercih ettik. Bu vesileyle çeşitli endeks-
lerine de dahil olabiliyoruz. Şimdilik FTSE all 
share index, FTSI small cap indekse girdik. 
Daha büyüyünce inşallah FTSE 250’ye de gi-
receğiz. 

Bu endekslere girdiğiniz zaman ve Londra’da 
işlem gördüğünüz zaman, gelişmekte olan 
pazarlara odaklanmayan diğer orta boy ve 
küçük boy şirket yatırımcılarına da erişebilir 
hale geliyorsunuz. Bu da değişik bir yatırımcı 
grubuna da hisseyi açmış oluyoruz. Ana kri-
terlerimiz bunlardı bizim. Borsa İstanbul’da 
her ne kadar yabancı şirketlerin de işlem 
görmesi mümkünse de şu an benim bildiğim 
bir tek şirket var bunu yapan. Bu nedenle çok 
görülmemiş bir yol konusunda biraz çekimser 

davrandık açıkçası. 

Şu an yüzde 52’si halka açık. Fakat bilmeyen-
ler için, şirketin sahibi Turkven tarafından da-
nışmanlığı yapılan fonlardı. Sonuçta girişim 
sermayesi fonu tamamıyla çıkıyor. Dolayısıy-
la orta vadede biz tamamı yüzde 100’ü halka 
açık bir şirket olacağız. Bu durum da bazen 
Türk piyasasında biraz alışık olunmadığı için 
biraz şüpheyle karşılanabiliyor. O da bizi bi-
raz Londra’ya yöneltmiş olabilir.

NALAN ERKARAKAŞ:
İkinci sorumu Erol Göker Beye sormak istiyo-
rum. Global’i gayet iyi biliyoruz, sermaye piya-
sası anlamında geçmişi olan bir grup. Kendisi 
halka arzlar yaptığı gibi, kendi şirketlerini de 
halka arza konu etti. 

Bu yıl içinde yaptığınız halka arzı, öncelikle 
Borsa İstanbul’da yapmak üzere yola çıktınız. 
Ancak sonra ibre, rota limanlarla ilgili olan 
şirketinizde Londra’ya döndü. Bunun özel bir 
nedeni oldu mu, teknik açıdan, piyasa beklen-
tileri açısından, fiyatlandırma açısından de-
ğerlendirirseniz çok mutlu olurum.

EROL GÖKER:
Son dönemlerde de kendi holdingimizin fi-
nansman ihtiyaçları için sermaye piyasasını 
kullanmaya devam ediyoruz. En son bir şirke-
timizi Londra’da halka açtık. 

Bizim iş modelimiz eskiden beri yabancı ser-
mayeyi Türkiye’ye getirmek, zaten bu misyon-
la yıllarca çaba gösterdik. Birçok da halka arz 
yaptık. Halka arzları otomatik olarak Türki-
ye’de hep yaptık. 

Ancak finansman, yani para nerede var diyor-
sanız, Türkiye’de genellikle para yok tabi. Hiç-
bir zaman olmadı ki yine olsun. Halka arzlar-
da mümkün olduğu kadar yurtdışından kendi 
şirketlerimizi tanıtmak ve organizasyonlarını 
yapmak suretiyle halka arzları yapabildik. 
Hatta biliyorsunuz, başarılı olunan dönemler-
de yüz milyon dolarlık halka arzları da rahat-
lıkla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
yapabilir haldeydik. 

Bu fikirle tekrar şirketimizi halka açmaya ka-
rar verdik. Fakat çok değişik bir şey oldu. Tür-
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kiye’deki kısmı çok az bir kısım olmasına rağ-
men maalesef hemen hemen doğru dürüst hiç 
talep gelmedi. Yurtdışında katlanarak talep 
olmasına rağmen yurtiçinden talep gelmeyin-
ce, yurtdışındaki bu işi birlikte yaptığımız or-
taklarımız son anda ihracı iptal ettiler. Bizim 
de dışımızda ve dramatik biçimde. Normalde 
yurtdışında rahatlıkla sattığımız halde Türki-
ye’den hemen hemen hiç talep gelmediği için, 
böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kaldık. Fi-
nansal ihtiyacımız devam ettiği için bu sefer 
bize verilen öneriler çerçevesinde, çok büyük 
masraflara katlanarak ve çok da büyük bir 
emek sarf ederek, olabilecek en zor yollardan 
birini yaptık. Esas olarak bunun düşünmemiz 
gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. 

Ondan evvel de başka bir finansmanımız var-
dı, borçlanma yaptık. Londra’da 2014 yılında 
Eurobond çıkarttık. Özel sektörünün çıkarttığı 
en büyük bonoyu, çok da iyi şartlarla, 250 mil-
yon doların üzerinde bir miktarda 7 yıllık bir 
vadeyle çok iyi şartlarla çıkarabildik. Bu işlem 
bizi zaten heveslendirmişti. Limanları da ra-
hat rahat halka açarız diye düşünmüştük. 

Maalesef belirttiğim sorun oldu ve biz zorun-
lu olarak, çünkü liman şirketlerimizi geliş-
tirmek istiyorduk, Londraya yönelmek duru-
munda kaldık. Borç finansmanını bir şekilde 
buluyorsunuz ama öz kaynağını da bulmak 
zorundasınız. Öz kaynak ve borç dengesini 
sağlamak için muhakkak bir yerden öz kay-
nak da bulmak gerekiyor. Bu öz kaynağı hep 
sermaye piyasalarından Türkiye’de halka arz 
yaparak bulabilmiştik ama bu son seferinde 
bulamayınca yurtdışında dönmek durumun-
da kaldık. 

Aslında temelde çok bir şey değişmedi. Zaten 
buna ortak olacak olan finansmanı koyacak 
olan ortaklar yabancılardı. Ancak hâlâ son 
derece üzüntülüyüm. Yıllarca sermaye piyasa-
sına bu kadar emek verip belli bir noktaya ge-
tirdikten sonra bir halka arzı nasıl yapamadık, 
bunun üzerine düşünüyorum.

NALAN ERKARAKAŞ:
Görünen o ki Selim Beylerin Londra’da hal-
ka arz yapma gerekçesi, daha çok bölgesel 
oyuncu olma özellikleri nedeniyle ve ileride 

de şirketin yüzde 100’ünü halka açabilecek 
olma durumları nedeniyle Londra borsası 
tercih etmeleri. Global Liman’da ise konu 
biraz daha talep kısmıyla ilgili, özellikle de 
yurtiçi taleple ilgili. 

Bu konuda da dün arkadaşlarımızla konuşur-
ken şöyle bir gelişme var diye biliyoruz; hali-
hazırda halka arzlarda yüzde 70 ve yüzde 30 
gibi bir tahsisat oranı var. Bu son gelişmeler-
den sonra bu konuda SPK nezdinde bir çalış-
ma olduğu ve tahsisat oranlarının değişece-
ğiyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu. 

Şimdi üçüncü konuşmacı olarak Murat Beye 
söz vermek istiyorum. Murat Bey, siz Arzum 
Küçük Ev Aletleri’nin yönetim kurulu başka-
nısınız. Halka açık değilsiniz. Bir aile şirketi 
olmanıza rağmen kurumsallaşma konusun-
da çok önemli adımlar attınız ve küresel bir 
oyuncu olmanın yolunu da kurumsallaşma-
dan geçirdiniz. Bu çerçevede yatırımlarınızın 
finansmanı ve bundan sonraki süreç, yani ku-
rumsallaşmayı takiben halka arz gibi bir he-
definiz var mı, eğer varsa Türkiye mi, yurtdışı 
mı, bunu da sizden dinleyelim lütfen.

MURAT KOLBAŞI:
Muhtemelen çoğunuz markamı tanıyorsu-
nuz. Arzum bir aile şirketi, Eminönü’nde 
1993’te 108 metrekarelik bir mağazadan ge-
len bir operasyon. Ben ikinci jenerasyonum ve 
1988’den beri operasyonun içerisindeyim. 

Nereye gideriz, İstanbul mu yurtdışı mı diye 
değerlendirdiğimizde, önce Arzum gibi bir 
markayı, aileye ait olan ama Türkiye’ye mal 
olmuş bir firmayı nasıl borsaya hazırlayabili-
riz kısmına baktık. Dünyada neler oluyor diye 
değerlendirdik. Küçük elektrikli ev aletleri 
sektörü dünyada 60 milyar dolar, Türkiye’de 1 
milyar dolar. Demek ki biz 60 milyar dolarlık 
bir büyüklük içerisinde bine yakın marka ara-
sında bir tanesiyiz ama kuvvetli olduğumuz 
yer Türkiye. Türkiye borsasıyla Londra’yı kı-
yasladığımız zaman, aşağı yukarı 4-4,5 misli 
bir fark var ki Londra da gitmiş İtalya’yı almış. 
Bizim sektörümüzün önemli bir buluşma nok-
tası var; Hong Kong. Bu konuda da bazı düşün-
celerimiz, bazı fikirlerimiz oldu. Dolayısıyla o 
büyük resme çıkmadan evvel, nerede olursak 
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doğru oluruz, ona baktık. 

Başka parametrelere de baktık, mesela en 
fazla şirketi olan Hindistan borsası ama en 
değerli Amerika. Dolayısıyla büyüklük içeri-
sinde biz neredeyiz, onu değerlendirdik. Bu 
büyümeyi özellikle Türkiye’nin 2001 krizini 
hatırlarsanız, ondan sonraki süreçte biraz 
daha doğru yönetelim istedik.

Bizim sektörümüzde faaliyet gösteren 12 tane 
kuvvetli markaya, dünya marka markasına 
baktığınız zaman, hepsinin aslında geçmişte 
private equity ile birlikte iş birlikleri yaptıkla-
rını gördük. O yüzden 2008’de İngiltere’nin As-
hmore private equity fonu bizimle ortak oldu. 
Oldukça büyük bir fon, ilk 10 arasındalar. Beş 
sene onlarla bir ortaklık yaptık. 2013 aralık-
ta birinci private acquity ayrıldı, ikinci private 
equity Meditera geldi. Küçük elektrikli ev alet-
leri olarak nerede olabileceğimizi, bize yatırım 
yapan şirketin bağlantılarını kullandığımız ve 
danışmanlık aldığımızda nereye gideriz konu-
sunu inceledik. 

Bu esnada bizim sermaye piyasamızla da ta-
nışık; tahvil ihracı yaptık. Şirketin altyapısını, 
bugün borsanın kapısını çalsak neler olabilir 
diye düşünerek buna göre hazırladık. 

Türkiye bizim için çok avantajlı çünkü marka-
nın buradaki değeri çok yüksek, burada halk 
yüzde 99 oranında bizi tanıyor ve sektörümüz-
de bilinen ikinci marka çıkıyoruz. Pazar payı 
olarak ilk 5 oyuncu arasındayız ki bunun zaten 
iki tanesi yabancı kökenli marka. Dolayısıyla 
burada kuvvetli bir yerimiz var.

Ama bizim sektörümüz açısından Hong 
Kong’u, Uzakdoğu’yu önemli bir varlık ola-
rak görüyoruz. Zaten orada şirketimiz de 
var. Oraya doğru mu gideriz, İstanbul’da mı 
kalacağız, bütün bunları hep beraber değer-
lendireceğiz. Bizim yönetim olarak borsaya 
gelmek gibi bir niyetimiz var. Çünkü aile iş-
letmelerinin sürdürülmesi için kurumsallaş-
manın ve böyle bir finansal ortaklığın önemli 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü şirkete kayıt-
sız şartsız bir şeffaflık geliyor. Ne kadar iyi 
niyetli olsanız da private equity ile yaşamak 
ile SPK’ya hesap vermek durumundaki şef-
faflığın aynı olması mümkün değil. 

Dolayısıyla bu altyapıyı hazırladık, en uygun 
yere de gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda 
en önemli konu yarın private equity veya fi-
nansal ortağımız olmadan hangi borsada 
olursak, daha iyi yönetiriz diye karar verme-
miz. Tabi Türkiye avantajlı. Ama özellikle son 
dönemde Türk kahve makinesiyle yaptığımız 
çıkış, ihracatın avantajı, Türkiye pazarından 
daha fazla ilk defa bir ürünümüzü yurtdışına 
satıyor olmamız, bizim için önemli bir değer 
oldu. Bence biraz piyasa da bizi çekecektir 
ama aklında neresi var diye sorarsanız, Lond-
ra dışını da söylediğiniz için söylüyorum, Hong 
Kong bizim aklımızda olan bir pazardır. 

NALAN ERKARAKAŞ:
Biz Londra’dan korkarken, şimdi bir de Hong 
Kong’u da düşüneceğiz galiba bundan son-
ra. Bu arada salonda dinleyicilerimiz arasın-
da Borsa İstanbul’un kotasyon biriminin çok 
değerli yöneticileri var. Onlar da özellikle bu 
panele katılmak istediler. Sizlerin ağzından 
da bu süreçleri duyalım, tercih gerekçelerini 
öğrenelim ve sizleri aslında Borsa İstanbul’a 
kote etmek konusunda da ikna edici olalım 
diye. 

Kerem Bey siz olayın girişim sermayesi bölü-
mündesiniz. Turkven, girişim sermayesi anla-
mında Türkiye’deki en önemli şirketlerden bir 
tanesi. Hepinizin bildiği şirketlerde yatırımları 
var, çoğunluk hissesi ya da tamamına sahip 
olma şeklinde. Çıkış stratejisi olarak da halka 
arz da yapıldı. 

Neden halka arz, blok satışı da tercih ediyor 
musunuz yatırım yaptığınız şirketlerden çı-
karken? Halka arz olması halinde, Borsa İs-
tanbul süreciyle Londra Stock Exchange süre-
cini bizim için karşılaştırır mısınız?

KEREM ONURSAL:
İki Londra, bir Hong Kong denildi bana da İs-
tanbul demek düşüyor. 

Turkven 17 sene evvel kurulmuş bir girişim 
sermayesi fonu. 2 milyar dolar sermaye yöne-
tiyoruz, 21 tane yatırımımız oldu, hepsi Türki-
ye’ye. Bunların içinde 4 tanesi şu anda halka 
açık. 
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Bir tanesi Migros, ufak bir ortaklığımız var. 
2008 yılında Koç satarken yabancı bir fonla 
beraber satın almıştık ve halka açıklık oranı 
çok yüksekti. Çağrı yaparak %98’e kadar top-
ladık ve özel bir şirket haline geldi. Şimdi ise 
yüzde 20’si halka açık. 

Bugün esasında Mavi yönetim kurulu üyesi 
şapkamla geldim. 2008’de Mavi’ye ortak ol-
duk. 9 senelik bir serüven sonrası bu sene 
halka arzı gerçekleşti ve yüzde 53 oranında 
bir hissesi borsada işlem görmeye başladı. 

Ondan iki hafta sonra da Dominos’un halka ar-
zını da Londra’da yaptık, Dominos’la da 5 se-
nedir bir ortaklığımız var. Yani esasında Hazi-
ran ayı içinde hem İstanbul hem Londra halka 
arzını gerçekleştirdik. 

Bir de mobilya sektöründen yatırımımız var, 
Doğtaş Kelebek. Yüzde 8’i halka açıktı, onun 
da halka açıklık oranı yüzde 50’ye çıkmış oldu. 

Böylece üç tane İstanbul’da halka açık şir-
ket, bir tane de Londra’da halka açık şirket 
var. Hepsini kıyaslayınca İstanbul hakikaten 
çok önde. Dominos’un Londra’da halka açılma 
kararını verirken birçok sebep gündeme gel-
mişti. Özellikle ana ortağın Türkiye’de mukim 
şirket olmaması, hem Türkiye’de hem de Rus-
ya’da operasyonu olması öncelikli sebeplerdi. 
Ayrıca, uzunca süredir Türkiye’de halka arz 
olmaması ve Global’in şanssız deneyiminden 
dolayı, riski dağıtarak ikisini aynı anda olma-
sın istedik. Ayrıca halka arzı istediğiniz gün 
yapamıyorsunuz. Çok sıkı düzenlemeler var. 
Belirlenmiş finansal tablolarınızla 135 gün 
içinde halka arz yapabiliyorsunuz. Bu Türki-
ye’ye has bir kural değil, dünyanın her yerinde 
böyle. Finansalların hazırlanması, izahname 
hazırlanması, yatırımcılarla buluşma der-
ken, esasında senede halka arz yapılacak 
hafta sayısı 8’i pek geçmiyor. 52 haftanın 8 
haftası halka arz oluyor. Her çeyreğin uygun 
geldiği iki tane hafta var. 4 çeyrek de 8 haf-
taya geliyor. Öyle olunca da aynı zaman zar-
fında İstanbul’da halka arz yapmak, esasında 
bugüne kadar olmuş bir şey değil. Genelde 
belli çeyreklerde az sayıda halka arz oluyor. 

İstanbul borsasının hiçbir eksiği yok. Hem li-
kidite açısından hem yabancı yatırımcıları 
çekmesi açısından. Burada Mavi’nin halka 

arzında yabancı yatırımcılardan üç kat talep 
geldi. Yerli yatırımcılardan da istediğimiz 
oranda talep geldi. Sonraki likiditeler çok iyi 
oldu, direk BIST 30’a girdi. Şimdi MSCI small 
cap endeksine girdi. Siz bir Amerika’daki, Av-
rupa’daki bir yatırımcıyla konuştuğunuz za-
man, İstanbul borsasına yatırım yapar mısın 
yapmaz mısın, Londra’yı mı tercih edersin 
diye, hiçbir şekilde İstanbul’la alakalı negatif 
bir eleştiri biz duymadık. Tam tersi, likiditeyi 
seviyorlar. Burada yüzde 60-65’i yabancı yatı-
rımcıda ve çok ciddi bir yatırımları var. O açı-
dan bizim İstanbul’da acaba şu daha iyi olur 
mu diyebileceğimiz çok bir şey yok.

Halka arz sürecinde her yerde belli izinler, belli 
süreçleri olması gerekiyor. Türkiye’de SPK bu 
konuda oldukça deneyimli, burada regülasyon 
çok net. Yerli yatırımcılara yapılacak tahsisat 
oranının değiştirmesiyle alakalı bir husus var. 
Ona ben katılıyorum çünkü esasında iki türlü 
yerli var. Bireysel yerli var, onların öncelik sa-
hibi olması çok doğru. Onlar hakikaten eğer 
şirkette hissedar olmak istiyorlarsa şirket 
açısından da iyi, birey açısından da iyi, SPK’nın 
asli görevi de zaten bireyleri korumak, onlara 
öncelik vermek. Burada onlara ayrılan bütün 
öncelikler bence doğru. Bir de yerli kurumsal 
var, yüzde 20 yerli kurumsal önceliği var. Yer-
li kurumsalın önceliği olmalı mı olmamalı mı 
ondan emin değilim. Çünkü yabancı kurum-
salla yerli kurumsal esasında farklı yatırımcı 
profiline sahip değiller. İkisi de kurumsal ya-
tırımcı ve ikisi de şirketi analiz ediyor, ikisi de 
belli bir zaman aralığında bakma fırsatı olu-
yor. Onların normal yabancı yerli ayrımı yap-
madan kurumsal yatırımcı olarak bir havuzda 
olması, bireysellerin ayrı değerlendirilmesi 
şeklinde birtakım düzeltmeler, değişiklikler 
olabilir. Büyük halka arzlarda yüzde 30’luk 
bir Türkiye zorunluluğu, Türkiye’deki likidite 
sınırlarını da zorlayabilir. Türkiye’nin bu tip 
büyük halka arzlarda sağlayabileceği mik-
tarlar belli bir yerlerde kalıyor maalesef, o 
kadar sermaye derinliğimiz yok. Öyle olduğu 
zaman da belki yüzde 30’un daha düşmesi, 
yabancı oranının biraz daha yüksek olması 
tercih edilebilir. Çünkü dünyada çok para var, 
çok likidite var, Türk firmaların ciddi bir tevec-
cüh var. Büyüyen bir pazar. Türk şirketleri sırf 
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Türkiye’de değil, bütün dünyada iş yapıyorlar. 
Bugün Mavi, cirosunun yüzde 30’unu yurtdı-
şından yapıyor, New York’ta da alabiliyorsu-
nuz, Almanya’da alabiliyorsunuz, Rusya’da da 
alabiliyorsunuz. Domino’s zaten öyle, Türkiye, 
Rusya, birçok ülkede operasyonları var. O yüz-
den İstanbul üzerinde hem de sermaye piya-
salarında uzun yıllardır deneyimlerimiz çok 
pozitif oldu. 

Son şunu söyleyeyim; yatırımcıların da mutlu 
olması çok çok önemli. Hem Dominos’un hem 
Mavi’nin halka arzından yatırımcılar çok cid-
di para kazandılar ve çok mutlular. Mavi’nin 
hissesi halka arzından bu yana yüzde 30 
yükseldi. O yüzden katılmayanlar katılmadık-
larına üzülsünler, katılanlar mutlu olsunlar. 
Bence ileriye dönük olarak da halka arzları 
için iyi bir netice oldu. Dominos’ta da benzer 
bir durum var. Onların da performansı çok çok 
iyiydi. Bu da tabi ki önemli çünkü insanlar po-
zitif bir deneyim sağladıkça bir sonraki halka 
arz için de tekrardan hevesle yatırım yapmak 
isteyecekler.

NALAN ERKARAKAŞ:
Londra’da başarılı bir halka arz ama biz böyle 
büyük bir şirketi Borsa İstanbul’da da görmek 
isteriz. İkili kotasyon konusunda ne düşünür-
sünüz? 

SELİM KENDER:
İkili kotasyon, halka arzı tamamladıktan son-
ra bilhassa Türkiye’deki aracı kurumlardan 
sıkça duyduğumuz bir soru. Burada benim 
cevabım biraz yatırımcılarımızın da ne iste-
diğiyle bağlantılı olacak. Zaman gösterir diye 
düşünüyorum. Beni endişelendiren bir hu-
sus, hem Londra borsasında hem de Borsa 
İstanbul’da olmanız durumunda likiditenin 
ayrı borsalara bölünmesinin hisse fiyatı di-
namiğine olumsuz bir etkisi olur mu? Ayrıca 
düzenleme altyapısına bakmak lazım. Çünkü 
biz orada Londra borsası ve İngiltere serma-
ye piyasası kurulu muadiline tabiyiz. Burada 
bir çift listeleme yaparsak, bir yandan SPK 
ve Borsa İstanbul regülasyonuna da tabi ola-
cağız. Bunun getirisi var, götürüsü var. 

NALAN ERKARAKAŞ:
Ben de yaşadım; halka arz aşamasına geldik, 
ama belli düzenlemeler nedeniyle gerçekleş-
tiremedik. Kerem Bey’in de bahsettiği gibi 
süre kısıtlarımız oldu ya da dönem geçirme-
ler nedeniyle yaşanan sıkıntılarımız oldu. 
Sizin SPK ve Borsa İstanbul’un düzenlemeleri 
anlamında önemli gördüğünüz ya da değişse 
daha iyi olur dediğiniz kritik saptamalarınız 
var mı, halka arz süreçleriyle ilgili?

EROL GÖKER:
Eskiden halka arzları çok rahat yaparken ne 
değişti de bu halka arzları yapamaz hale gel-
dik, uzun zamandır birkaç tane örneğin dışın-
da halka arz yapamıyoruz. En son bizim yap-
tığımız 2012 yılında gerçekten çok güzel bir 
halka arz olmuş. Ondan beri çok anlamlı ve 
büyük halka arzlar olmamış. Gerçi ekonomik 
şartlar da bir neden.

Borsayı kurduğumuz yıllarda likiditesi doğru 
dürüst olmayan, dünyada da hiçbir tanınırlığı 
olmayan, Türkiye olarak da zaten fazla geliş-
mediği bilinen bir piyasayı uzun yıllar kendi 
ölçüsünün çok daha ötesinde kullanmak sure-
tiyle dünyada pek çok defalar gündem haline 
bile gelecek şekilde çalıştırabilmiş idik. Aca-
ba, o zaman ne yapmışız diye baktık, iki tane 
şey gördüm. Birincisi, bir borsaya ilgi olması 
için öncelikle likidite olması lazım, likiditeniz 
olmazsa teknik nedenlerden dolayı bu piyasa-
ya yabancılar para yatırılmazlar. Ülke olarak 
tasarruf eksiğimizin olduğu belli, finansal sis-
temimiz sürekli açık veriyor ve sermaye açığı-
mızı sürekli yurtdışından sağlıyoruz. Demek ki 
likidite sağlamanız lazım ve bu likiditeyi oldu-
ğunun da çok ötesinde gösterebiliyor olmanız 
lazım. O yıllarda bunu başarmış idik. Özellikle 
sürekli denkleştirme metodu, o yıllarda son 
derece iyi kullanıldı. Yurtdışından almak iste-
yenlerin teknik problemleri bu şekilde çözül-
müş oldu. O zamanlar bu işin pazarlamasını 
yapan gönülden çalışan bir ekip vardı, birçok 
aracı kurum ve birtakım insanlar hep birlikte 
böyle bir kulüp havasında çalışıyorduk. Dü-
şüşün nedenini ben şöyle görüyorum; ortada 
muhakkak bir havuz olması lazım, o havuzun 
içinde günlük likidite dediğimiz belli bir oran-
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da alım satımın yapıldığını gösteren bir meka-
nizma olması lazım. Bir akar gelmesi lazım. 

Ne değişti? Foreks. Foreks sermaye piyasala-
rıyla alakası olmadığı halde, ekonomik olarak 
gerek olmadığı halde sermaye piyasalarının 
içine monte edildi, dünyada da bir örneği yok. 
Halbuki bizde vadeli işlemler borsalarımız za-
ten vardı. Onun ekonomik ihtiyaçları bu zaten 
görüyordu. Ama tamamen yurtdışı ayaklı, Tür-
kiye’yle hiçbir ilgisi olmayan tek yönlü çalışan 
bir garip bir mekanizma, sermaye piyasaları-
nın içinde oturdu. 

Bu iki önemli konuyu gündeme getirdi. Birinci-
si, ortada zaten kısıtlı olan ve likiditeyi oluştu-
ran bu kaynaklar, yani işe meraklı müşteriler 
ve bu organizasyonu yapan borsa camiası di-
yelim, hepsi çok kısa bir süre içinde ortadan 
yok oldu. Aracı kurumlar el değiştirdi ve liki-
dite havuzu sığlaştı. Sığlaşınca, zaten yüzde 
65’inin yabancı olduğu, yani yabancıların do-
mine ettiği bir piyasadaki yabancı aktörlerin 
de hayatını zorlaştırıp, teknik olarak imkânsız 
hale getirmiş olduk. Halka arzlar da bu yüz-
den uzun yıllarca yapılamadı. Sonra iki yıl 
önce, bu konu siyaseten çözüldü ve sonuçta 
bunlar tekrar buraya döndüler. Aslında taşlar 
tekrar geriye yerine oturmaya başlıyor. 

İkincisi, düzenlemelerle ilgili olarak iki görü-
şüm var. Bir tanesi, bu şeye katılıyorum, bir çe-
şit suni bir durum bu, öngörerek yüzde 30 şu, 
yüzde 70 şu falan demektense, buna hayatın 
pratiği içinde bir esneklikler getirmenin oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu çok dominant bir şey 
olmamakla birlikte hayatı çok kolaylaştıracak 
bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak 
lazım. İkincisi ise son dönemde şöyle bir şey-
ler duyuyorum, halka arz, Türkiye’deki serma-
ye piyasasına gelecek şirketlerin sayısının ar-
tırılmasına yönelik olarak böyle bir kamuoyu 
oluşturmaya çalışılıyor. Buna ben karşıyım. Bu 
konuda kötü bir deneyimimiz var biliyorsunuz, 
sayısını artıralım derken güveni tamamen or-
tadan kaldıracak hem kendinizi batmış hem 
tahvili batmış filan gibi ucube birçok şirket, 
dolayısıyla ciddi olarak problem yaşadık. Tam 
tersine, şirketlerin özellikle mali yapılarının 
halka açılmadan önce kriterlere uygun olma-
sı konusunda son derece katı davranmak ge-

rektiğini düşünüyorum. Bunu önemli bir tespit 
olarak söylüyorum. Ve bunun mali anlamda 
söylüyorum tabi, sulandırılmasına yönelik 
olarak hiçbir şey yapmayalım. Burası ayrı bir 
yer, herkesin halka açılması gerekmez. Ken-
dini kanıtlamış, ekonomik olarak sağlamlığına 
ulaşmış, özellikle iç organizasyonlarını oluş-
turmuş şirketler seçilmeli ve bunlara sadece 
izin verilmeli. Bunların ölçüleri zaten hepsinin 
ayrıntılarıyla biliyoruz. Ben bu kabaca bu ko-
nudaki görüşlerimi böyle anlatmak istiyorum. 
Yalnız şimdi tabi çok hoşuma giden de bir nok-
ta; demek ki hızla bu yapılan bir hatanın tekrar 
geri dönüşündeki bu tekrar kendini yenileme 
sürecini bizim sermaye piyasamız hızla ya-
pabiliyor. Bu da gerçekten temellerinin zama-
nında çok doğru kurulduğunu ve bu sermaye 
piyasasının gizli açık bütün kahramanlarının 
aslında yine büyük bir bağlılıkla bunun için-
de olduklarını tabi ki büyük bir zevkle tespit 
etmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra 
ülkemizin gelişmesine paralel olarak bizim 
sermaye piyasalarımız çok daha hızlı biçim-
de gelişebilir. Ama dediğim gibi bu tip tekrar 
eskiden deneyimlerimizden ders çıkartmak, 
tarih önemli bir şey biliyorsunuz, son derece 
önemli. Bu çerçeve içinde çok dikkatli karar 
vermek gerekiyor diye düşünüyorum.

NALAN ERKARAKAŞ:
Sermaye piyasasının aktörlerini kamu kurum-
ları, halka açık şirketler, sivil toplum kuruluş-
ları ve şirketler olarak ele alırsak piyasamız 
oldukça dinamik. Bir dönem yaşanan halka 
arz furyası maalesef olumsuzluklarla sonuç-
landı. Bunun üzerine borsa kotasyon koşul-
larında bir değişikliğe gitti. Düzenleme şöy-
le; yıldız pazarda şirketlerin kote olabilmesi 
için son iki yılın kârlı olması koşulu aranıyor. 
Ödenmiş sermaye/özsermaye  oranı yüzde 
0,75 olarak isteniyor. Ancak piyasadan ve şir-
ketlerden gelen talepler doğrultusunda borsa 
bu konuda çalışarak bir düzenleme yaptı. Son 
iki yıl kârlı olmasa bile eğer şirketler halka arz 
yoluyla toplanacak kaynakla ödenmiş serma-
ye/sermaye oranını 0,50’de tutabiliyorsa ve 
esas faaliyet kârı elde edebiliyorlarsa, kote 
olabiliyor. Ama borsaya halka arzın yapılacağı 
ve toplanılan kaynakla şirketin kâra geçirile-
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ceği şeklinde taahhütte bulunmak gerekiyor. 
Koşullardan bir diğeri de sadece ortak satışı 
olmaması, ortak satışı ve sermaye artırımı yo-
luyla halka arz yapılması mümkün. 

Bu düzenleme, halka açılmayı düşünen şirket-
ler açısından önemli midir, yerini bulmuş, he-
defe ulaşmış bir düzenleme midir, yoksa ilave 
birtakım şeylere ihtiyaç var mıdır?

KEREM ONURSAL:
Bence doğru ve yerinde bir düzenleme oldu. 
Bir şirketiniz var, borçlu bir şirket, büyümeye 
devam ediyor ve borç yükünden dolayı faiz, 
kur farkı, belki amortisman, faaliyet kârı üret-
mesine rağmen net kâr üretemiyorsunuz. 

Halka arzın tek sebebi ortak satışı değil. Hal-
kın arzın bir diğer sebebi de esasında özkay-
nağın iyileştirilmesi, yani şirkete yeni bir ser-
maye girişi olabilir. 

İşte bu noktada Borsa İstanbul bu esnekliği. 
Bugün net kârınız olmasa bile, halka arzda 
şirketin içine para girecekse, yani sermaye 
artışı olacaksa,  böylece şirketin borç yükü 
azalacak ve faiz gideri, kur farkı zararı azalıp 
şirket kârlı olmaya başlayabilecekse, o zaman 
o şirket özelinde özel izin verebiliyor. 

Bunun bence bir yan etkisi yok. Tabi şirket 
özelinde değerlendirmesi lazım, şirketin ne-
den kârlı olmadığının anlaşılması lazım. Ama 
bilanço pozisyonu dolayısıyla bir kârsızlık du-
rumu varsa ve bu halka arz sonrasında düzel-
tilebilecekse, bu halka arzın önünü kesmeme-
si lazım. Çünkü halka arzın amacı bu şirketi 
daha güçlü hale getirmek. 

MURAT KOLBAŞI:
İşletme tarafında EBITDA veya net kâr, borçla 
özsermayenin oranı gibi konular yönetmeye 
çalışıyoruz. Çünkü işin teknik tarafından değil 
de işleyiş tarafından, baktığınız zaman aslın-
da herkes markasını, firmasını sürdürmek is-
tiyor. 

2001 krizini, 94 krizini yaşadım. Arzum’un 
o günkü şartlarda, özellikle 2001 krizinde, 
ayakta kalmasını ve daha rahat atlatması-
nı sağlayan en önemli konulardan bir tanesi, 
şirketin döviz borcunun yüzde 65 oranında 

forward’larla kapatılmış olmasıydı. 2001 kri-
zinde, sermaye piyasasından olanlar hatırla-
yacaktır, o dönem şubelerin forward yapma 
yetkisi dahi yoktu. Biz onu merkezle yapmıştık 
o günkü şartlarda. Aslında bazen yanlış anla-
şılıyor, illa ithalatçılar sanki forward yapmalı 
zannediliyor. Bence ihracatçı da bunu yapabi-
lir ve tedbirini alabilir. 

Finansal enstrümanlar önemli ama işletme-
nin sürekliliği çok daha önemli. Son dönemde 
İstanbul borsasıyla yaptığımız görüşmelerde 
yaklaşımı gayet pozitif buluyorum. Bizim tar-
zımızda, özellikle Türkiye pazarında kuvvetli 
markaların, bilinen markaların kendi borsası 
içerisinde yapacağı çıkışların daha iyi yere gö-
türeceğini, borsayı da o yönde büyütebileceği-
ni düşünüyorum. 

Düzenlemeleri yerinde görüyorum, ama 
bunların da kontrolü ve doğru uygulamaları 
önemli. Biraz şirketin geçmiş ve gelecek pla-
nına bakmak lazım. Şirket içerisinde serma-
ye yok olmuşsa, bunun nedenini iyi görmek 
lazım. Neden olmuş, tedbir niye alınmamışı 
iyi araştırmak lazım. Eğer sürekli bir hastalık 
varsa tekrar nüksedebilir.

Biz de hissedarlar olarak %51’i elimizde tu-
tarak geldik. Büyük bir borç yoktu, bunu ku-
rumsallaşma açısından yaptık. Yatırımcıya 49 
hisse sattık. Çok büyük bir borç yükü altında 
private equity’e satış yapmadık, 2008’de de 
2013’te de.

NALAN ERKARAKAŞ:
Daha önceki oturumların birinde de private 
equity konusu ele alındı. Aslında her şirket 
direk halka arz yapmak zorunda değil. Önce 
private equity ile yola çıkıp, daha sonra halka 
arz yapmak, sanki son dönemde Türkiye’de 
de tercih edilen ve sermaye piyasasına hazır 
olma, halka arza hazır olma anlamında da 
daha doğru olabilecek bir yöntem diye düşü-
nüyorum. 

SORU:
Korkmaz Ergün. Borsa İstanbul genel müdür 
yardımcısıyım. Biz Borsa İstanbul olarak son 
dönemde ne yaptık, tekrar olmayacak şekilde 
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çok kısa bilgi vererek bir soru ve düşüncemi 
paylaşmak istiyorum. 

Bir tanesi kâr istisnası getirdik, ikincisi öz 
sermaye istisnası getirdik. Sizin de belirtti-
ğiniz gibi, eğer şirket faaliyet kârı elde ediyor 
ama dönem zarardaysa, halka arz geliriyle 
de faaliyet kârını dönem kârına çevirebilece-
ğini gösterebiliyorsa, örneğin finansman gi-
derlerini kapatarak kâra dönebileceğine ikna 
edebiliyorsa, o şirketin kotasyonuna izin ve-
receğiz. Şirket eğer sermaye kaybı nedeniyle 
borsaya gelemiyorsa ama halka arz geliriyle 
bu sermaye kaybını gidereceğini, rakamlarla, 
elde edeceği emisyon primiyle gösterebiliyor-
sa, yine o şirketin kotasyonuna izin vereceğiz 
diyeceğiz. 

Üçüncü bir konu, şirketin, bölgemizin ve piya-
samızın beklentisi çerçevesinde bahsettiğiniz 
gibi tahsisatlar konusuydu. 30’a 70 olan tah-
sisatların değiştirilmesi konusunda Sermaye 
Piyasası Kurulumuz çok olumlu bir şekilde 
çalışıyor, yakın bir zamanda çalışmalarının 
sonuçlarını da açıklayacağını bekliyoruz. 

Tüm bunları değerlendirdiğimizde aslında İs-
tanbul mu Londra mı sorusunu sorduğumuz-
da, tabi ki İstanbul deme durumundayız. Çün-
kü artık bunun tartışılacak bir şeyi de çok fazla 
kalmadı. Londra’ya gidebilecek bir sebep, bir 
neden de kalmadı. Eğer varsa salonumuzdaki 
katılımcılarımızdan veya konuşmacılarımız-
dan, şu nedenden dolayı biz Londra’ya gide-
biliriz, bu düzenlemeyi de yapın derseniz, onu 
da söyleyin, hemen yarın onu da yapalım. Biz 
İstanbul olarak bu şirketlerimizin önünü aça-
bilecek her türlü adımı atmaya hazırız. Attığı-
mız adımlar, Sermaye Piyasası Kurulumuzun 
onayıyla yapılan adımlardır. Beraber istişare 
yaptığımız adımlardır. Onlar da bu konuda bize 
çok büyük destek veriyorlar, çok sağ olsunlar. 
Bu konuda biz gayet istekliyiz ve azimliyiz. 

Londra mı İstanbul mu sorusunu kendilerine 
soran şirketler de artık İstanbul demeye baş-
ladı. Dün SPK başkanımız ve Borsa İstanbul 
başkanımız açıkladığı gibi, halka açıklığın pi-
yasa değeri 1 milyar TL veya 1 milyar dolar 
üzerinde olmasını beklediğimiz şirketler ki 
bizimle temas halindeler, şu an 5-6 tane şir-
ketin artık Londra’yı kafalarında sildiklerini 

ve Borsa İstanbul’u düşünmeye başladıklarını 
biliyoruz. Çünkü bizimle temas halindeler ve 
sürekli sorularını cevaplandırıyoruz, yardımcı 
oluyoruz. 

Şirketler dışında başka kim diyor, artık İstan-
bul olsun sorusunu; biz son bir ayda yabancı 
bankaların iştiraki, tüm yabancı aracı kurum-
ları yine yabancı partnerlerle çalışan büyük 
hukuk bürolarının hepsini gezdik, onların da 
bize özetle söylediği şu, artık şirketlerin Lond-
ra’ya gitmesine sebep olacak hiçbir neden kal-
madı, İstanbul hatta daha avantajlı hale geldi. 
Neden daha avantajlı hale geldi? Londra’da 
özellikle hukuki anlamda çok ciddi bir bürok-
rasisi var. Maliyetleri bizim çok üzerimizde. 
Ayrıca, bazı mevzuatları bizden çok daha ağır, 
örneğin kurumsal yönetim ilkelerine göre belli 
bir ağırlıkta bağımsız yönetim kurulu üyeleri 
bulundurmak zorundalar. İmtiyazlı pay diye 
bir kavram orada söz konusu değil. Oysa biz-
de şirketlerimiz, imtiyazlı pay devam ederken 
halka açılabiliyorlar ve yönetimi kaybetmi-
yorlar, ki bu durum aile şirketlerimiz için çok 
önemli bir kriter. 

Dolayısıyla özetlemek gerekirse, geldiğimiz 
noktada borsanın ve SPK’nın attığı adımlarla 
artık İstanbul Londra’nın bu anlamında önüne 
geçmiştir. 

Hasılatının önemli bir kısmı yurtdışında olan 
şirketlerimizin yurtdışındaki borsalarda işlem 
görme isteklerini çok olumlu karşılıyoruz, an-
layışla karşılıyoruz. Ancak hasılatının önemli 
bir kısmı, operasyonlarının önemli bir kısmı 
yurtiçinde olan şirketlerin yurtdışına gitme-
lerinde hiçbir sebep yok. Çünkü tanınırlıkları 
burada, bilinirlikleri burada, müşterileri bu-
rada, yatırımcıları burada, onların özellikle 
İstanbul’u düşünmeleri gerekir. 

Domino’s Pizza’nın operasyonlarının büyük bir 
kısmı yurtdışında, Rusya, Çin’deki büyümeden 
olumlu etkilenmek istiyorlar. Global Liman’ın 
Barselona’da, Lizbon’da, İtalya’da, Malta’da 
limanları var, operasyonları var. Dolayısıyla 
hem Dominos’un hem Global Liman’ın yurt-
dışındaki işlem görme heveslerini, isteklerini 
de anlayışla karşılıyoruz. Ama onlara da şunu 
söylüyoruz; orada işlem görün, ama çifte ko-
tasyon yapalım. Hatta bir adım daha atıyoruz, 
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diyoruz ki izahnamenizi SPK’dan geçirin, ya-
yınlayın, borsa olarak hiçbir koşul aramıyo-
ruz, ertesi gün işlem görmeye başlayın. Buna 
da hızlı kotasyon, çifte kotasyon diyoruz.

Bu konuda biz yine şirketlerimizle birlikte ha-
reket etmek istiyoruz ve yardımcı olmak isti-
yoruz. Sayın Selim Kender bu konuda cesur 
davranamadı. Bu konuda cesur davranabiliriz, 
biz borsa olarak gerekli cesareti size her türlü 
desteği vermeye hazırız. 

Son 1 yılda yaşadığımız işlem hacminde yük-
selişler, işlem hacmindeki rekorlar, endekste 
rekorlar, artık bizim de bu konuda pozitif an-
lamda ayrıştığımızı gösteriyor. Şirketlerimiz 
Londra’da işlem görürken orada o büyük 
dünyanın içinde, o büyük havuzun içinde kü-
çük birer şirket olarak kalacaklar. Ama aynı 
şirketler bizim borsamızda işlem görüyor ol-
salar, BIST 30’da BIST 100’de yer alacakları 
için, Borsa İstanbul’a yatırım yapmak isteyen 
yabancı yatırımcıların direk seçecekleri şir-
ketler arasında olacaklar. 

Çifte kotasyon durumunda, burada oluşacak 
fiyatla Londra’da oluşacak fiyat arasında bir 
arbitraj fırsatı doğacaktır, bu da yeni yatırımcı 
getirecektir. Buradaki piyasaya gelecek yeni 
yatırımcı Londra’daki yatırımcıyı da harekete 
geçirecektir ki oradaki fiyat düşüşlerini de en-
gelleyecektir. 

Arzum için direk İstanbul diyorum. Ne Lond-
ra ne de Hong Kong, hiç düşünmelerine gerek 
yok. Biz bu konuda hem SPK olarak hem borsa 
olarak kendilerine her türlü desteği vermeye 
hazırız. Tekrar bu güzel oturum için teşekkür 
ediyorum. 

SORU:
Borsa İstanbul’dan Mert Süzyen. Sermaye 
piyasaları aslında halka açılmayla sınırlı de-
ğil, çok uzun süreli bir ilişkiye giriyorsunuz 
şirketinizi halka açtıktan sonra. Sorumu Se-
lim Beyle Erol Bey’e yönlendirmek istiyorum. 
“Belirli gerekçelerle, belirli mecburiyetlerle 
Borsa İstanbul yerine Londra borsasını ter-
cih etmek durumunda kaldık ve yaklaşık 6 ay 
bir süre önce halka açılmayı orada başarıyla 
gerçekleştirdik” dediniz. Peki, bu süreçten 
sonraki şirketlerinizin fiyat performansından 

ve o borsadaki işlem hacimlerinden memnun 
musunuz?

SELİM KENDER:
Göreceli bir soru. Bizim performansımız bi-
raz çalkantılı oldu. Fakat halka da yeni açılan 
bir şirket olarak devamlı bir gelişim içindeyiz 
hem bu hisse senedi araştırma raporları ya-
yınlayan şirketlerle devamlı temas halinde-
yiz, yatırımcılarla devamlı temas halindeyiz. 
Dolayısıyla tek kelimeyle cevap ver derseniz, 
memnunum. Daha iyi olabilir mi, olabilir. İn-
şallah o yönde de ilerleme kaydedeceğiz diye 
umuyorum.

EROL GÖKER: 
Bizim açımızdan da şöyle, henüz daha az bir 
süre geçtiği için, kesin bir şey söylemek müm-
kün değil ama bizim şöyle bir özelliğimiz var; 
biz aynı zamanda holding olarak da zaten 
Türkiye’de halka açık bir şirketiz çok eskiden 
beri. Halka açıklık oranımız da çok yüksek bir 
seviyede. Holding o şirkete yine çok büyük 
bir oranda sahip olmaya devam ediyor. Fiyat 
performansını gözlemlediğimiz yer burada-
ki holding hisselerinde oldu. Oldukça iyi bir 
performans göstermiş oldu. İngiltere’deki bö-
lümünde tabi Türk Lirasının değer kaybı vs. 
gibi pek çok etken var. Bu nedenle, henüz fikir 
oluşturmamakla birlikte, sistemin toplamına 
baktığınız zaman fiyat hareketleri anlamında 
kamuoyundan ve yatırımcı ilgisi açısından çok 
başarılı bir iş olduğunu düşünüyoruz. 

Bu noktada, çifte kotasyonla ilgili olarak biz 
de düşünüyoruz. Fakat aynı zamanda burada 
da kotasyon, kafa karıştırır mı diye çekiniyo-
ruz. Eninde sonunda bu bir finansman işi ve 
bunu doğru olarak yönlendirilmesi gerekiyor. 
Bizim açımızdan olmazsa olmazı, Türkiye’deki 
sistemin içinde olmamız ve Türkiye’ye serma-
ye girişini bu şekilde sağlıyor olmamız. Zaten 
amaçladığımız ve hedeflediğimiz bu. Lond-
ra’yı kullanmak suretiyle, buna bir başka yol 
da açmış olduk. Ancak çok masraflı ve çok zor. 
Tavsiye edilecek bir şey değil. Zor yol. Özel ne-
denleri olmadığı sürece, Türkiye’de bulunan 
herkes, Türkiye’nin müteşebbisleri kendi milli 
borsasında bunu yapmaya devam edecek ve 
katkı sunmaya da devam edecektir.
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Kongre kapanışında, TSPB tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Gelece-
ğin Cebinde” Kısa Film Yarışması Ödül Töreni yapıldı.  

Türkiye’nin her bölgesinden toplam 135 filmin katıldığı yarışmanın başvuruları, TSPB Başkan 
Vekili Dr. Berra Doğaner, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çe-
tinkaya, TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi Başkanı Attila Köksal, Galatasaray Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt 
Cebenoyan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel ve Hürriyet Gazetesi Sinema ve Spor 
Yazarı Uğur Vardan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. 

Yarışma kapsamında birinciye 12.000 TL, ikinciye 10.000 TL ve üçüncüye 7.500 TL para ödülü 
verildi. Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar dokuz aylık Sinemia üyeliği almaya hak kazandı. En 
başarılı 10 filmin sahibi ise Birliğimiz tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine 
ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği kazandı.

KAMERA ELİNDE GELECEĞİN CEBİNDE KISA 
FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

15 Kasım 2017
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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde reel sektör firmaları ile Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB) üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği B2B görüşme 
alanı oluşturuldu. 

B2B görüşmeleri kapsamında, 10’u aracı kurum, 1’i banka ve 3’ü portföy yönetim şirketi olmak 
üzere toplam 14 TSPB üyesi, 50 farklı firma ile görüşmek üzere başvuruda bulundu. B2B gö-
rüşmeleri kapsamında 6’sı aracı kurum, 2’si portföy yönetim şirketi olmak üzere toplam 8 TSPB 
üyesi, 18 firma ile 4 farklı salonda 32 ayrı görüşme gerçekleştirdi.

B2B GÖRÜŞMELERİ

15 Kasım 2017
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14-15 Kasım tarihlerinde 
düzenlenecek olan Türkiye 
Sermaye Piyasaları Kongresi’ne 
katılacak olan dünyaca ünlü 
yazar ve ekonomist Prof. Dr. 
James A. Robinson, orta gelir 
tuzağı diye bir şey bulunduğunu 
düşünmediğini söylüyor. 
Robinson, “Bizim kuramımız, 
zenginlik yaratmak için kapsayıcı 
siyasi kurumlar oluşturmanız 
gerektiğini ve bunun orta gelire 
ulaştığınızda değil, yoksul 
olduğunuzda daha kırılgan 
olduğunu vurguluyor” diyor. 

ÜNLÜ YAZAR VE EKONOMİST PROF. DR. JAMES A. ROBINSON:

‘ORTA GELIR TUZAĞI YOK’

AYFER YILDIZ

130 
F O R T U N E T U R K E Y . C O M  / /  E K İ M  2 0 1 7
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14 Kasım 2017

Journal of Capital Market Studies Dergisi Lansmanı

Journal of Capital Market Studies Dergisi Lansmanı Plaket Takdimi

Açılış Konuşması - 
Dönemin SPK Başkanı

Sayın Dr. Vahdettin Ertaş

Açılış Konuşması - 
Borsa İstanbul A.Ş.  Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Himmet Karadağ

TSPB Başkanı Sayın İlhami Koç

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2017 Açılışı
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2017 K
ongre Fotoğraf G

alerisi

Ana Konuşmacı Prof. James A. Robinson

Düzenlemelerin Sermaye Piyasasındaki Yansımaları Paneli

Ana Konuşmacı Prof. James A. Robinson

Prof. James A. Robinson Kitap 
İmzalama Etkinliği

Journal of Capital Market Studies 
Dergisi
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15 Kasım 2017

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ile Söyleşi

Blockchain Dünyasına Finansal Bakış Eğitimi

Sağlıklı “BES”lenmenin Yolu Paneli

Kur ve Faiz Riskinden Korunma 
Stratejileri

Blockchain ve Finansal Piyasalara 
Etkisi Paneli
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2017 K
ongre Fotoğraf G

alerisi

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2017 Kapanış Kokteyli

Ana Konuşmacı Chris Skinner

Ana Konuşmacı Prof. Shyam Sunder

Chris Skinner Kitap İmzalama 
Etkinliği
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ta-
rafından “Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü 
Türkiye” teması ve İstanbul’un dünya finans 
merkezleri arasında yer alması vizyonuy-
la düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi, 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle, 4 5 Kasım 2016 tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli ve Birlik Başkanı 
İlhami Koç’un açılış konuşmalarıyla başlayan 
kongrede, Türkiye’den önemli isimlerle birlik-
te dünyadan finans guruları, akademisyenler, 
piyasa temsilcileri, kurumsal ve bireysel yatı-
rımcılar bir araya geldi. 

Türkiye genelinden yoğun ilgi gören Sermaye 
Piyasaları Kongresi’ne 2.047 misafir katıldı. 
Kongre kapsamında 14 panel ve 18 eğitim 
programı düzenlendi. Eğitim programlarına 
ise yaklaşık 450 kişi katılım gösterdi. Kongre 
kapsamında düzenlenen panellerde ve eği-
tim seanslarında, varlık fonu ve altyapı yatı-
rımlarının finansmanı, İslami finans ürünleri, 
halka arzlar, finans teknolojileri, yabancı yatı-

rımlar, gayrimenkul yatırımları, türev ürünler, 

özel sektör tahvilleri ve sermaye piyasaların-

da kariyer fırsatları gibi birçok konu işlendi. 

Kongrenin en önemli başlığı “Güçlü Sermaye 

Piyasaları, Güçlü Türkiye” konusu ise Bloom-

bergHT TV Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Ba-

şaran ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canik-

li’nin katıldığı panelde değerlendirildi. 

Sermaye Piyasaları Kongresinin konuşma-

cıları arasında dönemin Sermaye Piyasası 

Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, dönemin 

Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, 

Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Himmet Karadağ, Türkiye Katılım Bankaları 

Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, Dün-

ya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme 

Merkezi Başkanı Zamir Iqbal, European Bank 

for Reconstruction and Development Türkiye 

Direktörü Jean Patrick Marquet, The Econo-

mist Dergisi Avrupa Editörü Oliver August ve 

‘Hatasız Düşünme Sanatı’ adlı kitabın yazarı 

Rolf Dobelli gibi önemli isimler yer aldı.
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2016 yılında düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasası Kongresi öncesi ve sonrasında basın-
da 500’ün üzerinde yazılı haber yayınlanırken, medya kanalları aracılığıyla 18 milyon’un 
üzerinde kişiye ulaşıldı. Kongrenin toplam rek lam eş değeri 1.500.000 TL’ye ulaştı.



SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2016

232        www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr

20
16

 K
on

gr
e 

Fo
to

ğr
af

 G
al

er
is

i

4 Kasım 2016

Sermaye Piyasaları Kongresi Ödülleri

TSPB Başkanı Sayın İlhami Koç

Açılış Konuşması - Dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli

Açılış Konuşması - T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Varant Fırsatlar Eğitimi
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2016 K
ongre Fotoğraf G

alerisi

Ana Konuşmacı Oliver August

Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye Paneli

Finansal Rating Kriterler
 ve Faydaları Eğitimi

Sermaye Piyasalarında Düzenleme Eğilimleri Paneli
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5 Kasım 2016

Ana Konuşmacı Rolf Dobelli

Halka Açık Şirketlerde Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Paneli

Rolf Dobelli Kitap İmzalama Etkinliği
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2016 K
ongre Fotoğraf G

alerisi

Risk Yönetimi ve Forex Paneli

 Sermaye Piyasalarında Kariyer Planlaması Paneli

Bireysel Emeklilik Sistemi - Geleceğe Yatırım Paneli

Türev Araçlar: Kitle İmha Silahı mı, 
Yoksa Risklerin İlacı mı? Paneli

Bloomberg HT TV Röportajları

Sponsor Panosu



www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr
www.capitalmarketssummit.org.tr

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 
13-14 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

13-14 KASIM 2018
İSTANBUL

TAKVİMLERİNİZDE
Ş İ M D İ D E N
“ G E L E C E K ” T E
Y E R  AY I R I N …


