BAﬁKAN’DAN

De¤erli Okurlar›m›z,
Kurumsal Yat›r›mc›’n›n üçüncü say›s› haz›rl›klar›na baﬂlarken dünya finans piyasalar›nda baz› s›k›nt›lar oldu¤unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar ﬂiddetlenece¤ini ve birçok de¤iﬂikli¤i gündeme getirece¤ini tahmin etmiyorduk. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan birçok ülke küresel krizin daha büyük
boyutlara ulaﬂmamas› için bugünlerde büyük çabalar harcamaktalar.
Küresel krizin etkileri ülkemizde de yaﬂanmakla birlikte, Türkiye’nin bir ﬂans›,
önceki y›llarda yaﬂanan ekonomik krizlerden al›nan dersler ve o y›llarda al›nan birçok tedbir ve yap›lan düzenlemelerle finans sektörünün güçlü bir yap›ya kavuﬂturulmuﬂ olmas›d›r.

Gür ÇA⁄DAﬁ
TKYD Baﬂkan›

Türkiye bu küresel krizi al›nacak baz› önlemlerle bir f›rsata dönüﬂtürebilir, bölge ülkeleri ve di¤er geliﬂmekte olan ülkeler aras›ndaki yerini güçlendirebilir.
Bu konuda hem sektör temsilcisi olarak bizlere, hem de kamu otoritemize görevler düﬂmektedir. Dünya ülkeleri tüm finansal araçlar›n risk mekanizmalar›n› gözden geçirirken, denetleme mekanizmalar›n›n daha iyi çal›ﬂmas› için
sistemi baﬂtan sona sorguluyor.
Bizler de ülkemiz sermaye piyasas›n›n daha güçlü bir konuma gelmesi için
tüm geliﬂmeleri takip ederek ülkemiz için gerekti¤inde önlem al›nmas› konusunda kararl› olmal›y›z. Kurumsal ve bireysel yat›r›mc› taban›n›n geniﬂletilmesi her geçen gün daha büyük önem kazanmakta, bu konuda da misyonumuz çerçevesinde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürece¤iz.
Kurumsal Yat›r›mc›’n›n üçüncü say›s›nda da sizlerle sektörün birçok önemli
konusunu paylaﬂaca¤›z. TKYD’nin sektörü ve Derne¤i tan›tmaya yönelik lobi
faaliyetleri, Komitelerin çal›ﬂmalar›, EFAMA’dan fon s›n›fland›rmas› çal›ﬂmas›
ve sektörel veriler de bu say›m›zda yer alan konular aras›nda bulunmakta.
Dergimizin bu say›s›nda ayr›ca, Takasbank’›n yürütmekte oldu¤u Fon Platformu çal›ﬂmas›, Bireysel emeklilik sistemindeki yenilikler ve sektörün beklentileri, halka arzlarda yat›r›m fonlar›na tahsis konular›nda sektör yöneticileri ile

yapt›¤›m›z söyleﬂiler yer al›yor. Eylül ve Ekim aylar›nda ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilen Küresel Finans Merkezi: Lüksemburg ve Funds World
2008 konferanslar› ile ilgili geniﬂ bilginin de yer ald›¤› dergimizde, yine
de¤erli ekonomistlerimizin görüﬂlerini, fon dünyas›nda yaﬂanan olaylar
ve yeni kitaplardan seçmeleri de bulacaks›n›z.
Dergimizi keyifle okuman›z dile¤iyle, hepinize sayg›lar sunuyorum.
Gür ÇA⁄DAﬁ
TKYD Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“

Kurumsal Yat›r›mc›’n›n
üçüncü say›s›nda da
sizlerle sektörün birçok
önemli konusunu
paylaﬂaca¤›z. TKYD’nin
sektörü ve Derne¤i
tan›tmaya yönelik lobi
faaliyetleri, Komitelerin
çal›ﬂmalar›, EFAMA’dan
fon s›n›fland›rmas›
çal›ﬂmas› ve sektörel
veriler de bu say›m›zda
yer alan konular
aras›nda bulunmakta.

”
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SEKTÖRDEN
HABERLER

SEKTÖRDEN HABERLER
SPK Haftal›k Bültenlerinden derlenmiﬂtir.

YEN‹ ‹HRAÇLAR:
1. T. Garanti Bankas› A.ﬁ.
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Birinci Yat›r›m
Fonu
- B Tipi %10 Getiri Garantili Menkul K›ymet Yat›r›m Fonu
2. Finansbank A.ﬁ.
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Eczac›baﬂ›
Birinci Yat›r›m Fonu
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Eczac›baﬂ›
‹kinci Yat›r›m Fonu
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Eczac›baﬂ›
Üçüncü Yat›r›m Fonu
3. Türk Ekonomi Bankas› A.ﬁ.
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Dördüncü
Yat›r›m Fonu
4. Yap› ve Kredi Bankas› A.ﬁ.
- B Tipi %100 Anapara Garantili V Yat›r›m Fonu
5. HSBC Bank A.ﬁ.
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Mavi Yat›r›m Fonu
- B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçl› Lacivert
Yat›r›m Fonu
kuruluﬂuna izin verilerek, kat›lma paylar› kayda al›nd›.
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1. Oyak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.
- B Tipi Likit Fonu
2. Baﬂak Groupama Emeklilik A.ﬁ.
- Gruplara Yönelik Gelir Amaçl› Kamu Borçlanma
Araçlar› (Döviz) Emeklilik Yat›r›m Fonu
- Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yat›r›m Fonu
- Gruplara Yönelik Büyüme Amaçl› Hisse Senedi
Emeklilik Yat›r›m Fonu
- Gruplara Yönelik Gelir Amaçl› Kamu Borçlanma
Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu
3. ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.
- Dinamik A Tipi ‹stanbul De¤iﬂken Yat›r›m Fonu
4. Finansbank A.ﬁ.
- Refleks B Tipi Karma Fonu
5. Denizbank A.ﬁ.
- Özel Bankac›l›k B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
- Özel Bankac›l›k B Tipi Performans Fonu
kat›lma paylar› kayda al›nd›.

SEKTÖRDEN
HABERLER

YEN‹ FAAL‹YET ‹Z‹NLER‹:
1. Oyak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin her biri 15
milyon YTL baﬂlang›ç tutarl› “Piyasa Nötr Serbest Yat›r›m
Fonu” ile “Trend Takibi Serbest Yat›r›m Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.
2. Finansbank A.ﬁ.’nin 50 milyon YTL baﬂlang›ç tutarl›
Finansbank A.ﬁ. “Refleks B Tipi Karma Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.
3. ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin 50 milyon YTL
baﬂlang›ç tutarl› “Dinamik A Tipi ‹stanbul De¤iﬂken
Yat›r›m Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.
4. Ashmore Portföy Yönetimi A.ﬁ.’ye faaliyet izni ve portföy yöneticili¤i yetki belgesi verilmesi talebi olumlu
karﬂ›land›.
5. 50 milyon YTL baﬂlang›ç tutarl› “Denizbank A.ﬁ. Özel
Bankac›l›k B Tipi Tahvil ve Bono Fonu ve “Denizbank
A.ﬁ. Özel Bankac›l›k B Tipi Performans Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.

Fonu” ve 250 Milyon YTL baﬂlang›ç tutarl› “Büyüme
Amaçl› Esnek Emeklilik Yat›r›m Fonu” ile 1 Milyar
YTL baﬂlang›ç tutarl› “Gelir Amaçl› Kamu
Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu” unvanl›
emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kuruluﬂuna izin verildi.

ÖZEL DURUMLAR:
1. Fortis Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.’nin, kurucusu oldu¤u
“Fortis Emeklilik ve Hayat A.ﬁ. ‹htisaslaﬂm›ﬂ ‹MKB
Ulusal 30 Endeks Emeklilik Yat›r›m Fonu”nun, “Fortis
Emeklilik ve Hayat A.ﬁ. Büyüme Amaçl› Hisse Senedi
Emeklilik Yat›r›m Fonu” unvan› alt›nda türünün
de¤iﬂtirilmesi nedeniyle yap›lacak içtüzük, izahname
ve tan›t›m formu de¤iﬂikliklerine izin verilmesi talebi
olumlu karﬂ›land›.
2. Yap› ve Kredi Bankas› A.ﬁ.’nin, 200 milyon YTL
baﬂlang›ç tutarl›, “Yap› ve Kredi Bankas› A.ﬁ. ‹stanbul
Serbest Yat›r›m Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.

6. Oyak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin 50 Milyon YTL
baﬂlang›ç tutarl› “Oyak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. B
Tipi Özel Portföy Yönetimi De¤iﬂken Fon”unun
kuruluﬂuna izin verildi.

3. Türk Ekonomi Bankas› A.ﬁ.’nin kurucusu oldu¤u, A
Tipi De¤iﬂken Fonu’nun B Tipi Kurumlara Yönelik
De¤iﬂken Fonu’na dönüﬂtürülmesi nedeniyle
yap›lacak içtüzük de¤iﬂikli¤ine izin verildi.

7. Kare Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin 20 Milyon YTL
baﬂlang›ç tutarl› “Kare Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. A
Tipi De¤iﬂken Fonu”nun kuruluﬂuna izin verildi.

4. Gedik Portföy Yönetimi A.ﬁ.’ye faaliyet izni ve portföy yöneticili¤i yetki belgesi verilmesi talebi olumlu
karﬂ›land›.

8. ‹stanbul Portföy Yönetimi A.ﬁ.’ne faaliyet izni ve portföy yöneticili¤i yetki belgesi verilmesi talebi uygun
görüldü.

5. Temsilci Türk Ekonomi Bankas› A.ﬁ., “PARVEST”
yat›r›m fonlar› ﬂemsiyesi alt›nda bulunan 16 adet alt
fonun belirtilen tutar ve pay say›lar›n›n kayda
al›nmas› talebiyle baﬂvurdu.

9. Ergoisviçre Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.’nin her biri her biri
100 Milyon YTL baﬂlang›ç tutarl› “Para Piyasas› Likit
Kamu Emeklilik Yat›r›m Fonu”, “Büyüme Amaçl› Hisse
Senedi Emeklilik Yat›r›m Fonu”, “Gelir Amaçl› Kamu
Borçlanma Araçlar› (USD) Emeklilik Yat›r›m Fonu”, “Gelir
Amaçl› Kamu Borçlanma Araçlar› (EURO) Emeklilik
Yat›r›m Fonu”, “K›ymetli Madenler Emeklilik Yat›r›m

6. Yap› Kredi Emeklilik A.ﬁ.’nin kurucusu oldu¤u
“Yap› Kredi Emeklilik A.ﬁ. Gelir Amaçl› Kamu
Borçlanma Araçlar› (Döviz) Emeklilik Yat›r›m
Fonu”nun, “Yap› Kredi Emeklilik A.ﬁ. Gelir Amaçl›
Kamu D›ﬂ Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m
Fonu” bünyesinde birleﬂtirilmesine izin verildi.

*30.06.2008 –26/09/2008 döneminde yay›nlanan haftal›k bültenlerden derlenmiﬂtir.
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KAPAK

Bir ülkenin sermaye piyasalar›n›n geliﬂmiﬂlik seviyesini gösteren en önemli
unsurlardan biri, takas ve saklama sisteminin etkinli¤i ve güvenilirli¤idir.
Özellikle yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar, bir ülkeye portföy yat›r›m› yap›lmas›
konusunda karar verirken, mutlaka takas ve saklama sistemlerini detayl› olarak
incelemektedirler. Bu konuda gerek etkinlik, gerek güvenilirlik, gerekse de
maliyet aç›s›ndan yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n takas ve saklama sistemimizi
oldukça baﬂar›l› bulduklar›n› gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliriz.

TAKAS VE SAKLAMA S‹STEM‹

T

akasbank, ülkemiz sermaye piyasas›na,
banka statüsü taﬂ›yan bir takas ve saklama kurumu olarak çok geniﬂ bir hizmet yelpazesi sunmaktad›r. ‹MKB nezdindeki piyasalarda gerçekleﬂtirilen iﬂlemlere takas hizmeti, Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› iﬂlemleri için merkezi takas taraf› hizmeti, yerel arac› kuruluﬂlar›n yurt d›ﬂ› piyasalarda gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemler için takas, saklama ve muhabirlik
hizmetleri, nakit transfer hizmetleri, DVP (Teslim
Karﬂ›l›¤› Ödeme) transfer sistemleri iﬂletimi, Takasbank Para Piyasas› ve Ödünç Pay Senetleri
Piyasas›’n›n iﬂletilmesi, nakit kredi imkan›, Borsalar ve nezdindeki di¤er piyasalar›n teminat ve
garanti fonlar› yönetimi ve nakit teminatlar›n nemaland›r›lmas›, ülkemizde ihraç edilen menkul
k›ymet standartlar›n›n geliﬂtirilmesi ve ISIN kodu
tahsisi, yat›r›m fonlar› ve ortakl›klar›, bireysel
emeklilik fonlar› ve di¤er kurumsal yat›r›mc›lara
takas ve saklama hizmeti, Bankam›zca Türk sermaye piyasas› aktörlerine sunulan baﬂl›ca hizmetlerdir. Takas ve saklama kurumu olarak, üyelerine bu kadar geniﬂ bir hizmet a¤› sunmas› nedeniyle, Takasbank’›n dünyada da özel bir konumu bulunmaktad›r. Özellikle geliﬂmekte olan ülkeler takas ve saklama sistemlerinde Takasbank
modelini irdelemekte; model bölge ülkelerine örnek oluﬂturmaktad›r.
Takasbank, sundu¤u hizmetlerin kalitesini ve etkinli¤ini artt›rmak için de iki konuya özel önem
vermektedir. Bunlardan birisi sürekli geliﬂen
teknolojiye ayak uydurmak ve özellikle kendi
sektöründeki son teknolojiyi ülkemiz takas ve
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saklama sistemlerinde de kullanmak, di¤eri de
iyi yetiﬂmiﬂ ve konusunda uzman insan gücüne
sahip olmakt›r.
Bir ülkenin sermaye piyasalar›n›n geliﬂmiﬂlik seviyesini gösteren en önemli unsurlardan biri, takas ve saklama sisteminin etkinli¤i ve güvenilirli¤idir. Özellikle yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar, bir
ülkeye portföy yat›r›m› yap›lmas› konusunda karar
verirken, mutlaka takas ve saklama sistemlerini
detayl› olarak incelemektedirler. Bu konuda gerek
etkinlik, gerek güvenilirlik, gerekse de maliyet aç›s›ndan yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n takas ve
saklama sistemimizi oldukça baﬂar›l› bulduklar›n›
gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliriz. Ülkemiz hisse senetleri piyasas›nda yabanc› kurumsal yat›r›mc›
oran›n›n %70 seviyelerinde olmas› da bunu aç›kça gösteriyor. Piyasa performans› çok baﬂar›l› olsa da, takas ve saklama sistemlerinin ve kurumlar›n›n yeterince güvenilir ve etkin oldu¤una inan›lmayan ülkelerin risk de¤erlendirmeleri her zaman
yüksek olmakta ve bu da o ülkeye yap›lacak portföy yat›r›mlar›n› k›s›tlamaktad›r.
Bir ülkenin sermaye piyasalar›n›n geliﬂiminde ve
istikrar kazanmas›nda di¤er önemli bir faktör de
kurumsal yat›r›mc›lar›n piyasadaki pay›d›r. Profesyonel yat›r›m uzmanlar›nca modern portföy ve
risk yönetim modellerine uygun olarak yönetilen
yat›r›m fonlar›, yat›r›m ortakl›klar›, bireysel emeklilik fonlar›, sigorta ﬂirketleri ve vak›f fonlar› gibi
kurumsal portföyler, bireysel birikimlerin sermaye piyasas› enstrümanlar›na sa¤l›kl› ve organize
bir ﬂekilde aktar›m›n› sa¤layarak sermaye piyasalar›n›n geliﬂmesine çok önemli bir katk› sa¤la-

maktad›rlar.
Kurumsal yat›r›m hizmetlerinde de takas ve saklama sistemi çok önemli bir yer tutmaktad›r. Yukar›da belirtilen yabanc› portföy yat›r›mlar› konusunda oldu¤u gibi, fon endüstrisinin yeterli geliﬂim seviyesine ulaﬂabilmesinin temel koﬂullar›ndan biri de, kurumsal yat›r›mc›lar için etkin ve güvenilir bir takas ve saklama sisteminin kurulmuﬂ
olmas›d›r. Takasbank da, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri ve görevlendirmeleri
çerçevesinde, ülkemizdeki kurumsal yat›r›mc›lara
en geliﬂmiﬂ teknolojik imkanlardan da yararlanarak, kapsaml› bir takas ve saklama hizmet yelpazesi sunmakta ve ayr›ca sistemin güvenilirli¤inin
artt›r›lmas› için, düzenleyici otoriteye oldukça geliﬂmiﬂ bir gerçek zamanl› izleme ve raporlama
sistemi sa¤lamaktad›r. Bu hizmetlerin sa¤lanmas›nda maliyet unsuru da her zaman ön planda tutulmakta, en kaliteli hizmet mümkün olan minimum maliyetlerle verilmektedir.
Fon endüstrisinin ülkemizde geliﬂmesinin sa¤lanmas› için, düzenleyici otoriteler ve piyasa aktörleri ile sürekli olarak koordinasyon içerisinde
çal›ﬂmalar sürdürülmekte, bu kapsamda Bankam›z, kurumsal yat›r›mc› taban›n›n geliﬂimi için
çok önemli çal›ﬂmalar yürüten Türkiye Kurumsal
Yat›r›mc› Yöneticileri Derne¤i ile de yak›n iﬂbirli¤i içinde bulunmaktad›r. Ayr›ca Bankam›z, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun mevzuat çal›ﬂmalar›nda uzmanl›k alan› çerçevesinde her türlü deste¤i
ve katk›y› sa¤lamakta, sektöre iliﬂkin AB standartlar›n› ve geliﬂmiﬂ piyasalardaki yenilikleri yak›ndan izlemektedir.

Kurumsal
Yat›r›mc›lara
Sunulan Baﬂl›ca
Hizmetler
ermaye Piyasas› Kurulu’nun
düzenlemeleri uyar›nca ülkemizde kurulan ve Türk menkul
k›ymetlerine yat›r›m yapan tüm yat›r›m fonlar›, ortakl›klar›, bireysel
emeklilik fonlar›, borsa yat›r›m fonlar› ve ilgili mevzuat kapsam›nda
olan di¤er kurumsal yat›r›mc›lar,
Takasbank sisteminde do¤rudan
hesap açt›rmak zorundad›rlar. Kurumsal yat›r›mc›lar sözkonusu hesaplar üzerinden operatör kurumlar› vas›tas›yla takas, saklama, hak
kullan›mlar›, nakit transferleri gibi
iﬂlemlerini uzaktan eriﬂim yoluyla
elektronik ortamda, gerçek zamanl›
olarak gerçekleﬂtirmekte ve bu iﬂlemler için Takasbank taraf›ndan
sa¤lanan yaz›l›mlar› kullanmaktad›rlar.

S

Fon portföylerine al›nan Türk menkul k›ymetleri ve ters repo iﬂlemleri
karﬂ›l›¤› al›nan menkul k›ymetler,
ödünç iﬂlemleri karﬂ›l›¤› al›nan
menkul k›ymet teminatlar›, ‹stanbul
Alt›n Borsas›’ndan al›nan alt›n ve di¤er k›ymetli madenler, Vadeli ‹ﬂlemler Borsas›’nda al›nan aç›k pozisyonlar, Takasbank nezdinde aç›-

lan kurumsal yat›r›mc› hesaplar›nda
saklanmaktad›r.
Takasbank hesaplar›nda tutulan
menkul k›ymetlere iliﬂkin bedelli,
bedelsiz sermaye art›r›mlar›na kat›l›m, temettü ödemesi, kupon ve itfa
ödemesi gibi tüm hak kullan›m iﬂlemleri de Takasbank sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleﬂtirilmektedir. Söz konusu iﬂlemlere iliﬂkin nakit transferleri de kurumsal yat›r›mc›lar ad›na Bankam›z
nezdinde aç›lan nakit hesaplar›
üzerinden gerçek zamanl› olarak
yap›lmaktad›r.
Takasbank saklama hesaplar›nda
tutulan menkul k›ymetlere iliﬂkin organize borsalarda gerçekleﬂtirilen
al›m sat›m iﬂlemlerinin takas› da,
Bankam›z sistemi vas›tas›yla uzaktan eriﬂim yoluyla gerçekleﬂtirilmektedir. Menkul k›ymet transferleri, serbest ve ﬂartl› virman yoluyla
elektronik olarak yap›labilmektedir.
Ayr›ca, yabanc› menkul k›ymetlere
ve Türk Eurobondlar›'na yat›r›m yapan fonlar ve di¤er kurumsal yat›-

Emin S. Çatana
TakasBank Genel Müdürü

r›mc›lar, Takasbank’›n geniﬂ uluslararas› muhabirlik a¤›ndan faydalanabilmekte ve s›n›r ötesi menkul
k›ymet ve nakit takas iﬂlemlerini
uzaktan eriﬂim yoluyla Takasbank
SWIFT sistemi üzerinden karﬂ› taraf
riski taﬂ›madan (DVP-Teslim Karﬂ›l›¤› Ödeme Prensibi) güvenli olarak
gerçekleﬂtirebilmektedirler. Portföylerine ald›klar› yabanc› menkul
k›ymetleri de, Takasbank muhabir
hesaplar›na ba¤l› alt hesaplar›nda
saklatabilmekte ve her türlü hak
kullan›m iﬂlemlerini de Takasbank
üzerinden gerçekleﬂtirebilmektedirler.
Yukar›da belirtilen tüm iﬂlem detaylar› Takasbank sisteminden gerçek
zamanl› olarak raporlanabilmektedir.
Fonlar ve di¤er kurumsal yat›r›mc›lar, fon portföylerinde taﬂ›d›klar›
Türk Liras› nakit varl›klar› Bankam›zca iﬂletilen ve iﬂlemlere garantör oldu¤umuz Takasbank Para Piyasas›’nda de¤erlendirebilmektedirler. Bu da özellikle fon endüstrimizde önemli bir pay› olan likit fonkurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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lara ve di¤er kurumsal yat›r›mc›lara
nakit varl›klar›n› etkin olarak de¤erlendirebilmeleri için önemli bir seçenek sa¤lamaktad›r.
Kurumsal yat›r›mc›lara sa¤lanan di¤er çok önemli bir hizmet; fon portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
düzenlemeleri çerçevesinde kurulan ve organize bir piyasa olan “Takasbank Ödünç Pay Senetleri Piyasas›’nda” ödünç verilebilmesi ve
böylece fon portföylerinde orta ve
uzun vadeli olarak taﬂ›nacak olan
hisse senetleri için fon pay sahiplerine ek gelir sa¤lanabilmesidir. Söz
konusu piyasan›n takas› ve teminat
yönetimi de Bankam›z taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmekte ve böylece
ödünç hisse senetleri mekanizmas›n›n güvenli olarak iﬂletilmesi sa¤lanabilmektedir.
Son dönemde geliﬂmiﬂ borsalarda
artan iﬂlem hacimleri ile oldukça
önemli bir enstrüman haline gelen
Borsa Yat›r›m Fonlar›’n›n ülkemizde
kurulabilmesi için Sermaye Piyasas› Kurulu ve fon kurucular› ile koordinasyon içerisinde gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalar ile, sistemin en önemli
unsurlar›ndan biri olanfon pay›
oluﬂturma ve geri al›m ( creation/redemption) iﬂlemlerine iliﬂkin sistem
oluﬂturulmuﬂtur. Hisse senedi endeksleri, Alt›n ve Tahvil ve Bono
endekslerine dayal› olarak kurulan
Borsa Yat›r›m Fonlar› için enstrüman tipine göre ayr› mekanizmalar
oluﬂturularak, fon kat›lma belgelerinin kurucunun onay› ile fon portföy-

lerindeki varl›klarla de¤iﬂimine imkan sa¤lanm›ﬂ ve böylece Borsa’da oluﬂan fiyatlar›n gerçek varl›k de¤erinden uzaklaﬂmas› önlenmiﬂtir.

De¤erleme, Mutabakat ve
Raporlama ‹ﬂlemleri
Bankam›z sisteminde Sermaye Piyasas› Kurulu’nun belirlemiﬂ oldu¤u esaslar çerçevesinde, Kurumsal
Yat›r›mc›lar›n portföy varl›k de¤erleri ve birim pay de¤erleri, mutabakat
amac›yla günlük olarak hesaplanmaktad›r. Bu hesaplamada Bankam›zda takas ve saklama kay›tlar›
esas al›nmakta, Bankam›z d›ﬂ›nda
tutulan varl›klar ve yükümlülüklerde, fon operatörlerinin Bankam›za
elektronik ortamda yapt›klar› günlük bildirimler kullan›lmaktad›r.
Kurumsal Yat›r›mc›lar›n kurucu, yönetici veya operatörleri, Bankam›ztaraf›ndan uygulamaya al›nan FONOPER yaz›l›m› ile günlük olarak
portföylerine iliﬂkin bilgileri (portföy
de¤eri, fon toplam de¤eri vs) sistemimize girmekte bu de¤erler Bankam›z taraf›ndan hesaplanan de¤erlerle karﬂ›laﬂt›r›lmakta ve günlük
mutabakat yap›lmaktad›r.
FONOPER sistemimiz vas›tas›yla
Kurumsal Yat›r›mc›lar›n sistemimize
aktard›¤› tüm bilgiler ve sistemimizde yap›lan tüm de¤erleme ve raporlamalar, günlük olarak Sermaye
Piyasas› Kurulu’na gözetim ve denetim iﬂlemlerinde kullan›lmak
amac›yla iletilmektedir.

Veri Sa¤lama Hizmeti
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde; Kurumsal Yat›r›mc›lar›n fon pay de¤erleri,
portföylerindeki varl›klar›n yüzdesel
da¤›l›mlar› gibi bilgiler, oluﬂturulan
veri seti ile Bankam›zla sözleﬂme
imzalam›ﬂ olan veri da¤›t›m ﬂirketlerine günlük olarak iletilmektedir.
Böylece yat›r›mc›lar fon pay de¤erlerini veri yay›n ﬂirketlerinden sa¤l›kl› olarak izleyebilmekte, portföy
yöneticileri ve araﬂt›rmac›lar fon
portföylerine iliﬂkin çeﬂitli bilgilere
kolayca ulaﬂabilmektedirler.

Bireysel Emeklilik Fonlar›na
Sunulan Hizmetler
Çok say›da kat›l›mc›n›n birikimli tasarruflar›n› yöneten ve uzun vadeli
yat›r›m araçlar›na yat›r›m yapabilen
bireysel emeklilik fonlar›, ülkelerin
sermaye piyasalar›n›n geliﬂmesinde ve derinlik kazanmas›nda çok
önemli rol oynamaktad›rlar. Ülkemizde de, Hazine Müsteﬂarl›¤› ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde oluﬂturulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
kurulmas›nda Bankam›z çok önemli bir rol üstlenmiﬂtir. Yukar›da bahsedilen geniﬂ hizmet yelpazesi bireysel emeklilik fonlar› için de sa¤lanm›ﬂ, ayr›ca, ilgili mevzuat gere¤i
bireysel emeklilik sistemi kapsam›ndaki fon paylar›n›n kat›l›mc› baz›nda izlenmesi içinde gerekli alt
yap› oluﬂturulmuﬂtur.
Bu kapsamda, bireysel emeklilik

TAKASBANK Sisteminde Kurumsal Yat›r›mc›lara ‹liﬂkin Temel Göstergeler (2008 Eylül )
Kurumsal Yat›r›mc› Tipi
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Hesap Say›s›

Net Varl›k De¤eri (Milyon YTL)

Yat›r›m Fonu

316

25,212.6

Bireysel Emeklilik Fonu

115

5,813.8

Borsa Yat›r›m Fonu

9

190.4

Yat›r›m Ortakl›¤›

34

596.6
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Bireysel emeklilik sistemine
dahil olan kat›l›mc›lar, sisteme
yat›rd›klar› nakit katk› paylar›
karﬂ›l›¤›nda alt hesaplar›na
aktar›lan ve Takasbank
nezdinde kayden tutulan
bireysel emeklilik fonu pay
adetlerini, Takasbank’›n sesli
yan›t sistemi olan Alo-Takas ve
‹nternet ana sayfam›zda
bulunan TakasNET ekran›
arac›l›¤› ile ö¤renme imkan›na
sahiptirler.
ﬂirketleri, sisteme kat›lan herbir müﬂteri
için, Takasbank sisteminde alt hesap
açarak, müﬂterilerine ait fon kat›lma belgelerini bu hesaplarda kayden izlemek
zorundad›rlar. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kat›l›mc›lar, sisteme yat›rd›klar› nakit katk› paylar› karﬂ›l›¤›nda alt hesaplar›na aktar›lan ve Takasbank nezdinde kayden tutulan bireysel emeklilik fonu
pay adetlerini, Takasbank’›n sesli yan›t
sistemi olan Alo-Takas ve ‹nternet ana
sayfam›zda bulunan TakasNET ekran›
arac›l›¤› ile ö¤renme imkan›na sahiptirler.
Bu da sistemin güvenli¤ini ve ﬂeffafl›¤›n›
bir kat daha artt›rmaktad›r.
Ayr›ca, bireysel emeklilik fonlar›na iliﬂkin
portföy yönetiminin Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen portföy yönetim ilkelerine uygunlu¤u,
Takasbank sisteminde saklama kay›tlar›
ve fon bildirimleri çerçevesinde izlenmekte ve Sermaye Piyasas› Kurulu’na
elektronik ortamda günlük olarak raporlanmaktad›r.
Sermaye piyasalar›n›n geliﬂiminde fon
endüstrisinin çok önemli bir yeri oldu¤una inanan Takasbank, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da bu konuda
üzerine düﬂen görevleri eksiksiz olarak
yerine getirmeye çal›ﬂacak, düzenleyici
otoriteler ve piyasa aktörleri ile koordinasyon içerisinde geliﬂtirece¤i yeni projeler ile katk›lar›n› sürdürecektir.

Kurumsal Yat›r›mc› Tipleri Portföy Da¤›l›m Grafikleri
Yat›r›m Fonlar›

4.13%

33.24%
TAHV‹L-BONO
EUROBOND, YABANCI MENKUL KIYMETLER
TERS REPO
H‹SSE SENED‹

0.09%
61.03%

TAKASBANK PARA P‹YASASI

Bireysel Emeklilik Fonlar›
7.72%

0.04%
TAHV‹L-BONO
EUROBOND, YABANCI
MENKUL KIYMETLER

19.09%

VADEL‹ MEVDUAT
TERS REPO

5.59%
63.77%

H‹SSE SENED‹

3.78%
TAKASBANK PARA P‹YASASI

Borsa Yat›r›m Fonlar›

30.39%

TAHV‹L-BONO
TERS REPO
H‹SSE SENED‹
0.54%
69.07%

0.49%

Yat›r›m Ortakl›klar›

TAHV‹L-BONO

3 9 .4 5 %

36.84%

EUROBOND, YABANCI
MENKUL KIYMETLER
TERS REPO
H‹SSE SENED‹
TAKASBANK PARA P‹YASASI

0.24%
22.98%
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Yeﬂim Karayel
‹ﬂ Yat›r›m Halka Arz
ve Özelleﬂtirme Müdürü

Halka Arzlarda
Kurumsal
Yat›r›mc›lar
lkemizde gerçekleﬂtirilen
halka arzlarda sat›ﬂ ve da¤›t›m yöntemlerini düzenleyen tebli¤ 27/10/1993 tarihinde
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂ olan “Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Halka Arz›nda Sat›ﬂ Yöntemlerine ‹liﬂkin Esaslar
Tebli¤i”dir.

Ü

‹lgili tebli¤; yat›r›m fonlar›, özel
emeklilik fonlar›, menkul k›ymetler
yat›r›m ortakl›klar›, risk sermayesi
yat›r›m ortakl›klar›, gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›, sigorta ﬂirketleri,
emekli ve yard›m sand›klar›, vak›flar ve 506 say›l› Kanunun geçici
20. maddesi uyar›nca kurulmuﬂ
olan sand›klar ile kamuya yararl›
dernekleri kurumsal yat›r›mc› olarak tan›mlam›ﬂt›r.
Halka arzla ilgili talep toplama süresi, ﬂekli, baﬂvurular›n de¤erlendirilmesi, sermaye piyasas› araçlar›n›n teslimi ve karﬂ›lanamayan taleplere ait bedellerin iadesi gibi
hususlara SPK taraf›ndan onayla-
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nan sirkülerde yer verilir.
‹zahname ve sirkülerde belirtilmek
kayd›yla; halka arzlarda paylar›n
yat›r›mc› grubuna, ihraçc›n›n çal›ﬂanlar›na, ticari organik ba¤› bulunan yat›r›mc› kitlesine veya ihraçc›n›n/hissedar›n belirleyece¤i bir yat›r›mc› kitlesine sat›lmak üzere s›n›rland›r›labilece¤i ve sat›ﬂ s›ras›nda talep edilebilecek paylar›n miktarlar›na ihraçc›n›n yönetim kurulunca veya hissedar taraf›ndan asgari veya azami limitler konulabilece¤i de ilgili tebli¤in 10.6.2004 tarihinde de¤iﬂtirilerek son ﬂeklini
alan 4.1.1.4. maddesinde hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
‹lgili madde kapsam›nda halka
arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçc›lar, halka arz
edilecek paylar›n sat›ﬂ tutar›n›n
142 milyon Yeni Türk liras› ve üzerinde olmas› halinde halka arz edilecek paylar›n miktar›n›n en az
%30 unu, 142 milyon Yeni Türk liras›n›n alt›nda olmas› durumunda
ise en az %50 sini küçük bireysel

ARAﬁTIRMA

yat›r›mc›lara tahsis etmek zorundad›rlar.
Paylar›n talep edenler aras›nda da¤›t›m› konusu da ayn› tebli¤de düzenlenmiﬂtir. Paylar ya tebli¤in
4.1.1.7. Da¤›t›m ‹lkeleri maddesinde düzenlenen ﬂekilde sat›ﬂa sunulan toplam tutar›n, talep eden yat›r›mc› say›s›na bölünmesi suretiyle
ya da 4.1.1.10. Oransal Da¤›t›m
Yöntemi maddesinde düzenlenen
ﬂekilde arz›n talebi karﬂ›lama oran›n hesaplanarak taleplerin bu oran
ile çarp›lmas› suretiyle da¤›t›labilmektedir.
Ancak tebli¤, kendileri için belirli bir
miktar pay ayr›lm›ﬂ yat›r›mc›lar aras›nda da¤›t›m›n, izahname ve sirkülerde aç›klanan esaslar çerçevesinde yap›laca¤›n› da hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Bu düzenlemeler uyar›nca; Türkiye’de gerçekleﬂtirilen halka arzlarda
çeﬂitli gruplara tahsisler yap›lmaktad›r. Hemen hemen tüm arzlarda görülen baﬂl›ca tahsis gruplar›:
- ﬁirket ve/veya Grup Çal›ﬂanlar›
- Kurumsal Yat›r›mc›lar
- Yabanc› Kurumsal Yat›r›mc›lard›r.
Türkiye’de gerçekleﬂtirilen halka
arzlarda yurt içi kurumsal yat›r›mc›lar SPK mevzuat› gere¤ince bedelini halka arz fiyat aral›¤›n›n tavan›ndan talep an›nda yat›rmak ﬂart›yla
pay talebinde bulunabilmekte, da¤›t›m da yukar›da anlat›lan iki yöntemden biri ile gerçekleﬂtirilmektedir. Tebli¤in “kendileri için belirli bir
miktar pay ayr›lm›ﬂ yat›r›mc›lar aras›nda sirkülerde aç›klanan esaslar
çerçevesinde da¤›t›m yap›labilece¤i” hükmü de yurt içi kurumsal yat›r›mc›lar aç›s›ndan çeﬂitli nedenlerle
uygulanamamaktad›r.
Yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n
Türkiye’deki halka arzlara ilgi gös-

termesinin sa¤lanabilmesi için
özellikle talep toplama ve da¤›t›m
konular›nda uluslararas› uygulamalara paralellik sa¤lanmas› gereklidir. Bu nedenle yabanc› kurumsal
yat›r›mc›lar, ﬂirket yöneticilerinin
gerçekleﬂtirdi¤i tan›t›m toplant›lar›yla ﬂirketi daha iyi tan›ma f›rsat› da
bularak taleplerini fiyat aral›¤› içinde kalmak kayd›yla çeﬂitli fiyatlardan çeﬂitli miktarlarla arac› kuruma
iletebilmektedirler. Bu durumda niha-i fiyat›n tespitinde söz sahibi
olabilmektedirler. Ayr›ca, tebli¤in
“kendileri için belirli bir miktar pay
ayr›lm›ﬂ yat›r›mc›lar aras›nda sirkülerde aç›klanan esaslar çerçevesinde da¤›t›m yap›labilece¤i” hükmünü uygulayarak yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar aras›nda da¤›t›m
genellikle ihraçç›n›n uygun gördü¤ü ﬂekilde yap›lmaktad›r. ‹hraçç›lar
ve/veya lider arac› kurum paylar›n
ikincil piyasa performans›n› da gözönünde tutarak yabanc› kurumsal
yat›r›mc›ya ayr›lan tahsisat içerisinde diledikleri gibi serbestçe da¤›t›m yapabilmektedirler. Baz› yat›r›mc›lar›n talepleri tamamen karﬂ›lan›rken baz›lar›n›n talepleri ise hiç
karﬂ›lanmayabilir. Böylelikle, hisseyi uzun süre elde tutacak uzun vadeli kurumsal yat›r›mc›larla, k›sa vadeli kar amac› güden ve bu amaçla al›m yapan kurumsal yat›r›mc›lar
aras›nda da ilki lehine bir fark yarat›lmas› imkan› do¤maktad›r.

ri için ayr›lan %2-5’lik tahisat grubunda halka arza kat›labilmekte ve
fiyat üzerinde hiç bir belirleyici etkileri olamamaktad›r. Da¤›t›m sonras›
paylar›na düﬂen hisse miktar› portföy büyüklüklerinin yan›nda genellikle önemsiz bir tutar oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle de ‹MKB’de iﬂlemlerin baﬂlamas›ndan k›sa bir süre
sonra sat›ﬂ yönünde karar verilmektedir.
Kurumsal yat›r›mc›lar›n uzun vadeli
kararlar› alabilmeleri ve daha yüksek kat›l›m sa¤layabilmeleri için
halka arzlarda yabanc› kurumsal
yat›r›mc›larla eﬂit haklara sahip olabilmelerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Böylelikle ihraçç›lar, yerli kurumsal yat›r›mc›lar için daha yüksek oranlarda tahsisat da yapabileceklerdir.

Bu nedenlerle de son dönemlerde
yap›lan halka arzlarda yabanc› kurumsal yat›r›mc›ya yukar›da belirtilen yasal s›n›rlamalar›n elverdi¤i en
üst düzeyde pay ayr›larak tahsisat
yap›ld›¤› görülmektedir.
Bireysel yat›r›mc›lara ayr›lmas› zorunlu olan payda düﬂünüldü¤ünde,
yerli kurumsal yat›r›mc›lar için halka
arzlarda yap›lan tahsisat çok düﬂük
oranlarda olabilmektedir. Türkiye’de kurumsal yat›r›mc›lar kendile-
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EKONOM‹ST GÖRÜﬁ

Kronik hastal›k:
Cari Aç›k…
Mehmet Besimo¤lu
Oyak Menkul De¤erler
Ekonomist

Global piyasalarda kriz devam ederken, cari aç›k
Türkiye aç›s›ndan en önemli risk unsuru olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Cari aç›¤› oluﬂturan en büyük kalem olan
d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n yap›sal bir de¤iﬂimin sonucu oldu¤u
göz önüne al›nd›¤›nda; trendin k›sa vadede de¤iﬂmesinin
zor oldu¤u görülmektedir.
ürkiye yak›n tarihinde, döviz
krizleriyle s›k s›k karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Özellikle sermaye hareketlerinin serbest b›rak›lmas› ve devletin
h›zla artan borçlanma ihtiyac› ile birlikte 1989 y›l›nda gündeme gelen s›cak para giriﬂi, Türkiye'yi sürekli krize aç›k hale getirmiﬂtir. 1990'l› y›llardan sonra para ve sermaye piyasalar›ndan yüksek getiri elde eden s›cak paray› ülkeye çekmek ve tutmak
için Türk liras› faizlerini yüksek tutmak durumunda kal›nm›ﬂ ve bu durumda kur bask› alt›nda kalm›ﬂt›r.
1994 ve 2001 y›l› krizlerinin arkas›ndaki temel neden olarak öne ç›kan
kur çapas› sisteminin TL’nin aﬂ›r› de¤erlenmesine yol aç›p, ülkeyi s›cak
paraya aç›k hale getirmesinin önüne
geçmek ad›na 2001 krizinin bir dönüm noktas› oldu¤u düﬂünüldü ve
dalgal› kura geçildi. Bir dönemin kapand›¤› düﬂünülüp “ihracata dayal›
istikrarl› büyüme” amaçland›ysa da,
geliﬂmeler pek de bu ﬂekilde olmad›.

T

“
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Cari aç›¤› oluﬂturan
en büyük kalem olan
d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n
yap›sal bir de¤iﬂimin
sonucu oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda;
trendin k›sa vadede
de¤iﬂmesinin zor
oldu¤u görülmektedir.
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008

”

Küresel likiditedeki bollaﬂman›n verdi¤i deste¤in yan›s›ra, uygulanan s›-

k› maliye ve para politikas› ile yap›sal
reformlar›n h›zla hayata geçirilmesi
sonucu düzelen ekonomik görünüm,
TL’nin h›zla de¤erlenmesine yol açt›.
Özellikle 2002 y›l›nda baﬂlayan ekonomideki dönüﬂüm sürecinin küresel
likidite ile desteklenmesi ile enflasyon tek haneye inerken; büyüme son
alt› y›lda ortalama %7 düzeylerinde
seyretti. Bu olumlu görüntü, Türkiye’nin yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan
bir cazibe merkezi olarak tercih edilmesine sebep oldu. Ülkeye akan yabanc› sermaye Türk Liras›’n›n makro
dinamiklerden ba¤›ms›z olarak güçlenmesinde belirleyici oldu.
Bu süreç halen de devam etmektedir. Reel kurun A¤ustos 2008 sonunda 1.94 rekor seviyelerine kadar yükselmesi dezenflasyon sürecine yard›mc› olmuﬂtur. Ancak ayn› zamanda
da yerel sanayinin bask›lanmas›,
özellikle yerli hammadde/aramal› kullan›m›n› azaltarak sanayinin yap›s›n›n
de¤iﬂmesine sebep olmuﬂtur. Bu durum, di¤er olumsuz etkilerinin yan› s›ra, d›ﬂ ticaret dengesinde kal›c› ha-

sara ve cari aç›¤›n geniﬂlemesine yol
açmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda, enerji
kullan›m›nda ithalata dayal› do¤algaz, petrol ve taﬂkömürünün pay› giderek artmaktad›r ki; bu durum enerji faturas›n› kabartmaktad›r. Özellikle
do¤algaz›n elektrik üretiminde ve
›s›nma amaçl› olarak kullan›lmas›nda
yaﬂanan art›ﬂ ülkenin enerji faturas›ndaki art›ﬂ›n en önemli belirleyicilerinden biri olmuﬂtur.
Bunun d›ﬂ›nda, en önemli ihracat kalemlerinden biri olan otomotiv sanayi
ihracatta oldu¤u kadar ithalat ara
mala olan ba¤›ml› yap›s› aç›s›ndan ithalat taraf›nda da belirleyici olmaktad›r. Özellikle 2001 sonras›nda yeni
yat›r›mlar›n tamamlanarak devreye
girmesi, sektördeki artan kapasite ve
verimlilik art›ﬂ› ile sektörün önemli bir
ihracat kalemi olmas›na sebep olmuﬂtur. Fakat gelecek döneme iliﬂkin
olarak özelikle AB taraf›nda bir daralman›n öncelikle otomotiv sektörünü
etkileyece¤i aç›kt›r. Di¤er önemli ihracat kalemlerinden biri olan dayan›kl› tüketim mallar›nda da ithalata
çok ba¤›ml› bir yap› görünmektedir.
‹thal girdiye en az ba¤›ml› olan sektörlerden biri olan tekstil/giyim sektörü TL’deki de¤erlenmenin en olumsuz etkiledi¤i sektörlerin baﬂ›nda gelmektedir. Öne ç›kan ihracat kalemlerinin gitgide ithal ara mal›na yönlenmeleri ihracat/ithalat dinamikleri vas›tas›yla cari aç›k üzerinde risk oluﬂturmaktad›r.

ken, cari aç›k Türkiye aç›s›ndan en
önemli risk unsuru olarak ortaya ç›kmaktad›r. Cari aç›¤› oluﬂturan en büyük kalem olan d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n yap›sal bir de¤iﬂimin sonucu oldu¤u
göz önüne al›nd›¤›nda; trendin k›sa
vadede de¤iﬂmesinin zor oldu¤u görülmektedir.
Finansman taraf›n›n yap›s›na bak›ld›¤›nda do¤rudan yabanc› yat›r›m›n
cari aç›¤›n finansman›nda pay›n›n
beklentiler dahilinde düﬂtü¤ünü ve
son dönemde di¤er sektörler borçlanmalar›n›n cari aç›¤›n %80 gibi bir
bölümünü finanse etmeye baﬂlad›¤›n›
görüyoruz. Bu ba¤lamda yurtd›ﬂ›ndaki çalkant›ya ba¤l› olarak küresel likiditenin daralmas› halinde finansman
taraf›n›n olumsuz etkilenece¤i aç›kt›r.
Cari aç›¤›n bu derece yüksek oldu¤u
bir ülkede harcama artt›r›c› ad›mlardan kaç›n›l›p, maliye politikas›ndaki
disiplin önem taﬂ›maktad›r. Yerel seçimler öncesinde hükümetin mali disiplini bozacak ad›mlar at›yor olmas›,
Merkez Bankas›’n›n daha temkinli olmas›na yol açabilecektir.

Özellikle 2003 y›l›nda h›zlanan yabanc› sermaye ak›m› ile TL’nin de¤erlenme süreci daha güçlenerek devam etmektedir. 2002–2007 y›llar›
aras›nda yurtiçine do¤rudan sermaye giriﬂi 58,2 milyar dolar seviyesinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu giren paran›n
22,5 milyar dolarl›k k›sm› özelleﬂtirme
gelirlerinden oluﬂmaktad›r ve bu miktar Türkiye borç stokunu düﬂürme
için kullan›lm›ﬂ olsa da tek seferlik
gelirler ba¤›ml›l›k yaratma riski taﬂ›maktad›r.
Global piyasalarda kriz devam ederkurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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Takasbank Fon Platformu
Türkiye Elektronik Fon Al›m-Sat›m
Platformu Projesi nedir? Bize k›saca anlatabilir misiniz?
Ülkemizde fon paylar›n›n al›m sat›m
iﬂlemleri çeﬂitli kuruluﬂlar taraf›ndan standart olmayan birtak›m faks
ve telefon talimatlar›yla gerçekleﬂtirilmekte ve her kurum iﬂlemleri bir
di¤eriyle karﬂ›l›kl› olarak birebir
yapmaktad›r. Bu kurumlar›n hem
kendi aralar›nda hem de müﬂterileriyle yapt›klar› iﬂlemlerde kullanabilecekleri bir standart bulunmamaktad›r. En önemli sorunlardan biri de
banka, arac› kurum, portföy yönetim ﬂirketi, bankalar›n ﬂubeleri,
ATM’leri, ‹nternet ﬂubeleri gibi de¤iﬂik fon da¤›t›m kanallar›yla fon iﬂlemleri yapan kuruluﬂlar aras›ndaki
etkileﬂimin belli bir standard›n›n olmamas›d›r. Bu sebeple konuya yönelik olarak Bankam›z taraf›ndan
bir proje baﬂlat›lm›ﬂt›r. Burada
amac›m›z Takasbank nezdinde,
fon paylar›n›n ilgili kuruluﬂlar taraf›ndan, web tabanl› olarak düﬂündü¤ümüz elektronik bir ortamda,
karﬂ›l›kl› olarak al›n›p sat›labilmelerine olanak sa¤layacak, yeni pay
ihrac›, bu paylar›n geri al›m iﬂlemleri gibi iﬂlemlerin de yap›lmas›n›
sa¤layacak bir da¤›t›m platformu
kurmakt›r. Bu iﬂlemlerin takas› tabii yine Takasbank taraf›ndan yap›lacakt›r. Böylelikle Takasbank olarak
ülkemiz sermaye piyasas›n›n ve fon
endüstrisinin geliﬂmesine daha fazla katk› sa¤layabilece¤iz.

Projenin sektöre sa¤layaca¤› kat-
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“

Bu projeyle, fon
kurucular›na ulusal bazda
bir yat›r›m fonu da¤›t›m
kanal› sunulacakt›r.
Böylelikle sektörde fon
paylar›n›n da¤›t›m a¤›n›n
geniﬂletilmesi sa¤lanacak,
pazarlama imkanlar› ve
rekabet artm›ﬂ olacakt›r.
Fon yöneticileri bu yeni
da¤›t›m kanal› arac›l›¤›yla
yönettikleri fon
büyüklüklerini
artt›rabileceklerdir.

”

k›lar neler olacakt›r?
Bundan da bahsedebilir misiniz?

Fon paylar›n›n da¤›t›m›n›n, fon kurucular› ile fon da¤›t›m› yapan bankalar, arac› kurumlar, fon yönetim
ﬂirketleri gibi kuruluﬂlar aras›nda
daha etkin ve h›zl› yap›labilmesi
sa¤lanacakt›r. Ayn› zamanda da¤›t›m a¤›ndaki k›s›tlar nedeniyle fon
sat›ﬂ›nda zorlanan fon yöneticilerine yeni bir olanak sunulacak ve da¤›t›m iﬂlevini yerine getiren di¤er
kurumlara da yeni bir gelir kayna¤›
sa¤lanacakt›r.
Bu projeyle, fon kurucular›na ulusal

bazda bir yat›r›m fonu da¤›t›m kanal› sunulacakt›r. Böylelikle sektörde fon paylar›n›n da¤›t›m a¤›n›n geniﬂletilmesi sa¤lanacak, pazarlama
imkanlar› ve rekabet artm›ﬂ olacakt›r. Fon yöneticileri bu yeni da¤›t›m
kanal› arac›l›¤›yla yönettikleri fon
büyüklüklerini artt›rabileceklerdir.
Arac› kuruluﬂlar›n kendi aralar›nda
yapt›klar› fon iﬂlemlerinin takas› Takasbank bünyesinde merkezileﬂecek, iﬂlemler standart hale getirilmiﬂ
olacakt›r. Fon sektöründe artan rekabet fon yönetim ücretlerinde azalmaya neden olacak ve böylelikle
düﬂen maliyetler yat›r›m fonlar›n› yat›r›mc›lar nezdinde daha cazip hale
getirecektir.

Bu platforma hangi kuruluﬂlar
üye olabilecekler?
Biz baﬂta fon kurucular› olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren bütün bankalar›n, arac› kurumlar›n,
saklama hizmeti sunan bankalar›n
ve portföy yönetim ﬂirketlerinin bu
sistemde yer almas›n› arzu etmekteyiz.

Platformun iﬂleyiﬂi hakk›nda bize
biraz bilgi verebilir misiniz?
Bu platformda iﬂlemler Bankam›z
ile Merkezi Kay›t Kuruluﬂu aras›nda
sa¤lanacak entegrasyonla sonuçland›r›lacakt›r. Platforma üye olacak kuruluﬂlar Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde bir hesap açt›racaklard›r. Takasbank nezdinde ise nakit blokaj hesab› olacakt›r. Fon Ku-
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rucular› platformda iﬂlem görecek
fonlarla ilgili bilgileri sisteme tan›mlayacak, istedikleri zaman ise bu
bilgileri güncelleyebilecektir. Fon
da¤›t›c›lar› Takasbank ekranlar›ndan bu bilgileri izleyebileceklerdir.
Al›m-sat›m emirleri Takasbank sistemine uzaktan eriﬂim yoluyla iletilecektir. Fon da¤›t›m kuruluﬂunun
al›ﬂ iﬂlemi için gerekli olan nakit ile
sat›ﬂ iﬂlemi için gerekli kat›lma belgeleri talimat›n sistem taraf›ndan
onaylanmas› ile birlikte bloke edilecektir. Fon kurucusu için sat›ﬂ iﬂleminde kat›lma belgesi blokaj›, talimat›n sisteme tan›mland›¤› gün itibariyle gerçekleﬂtirilecektir. Fon
kurucusu kat›lma belgesi geri al›m
iﬂlemi için gerekli olan nakit, valör
tarihinde kurucu borç kapatma iﬂlemi olarak yap›lacakt›r. Sistemde
fon kurucusu taraf›ndan tan›mlanan
pasif sat›ﬂ talimat›n›n olmas› durumunda, pasif talimat tamamlan›ncaya kadar girilen aktif al›m emirleri için otomatik olarak fon kurucusu
onay› al›nm›ﬂ kabul edilecektir. Fon
da¤›t›m kuruluﬂu, sisteme tan›mlad›¤› talimatlar› fon kurucusu onay›ndan önce iptal edebilecektir. ‹ptal
iﬂlemi ile talimat için bloke edilmiﬂ
nakit/kat›lma belgesi serbestleﬂtirilerek kurumun serbest hesab›na
aktar›lacakt›r. Fon kurucusunun
onaylad›¤› ancak valör tarihinde
fon kurucusu taraf›ndan borç kapatma yap›lmayan sat›ﬂ iﬂlemleri
için belirlenecek son saatte sistemde otomatik borç kapatma yap›lacakt›r. Valör tarihinde iﬂlem için gerekli nakit ve k›ymetin bloke edilmiﬂ
olmas› ﬂart› kontrol edilerek iﬂlem
eﬂanl› olarak gerçekleﬂtirilecektir.
Fon da¤›t›m kuruluﬂunun al›ﬂ iﬂlemi
için bloke edilen nakdi, iﬂlem için
gerekli tutardan fazla ise; iﬂlemin
gerçekleﬂmesi ile birlikte kalan tutar serbestleﬂtirilerek fon da¤›t›c›s›
kurum serbest hesab›na aktar›lacakt›r. Sisteme tan›mlanan ileri valörlü iﬂlemler, sisteme tan›mland›¤›
gün fon kurucusu taraf›ndan belirlenen fon iﬂlem son saatine kadar
ve fon kurucusunun onay› ile iptal

edilebilecektir. Valör tarihinde gerçekleﬂmeyen tüm iﬂlemler iptal edilecektir. Blokeler serbestleﬂtirilerek
ilgili hesaplara geri aktar›lacakt›r.
Fon paylar› için fiyat oluﬂmayacak,
iﬂlemler kurucunun ilan etti¤i fiyatlar üzerinden gerçekleﬂtirilecektir.
‹ﬂlemin valör tarihinde iﬂlem için
gerekli nakit ve k›ymetin bloke edilmiﬂ olmas› ﬂart› olacak ve bu ﬂart
tamam ise iﬂlem eﬂanl› olarak gerçekleﬂtirilecektir. Gerçekleﬂen iﬂlemlerin takas› teslim karﬂ›l›¤› ödeme prensibi çerçevesinde Takasbank taraf›ndan gerçekleﬂtirilecektir. Ayr›ca fon kurucular› operasyonel iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmek üzere operatör üye de tayin edebileceklerdir. Sistemde komisyon ödemesi de mümkün olacak, fon kurucusu taraf›ndan kat›lma belgesi
al›m-sat›m iﬂlemlerine arac›l›k eden
fon da¤›t›c›s› kuruluﬂlara ödenecek
komisyon aktar›m iﬂlemleri de Takasbank sisteminde yap›lacakt›r.
Bütün bu sistemin de ‹nternet tabanl› olarak olmas›n› planl›yoruz.

Peki bu tür platformlar›n yurtd›ﬂ›nda örnekleri var m›?
Fon iﬂlemlerinde ortaya ç›kan operasyonel yükün hafifletilmesi ve fon
endüstrisine standart bir da¤›t›m
kanal›n›n sa¤lanmas› fikri, ilk defa
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ortaya ç›km›ﬂt›r. ABD’de 1980’lerin
baﬂ›nda yat›r›m fonlar›n›n yöneticileri etkin bir otomasyon sisteminde
standart mesajlar› kullanarak iﬂlemlerini gerçekleﬂtirebiliyorlar; ancak
fon paylar›n›n al›m sat›m›n› gerçekleﬂtiren fon da¤›t›m kuruluﬂlar› bunun aksine ilkel birtak›m yöntemlerle, standard› olmayan faks, telefon
mesajlar› ile iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmekteydiler. Avrupa’da ise genel
olarak fon da¤›t›m kuruluﬂlar›n›n en
büyük sorunu, iﬂlemlerin dokümantasyonunun inan›lmaz ﬂekilde artm›ﬂ olmas›yd›. Fon da¤›t›m kuruluﬂlar›n›n hem kendi aralar›nda hem
de müﬂterileriyle kullanabilecekleri
bir standart oluﬂturulamam›ﬂ olmas› nedeniyle, her kurum kendi çözü-

münü geliﬂtirmekte ve bu da standardizasyondan giderek uzaklaﬂ›lmas›na neden olmaktayd›. Çözülmesi gereken sorun fon da¤›t›m kanallar› (banka, fon yöneticisi, arac›
kurum, sigorta ﬂirketi, finans dan›ﬂman›, banka ﬂubesi, ATM, ‹nternet,
posta idaresi, telefon) ile fon kurucusu aras›ndaki iletiﬂimin standart
hale getirilmesiydi. Fon yöneticisi
genellikle fon da¤›t›m›, fon idaresi,
fon transferi, fon saklamas› gibi hizmetleri d›ﬂ kaynaklardan (outsourcing) sa¤lamaktad›r. Bu kurumlar
hisse senedinde de benzer iﬂlevleri olmas›na ra¤men otomasyon sayesinde sorunsuz çal›ﬂ›rken, fonlarda transfer iﬂlemlerinin %95’i faks
ile sonuçland›r›lmaktayd›. Bu tür bir
fon platformu Fund/SERV ad›yla ilk
defa 1986 y›l›nda Amerikan DTCC
ﬂirketi nezdinde kurulmuﬂ, bunu takiben süreçte Avrupa’da Euroclear
taraf›ndan iﬂletilen FundSettle ve
Clearstream taraf›ndan iﬂletilen
Vestima+ platformlar› kurulmuﬂtur.
Bugün ABD ve AB’deki fon al›m-sat›m iﬂlemlerinin önemli bir k›sm› bu
platformlar arac›l›¤›yla gerçekleﬂmektedir. Örne¤in Amerika’da yat›r›m fonlar›n›n taraf oldu¤u iﬂlemler
içinde, Fund/SERV üzerinden yap›lan iﬂlemlerin oran› yaklaﬂ›k %90 civar›ndad›r. 2006 y›l›nda bu platformda 143 milyon iﬂlem gerçekleﬂmiﬂ olup, bu iﬂlemlerin tutar› ise
yaklaﬂ›k 2.1 trilyon USD’dir. Amerika’daki Fund/SERV’ün 1,000’in
üzerinde üyesi bulunmaktad›r. Avrupa’daki FundSettle platformunda
31,000 fon, Vestima+ platformunda
ise 16,000 fon iﬂlem görmektedir.
Bu sistemler uluslararas› piyasalarda fon iﬂlemleri gerçekleﬂtirmekte.
Bu platformlar ülkelerindeki fon
sektörünü büyütmüﬂler, fon al›msat›m iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rm›ﬂlar,
fon iﬂlemlerindeki operasyonel süreçleri azaltm›ﬂlar ve sektöre bütünlük kazand›rm›ﬂlard›r.

kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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FON YÖNET‹M‹

ATA PORTFÖY
B T‹P‹ DE⁄‹ﬁKEN FONU
Ata Portföy hakk›nda k›saca bilgi
verir misiniz?

Cem Tözge
Ata Portföy Yönetimi
Portföy Yöneticisi

1993 y›l›nda kurdu¤u ilk yat›r›m fonu
ile somut bir fon yönetim geçmiﬂi ve
tecrübeli fon yönetimine sahip Ata
Portföy, Ata Yat›r›m’›n kurucusu oldu¤u 7 adet menkul k›ymet yat›r›m fonunu, yat›r›m ortakl›¤›n› ve Ankara Emeklili¤e ait 3 adet emeklilik fonunu yönetmektedir. Yönetilen Yat›r›m fonlar›n›n 3
adeti A Tipi (Karma, De¤iﬂken, Endeks), 4 adeti ise B Tipi (De¤iﬂken,
Özel Portföy Yönetimi, Tahvil-Bono, Likit) statüsündedir. Yönetilen emeklilik
fonlar› ise Ankara Emeklilik Kamu
Borçlanma Araçlar› Fonu, Ankara
Emeklilik Para Piyasas› Likit Kamu Fonu ve Ankara Emeklilik Uluslararas›
Borçlanma Araçlar› Fonu’dur.

Ata Yat›r›m’›n B Tipi De¤iﬂken Fon’u
hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

SPOT
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Ata Yat›r›m, ilk B tipi de¤iﬂken fonunu
05/10/2001 tarihinde kurmuﬂtur. Fonun yönetiminden Ata Portföy Yönetimi A.ﬁ. sorumludur. 03 Ekim 2008 itibariyle fonun büyüklü¤ü 5,219,093
YTL’dir. Portföy s›n›rlamalar› itibariyle
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:7
No:10 “Yat›r›m Fonlar›na ‹liﬂkin Esaslar
Tebli¤i” 5’inci maddesinde tan›mlanan
fon türlerinden herhangi birisine girmeyen fonlar “De¤iﬂken Fon” olarak
adland›r›l›r. Yani, portföyde istenen yat›r›m arac›ndan istendi¤i kadar bulunabilir. Yat›r›m araçlar› ve miktar konusunda herhangi bir limit bulunmamaktad›r. Fon yönetiminde yat›r›m yap›lacak sermaye piyasas› araçlar›n›n seçiminde, fonun likiditesinin sa¤lanmas›
amac›yla portföye ters repo iﬂlemi yap›lmas›na dikkat edilir. Ayn› amaçla
portföye al›nacak kamu ve özel kesim
borçlanma senetlerinin ve ortakl›k se-

netlerinin seçiminde likiditesi yüksek
olanlar tercih edilir.

Ata Yat›r›m B Tipi De¤iﬂken
Fonu’nun yat›r›mc› profili ve yat›r›m
stratejisi nedir?
Portföyde yer alabilecek varl›klar iç tüzükte de belirtildi¤i ﬂekilde en az ve en
çok olmak üzere ﬂöyle s›ralanmaktad›r;
Hisse Senetleri %0 - %100, Yabanc›
Hisse Senetleri %0 - %100, Kamu Borçlanma Senetleri %0 - %100, Özel Sektör
Borç. Senetleri %0 - %100, Yabanc›
Borçlanma Senetleri %0 - %100, Ters
Repo %0 - %100, Alt›n ve K›ym. Maden
%0 - %100, Gayrimenkul Sertifikalar›
%0 -%10. Fakat, 2004 y›l›ndan itibaren
uygulanmakta olan yat›r›m stratejisi
bant aral›¤› ve buna ba¤l› benchmark
uygulamas›na göre Sabit Getirili Menkul
K›ymetlere %70 - %100, Ters Repo ve
BPP’ye ise yat›r›m %0 - %30 ile s›n›rl›d›r.
Fonun benchmark›n› hesaplarken %70
oran›nda KYD YTL 182 gün bono endeksi, %30 KYD O/N repo endeksi baz
al›nmaktad›r. Piyasa koﬂullar›nda ani
de¤iﬂiklikler ortaya ç›kmas› durumunda
yukar›da belirtilen yat›r›m stratejileri ve
benchmarklarda de¤iﬂiklik fon kurulu
karar› ile söz konusu olmaktad›r. Yürürlükteki yat›r›m stratejisi ve benchmarktan da anlaﬂ›laca¤› üzere fonun hedef
yat›r›mc› profili k›sa – orta vadeli faiz geliri elde etmek isteyen düﬂük risk almak
isteyen yat›r›mc›lard›r.

Ata Yat›r›m B Tipi De¤iﬂken
Fonu’nun yönetim komisyonu ve
ortalama vadesi nedir?
Fonun yönetim ücreti her gün için fon
toplam de¤erinin % 0. 010 (yüzbindeon)’udur. Fonun sabit getirili menkul
k›ymet bölümüne aktif portföy yönetimi

stratejisi uygulanmaktad›r. Fonun ortalama vadesi 180 civar›ndad›r.

Fon fiyat› nas›l hesaplan›r?
Fon fiyat› hergün hesaplan›r. Kat›lma
belgelerinin de¤eri, fon içtüzü¤ü ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun seri:VII,
No:10 Tebli¤i’nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varl›klardan hisse senetleri için en son tarihli borsa
ikinci seans a¤›rl›kl› ortalama fiyatlar,
borçlanma araçlar› ve ters repolar
için en son tarihli borsada gerçekleﬂen ortalama oranlar dikkate al›narak
her iﬂgünü sonu itibariyle hesaplan›r
ve müteakip iﬂgünü kat›lma belgelerinin al›m sat›m yerlerinde aç›kça görülebilecek ﬂekilde as›lan ilanlarla duyurulur. ‹lan gününde yap›lan al›m
sat›mlarda bu fiyat geçerli olur. Savaﬂ, ekonomik kriz, iletiﬂim sistemlerinin çökmesi, menkul k›ymetlerin ilgili
oldu¤u piyasan›n kapanmas›, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar›zalar gibi ola¤anüstü olaylar›n
ortaya ç›kmas› durumlar›nda, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca uygun görülmesi halinde, kat›lma belgelerinin birim pay de¤erleri hesaplanmayabilir.

Fon nerden hangi fiyattan sat›n
al›nabilir?
Kat›lma belgelerinin al›m- sat›m› Ata
Yat›r›m, Ata Online ve Garanti Bankas› arac›l›¤› ile yap›labilir.
Yat›r›mc›lar›n ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n aç›k oldu¤u günlerde saat
13.30’a kadar verdikleri kat›lma belgesi al›m talimatlar› talimat›n verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat› üzerinden yerine getirilir. Yat›r›mc›lar›n ‹MKB Tahvil ve
Bono Piyasas›’n›n aç›k oldu¤u günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyat› hesaplamas›ndan sonra verilmiﬂ olarak kabul edilir
ve izleyen hesaplamada bulunan pay
fiyat› üzerinden yerine getirilir. ‹MKB
Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n kapal› oldu¤u günlerde iletilen talimatlar ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyat›
üzerinden gerçekleﬂtirilir. Sat›mlarda
ise yat›r›mc›lar›n ‹MKB Tahvil ve Bono
Piyasas›’n›n aç›k oldu¤u günlerde sa-

“

Y›l›n ilk 9 ay›nda devam
eden temkinli duruﬂumuz
y›l›n geri kalan süresinde de
devam edecek diyebiliriz.
180 günlük ortalama vade
hedefimize paralel, k›sa ve
orta vadeli bonolarda
pozisyon taﬂ›yaca¤›z.
Yurtd›ﬂ› piyasalardaki
bozulman›n devam edece¤i
beklentisi içinde olmam›zdan
dolay›, uzun vade riskinden
mümkün oldu¤u kadar
kaç›nmak gerekti¤ini
düﬂünmekteyiz.

”

at 13.30’a kadar verdikleri kat›lma
belgesi sat›m talimatlar› talimat›n verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyat› üzerinden yerine
getirilir. ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n aç›k oldu¤u günlerde saat
13.30’dan sonra iletilen talimatlar ilk
fiyat hesaplanmas›ndan sonra verilmiﬂ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyat› üzerin-

den yerine getirilir. ‹MKB Tahvil ve
Bono Piyasas›’n›n kapal› oldu¤u günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat› üzerinden
gerçekleﬂtirilir.

Fonun yönetiminde karar alma
süreci nas›l iﬂliyor?
Haftal›k bazda yap›lan alokasyon
toplant›s›ndan ç›kan karar do¤rultusunda yat›r›m stratejisine ba¤l› kalmak kayd›yla al›m sat›m iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmektedir. Piyasa koﬂullar›na
göre al›m sat›m kararlar› ve zamanlamas› tamamen fon yöneticisinin inisiyatifindedir.

Y›l›n geri kalan›nda fonun yönetim
stratejisi nas›l olacak?
Y›l›n ilk 9 ay›nda devam eden temkinli duruﬂumuz y›l›n geri kalan süresinde de devam edecek diyebiliriz. 180
günlük ortalama vade hedefimize paralel, k›sa ve orta vadeli bonolarda
pozisyon taﬂ›yaca¤›z. Yurtd›ﬂ› piyasalardaki bozulman›n devam edece¤i beklentisi içinde olmam›zdan dolay›, uzun vade riskinden mümkün oldu¤u kadar kaç›nmak gerekti¤ini düﬂünmekteyiz. Likiditesi yüksek k›sa
vadeli iskontolu bonolar ve de¤iﬂken
faizli tahviller fonun yat›r›m yapaca¤›
enstrümanlar›n baﬂ›nda gelecek.

Y›lbaﬂ›ndan bugüne Ata Yat›r›m B Tipi De¤iﬂken Portföy Da¤›l›m›
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T.C. Z‹RAAT BANKASI A.ﬁ.
G. Yaman Akgün
Ziraat Portföy Yönetimi A.ﬁ.
Portföy Müdürü

A T‹P‹ DE⁄‹ﬁKEN FON / A T‹P‹
DE⁄‹ﬁKEN DE⁄ER FONU
Ziraat Portföy Yönetimi A.ﬁ.
taraf›ndan yönetilen A tipi yat›r›m
fonlar› hakk›nda bilgi verir misiniz?

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.
A Tipi De¤iﬂken fonlar;
portföylerinde en az %25
‹MKB’de iﬂlem
gören ﬂirketlerin hisse
senetlerini taﬂ›makla
birlikte, dengeli bir ﬂekilde
Devlet ‹ç Borçlanma
Senetlerine de yer verir.
Fonun yat›r›m felsefesi,
hisse senedi piyasas›n›n
orta ve uzun vadeli
e¤ilimleri ile Devlet ‹ç
Borçlanma Senetlerinin
getirisinden faydalan›p
orta risk düzeyinde
dengeli ve istikrarl› getiri
sa¤lamakt›r.
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Ziraat Portföy Yönetimi A.ﬁ. taraf›ndan T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.’nin kurucusu oldu¤u 5 adet ve Ziraat Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin 1
adet A tipi yat›r›m fonu yönetilmektedir. Bunlar T.C. Ziraat Bankas›
A.ﬁ. A tipi de¤iﬂken fonu, A tipi de¤iﬂken de¤er fonu, A tipi de¤iﬂken
baﬂak fonu, A tipi karma fonu, A tipi ‹MKB 30 endeksi fonu ve Ziraat
Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. A tipi
de¤iﬂken fonudur.
Müﬂterilerimize geniﬂ bir ürün yelpazesi içerisinde, tercih ettikleri risk
seviyesine uygun bir yat›r›m fonu
sunmay› amaçlamaktay›z.

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi
De¤iﬂken Fonlar›n›n yat›r›m
stratejisini anlatabilir misiniz?
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi De¤iﬂken fonlar; portföylerinde en az
%25 ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketlerin hisse senetlerini taﬂ›makla birlikte, dengeli bir ﬂekilde Devlet ‹ç
Borçlanma Senetlerine de yer verir.
Fonun yat›r›m felsefesi, hisse sene-

di piyasas›n›n orta ve uzun vadeli
e¤ilimleri ile Devlet ‹ç Borçlanma
Senetlerinin getirisinden faydalan›p
orta risk düzeyinde dengeli ve istikrarl› getiri sa¤lamakt›r.
Hisse senedi riskini dengelemek
amac› ile portföyünde yüksek oranl›
Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerine yer
verilerek aktif portföy yönetimi yap›lmaktad›r. Hisse senedi seçimi süreci araﬂt›rma raporlar› ve piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleﬂmekte, karl›l›k ve büyüme aç›s›ndan
cazip sektörlerde yer alan ﬂirketlerin
hisse senetleri tercih edilmektedir.Yat›r›mc›lar›m›za tavsiye edilen
yat›r›m süresi minimum 6 ayd›r.

Yönetti¤iniz yat›r›m fonlar›nda
stratejinizi nas›l belirliyorsunuz?
ﬁirketimizde düzenli olarak her hafta strateji toplant›s› yap›lmaktad›r.
Bu toplant›da gerek yurtiçinde gerek yurtd›ﬂ›ndaki geliﬂmeler, önümüzdeki dönemde karﬂ›laﬂabilece¤imiz riskler ve f›rsatlar de¤erlendirilmektedir. Bunun sonucunda önümüzdeki dönemde uygulayaca¤›m›z genel stratejiler ortaya konulmakta ve portföy yöneticileri bu

stratejilere uygun ﬂekilde portföyleri
oluﬂturarak yönetmektedirler. Ayr›ca
piyasadaki geliﬂmeler de yak›ndan
takip edilerek gerekli pozisyon de¤iﬂimleri aktif bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmektedir.

Yönetti¤iniz yat›r›m fonlar›nda
önümüzdeki dönem için nas›l bir
strateji öngörüyorsunuz?
A¤ustos 2007 tarihinden itibaren yaﬂad›¤›m›z finansal krizin derinleﬂmesiyle Amerikan hükümetinin iki deneme sonras›nda senato ve kongreden
geçirmiﬂ oldu¤u ekonomik kurtarma
paketine (Emergency Economic Stabilization Act of 2008) piyasalar
olumlu tepki göstermedi. Özellikle bu
plandaki baz› belirsizlikler, plan›n
maliyetleri ve di¤er sektörlerdeki
problemler önümüzdeki dönemde
piyasalar üzerinde bask› yaratmaya
devam edecektir. Ayr›ca Avrupa’da

“

Geliﬂmekte olan ülkeler için enflasyon ana tehdit
olmaktan ç›karak yerini resesyon tehdidine b›rakm›ﬂ gibi
gözüküyor. Bu durumun özellikle hisse senetlerinin
performanslar›n› etkilemesi beklenebilir.

”

krizin etkilerinin görülmeye baﬂlamas› ileri dönemler için negatif bir iﬂaret
olarak alg›lanmal›d›r.
Biz tüm dünyada ekonomik yavaﬂlaman›n ve kredi krizinin etkilerinin
2009 y›l›nda da devam etmesini beklemekteyiz. Geliﬂmekte olan ülkeler
için enflasyon ana tehdit olmaktan
ç›karak yerini resesyon tehdidine b›rakm›ﬂ gibi gözüküyor. Bu durumun
özellikle hisse senetlerinin performanslar›n› etkilemesi beklenebilir.
Türkiye’ye bakt›¤›m›zda ise D‹BS’ler-

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.
A Tipi De¤iﬂken Fonu
Fon Kurucusu
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.
Fon Portföy Yöneticisi
Ziraat Portföy Yönetimi A.ﬁ.
Halka Arz Tarihi
07/09/1989
Fon Toplam De¤eri
1.8551.487 YTL

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi De¤iﬂken Fonu
2008 Y›l› Ortalama Portföy Da¤›l›m› (%)

Yat›r›mc› Say›s›
196
Tedavüldeki Pay Adedi
69.837

Ters Repo; 32,33

Hisse; 44,53

Toplam Pay Adedi
3,000,000,000
Fon Yönetim Ücreti
Günlük %0,010

D‹BS; 23,13
Not: Veriler 29.09.2008 tarihi itirar›ylad›r.
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de reel getirinin orta ve uzun vadeli
yat›r›mlar için oldukça cazip seviyelerde bulundu¤u söylenebilir. Bununla birlikte gerek D‹BS’lerde gerekse hisse senedi taraf›nda önümüzdeki dönemde dalgalanmalar
yaﬂanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Yönetmekte oldu¤umuz tüm fonlarda
genel stratejimiz do¤rultusunda hareket ederken, taktiksel hareketlerle
piyasada yaﬂanan dalgalanmalardan faydalanarak fon getirilerini art›rmay› hedeflemekteyiz.

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi De¤iﬂken Fonu
2008 Y›l› Portföy Da¤›l›m› (%)
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T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi De¤iﬂken De¤er Fonu
2008 Y›l› Ortalama Portföy Da¤›l›m› (%)
Hisse; 35,42

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.
A Tipi De¤iﬂken De¤er Fonu
Fon Kurucusu

Ters Repo; 51,21

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.

D‹BS; 13,38

Fon Portföy Yöneticisi
Ziraat Portföy Yönetimi A.ﬁ.
Halka Arz Tarihi

T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. A Tipi De¤iﬂken De¤er Fonu
2008 Y›l› Portföy Da¤›l›m› (%)

02/06/2008

80,00

Fon Toplam De¤eri

70,00

26.168,92 YTL

60,00

Yat›r›mc› Say›s›
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50,00

Tedavüldeki Pay Adedi

40,00

2.818.500

30,00

Toplam Pay Adedi

20,00

1,000,000,000
10,00

Fon Yönetim Ücreti

04

Not: Veriler 29.09.2008 tarihi itirar›ylad›r.
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Hisse
D‹BS
Ters Repo

B‹REYSEL
EMEKL‹L‹K

Bu ay›n sonunda 5. y›l›n› geride b›rakacak olan
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bugün geldi¤i noktaya
bakt›¤›m›zda, sistemin geliﬂiminin hiç de
az›msanmayacak bir yerde oldu¤unu söyleyebiliriz.
Sistemin iﬂleyiﬂine iliﬂkin gerçekleﬂtirilen yasal
düzenlemeler de dikkate al›nd›¤›nda, bundan sonraki
sürecin hem kat›l›mc›lar hem de emeklilik ﬂirketleri
aç›s›ndan çok daha verimli geçece¤ine inan›yoruz.
1. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin kuruluﬂunun 5. y›l›na yaklaﬂ›yoruz. Bugünkü geldi¤imiz noktay› de¤erlendirir misiniz? Anadolu Hayat Emeklilik olarak koydu¤unuz hedeflere ulaﬂabildiniz mi?
27 Ekim 2003’te faaliyete baﬂlayan
ve içinde bulundu¤umuz ay beﬂinci
y›l›n› dolduracak Bireysel Emeklilik
Sistemi kapsam›nda, 19 Eylül 2008
tarihi itibariyle 1.681.052 kat›l›mc›ya
ait 5.759 milyon YTL fon birikmiﬂ durumda. Sistemde gelinen nihai nokta ve ulaﬂ›lan büyüklükler, 5 y›l
önce projekte etti¤imiz de¤erlere paralel, hatta bir miktar üzerinde gerçekleﬂmiﬂ bulunuyor. Özellikle son 4
y›lda yakalanan h›zl› büyüme trendi,
2008 y›l› baﬂ›ndan beri yaﬂanmakta
olan olumsuz makroekonomik konjonktür nedeniyle bir miktar yavaﬂlam›ﬂ görünse de y›l içerisinde yakalanan kat›l›mc› say›s›nda %15, fon hacminde de %26 oran›ndaki art›ﬂ› olumlu de¤erlendiriyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik olarak da
kat›l›mc› say›s› ve fon büyüklü¤ü için
koydu¤umuz %20 oran›ndaki pazar

pay› hedefimizi beﬂinci y›l itibariyle aﬂm›ﬂ bulunuyoruz. 19 Eylül 2008 tarihli
EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) verilerine göre kat›l›mc› say›s›nda %21,3
pazar pay›yla en çok tercih edilen
emeklilik ﬂirketiyiz. Fon büyüklü¤ünde
de %20,4 pazar pay›m›z bulunuyor.
2008 y›l›nda her iki kriterde de pazar
ortalamas›n›n üzerinde büyüyerek pay›m›z› art›rmaya devam ettik.
Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da sektörün en çok tercih edilen ﬂirketi olmaya devam ederek,
hem sektörün büyümesine öncülük
etmek hem de tüm kategorilerde pazar pay›m›z› %20’nin üzerinde sürekli
k›larak, daha yukar›lara taﬂ›may› hedefliyoruz.

2. Son dönemde Bireysel Emeklilik
Kanunu’nda önemli de¤iﬂikliler oluyor. Uzun zamand›r Vesting ile ilgili
beklenen yönetmelik yay›mland›. Bu
konunun ne ﬂekilde sistemi etkilemesini bekliyorsunuz?
Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuat›nda yap›lan son de¤iﬂiklikler ile bir çok
konuda oldu¤u gibi grup emeklilik

U¤ur Erkan
Anadolu Hayat Sigorta
Genel Müdür Yard›mc›s›

sözleﬂmeleri konusunda da birçok
düzenlemeye gidildi. Bunlardan en
önemlisini de, hiç ﬂüphesiz iﬂveren
katk›l› sözleﬂmeler için iﬂveren taraf›ndan ödenen katk› paylar› ile bunlar›n getirilerinin tamam›na kat›l›mc› taraf›ndan hak kazan›lmas› için iﬂveren
grup emeklilik sözleﬂmesinde belirlenen hak ediﬂ (Vesting) süresi konusundaki düzenlemeler oluﬂturuyor.
Yeni düzenlemeye göre, belirlenebilecek olan hak ediﬂ yani vesting süresinin beﬂ y›l› aﬂamayaca¤› hükme
ba¤lanm›ﬂ durumda. Konunun mevzuat altyap›s›n›n oluﬂmuﬂ olmas› ve
uygulama koﬂullar›n›n da netlik kazanmas›, sisteme girmek için ilgili düzenlemeyi bekleyen birçok kurumun
sistemdeki yerini almaya baﬂlamas›nda etkili olmaktad›r. Avrupa Birli¤i
(AB) ve di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde vesting, özellikle nitelikli iﬂgücünün kuruma ba¤l›l›¤›n› art›rmak amac›yla kurumsal emeklilik programlar› kapsam›nda uygulanmakta olan önemli bir
araç iﬂlevi görüyor. Vesting uygulamas› ile ilgili düzenlemelerin, bireysel
kat›l›m›n hali haz›rda nispi olarak yükkurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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sek oldu¤u sektörümüzde, kurumsal katk›l› emeklilik programlar›n›n
yayg›nlaﬂmas›n› sa¤layaca¤›n› öngörüyoruz.

3-) Bir di¤er önemli konu ise emeklilik maksad›yla kurulmuﬂ olan Dernek, Vak›f, Sand›k gibi kurumlar›n
Bireysel Emeklilik Sistemine geçiﬂi
ile ilgili yönetmeli¤in A¤ustos ay›nda yürürlü¤e girmesi oldu. Bahsedilen kurumlarda toplanan fonlar›n
miktar›n›n yüksekli¤i düﬂünüldü¤ünde; bu geçiﬂin nas›l ve ne boyutlarda olmas›n› bekliyorsunuz?
Yeni mevzuatta kurumsal kat›l›mlar›
etkileyecek en önemli düzenlemelerden birinin de vak›f ve sand›klardaki emeklili¤e ait taahhütlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktar›m›na imkan tan›nmas› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Yeni düzenleme ile vak›f ve sand›klardaki emeklili¤e yönelik taahhütlere Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne aktar›m aﬂamas›nda çok
önemli vergisel teﬂvikler sunulmakta. Aktar›m s›ras›ndaki vergi teﬂvikleri, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
güvenilir, ﬂeffaf yap›s› ve sistemde
kat›l›mc›lara sunulmakta olan hizmetler ile vak›flar›n yeniden yap›lanma ihtiyaçlar› bireysel emeklili¤e
aktar›m› cazip bir hale getiriyor.
Türkiye’de yer alan vak›f ve sand›klara bak›ld›¤›nda, burada çok
önemli bir kaynak oldu¤unu görüyoruz. Halihaz›rda özel kanunlarla
kurulmuﬂ, üyelerine ait birikim yapan ve emeklili¤e yönelik taahhütte
bulunan özel statülü 250-300 civar›nda vak›f, dernek ve sand›k bulunuyor. Ve bu kurumlarda birikmiﬂ
olan fon büyüklü¤ünün yaklaﬂ›k 8
milyar dolar civar›nda oldu¤u ifade
ediliyor. Bu tutar›n ne kadar›n›n bireysel emeklili¤e aktar›labilece¤ini
tahmin etmek çok güç ama, Bireysel Emeklilik Sisteminde beﬂ y›lda
ulaﬂ›lan fon büyüklü¤ünün 5.7 milyar YTL oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda sistem için önemli bir büyümenin söz konusu olabilece¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz.
Bu kayna¤›n Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktar›lmas› hem Sisteme,
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Sistemin bugüne
kadar sahip oldu¤u
geliﬂme çizgisini
koruyabilmesi, hatta
beklentiler dahilinde
daha iyi noktalara
taﬂ›nmas› konusunda
sektörde yer alan yasa
koyucu, düzenleyici
ve uygulay›c› olan
tüm aktörlere önemli
sorumluluklar
düﬂmektedir.

hem vak›f üyelerine hem de ülke
ekonomisine güç kazand›racak.
Kurumlar›n konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve altyap› çal›ﬂmalar›n›n
oluﬂturulmas› konusunda emeklilik
ﬂirketlerine ve arac›lara önemli görevler düﬂüyor. Bu sorumlulu¤un
bilinciyle, Anadolu Hayat Emeklilik
olarak konuyla ilgili çal›ﬂmalar›m›z›
kararl›l›kla sürdürüyoruz.

4-) Ülkemizde kurumsal anlamda
sermayenin kolektif yat›r›m araçlar›nda birikimi konusunda bir milat olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelecek 5 y›l›n› nas›l görüyorsunuz? Bu süreçte olmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ünüz inisiyatifler nelerdir?
Bu ay›n sonunda 5. y›l›n› geride b›rakacak olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bugün geldi¤i noktaya
bakt›¤›m›zda, sistemin geliﬂiminin
hiç de az›msanmayacak bir yerde
oldu¤unu söyleyebiliriz. Sistemin
iﬂleyiﬂine iliﬂkin gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemeler de dikkate al›nd›¤›nda, bundan sonraki sürecin hem
kat›l›mc›lar hem de emeklilik ﬂirket-

leri aç›s›ndan çok daha verimli geçece¤ine inan›yoruz. Özellikle, vak›f ve sand›klardaki birikimlerin sisteme aktar›m› ve hak ediﬂ (Vesting)
süresiyle ilgili yasal düzenlemelerin
kurumsal kat›l›mlar› tetikleyerek sisteme ve emeklilik ﬂirketlerinin büyümesine yön verece¤i kuﬂkusuz.
EGM taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
sektöre ait projeksiyonlara bak›ld›¤›nda, 19.09.2008 itibariyle yaklaﬂ›k
1,7 milyon olan kat›l›mc› say›s›n›n
2009 y›l›nda 2 milyon, 2010 y›l›nda
2,4 milyon, 2015 y›l›nda 4 milyon ve
2020 y›l›nda da 5,5 milyon kiﬂiye
ulaﬂmas› beklenmektedir. Fon büyüklü¤ü konusundaki projeksiyonlara bak›ld›¤›nda da 19.09.2008 tarihi
itibariyle 5 milyon 759 bin YTL olan
fon büyüklü¤ünün 2009 y›l›nda 9
milyon 419 bin YTL, 2010 y›l›nda 13
milyon 260 bin YTL, 2015 y›l›nda 47
milyon 899 bin YTL ve 2020 y›l›nda
da 115 milyon 411 bin YTL’ye ulaﬂmas› öngörülmektedir.
Sistemin bugüne kadar sahip oldu¤u geliﬂme çizgisini koruyabilmesi,
hatta beklentiler dahilinde daha iyi
noktalara taﬂ›nmas› konusunda
sektörde yer alan yasa koyucu, düzenleyici ve uygulay›c› olan tüm aktörlere önemli sorumluluklar düﬂmektedir. Örne¤in, vesting uygulamalar› yan›nda kurumsal bazda Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kat›l›m›n
itici güçlerinden birisi de hiç ﬂüphesiz iﬂverene sa¤lanan vergi
avantaj›d›r. ‹ﬂverenlerin çal›ﬂanlar›
ad›na ödedikleri katk› pay› tutarlar›,
belirli s›n›rlar içinde, do¤rudan gider yaz›lmak suretiyle kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebiliyor ve
böylece katk› pay›n›n iﬂverene reel
maliyeti düﬂürülmüﬂ oluyor. Bakanlar Kurulu karar› ile söz konusu
oranlarda yasal limitler çerçevesinde makul bir art›ﬂ sa¤lanmas› gerek emeklilik ﬂirketlerinin gerekse
kurumlar›n önemli beklentileri aras›nda yer al›yor.
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1-) Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
kuruluﬂunun 5. y›l›na yaklaﬂ›yoruz.
Bugünkü geldi¤imiz noktay› de¤erlendirir misiniz? Yap› Kredi Emeklilik olarak koydu¤unuz hedeflere
ulaﬂabildiniz mi?
Emeklilik planlar›n›n sat›ﬂ›na baﬂland›¤› 27 Ekim 2003’ten bugüne
geldi¤imizde, toplam 10 ﬂirketin
sistemde faaliyet gösterdi¤ini ve
2007 sonu itibariyle sektördeki arac›
say›s›n›n 12 bin 500’e yaklaﬂt›¤›n›
görmekteyiz. Baﬂar›l› bir baﬂlang›ç
dönemini geride b›rakan Bireysel
Emeklilik Sistemi, 5’inci y›l›nda sözleﬂme say›s›nda 2 milyon adede,
fon büyüklü¤ünde 6 milyar YTL’ye
ulaﬂmak üzeredir. Sistem hem kat›l›mc›, hem de fon büyüklü¤ünde hedefler do¤rultusunda büyümesini
sürdürmektedir. Geçen yaklaﬂ›k 5
y›l boyunca ﬂirketler sat›ﬂ ve banka
sigortac›l›¤› örgütlenmelerini geliﬂtirdi. Bu süreçte edindikleri tecrübeleri, sat›ﬂ öncesi ve sonras› müﬂterilere en yüksek hizmet standard›n›n
sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalarda
kulland› ve kullanmaktad›r.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde
2003’ten bu yana geçen süreyi evrelere bölecek olursak, 2003–2004
y›llar› baﬂlang›ç dönemidir. Yo¤un
bas›n ilgisinin görüldü¤ü, reklam
a¤›rl›kl› bu dönemde, özellikle toplumun farkl› katmanlar›nda yeniliklere aç›k kesim bireysel planlar ile
sisteme dahil olurken, ayn› ﬂekilde
daha nadir olmakla birlikte öncü iﬂveren katk›l› planlar ortaya ç›km›ﬂt›r.
2004’te baﬂlayan ve 2006 Ekim’e
kadar devam eden hayat sigortalar›ndan aktar›m dönemi diye adland›raca¤›m›z evrede ise, mevcut hayat sigortal›lar›ndan aktar›m› avan-

tajl› olan kiﬂilerin bu döneme farkl›l›k getirdi¤i söylenebilir. 2007 ve
2008 y›l› ise yeni mevzuat düzenlemelerin devreye girdi¤i bir dönemdir. Bunlar k›saca;
 EGM’nin mevzuata yönelik
konumuna iliﬂkin düzenleme,
 Grup emeklilik planlar›nda hak
etme kriteri (vesting) esaslar›na
iliﬂkin düzenleme,
 Bireysel emeklilik hesaplar›n›n
ayl›k ödeme tutar›n›n asgari
ücrete kadar olan k›sm›n›n hac zedilmemesi / rehnedilmemesi,
 ‹ﬂveren hesaplar›, vak›f ve
sand›klardaki hesaplar›n BES’e
aktar›labilinmesidir.
ﬁirketler gerek sat›ﬂta, gerekse sat›ﬂ sonras› hizmetlerinde uzmanlaﬂarak müﬂterilerine en iyi hizmeti ve
bilgilendirmeyi vermeye çal›ﬂmaktad›r. Gerek sat›ﬂ öncesi, gerekse
sat›ﬂ sonras› için müﬂterilerin mevcut finansal durumlar› ve emeklilikle
ilgili planlama yapmalar›na yönelik
bilgilendirilmelerinin önemi ortaya
ç›km›ﬂt›r. Hem mevcut müﬂterilere,
hem de potansiyel müﬂteri kitlesi
olarak tüm topluma yönelik ortak tan›t›ma ﬂirketler olarak hala gereksinim duymaktay›z.

Taylan Türkölmez
Yap› Kredi Emeklilik
Genel Müdür Yard›mc›s›

Geçti¤imiz y›l sektörümüz h›zla büyürken ﬂirket olarak biz de geliﬂimimizi devam ettirdik. 2007 y›l›nda bir
önceki y›la göre ﬂirketimizin sözleﬂme say›s› yüzde 32, fon büyüklü¤ümüz yüzde 46 oran›nda artt›. Bu y›l
da benzer büyüme hedefleriyle geliﬂimimizi sürdürüyoruz. Ayr›ca gerek bu y›l, gerekse önümüzdeki y›llarda sat›ﬂ örgütümüz, banka ﬂubeleri, alternatif da¤›t›m kanallar›, broker ve acentelerimiz arac›l›¤›yla
ulaﬂt›¤›m›z müﬂterilerimizin yaﬂam
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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kayb›, kritik hastal›k, çal›ﬂamamazl›k
gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak risk
ürünleri üzerine de yo¤unlaﬂaca¤›z.

2-) Son dönemde Bireysel Emeklilik
Kanunu’nda önemli de¤iﬂiklikler
oluyor. Uzun zamand›r Vesting ile
ilgili beklenen yönetmelik yay›mland›. Bu konunun ne ﬂekilde sistemi
etkilemesini bekliyorsunuz?
2007 y›l› sonu itibariyle bireysel
emeklilik sözleﬂmelerine bak›ld›¤›nda
yüzde 2’si iﬂveren+çal›ﬂan katk›l›,
yüzde 2’si ise sadece iﬂveren katk›l›
sözleﬂmelerden oluﬂmaktad›r. Sözleﬂmelerin yüzde 76’s› bireyseldir.
Tüm dünyada çal›ﬂanlar›n kurumlara
ba¤l›l›¤›nda yan faydalar s›ralamas›nda özel emeklilik sistemi ön s›ralarda
yer almaktad›r. Bu durum Türkiye için
de farkl› de¤il ve t›pk› özel sa¤l›k sigortas›nda yaﬂanan süreç gibi çal›ﬂanlar›n›n ba¤l›l›¤›na önem veren ﬂirketlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ni
göz ard› etmesi beklenemez. Bu nedenle bireysel pazarda elde edilen
baﬂar› grafi¤i gibi kurumsal pazarda
da geliﬂmenin h›zlanmas›n› beklemekteyiz. Watson Wyatt ve Mercer
gibi dan›ﬂman kuruluﬂlar taraf›ndan
yap›lan araﬂt›rmalarda da, iﬂveren
planlar›nda bir art›ﬂ beklentisine iﬂaret edilmektedir. “Grup emeklilik
planlar›nda hak etme kriteri”nin (vesting) yasalaﬂmas›n›n ard›ndan, bu
konuda yap›lan düzenlemeler ile uygulama kolayl›¤› da sa¤land›. Daha
önce iﬂverenler ile çal›ﬂanlar aras›nda iﬂ hukuku sözleﬂmesi çerçevesinde dolayl› olarak çözümlenen bu konuda, uygulama kolayl›¤›n›n baﬂlamas›yla kurumsal pazardaki geliﬂmelerin ivme kazanaca¤› görüﬂündeyiz.

3-) Bir di¤er önemli konu ise emeklilik maksad›yla kurulmuﬂ olan dernek, vak›f, sand›k gibi kurumlar›n
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçiﬂi
ile ilgili yönetmeli¤in A¤ustos ay›nda
yürürlü¤e girmesi oldu. Bahsedilen
kurumlarda toplanan fonlar›n miktar›n›n yüksekli¤i düﬂünüldü¤ünde;
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bu geçiﬂin nas›l ve ne boyutlarda olmas›n› bekliyorsunuz?
Yeni Sigortac›l›k Yasas›, personel vak›f ve sand›klar›n›n emeklili¤e yönelik
taahhütlerin oluﬂturdu¤u tutar› Bireysel Emeklilik Sistemi’ne veya y›ll›k gelir sigortalar›na aktar›m›n› mümkün
k›lmakta, ancak zorunlu tutmamaktad›r. Bu aç›dan aktar›m›n gerçekleﬂebilmesi için öncelikle sand›k yönetimlerinin aktar›m karar› almas› gerekmektedir. Ülkemizde 6 binin üzerinde
vak›f ve sand›k bulunuyor. Ancak bu
vak›f ve sand›klar içerisinde, üyelerine emeklilik imkan› sa¤layan ve yönetmelik kapsam›nda BES’e geçme
hakk› kazananlar›n say›s› 200 civar›nda. Bu sand›klarda da yaklaﬂ›k 200
bin kiﬂi bulunuyor, biriken fon tutar›n›n ise 5 ile 8 milyar Euro aras›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Önümüzdeki 4
y›lda bu fonlar›n ne kadar›n›n Bireysel
Emeklilik Sistemi’ne aktar›laca¤›n›
tahmin etmek oldukça zor. En kötümser senaryoda yüzde 10 ile 15’i aras›nda bir tutar›n geçece¤i öngörülmektedir. Bu tutar da 500 bin ile 1
milyar Euro’ya eﬂ bir büyüklük demektir. Öte yandan son derece iyi
planlanm›ﬂ, etkili çal›ﬂan ve ﬂeffaf yap›s›yla Bireysel Emeklilik Sistemi, bu
vak›flarda bulunan fonlar›n tamam›
dahi aktar›lsa rahatça hizmet verebilecek durumdad›r.

4-) Ülkemizde kurumsal anlamda
sermayenin kolektif yat›r›m araçlar›nda birikimi konusunda bir milat
olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
gelecek 5 y›l›n› nas›l görüyorsunuz?
Bu süreçte olmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ünüz insiyatifler nelerdir?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 10. y›l›n›
doldurdu¤unda (2013) gelir ve yaﬂ
grubu olarak uygun gözüken, 8-10
milyonun üzerindeki potansiyel kat›l›mc›dan;
• 3 ila 3.5 milyon kat›l›mc›n›n düzenli
olarak katk› pay› ödemesini,
• 15-20 milyar dolarl›k bir fon oluﬂmas›n› bekliyoruz.
Sistemin bundan sonraki geliﬂimi ile ilgili olarak üzerinde durulmas› gereken

konular ise ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir;
- Hakediﬂ (vesting) düzenlemesi ile
iﬂveren deste¤inde kurulan emeklilik
planlar›n›n say›s›n›n artmas› beklenmektedir.
- Vak›f ve özel sand›klar›n (geçici 20.
maddeye tabi sand›klar bu kapsam›n
d›ﬂ›ndad›r) do¤ru de¤erlendirmelerle, bir bölümünün tamamen veya k›smi olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktar›lmas› beklenmektedir.
Bundan sonraki ad›mlar için baz› f›rsatlar mevcut. Örne¤in Hazine yetkililerinin de ülkemizde uygulanmas› için
büyük çaba gösterdi¤i, ama sistemin
baﬂlang›c›nda baﬂar›ya ulaﬂamad›¤›,
vergi deste¤i sistemi olan ‹ngiltere’deki “tax-credit” uygulamas›. ‹ngiltere’deki bu uygulamada, tasarruflar›n› emeklilik sisteminde de¤erlendiren çal›ﬂanlar vergi indirimi hakk› elde etmekte, ancak vergi indirimi biz
de uyguland›¤› gibi tasarruf sahibine
ödemenin akabinde iade edilmeyip
hükümet vergi iadesini 50 yaﬂ›na kadar sistemden ç›kmamak koﬂuluyla
kiﬂinin emeklilik birikimlerine dahil etmektedir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda sosyal güvenlikle
ilintili olarak bir de¤erlendirme yapacak olursak; sosyal güvenlik konular›
sadece Türkiye’nin de¤il, tüm dünyan›n gündeminde ilk s›ralar› almaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler dahil birçok
uluslararas› kuruluﬂ dünya nüfusunun
yaﬂland›¤› ve do¤urganl›¤›n azald›¤›
konusunda uyarmaktad›r. Türkiye de,
yak›n gelecekte yaﬂlanmadan pay›n›
alacak ülkeler aras›nda yer almaktad›r. Nüfusun yaﬂlanmas›, tüketimin
yavaﬂlamas›, iﬂgücünün azalmas› ve
ekonomik büyümenin duraklamas›
anlam›na gelmektedir. Sosyal güvenlik ve sa¤l›k harcamalar› artarken, bu
harcamalara vergileriyle kaynak yaratan çal›ﬂan nüfus azalmaktad›r.
Bunlar da emeklilik ve sa¤l›k sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya
koymaktad›r.
Sosyal Güvenlik Reformu’yla Türkiye,
ﬂu andaki demografik f›rsat penceresinden de yararlanarak, mevcut sistemi rehabilite eden önemli bir ad›m
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atm›ﬂt›r. Bununla birlikte gelecekte
baﬂta politik riskler olmak üzere, bu
sistemin yürüyebilmesi için daha da
ileri bir ad›m at›larak sistemin yükünün aﬂamal› olarak azalt›lmas› gerekmektedir. (Spot cümle olabilir)Dünya
bunu görerek çok basamakl› sistemlere geçiyor. Türkiye’de ise reform
çal›ﬂmalar›na ra¤men, hala zorunlu
birinci basamak sistemin as›l yükünü
oluﬂturmaktad›r. AB sürecinde kamu
ve özel dengesinin iyi kuruldu¤u, birinci (devlet), ikinci (zorunlu özel
BES), üçüncü (BES) ayaklar›n yer ald›¤›, bireysel ve fonlu takibin oldu¤u
sistemleri seçmeliyiz.

5-) Sizin ekleyece¤iniz konular
5A-)Son 5 y›ld›r BES fonlar› ile di¤er
yat›r›m araçlar›n›n k›yaslamas›n› yapabilir misiniz?

Global anlamda bir krizin etkileri alt›nda geçmekte olan 2008 y›l› hariç
tutuldu¤unda Türkiye para ve sermaye piyasalar›n›n, son y›llarda oldukça
olumlu hareketler sergiledi¤ini görmekteyiz. Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n
da bu olumlu ortamdan faydalanarak
özellikle 2003 – 2005 y›llar› aras›nda
yüksek getiriler elde etti¤i görülecektir. Hatta yasal mevzuat ile öngörülmüﬂ baz› vergi muafiyetleri sayesinde di¤er yat›r›m araçlar›n›n üzerinde
performanslar sergiledikleri de görülmektedir. Fonlar; performanslar› incelenirken YTL cinsi k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar ve döviz cinsi k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar olarak iki
gruba ayr›larak incelenmelidir.
YTL bazl› fonlarda 2004 ve 2005 y›llar›nda elde edilen ve Türkiye ekonomisindeki iyileﬂme ile küresel piyasalardaki likidite bollu¤undan kaynakla-

nan yüksek getiri oranlar›na 2006 ve
2007 y›llar›nda ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Gerek
iç, gerekse d›ﬂ etkilere ba¤l› mini
krizlerin yaﬂand›¤› bu iki senede sektörün hemen hemen tüm fonlar›n›n
performanslar›nda gerilemeler kaydedilmiﬂtir. Sabit getirili menkul k›ymetlere yat›r›m yapan emeklilik yat›r›m fonlar›n›n son 5 y›ll›k getirileri incelendi¤inde, ortalama yüzde 115
oran›nda getiri sa¤lad›klar› görülmektedir. Ayn› dönemde Türkiye Kurumsal Yat›r›mc› Yöneticileri Derne¤i
(KYD) B Tipi Fon Endeksi’nin performans› yüzde 93 olmuﬂtur. Orta ve
uzun vadeli k›ymetlere yat›r›m yapan
tahvil emeklilik yat›r›m fonlar›nda son
5 y›ll›k ortalama getiri yaklaﬂ›k yüzde
174 olurken KYD YTL Bono Endeksi
(Tüm) getirisi yüzde 166 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kuruluﬂ tarihinde yüzde 39 civar›nda olan gösterge tahvil y›ll›k bileﬂik
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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faizleri bugün itibariyle yüzde 21 y›ll›k
bileﬂik civar›ndad›r. Dolay›s›yla son 5
y›ll›k periyotta gösterge k›ymet faizlerindeki yaklaﬂ›k yüzde 100’e varan
düﬂüﬂe karﬂ›n, tahvil emeklilik yat›r›m
fonlar›n›n yüzde 170’e varan getiri ortalamas›; bundan sonras› için tahvil
emeklilik yat›r›m fonlar› ile ilgili daha
olumlu düﬂünmemiz aç›s›ndan oldukça anlaml›d›r. En çok dalgalanman›n
yaﬂand›¤› hisse senetleri piyasas›nda
yat›r›m yapan ve portföyünün en az
yüzde 80’inin hisse senetlerinden
oluﬂmas› zorunlu olan hisse senedi
emeklilik yat›r›m fonlar›nda 5 y›ll›k getiri ortalamas› yüzde 160’lar civar›ndad›r. Bu orana 2008 baﬂ›ndan beri
yaﬂanan sert düﬂüﬂ ortam›ndaki kay›plar›n dahil oldu¤u da düﬂünüldü¤ünde; 5 y›lda yaklaﬂ›k yüzde 170
oran›nda artan ‹MKB–100 endeksi
karﬂ›s›nda hisse senedi emeklilik yat›r›m fonlar›n›n durumu oldukça tatminkar düzeydedir. Yasal anlamda
herhangi bir yat›r›m k›s›t› bulunmayan
ve dalgalanmalarda en h›zl› tepki verebilen esnek fonlarda da 5 y›ll›k getiri ortalamas› yaklaﬂ›k yüzde 156 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Döviz bazl› fonlarda ise sektör fonlar›n›n genelinde düﬂük YTL cinsi getiriler elde edilmiﬂtir. Ekonomik düzelme ve geliﬂmeye ba¤l› olarak yerel
para biriminin güçlenmesi, hükümetin uygulad›¤› enflasyonla mücadele
program› ve global likiditenin yo¤un
olarak giriﬂ yapmas› gibi sebeplerin
etkisiyle döviz kurlar›nda düzenli biçimde düﬂüﬂler kaydedilmiﬂtir. Döviz
bazl› emeklilik yat›r›m fonlar›n›n de¤erlemesinde de bu düﬂen kurlar›n
kullan›lmas› neticesinde; portföylerindeki döviz cinsi k›ymetlerin de¤erleri
artsa da YTL cinsi fon getiri oranlar›
düﬂük seviyelerde seyretmektedir.
Dövizli fonlarda fonun yat›r›m yapt›¤›
para birimi cinsinden getirilerin dikkate al›nmas›n›n daha anlaml› oldu¤u
bilgisi dahilinde; sektörün genelinde
dövizli fonlar›n döviz cinsi getiri oranlar›n›n, bankalarda döviz mevduatlar›na uygulanan faizlerden daha yüksek oranlarda oluﬂtu¤unu da görmekteyiz. Kamu d›ﬂ borçlanma araçlar›na yat›r›m yapan emeklilik yat›r›m
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fonlar›n›n 5 y›ll›k dolar cinsi ortalama
getirisi yaklaﬂ›k yüzde 80 olmuﬂtur.
Daha az riskli portföylerde yeralan ve
döviz cinsi kamu borçlanma araçlar›na yat›r›m yapan emeklilik yat›r›m fonlar› için bu getirinin yaklaﬂ›k yüzde 58
seviyesinde oluﬂtu¤unu görmekteyiz.
Yüksek risk grubuna dahil olan ve yabanc› devlet tahvilleri ile yabanc› hisse senetlerine yat›r›m yapan emeklilik
yat›r›m fonlar›n›n 5 y›ll›k dolar cinsi
getiri ortalamas› yaklaﬂ›k yüzde 35
seviyelerinde gerçekleﬂmiﬂtir.

5B-) Global kriz BES kat›l›mc›lar›n›
nas›l etkiledi, böyle bir dönemde insanlar neden BES’e girmeli?
Do¤al olarak; y›lbaﬂ›ndan bu yana
yaﬂanan geliﬂmelerden ve ekonomik
konjönktürdeki
de¤iﬂikliklerden
emeklilik yat›r›m fonlar›n›n performanslar› da etkilenmiﬂtir. 2007 y›l›n›n
son çeyre¤indeki olumlu havan›n etkisiyle 2008 y›l›na oldukça yüksek
de¤erlerden baﬂlayan yat›r›m araçlar›; giderek olumsuzlaﬂan görünüm ve
beklentilerin etkisiyle düﬂüﬂler kaydetmiﬂ, bu da ilgili k›ymetlere yat›r›m
yapan fonlar›n negatif getiriler sergilemesine yolaçm›ﬂt›r. Fonlarda önceden elde edilmiﬂ olan yüksek getirilerin bir k›sm› bu düﬂüﬂlerle birlikte piyasa de¤erine göre mevcut fiyatlarla
geriye gitmiﬂ gözükmektedir. Sonras›nda global piyasalarda yaﬂanan
düzelme ve yurtiçi siyasi tedirginli¤in
son bulmas›yla toparlanan menkul
k›ymet piyasalar› ve dolay›s›yla
emeklilik yat›r›m fonlar›, y›l›n ilk 6
ay›nda sergiledi¤i performans›n çok
daha fazlas›n› 1 ayda sergilemiﬂtir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun
vadeli bir tasarruf-yat›r›m sistemi oldu¤unu ve emeklilik yat›r›m fonlar›n›n
getirilerinin de uzun vadede sorgulanmas› gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatmakta fayda görmekteyiz. Zira
emeklilik yat›r›m fonlar›, Bireysel
Emeklilik Sistemi’nin uzun vadeli yap›s›na uygun ﬂekilde yönetilmeye çal›ﬂ›lmakta ve yat›r›m - getiri - risk analizleri bu do¤rultuda yap›lmaktad›r.
Hiçbir zaman piyasalar›n sürekli yükseliﬂ ya da sürekli düﬂüﬂ yaﬂamaya-

ca¤› varsay›m› alt›nda, “düzenli katk›
pay› yat›rma esas›”n›n varl›¤› da gözönünde al›nd›¤›nda; düﬂük fiyatlardan fon sat›n almak kat›l›mc›n›n ortalama fon maliyetini de aﬂa¤› çekecek
ve gelecekte elde edilecek getiriye
olumlu katk› yapacakt›r. Ayr›ca kiﬂilerin birikimlerini yönlendirirken çeﬂitli
sebeplerle hata yapma olas›l›klar›n›n
yüksek, emeklilik portföy yöneticilerinin ise fonlar› sistemin yap›s›na uygun ﬂekilde yönetti¤i için hata yapma
olas›l›klar›n›n düﬂük oldu¤u düﬂünüldü¤ünde; Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olman›n söz konusu hata
olas›l›¤›n› çok düﬂük seviyeye indirece¤i bir gerçektir. Kald› ki sistem kat›l›mc›lar›na fon da¤›l›mlar›nda y›lda 6
kere de¤iﬂiklik yapabilme hakk› verilmiﬂ; bu suretle, bireysel öngörü ve
beklentilerinin yat›r›mlar›na yans›t›lmas› mümkün k›l›nm›ﬂt›r.
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AvivaSA olarak 2009’un hakediﬂ ve vak›f ve
sand›klar›n BES’e devrinin ﬂirketler taraf›ndaki
uygulamalar›n›n tamamlanmas›yla hakediﬂ y›l›
olaca¤›n› tahmin ediyoruz.
1. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
kuruluﬂunun 5. y›l›na yaklaﬂ›yoruz.
Bugünkü geldi¤imiz noktay› de¤erlendirir misiniz? AvivaSA olarak koydu¤unuz hedeflere ulaﬂabildiniz mi?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 5
y›l önceki öngörüler do¤rultusunda
büyümesine devam etmektedir. 19
Eylül 2008 tarihli Emeklilik Gözetim
Merkezi (EGM) verilerine göre BES,
1.681.052
kat›l›mc›ya
ve
5.759.290.513 YTL fon büyüklü¤üne ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. BES, her
geçen gün, hem kat›l›mc› say›s›
hem de fon büyüklü¤ü anlam›nda
Türkiye ekonomisi içerisindeki a¤›rl›¤›n› art›rmaktad›r.
AvivaSA 1 Kas›m 2007’de faaliyetlerine baﬂlayan, bu anlamda genç
bir ﬂirkettir. Halihaz›rda bireysel
emeklilik sektöründe 1.321.219.141
YTL fon büyüklü¤ü ile lider,
261.460 adet kat›l›mc›s›yla üçüncü
durumdad›r*. AvivaSA’n›n öncelikli
hedefi liderli¤ini devam ettirmenin
yan› s›ra yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektördeki a¤›rl›¤›n› art›rmakt›r.

2. Son dönemde Bireysel Emeklilik Kanunu’nda önemli de¤iﬂikliler

oluyor. Uzun zamand›r vesting
(hak ediﬂ) ile ilgili beklenen yönetmelik yay›mland›. Bu konunun ne
ﬂekilde sistemi etkilemesini bekliyorsunuz?

Meral Ak
Avivasa ???????

‹çinde bulundu¤umuz dönemde
hak ediﬂ gruplar›n BES’e yönelik ilgisini art›rm›ﬂ görünmektedir. Global ve büyük ölçekli firmalar a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂanlar›na BES yapt›rmakta, yerli kurumsallaﬂm›ﬂ ﬂirketlerden de talepler gelmektedir.
Hakediﬂ uygulamas›n›n detayland›r›ld›¤› Yeni Bireysel Emeklilik Mevzuat›’n›n yay›nlanmas›yla birlikte bireysel emeklilik ﬂirketleri bu alandaki çal›ﬂmalar›n› ve uygulamalar›n› ﬂekillendirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ancak hakediﬂ ’in sistem içerisindeki
etkisi henüz ölçümlenmiﬂ de¤ildir.
ﬁirketlerle yap›lan görüﬂmelerden
edinilen izlenimler ve hakediﬂ ’i
bekledi¤ini belirten kurumlar nedeniyle ileride BES’e kat›l›m›n artaca¤›n› tahmin ediyoruz.

3. Bir di¤er önemli konu ise emeklilik maksad›yla kurulmuﬂ olan
dernek, vak›f, sand›k gibi kurumlar›n Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
geçiﬂi ile ilgili yönetmeli¤in A¤uskurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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tos ay›nda yürürlü¤e girmesi oldu.
Bahsedilen kurumlarda toplanan
fonlar›n miktar›n›n yüksekli¤i düﬂünüldü¤ünde bu geçiﬂin nas›l ve
ne boyutlarda olmas›n› bekliyorsunuz?
Vak›f ve sand›klar›n BES’e aktar›m›
yasas› ile Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda
aktar›m potansiyeli olan gruplarla
görüﬂmeler h›zlanm›ﬂt›r. Mevzuatta
net olmayan noktalar araﬂt›r›lmakta
ve bu noktalara yönelik olarak aktüeryal ev ürün çal›ﬂmalar› ve süreçler üzerinde çal›ﬂ›lmaktad›r. Sektörü uzun vadede büyütmesi beklenmekle beraber özellikle Türkiye’deki vak›flar›n yap›s› sebebiyle talep
oluﬂturmak konusunda zorluklar
yaﬂanmaktad›r. Vak›flar›n tek yükümlülükleri emeklilik olmad›¤›ndan
di¤er yükümlülüklerin tespit ve hesaplamalar› zaman alacakt›r.
Tahmin edildi¤i üzere, Yeni Bireysel
Emeklilik Mevzuat›’yla vak›f ve sand›klar›n BES’e devri ve hakediﬂ uygulamas›n›n yasalaﬂmas›, kurum
katk›l› BES sözleﬂmelerinin toplam
sözleﬂmeler içerisindeki oran›n› art›racakt›r. AvivaSA olarak 2009’un hakediﬂ ve vak›f ve sand›klar›n BES’e
devrinin ﬂirketler taraf›ndaki uygulamalar›n›n tamamlanmas›yla hakediﬂ
y›l› olaca¤›n› tahmin ediyoruz.
Halihaz›rda yeni düzenlemenin
kapsam›na giren vak›f, sand›k ve
benzeri kuruluﬂlar›n adedi, üye say›s› ve aktar›ma konu olabilecek
fonlar›n boyutu konusunda resmi
bir veri mevcut de¤ildir. Ancak çeﬂitli kaynaklardan derlenen veriler,
buradaki potansiyelin tümü ile de¤erlendirilebilmesi durumunda BES
fonlar›n›n mevcut boyutunun birkaç
kat artabilece¤ine iﬂaret etmektedir. Söz konusu olan munzam sand›klar›n 200-250 adet civar›nda oldu¤u, içlerinde 200 ila 300 bin üye
oldu¤u ifade edilmektedir. Bu durumda yasa, yak›nlar› ile birlikte
yaklaﬂ›k bir milyon kiﬂiyi ilgilendirmektedir. Daha önce yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalara göre, vak›f ve sand›k-
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lardan BES’e aktar›labilecek 7-8
milyar dolar aras›nda bir birikim oldu¤unu tahmin ediyoruz.

4. Ülkemizde kurumsal anlamda
sermayenin kolektif yat›r›m araçlar›nda birikimi konusunda bir milat olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelecek 5 y›l›n› nas›l görüyorsunuz? Bu süreçte olmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ünüz inisiyatifler nelerdir?
27 Ekim 2003 tarihinde faaliyetine
baﬂlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 19 Eylül 2008 verileri itibar›yla
kat›l›mc› say›s› 1,6 milyonu; kat›l›mc›lar›n sistemde biriken toplam fon
tutar› ise 5,7 milyar YTL’yi geçmiﬂ
durumdad›r. Bu rakamlar içerisinde
AvivaSA ise 1,3 milyar YTL’nin üzerindeki toplam fon tutar› ile lider durumdad›r. Bireysel emeklilik sektörünün kat›l›mc› say›s›n›n 10 y›l içinde 4 milyona, fon büyüklü¤ünün de
20 milyar dolara ulaﬂmas› beklenmektedir.
BES, Türkiye’de henüz beﬂ yaﬂ›nda
olan, geliﬂme ve büyüme potansiyeli yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan takdir edilen, genç bir sektördür. Ancak beﬂ y›l içinde dahi
ulaﬂt›¤› fon miktar› ve kat›l›mc› say›lar›n›n yüksekli¤i sisteme duyulan
güvenin ve baﬂlang›çta ortaya konan hedeflerin do¤rulu¤unun kan›t›d›r. Önümüzdeki dönemlerde de
mevcut ilginin katlanarak artaca¤›n›
ve BES fonlar›n›n ülke ekonomisi
için çok daha önemli olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

AL‹ PERﬁEMBE

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

KURUMSAL
YÖNET‹M

Kurumsal yat›r›mc›lar›n, yat›r›m yapt›klar› ﬂirketlerin kurumsal
yönetim uygulamalar›na daha yüksek bir duyarl›l›k göstermeleri,
gerekti¤inde eylemci hissedarlar gibi davran›p ﬂirket üzerinde
bask› unsuru oluﬂturmalar›, genel kurullara kat›lmalar› ve
kurullarda pasif kalmamalar›, kurumsal yönetim uygulamalar›
zay›f olan ﬂirketleri portföylerine dahil etmemek gibi ilkeler
geliﬂtirmeleri ve bu rotada hem düzenleyici otorite hem de derecelendirme kuruluﬂlar› ile yak›n iliﬂki içinde bulunmalar› ﬂirketlerimizin uluslararas› vitrinlerde parlamalar›na katk›da bulunacakt›r.

Kurumsallaﬂma ve Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine Uyumun Önemi
merika Birleﬂik Devletleri baﬂta olmak üzere,
geliﬂmiﬂ ekonomilerde
yaﬂanan ﬂirket skandallar› 2001 y›l›nda Enron ve WorldCom ile doruk noktas›na ulaﬂ›nca
pek çok ülke mevcut denetim düzenlemelerinin yetersizli¤ini ve zay›fl›¤›n› görerek kurumsal yönetim
ilkelerini hayata geçirme sürecine
girdi. ABD, Almanya, Rusya ve Japonya’y› takiben 144 ülke kendi hukuksal yap›s› ve ekonomik koﬂullar›n› göz önüne alarak, kurumsal yönetim alan›nda ülke kodlar›n› ﬂekillendirdiler.

A

Dünya Bankas›, Ekonomik ‹ﬂbirli¤i
ve Kalk›nma Örgütü (OECD) ve bu
iki örgütün özel sektör temsilcilerinin kat›l›m› ile oluﬂturduklar› Global
Kurumsal Yönetim Forumu (GCGF)
bir araya gelerek; üye ülkelerin
kendi hukuksal yap›lar›n›, ekonomik
koﬂullar›n› ve menkul k›ymetler borsalar›n›n kotasyon yükümlülüklerini
göz önüne alan kodlar› haz›rlamalar›na ön ayak oldu. Bu ba¤lamda
OECD 1999 y›l›nda kurumsal yöne-
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tim ilkelerini yay›mlad›, 2004 y›l›nda
da revize etti.
Dünya Bankas›, OECD ve GCGF
nezdinde bu alanda proaktif bir rol
oynayan SPK, Türkiye’nin pilot ülke
seçilmesinde etkili oldu. Yukar›da
ad› geçen kuruluﬂlar›n çal›ﬂmalar›n›
temel alan SPK; ‹MKB’nin, Türkiye
Kurumsal Yönetim Forumu’nun, bir
çok akademisyenin, özel sektör
temsilcilerinin, kamu kuruluﬂlar› ile
çeﬂitli meslek örgütleri temsilcilerinin görüﬂ ve önerilerini dikkate alarak, 2003 y›l›nda ülke koﬂullar›na
göre uyarlanm›ﬂ Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’ni yay›mlad› ve 2005 y›l›nda
da revize etti.
Bu ba¤lamda, ülkemizde de art›k
ﬂirketlerimizin kurumsal olarak sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir yap›ya kavuﬂmalar› için SPK’n›n yay›mlam›ﬂ
oldu¤u Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
ile ana hatlar› çizilmiﬂ ve kamuoyu
ve ﬂirketlerin en az›ndan bir k›lavuz
olarak kullanabilece¤i bir en iyi uygulamalar dizisi ortaya ç›km›ﬂ oldu.
Bu ilkeler dizisi gayet aç›k ve anlaﬂ›labilir ﬂekilde dört ana baﬂl›k alt›nda toplan›yor: Pay Sahipleri ile ‹liﬂ-

kiler; Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k; Menfaat Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve
son olarak, Yönetim Kurulunun Yap›s› ve Çal›ﬂma Esaslar›.
Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler baﬂl›¤› alt›nda; pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›, bilgi alma
ve inceleme hakk›, genel kurula kat›l›m hakk›, oy hakk›, az›nl›k haklar›,
kâr pay› hakk›, paylar›n devri ve
pay sahiplerine eﬂit iﬂlem ilkesi gibi
alanlar yer al›yor.
Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k
baﬂl›¤› ise; kamuyu ayd›nlatma
araçlar› ve esaslar›, ﬂirket ile pay
sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve
yöneticiler aras›ndaki iliﬂkilerin kamuya aç›klanmas›, kamunun ayd›nlat›lmas›nda periyodik mali tablo ve
raporlar, ba¤›ms›z denetimin iﬂlevi,
ticari s›r kavram› ve içerden ö¤renenlerin ticareti ve kamuya aç›klanmas› gereken önemli olay ve geliﬂmeler ele al›n›yor.
Menfaat Sahipleri denince, pay sahipleri hariç, ﬂirket ile iliﬂkisi olan
çal›ﬂanlar, sendika, kamu otoritesi,

KURUMSAL
YÖNET‹M

sosyal çevre, vs. gibi üçüncü taraflar› anl›yoruz. Bu baﬂl›kta; menfaat
sahiplerine iliﬂkin ﬂirket politikas›,
menfaat sahiplerinin ﬂirket yönetimine kat›l›m›n›n desteklenmesi, ﬂirket malvarl›¤›n›n korunmas›, ﬂirketin insan kaynaklar› politikas›, müﬂteriler ve tedarikçilerle iliﬂkiler, etik
kurallar ve sosyal sorumluluk alanlar› iﬂleniyor.
Özellikle ülkemiz ﬂirketleri aç›s›ndan büyük önem arzeden Yönetim
Kurullar› baﬂl›¤› ise; yönetim kurulunun temel fonksiyonlar›n›, yönetim
kurulunun faaliyet esaslar› ile görev
ve sorumluluklar›n›, yönetim kurulunun oluﬂumu ve seçimini; yönetim
kuruluna sa¤lanan mali haklar›, yönetim kurulunda oluﬂturulan komitelerin say›, yap› ve ba¤›ms›zl›klar›n› ve son olarak yöneticileri içeriyor.
Bu ilkeler k›lavuzlu¤unda ﬂirketlerimizin arzu edilen kurumsallaﬂma
seviyesine ulaﬂmalar› için önümüzde art›k inkâr edilemez nedenler
var. Bunlar›; yap›sal, d›ﬂsal (piyasa), içsel ve yasal nedenler olarak
s›ralayabiliriz.
Bir yandan, uluslararas› piyasalarda yaﬂanan ﬂirket skandallar› ve
ülkemizde yak›n geçmiﬂte yaﬂanan
ac› tecrübeler, di¤er yandan ﬂirketlerin içinde faaliyet gösterdikleri
amans›z rekabet koﬂullar›, art›k yönetim kalitelerinin derinlemesine
sorgulanmas› yap›sal nedenlerin
baﬂ›nda geliyor. Dolay›s›yla, “kurumsal yönetim” kavram› art›k “olursa iyi olur” kategorisinden ç›k›p “olmazsa olmaz” kavramlardan biri
haline geldi. Yukar›da ana hatlar›
s›ralanan ilkelere uyum art›k özellikle yerli ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar taraf›ndan ﬂiddetle talep
edilen bir özellik haline geldi. Pay
ve menfaat sahiplerinin bu talebi
artarak devam edecek.
Bu trendi göz önüne alan SPK ve
‹MKB de ülkemizde sermaye piya-

Kurumsallaﬂma sürecinde
yasal yapt›r›mlar›n da
say›s› gittikçe art›yor.
SPK ve TTK mevzuat›n›n
getirdi¤i yapt›r›mlara ek
olarak, bugün ülkemizde
‹MKB’ye kote olan ﬂirketler
internet sitelerinde
kurumsal yönetim uyum
raporlar›na yer vermek
zorundalar.

salar›n›n geliﬂimine katk› sa¤lamak
için yay›mlanan ilkelere ek teﬂvikler
getirme yönünde ad›m at›yorlar.
ﬁirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyelerinin ölçülebilmesi için derecelendirme kuruluﬂlar›na faaliyet izni verilmesi, kurumsal yönetim derecelendirme notu
6’dan yüksek olan ﬂirketlerin
‹MKB’de oluﬂturulan ve sayg›nl›k ve
marka de¤eri aç›s›ndan bir prestij
endeksi haline gelen Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmeleri
ve endekse dahil olan ﬂirketlere
%50 kotasyon ücreti indirimi sa¤lanmas› bu teﬂviklerin baﬂ›nda geliyor. Dolay›s›yla, derecelendirme
notu da bir ﬂirketin ilkelere uyumu
ve paydaﬂlar›na, ortaklar›na, yat›r›mc›lar›na, kreditörlerine, düzenleyici kuruluﬂlara ve di¤er menfaat
sahiplerine duyarl›l›¤› hakk›nda en
etkili iletiﬂim arac› haline geliyor.
Bu trend ve teﬂvikler ba¤lam›nda
ﬂirketlerimiz de derecelendirme
yapt›rarak kendi iç kurumsallaﬂma
çabalar›n› geri dönülmez birer süreç haline getirmek; ald›klar› yolu
bir derecelendirme notuyla resmileﬂtirmek ve kamuya, paydaﬂlar›na

ve menfaat sahiplerine duyurmak;
ve son olarak da kurumsal yönetim
derecelendirme notunun sundu¤u
do¤rudan veya dolayl› maddi (‹MKB
kotasyon ücreti indirimi gibi) ve manevi avantajlardan faydalanma yolunu seçmeye baﬂlad›lar. Bu geçen
süre içinde ‹MKB’ye kote olan ﬂirketler aras›nda Anadolu Efes, Asya Kat›l›m Bankas›, Dentaﬂ Ambalaj, Do¤an Yay›n Holding, Hürriyet Gazetecilik, Otokar, ﬁekerbank, Tofaﬂ, Tüpraﬂ, Türk Traktör, Vestel, Y ve Y
GMYO ve ‹MKB d›ﬂ›ndan iki faktöring ﬂirketi (Tek Faktoring ve Lider
Faktoring) kurumsal yönetim derecelendirme notu ald›lar.
D›ﬂsal nedenleri ise piyasa nedenleri olarak ifade edebiliriz. Kurumsal yönetim ilkelerine yüksek düzeyde uyan ﬂirketlerin piyasa taraf›ndan ödüllendirildi¤i art›k soyut
de¤il bilinen bir gerçek. Bu düzeyde ﬂirketler performanslar›n›, marka
ve piyasa de¤erlerini, kârl›l›klar›n›,
hisse baﬂ› getirilerini, menfaat sahiplerinin memnuniyetini, sermaye
getirilerini, kredi olanaklar›n›, kamuoyu gözünde sayg›nl›klar›n›, kredi derecelendirme notlar›n› art›r›rken; sermaye (borçlanma) ve sigorta maliyetlerini ve performans
ve hisse senedi fiyat›ndaki volatiliteyi düﬂürebiliyorlar. Dolay›s›yla,
yerli veya yabanc›, büyük veya küçük, tüm yat›r›mc›lar›n ödeyecekleri
primden daha etkin faydalanabiliyorlar.
Bu primin en çarp›c› örne¤ini Brezilya’da görüyoruz. Latin Amerika’n›n en büyük ve dünyan›n üçüncü büyük borsas› olan São Paulo
Borsas› Kurumsal Yönetim Endeksi
uygulamas›n› 2001 y›l›nda baﬂlatt›.
450 ﬂirketin iﬂlem gördü¤ü borsan›n ana endeksi herkesin bildi¤i
“Bovespa”. Derecelendirilip, Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazanm›ﬂ ﬂirketlerin say›s›
ise 180’i geçti. 2008 y›l›nda yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan yap›lan net
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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al›mlar 10 milyar dolar› buldu. Bu
ilginin hemen hemen tamam› Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil
olan ﬂirketler üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Genel “Bovespa Endeksi” ile
“Kurumsal Yönetim Endeksi”nin
son yedi y›ll›k performans›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda elimize son derece
çarp›c› bir grafik geçiyor. (yanda)
‹ki endeks aras›ndaki performans
fark›, kurumsal yönetim ilkelerine
uyumun ve bu düzeyin tescillenmesinin yabanc› yat›r›mc›lar gözünde
taﬂ›d›¤› önemi aç›k bir ﬂekilde gösteriyor. Bu fark› di¤er borsalarda
rahal›kla müﬂahede edebiliyoruz.
Zaten IFC de (International Finance
Corporation) “kurumsal yönetim ilkelerine uyan ﬂirketlerin sadece
baﬂlar›n›n belâya girmemesiyle, sadece daha ucuz borçlanmakla, sadece rakiplerinden daha iyi performans göstermekle kalmay›p, ayn›
zamanda çok daha büyük yat›r›m
primlerini cezbettiklerini” do¤ruluyor. Araﬂt›rma ﬂirketi McKinsey, bu
prim miktar›n›n Asya ve Latin Amerika’da %22, Do¤u Avrupa ve Afrika’da %30’lara kadar ç›kt›¤›n› önümüze istatistiklerle sunuyor.
Kurumsallaﬂma sürecinde yasal
yapt›r›mlar›n da say›s› gittikçe art›yor. SPK ve TTK mevzuat›n›n getirdi¤i yapt›r›mlara ek olarak, bugün
ülkemizde ‹MKB’ye kote olan ﬂirketler internet sitelerinde kurumsal
yönetim uyum raporlar›na yer vermek zorundalar. Bu ﬂirketler ayn›
zamanda bir “pay sahipleriyle iliﬂkiler” birimi kurmak ve bu birimde
belirli SPK lisanslar›n› haiz personel
istihdam etmek zorundalar. Yine,
“kurumsal yat›r›mc›lar›n” organizasyonlar›nda ba¤›ms›z üye bulundurmalar›n›n zorunlu hale getirilmesi
düzenlemelerde yeni öngörüler
olarak yer almaktad›r.
Kurumsallaﬂma sürecinde içsel nedenler olarak da ﬂirket içi yönetim
uygulamalar›n› sayabiliriz. ‹yi yönetim; ﬂirket içi duyarl›l›¤› art›rarak
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risklerin yönetilmesindeki sorumluluklar› aç›kça belirler, icrac› olmayan yöneticiler, üst yönetim ve di¤er çal›ﬂanlar›n ﬂirketin risk profili
ve kurumsal yönetim uygulamalar›n› daha iyi idrak etmelerini sa¤lar,
karar mekanizmas›n› etkinleﬂtirir,
üst yönetimde daha kuvvetli fikir
birli¤i oluﬂturur, daha yüksek sorumluluk anlay›ﬂ› tahsis eder ve
stratejik hedefleri tutturma yetene¤ini art›r›r. Öte yandan, kurumsal
yönetim ilkelerine uyum, yönetim
kurulunun: iﬂinin ehli oldu¤unu, ﬂirketi iyi ve etkin örgütledi¤ini, tüm
yasa ve düzenlemelere uydu¤unu,
ﬂirketi paydaﬂlar›n menfaatlerini en
üst düzeyde gözeterek yönetti¤ini,
menfaat sahipleriyle ilgili her türlü
bilgiyi aç›klama sorumlulu¤unu yerine getirdi¤ini, iﬂ, faaliyet, çevre ve
sosyal alanlarda riskleri iyi analiz
etti¤ini, bu riskleri iyi yönetmek için
sa¤lam ve etkili politikalar geliﬂtirip,
uygulay›p, izleyip, kamuya aç›klad›¤›n›, pay ve menfaat sahiplerinin
beklentilerinin iyi yönetildi¤ini ve
sektörel, ulusal ve uluslararas›
standartlara uyuldu¤unu göstere-

rek güven tahsis eder.
K›sacas›, iyi Kurumsal Yönetim, bir
ﬂirketin varl›klar›n› azami seviyeye
yasal yollardan ç›kart›rken bu varl›klar›n adil bir ﬂekilde da¤›t›m›n›
amaçlar. Bu yolda, elbette kurumsal yat›r›mc›lara büyük görev düﬂmektedir. Kurumsal yat›r›mc›lar›n,
yat›r›m yapt›klar› ﬂirketlerin kurumsal yönetim uygulamalar›na daha
yüksek bir duyarl›l›k göstermeleri,
gerekti¤inde eylemci hissedarlar
gibi davran›p ﬂirket üzerinde bask›
unsuru oluﬂturmalar›, genel kurullara kat›lmalar› ve kurullarda pasif
kalmamalar›, kurumsal yönetim uygulamalar› zay›f olan ﬂirketleri portföylerine dahil etmemek gibi ilkeler
geliﬂtirmeleri ve bu rotada hem düzenleyici otorite hem de derecelendirme kuruluﬂlar› ile yak›n iliﬂki içinde bulunmalar› ﬂirketlerimizin uluslararas› vitrinlerde parlamalar›na
katk›da bulunacakt›r.
Ali Perﬂembe
apersembe@saharating.com
persembe@persembe.com

Avrupa Yat›r›m Fonlar› ve Portföy Yönetimi Birli¤i
The European Fund and Asset Management Association

‹ﬁ Portföy Yönetimi A.ﬁ. Genel Müdür Yard›mc›s›

CENK AKSOY

EFAMA

European Fund Classification
Forum (EFCF)
EFCF’in yeni s›n›fland›rma sistemini yaratabilmesi ve bu hedefe yönelik çal›ﬂmalar›nda
güvenilirli¤ini sa¤layabilmesi üç ana ilke içerisinde de¤erlendirilmektedir. Ba¤›ms›zl›k, ﬁeffafl›k
ve Yat›r›mc› haklar›n›n korunmas›...
FCF’in amac›, fonlar›n kendi
aralar›nda anlaml› bir k›yaslama yap›lmas›n› mümkün k›lmak
ve yat›r›m stratejilerine göre fonlar› s›n›fland›rmakt›r. Bu anlamda fon kategorileri, fon endüstrisini tasnif etmek
ve yat›r›mc›lara yard›m ederek do¤ru
karar vermelerini sa¤lamak amac›yla
son derece kritik bir öneme sahiptir.
Bu sebeple, düzenleyici otoriteler ve
sivil toplum kuruluﬂlar› üye ülkelerde
söz konusu insiyatifi desteklemektedirler.

E

Bugünkü mevcut durum, fonlar›n derecelendirme ﬂirketleri taraf›ndan
farkl› ﬂekil ve gruplarda s›n›fland›r›lmas›n› de¤erlendiremeyen yat›r›mc›lar aç›s›ndan kar›ﬂ›kl›k yaratmaktad›r.
Bu maksatla EFCF, Avrupa Birli¤i
(AB) üye ülkeleri içerisinde tutars›z
fon kategorilerinin yat›r›mc›lar› yanl›ﬂ
yönlendirmemesi amac›yla s›n›r ötesi
fonlarda s›n›fland›rma iﬂlemlerini harmonize etmeyi görev edinmiﬂtir. Bu
bünye içerisinde çal›ﬂma grubu, s›n›r
ötesi faaliyet gösteren Avrupa’n›n en
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büyük 17 fon yönetim ﬂirketi, veri
sa¤lay›c› firmalar, derecelendirme
kuruluﬂlar› ve baz› EFAMA üyesi olan
ulusal birliklerin kat›l›m›ndan oluﬂmaktad›r. EFCF’in yeni s›n›fland›rma
sistemini yaratabilmesi ve bu hedefe
yönelik çal›ﬂmalar›nda güvenilirli¤ini
sa¤layabilmesi üç ana ilke içerisinde
de¤erlendirilmektedir. Ba¤›ms›zl›k,
ﬁeffafl›k ve Yat›r›mc› haklar›n›n korunmas›...
S›n›fland›rman›n baﬂlamas›yla birlikte
daha ﬂeffaf, do¤ru ve rekabetçi bir
fon endüstrisine ulaﬂma yolunda
ad›m at›lm›ﬂt›r. Uygulamada geniﬂ bir
kat›l›m grubu sa¤lamak amac›yla Lipper ve Morningstar gibi fon derecelendirme kuruluﬂlar›n›n da fonlar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› esas›nda, oluﬂturulan
s›n›fland›rma sistemini kendi sistemlerine uyarlamas› gerekmektedir. Fon
endüstrisinde yeni geliﬂmeler oldu¤u
durumlarda s›n›fland›rma sistemi
EFCF taraf›ndan tekrar gözden geçirilerek düzenlenecektir.

S›n›fland›rma Yöneticisi
Yönetici, fon portföy kompozisyonlar›
ile ilgili bilgileri, portföy yönetimi ﬂirketinden veya ulusal derneklerden elde etmekte, sektörde bulunan tüm
muhataplar›yla fonlar›n kategorilere
göre s›n›fland›rmas› hakk›nda iletiﬂim
kurmay› kabul etmektedir. Yönetici’nin esas amac›, gelen verilere göre
fonlar› kategorilerine göre s›n›fland›rmak ve onay verilmesinden sonra
fonlar›n s›n›fland›rmas›n› gözlemlemektir.

EFCF Komitesi
S›n›fland›rman›n do¤ru uyguland›¤›n›n yürütülmesinden Komite sorumludur. Ayr›ca Komite ek olarak, bir kategori içerisinde bulunan fonun, tan›m›yla uyum sa¤lad›¤›n› gözlemlemek,
piyasa geliﬂmeleri ve s›n›fland›rma
kalemleri ile ilgili olarak sistem içerisinde de¤iﬂiklikleri de¤erlendirmek ve
fonlar›n birleﬂmesi, dönüﬂmesi veya
kategori de¤iﬂtirmesi durumunda süreklili¤i sa¤lamak ile sorumludur. Ko-

Her fon, yat›r›m yapt›¤› varl›k grubuna
göre dört kategoriye ayr›lmaktad›r:

Potansiyel birçok fon kategorisinden
fazlal›¤›ndan kurtulmak ve kesin olarak özelliklerini belirlerken zorluklar›n
üstesinden gelmek amac›yla S›n›fland›rma Yöneticisi (Classification Administrator) bahsedilen karakteristikleri
belirlemektedir.

 Hisse Senedi (Equity): En az
%85 oran›nda hisse senedi taﬂ›yan
fonlar.

Söz konusu dört geniﬂ kategoriye ek
olarak EFCF, belirli bir varl›k s›n›f›na
uygun yönetilmeyen fon türlerini de
s›n›fland›rmaktad›r.

mite, EFCF üye ﬂirketlerden, önemli
veri sa¤lay›c›lar›ndan ve EFAMA temsilcilerinden oluﬂmaktad›r.

S›n›fland›rmaya Genel Bak›ﬂ

 Tahvil ve Bono (Bond): Hisse senedi yat›r›m› olmayan asgari %90
oran›nda sabit getirili menkul k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar.
 Para Piyasalar› (Money Market):
Yat›r›m imkanlar›na (yat›r›m yap›labilir para piyasas› enstrümanlar›ndan
devredilebilir menkul k›ymetlere) ve
sürelerine (60 günden 1 y›la kadar
ortalama vadelerine kadar) göre çeﬂitlenen fonlar.

Mutlak Getiri (Absolute Return): Fon
portföyü, piyasa hareketlerinin yönüne bak›lmaks›z›n pozitif getiri amac›yla yönetilen fonlar.
Toplam Getiri (Total Return): Bir y›ldan uzun bir sürede karﬂ›laﬂt›rma ölçütüne göre toplam getiriyi maksimize etmeyi amaçlayan fonlar.
Konvertibl (Convertibles): Azami

Karma (Mixed): Hisse senedi,
tahvil ve bono ile nakde yat›r›m yapan fonlar.
Söz konusu fonlar›n alan› 9 ana segmente ayr›lm›ﬂt›r.
Yap›sal Karakteristik (Structural Characteristics) segmenti içerisinde, fon
sepeti, ETF ve kald›raçl› fonlar gibi
karakteristi¤e sahip fonlar akla gelmektedir. Fon portföyünün %110 oran›n›n üzerinde pozisyon taﬂ›nmas›
durumunda kald›raç söz konusudur.

%30’u oran›nda hisse senedine dönüﬂtürülebilir olmak üzere fon portföyünün asgari %70’i konvertibl menkul
k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar.

lerin senetlerine veya di¤er bu tür
fonlar›n paylar›na yat›r›m yapabilmekte ve risk çeﬂitlendirmesi, net aktif
de¤er hesaplamas› ve al›m-sat›m kurallar› aç›s›ndan di¤er fonlar ile
uyumlu olabilmektedir.

Kap›l› uçlu gayrimenkul (Closed-ended real estate):
Belirli bir düzenleyici taraf›ndan ulusal seviyede düzenlenmesi gerek olmayan bu fonlar, sabit say›da mevcut
sermayesi bulunmakta, do¤rudan veya dolayl› gayrimenkul ﬂirketlerine yat›r›m yapmaktad›r.

Gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› (Real
Estate Investment Trust):
Belirli bir düzenleyici taraf›ndan ulusal seviyede düzenlenen bu ﬂirketler,
do¤rudan veya dolayl› gayrimenkul
almak, satmak ve yönetmeyi amaçlamakta, özel bir vergi statüsü bulunmaktad›r.

Anapara korumal› (Protected): Piyasalardaki dalgalanmalardan korunmaya yönelik düzenlenen fonlar.

Aç›k uçlu gayrimenkul (Open-ended
real estate):

Anapara garantili (Guaranteed):

Söz konusu fonlar, belirli bir düzenleyici taraf›ndan ulusal seviyede düzenlenmektedir. Bu fonlar, her an yat›r›mc›n›n talebi durumunda nakde
dönebilmekte, do¤rudan veya dolayl› gayrimenkul ﬂirketlerine, bu ﬂirket-

Hayat devri/Vade hedefi (Lifecycle/Target Maturity):

Resmi ve yasal olarak anaparas› garantiye ba¤lanan fonlar.

Fon portföyü, varl›k da¤›l›m›nda savunmac› bir yaklaﬂ›mla, hedeflenen

Varl›k S›n›f Seviyesi
S›n›fland›rma Kriteri

Hisse

Ülke ve Bölge

x

Sektör

x

Piyasa De¤eri

x

Tahvil ve Bono

Para Piyasas›

x

Döviz Kuru Pozisyonu

x

x

Kredi Kalitesi

x

x

Faiz Oran› Pozisyonu

x

x

Geliﬂmekte Piyasa Pozisyonu

x

x

Varl›k Da¤›l›m›
Yap›sal Karakteristik

Karma

x

x
x

x

x

x
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bir tarihe yaklaﬂt›kça önemli para çekiliﬂleri dikkate al›narak yönetilmektedir.

Varl›¤a dayal› menkul k›ymet (Assetbacked securities):
Fon varl›klar›, asgari %80 oran›nda
kredilere, karﬂ›l›klara, ödünç iﬂlemlerine ve kredi kart› borçlar›na dayanarak oluﬂturulan finansal menkul de¤erlere yat›r›m yap›lmaktad›r.

Emtia (Commodities): Fon, emtialara
ve bunlara dayal› türev ürünlerine yat›r›m yapmaktad›r.

Hisse Senedi Fon Kategorisi
Asgari %85 oran›nda hisse senedine
yat›r›m yapan fonlar.
Hisse senedi fonlar› üç farkl› kritere
göre farkl›laﬂmaktad›r. Ayr›ca, ek olarak her fon, bir veya birkaç yap›sal
karakteristi¤e (sosyal sorumluluk, fon
sepetleri, ETF, endeks, kapal› uçlu
serbest ve kald›raçl› fonlar) göre de
ayr›lmaktad›r.
 Ülke veya Bölgelerine göre (Country/Region): Asgari %80 oran›nda
bir ülke veya bölgede kurulan ﬂirketlerin hisse senetlerine yat›r›m yapan
fonlar. ﬁirketin kuruldu¤u yer, kote alt›na al›nd›¤› ve ülke/bölgede operasyonlar›n›n kabul edildi¤i yere dayanmaktad›r.
 Sektörlerine göre (Sector): Asgari %80 oran›nda belirli bir sektörde
bulanan ﬂirketlerin hisse senetlerine
yat›r›m yapan fonlar. Baﬂl›ca ana sektörler; enerji, metal, sanayi, g›da, hizmet, sa¤l›k, finans, bilgi teknolojileri,
telekomünikasyon ve kamu hizmetleri.
 Piyasa De¤erlerine göre (Market
Cap): Söz konusu kriter, ço¤unlukla
düﬂük piyasa de¤erine (Amerika için
4 milyar USD, Avrupa bölgesi için 3
milyar Euro) yat›r›m yapan hisse senedi fonlar› için kullan›lmaktad›r. Ek
olarak, orta ve büyük piyasa de¤eri-
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ne göre de fonlar s›ralanmaktad›r.
(Small, medium, large market cap)

Tahvil ve Bono Kategorileri
Asgari %90 oran›nda tahvil ve bonoya yat›r›m yapan fonlar. Nakit ve di¤er varl›klar›n oran› toplam olarak
%10’nu aﬂamamaktad›r. Konvertibl
menkul k›ymetler %20 oran›nda yer
al›rken, hisse senetlerine yat›r›m yap›lmamaktad›r. Ayn› limitler, varl›¤a
veya ipote¤e dayal› menkul k›ymetler
için de uygulan›r.
Tahvil ve Bono Fonlar›, dört s›n›fland›rma kriterinde farkl›laﬂmaktad›r. Ayr›ca, ek olarak farkl› yap›sal karakteristiklere (sosyal sorumluluk, fon sepetleri, ETF, endeks, kapal› uçlu serbest, ve kald›raçl› fonlar) göre de fonlar ayr›lmaktad›r.
 Döviz kuru pozisyonuna göre

(Currency exposure):
Asgari %70 oran›nda döviz kuru riskini korumaks›z›n portföyünün asgari
%90 oran›nda tek bir döviz kuruna
dayal› borçlanma araçlar›na yat›r›m
yapan fonlar. Global tahvil ve bono
fonlar›, asgari %70 oran›nda hakim
olan döviz kuruna yat›r›m yaparken,
farkl› döviz kurlar›na dayal› borçlanma
araçlar›n› da tercih edebilmektedir.
 Geliﬂmekte olan piyasa pozisyo-

nuna göre (Emerging Market Exposure):
Asgari %60 oran›nda portföyünü, yat›r›m yap›labilir olan ve olmayan geliﬂmekte olan piyasalarda bulunan
borçlanma araçlar›na yat›r›m yapan
fonlar. Geliﬂmekte olan piyasa alan›,
ihraç›n döviz kurundan ziyade tahvil
ve bono ihraçc›s›n›n ikamet etti¤i ülkeye dayanmaktad›r.
 Kredi kalitesine göre (Credit Quality): Yat›r›m yap›labilir olan ve olmayan diye ayr›lmaktad›r.
 Faiz oran› pozisyonuna göre (In-

terest Rate Exposure): Porföyünde
bulunan borçlanma araçlar›n›n ortalama vade veya sürelerine göre fonlar k›sa, karma ve uzun vadeli olarak
ayr›lmaktad›r.
Kredi kalitesine göre yat›r›m yap›labilir olan fon portföyleri, a¤›rl›kl› olarak
yat›r›m yap›labilir menkul k›ymetlerden oluﬂmakta, %10’u geliﬂmekte
olan ülke olmak üzere azami %30’u
oran›nda yat›r›m yap›labilir olmayan
menkul k›ymetlere de yat›r›m yapmaktad›r. Ayr›ca, geliﬂmekte olan piyasa tahvil ve bonolar›nda al›nan pozisyonlar›n toplam›, fon portföyünün
%30’unu aﬂamamaktad›r.
Yat›r›m yap›labilir olan fonlar segmenti, ülke ve ﬂirket tahvillerinin seviyesine göre üç farkl› bölüme ayr›lmaktad›r:
 Ülke tahvillerine göre (Government Bond): Asgari %80 oran›nda
ülke tahvillerine yat›r›m yap›lmaktad›r.
 ﬁirketlere göre (Corporate): Asgari %70 oran›nda ﬂirket tahvillerine
yat›r›m yap›lmaktad›r.
 Toplama göre (Aggregate): Azami
%70 oran›nda ﬂirket tahvillerine yat›r›m yap›lmaktad›r.
Kredi kalitesine göre yat›r›m yap›labilir olmayan fonlar ise, fon portföyünün
asgari %30’u oran›nda yat›r›m yap›labilir olmayan menkul k›ymetlere yat›r›m yapmaktad›r. Ayr›ca, geliﬂmekte
olan piyasa tahvil ve bonolar›nda al›nan pozisyonlar›n toplam›, fon portföyünün %30’unu aﬂamamaktad›r.
Yat›r›m yap›labilir olmayan fonlar segmenti, yüksek getiri seviyesine göre
iki farkl› segmente ayr›lmaktad›r:
 Yüksek getirili (High Yield): Asgari %70 oran›nda yüksek getirili yat›r›m
yap›labilir olmayan menkul k›ymetlere
yat›r›m yap›lmaktad›r.
Karma yüksek getirili (Mixed High
Yield): Azami %70 oran›nda yüksek

getirili yat›r›m yap›labilir olmayan
menkul k›ymetlere yat›r›m yap›lmaktad›r.

Para Piyasas› Fonlar›
EFCF, yat›r›m politikalar›nda belirli k›s›tlamalara göre para piyasas› fonlar›n› üç kategoriye ay›rmaktad›r:
 K›sa vade (Short Term): 60 günlük ortalama vade
 Düzenli (Regular): 6 aya kadar ortalama vade
 Artan (Enhanced): 1 y›la kadar ortalama vade
Fon kurucular›n›n takdiriyle, para piyasas› fonlar›n›n yap›sal karakteristi¤i; yat›r›mlar›n›n süresi boyunca birikmiﬂ faiz eklenerek do¤rusal yöntem
ile de¤erleyerek, net varl›k de¤erini
baﬂabaﬂta sabit tutarak ve yüksek
derecede de¤erlendirilen para piyasas› enstrümanlar›na yat›r›m yaparak
s›n›fland›r›lmaktad›r.

Karma Fon Kategorileri
Karma fonlar, üç s›n›fland›rma kriterine göre farkl›laﬂmaktad›r.
 Döviz kuru pozisyonuna göre
(Currency): Asgari %70 oran›nda belirtilen döviz kurunda pozisyon al›nmaktad›r.
 Ülke veya bölge pozisyonuna göre (Country/Region): Asgari %80
oran›nda belirtilen ülke veya bölgede
pozisyon al›nmaktad›r.
 Varl›k da¤›l›m›na göre (Asset Allocation): Hisse senedi pozisyonuna
göre bu segment dört alt kategoriye
ayr›lmaktad›r.
 Savunmac› (Defensive): Azami
%35 hisse senedi pozisyonu
 Dengeli (Balanced): %35 ila %65
aras›nda hisse senedi pozisyonu
 Dinamik (Dynamic): %65 ten fazla hisse senedi pozisyonu
 Esnek (Flexible): Belirli bir süre
içerisinde %100 oran›nda hisse se-

nedi pozisyonu
Ayr›ca, ek olarak her fon, bir veya birkaç yap›sal karakteristi¤e (sosyal sorumluluk, fon sepetleri, ETF, endeks,
kapal› uçlu, serbest ve kald›raçl› fonlar) göre de ayr›lmaktad›r.

S›n›fland›rma Süreci
Bu süreç dört aﬂamadan oluﬂmaktad›r. ‹lk aﬂamada fon servis sa¤lay›c›lar› fon portföylerinde bulunan varl›klar ile ilgili verileri, onlar› iﬂlemek ve
do¤rulu¤unu onaylamak üzere S›n›fland›rma Yöneticisine göndermektedir. Ayr›ca, ayn› zamanda servis sa¤lay›c› fonun hangi kategoride s›n›fland›r›lmas› gerekti¤i konusunda görüﬂünü de bildirmektedir. Sonuçlar,
beklentiler ile kontrol edilerek, ayk›r›
olmas› durumunda karﬂ›l›kl› görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulunulmaktad›r.
 Veri Toplama: Fon servis sa¤lay›c›lar›ndan belirli bir taslak içerisinde
elde edilen veriler, S›n›fland›rma Yöneticisine üçer ayl›k dönemlerde
gönderilmektedir.
 Veri ‹ﬂleme: Onay sürecinden geçen veriler hem tarihsel olarak hem
de di¤er servis sa¤lay›c›lar› ve yabanc› kaynaklar ile tutarl›l›¤› kontrol
edilerek sisteme iﬂlenmektedir.
 Fon S›n›fland›rma: Veriler iﬂlenip
onayland›¤›nda sistem, fonun s›n›fland›raca¤› kategoriyi belirlemektedir. Di¤er fonlar yaln›zca sabit getirili
menkul k›ymetler için süre ve hisse
senetleri için piyasa de¤eri gibi belirli bir fon kategorisinde düﬂünülürken,
menkul k›ymet çeﬂidi ve bölgesel pozisyonlar gibi parametreler, tüm fon
kategorileri için kullan›lmaktad›r.

Komitesi’ne iletilir. S›n›fland›rma
onayland›¤› durumda, sonuçlar ilan
edilir.

De¤erlendirme
Yeni sistem ile AB içerisinde tek bir
pazar yaklaﬂ›m› alt›nda fonlar›n s›n›fland›rmas›nda standart ve tutarl› bir
insiyatif, EFAMA’n›n da deste¤i ile
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde yat›r›mc›lar,
benzer kategoride bulunan fonlar›
risk ve getiri dengesi içerisinde karﬂ›laﬂt›rma f›rsat› bularak, yat›r›m yaparken do¤ru ve isabetli tercihler yapacakt›r. Söz konusu s›n›fland›rma sisteminin ülkemiz fon endüstrisine de
uyarlanmas› gereklidir. (Spot cümle
bu olabilir) Emeklilik fonlar›, bu düzenlemelere uyumlu olarak geliﬂtirilmiﬂ, do¤ru bir yasal altyap›ya ulaﬂm›ﬂt›r. Fakat yat›r›m fonlar› aç›s›ndan
A ve B tipi ayr›m›na art›k gerek bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla yat›r›m fonu
endüstrimizin uluslararas› uygulamalara paralel olarak fonlar›n s›n›fland›r›lmas› konusunda geliﬂme kaydetmesi gerekmektedir. Bu maksatla,
TKYD içerisinde bulunan S›n›fland›rma Komitesi, gereken çal›ﬂmalar›n›
tamamlam›ﬂ ve bu konudaki raporunu Sermaye Piyasas› Kurulu’na sunmuﬂtur. Önümüzdeki dönemde ayn›
AB üye ülkelerinde oldu¤u gibi ülkemizde de yat›r›m fonlar›n›n s›n›fland›rmas› konusunda ad›m at›lmas› beklenmektedir.

 Onaylama: Son süreçte sonuçlar,
fon servis sa¤lay›c›lar›ndan gelenler
ile S›n›fland›rma Yöneticisi’nin kabul
ettikleri aras›nda kontrol edilir. E¤er
durum otomatik olarak onaylanmazsa, yeni bir çözüm yolu bulunur. Oluﬂacak farklar›n geçici veya yap›sal
bir karakter olup olmad›¤› belirlenir.
E¤er her ﬂart alt›nda bir mutabakat
sa¤lanmazsa, o zaman durum EFCF
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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UCITS Pazar›nda Trendler
Net sat›ﬂlar
UCITS fonlar›nda 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde 42 milyar Euro, ikinci çeyre¤inde ise 59 milyar Euro net ç›k›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. Böylelikle ilk yar›da toplam
net ç›k›ﬂlar, 101 milyar Euro seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r. ‹lk çeyrekte 82 milyar
Euro net giriﬂ yaﬂanan para piyasas›
fonlar›nda ikinci çeyrekte, 18 milyar
Euro net ç›k›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Di¤er
taraftan Bono ve Hisse Senedi fonlar›nda net ç›k›ﬂlar birinci çeyre¤e göre, ikinci çeyrekte yavaﬂlam›ﬂt›r.
Dengeli fonlarda ise bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda yaﬂanan net
ç›k›ﬂlar›n büyük k›sm› Hisse Senedi,
Bono ve Dengeli fonlarda s›ras›yla
92, 62 ve 11 milyar Euro olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Öte yandan ilk çeyrekteki yüksek net giriﬂin etkisiyle ikinci
çeyrekte ç›k›ﬂ olmas›na ra¤men para
piyasas› fonlar›nda y›l›n ilk yar›s›nda,
toplamda 64 milyar Euro net giriﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Toplam UCITS fonlar›n›n %30’nun
kurulu oldu¤u Lüksemburg’ta, y›l›n ilk
yar›s›nda toplamda 6 milyar Euro net

Breakdown of UCITS Asset by Category (1)
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Net Sat›ﬂlar

(milyar Euro)

UCITS fonlar›

Q1

Q2

H1

Hisse Senedi

-76

-16

-92

Dengeli

-12

1

-11

Bono

-38

-24

-62

Para Piyasas›

82

-18

64

Di¤er
Toplam

2

-2

0

-42

-59

-101

giriﬂ yaﬂan›rken, en fazla net ç›k›ﬂlar ‹talya, ‹spanya ve Fransa’da s›ras›yla 40, 30, 20 milyar Euro seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir.

Kategorilerine göre UCITS
varl›klar›n›n Da¤›l›m›
2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda hisse senedi fonlar›, %20.7 ile en çok de¤er kaybeden kategori olmuﬂtur.
Bu dönemde söz konusu fonlar›n
net aktif de¤eri 455 milyar Euro
azalm›ﬂt›r. Hisse senedi fonlar›n›,
bono ve dengeli fonlar takip etmiﬂ, net varl›k de¤erleri s›ras›yla
%11 ve %9.7 oran›nda gerilemiﬂ-

tir. Öte yandan para piyasalar› fonlar›n›n varl›klar›, ilk yar›y›lda %11.5
artm›ﬂt›r.
Fon kategorilerinin son 3.5 y›ll›k
trendine bak›ld›¤›nda, 2007 y›l›
sonuna kadar istikrarl› ﬂekilde yükselen hisse senetleri fonlar›, 2008
y›l›nda piyasalar›n aﬂa¤› yönlü
trendinden ciddi ﬂekilde olumsuz
etkilenmiﬂtir.
Benzer
trend
de¤iﬂikli¤i daha az oranlarda
Bono ve Dengeli fonlarda
yaﬂanm›ﬂt›r. Para piyasas› fonlar›
ise aksine büyüme trendine
devam etmiﬂtir.

milyon Euro ya gerileﬂmiﬂtir. Hisse
senedi piyasalar›ndaki yüksek kay›plar, net aktif de¤erlerindeki azalaman›n ana kayna¤› olmuﬂtur. Di¤er
taraftan non-UCITS fonlar ayn› dönemde %3 küçülerek , 1,749 milyar

Avrupa Fon Endüstrisi Net Varl›k
De¤erleri
2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda UCITS fonlar›n›n varl›klar› %9.4 oran›nda azal›rken, 6,160 milyon Euro dan 5,584

Euro seviyesinden, 1,696 milyar Euro seviyesine gerilemiﬂtir. Gayrimenkul fonlar› varl›klar› de¤iﬂmezken küçülmeler, Almanya’n›n özel fonlar›nda ve Lüksemburg ta kurulan sofistike fonlarda gerçekleﬂmiﬂtir.

Chart 2. Recent Trends in Assets by UCITS Type
(EUR billions)
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EKONOM‹ST GÖRÜﬁ

Dünya
Ekonomisinde
Yeni Bir Döneme
Girerken
Barbaros ‹neci
Sabanc› Holding
Ekonomist

“

Önümüzdeki uzun
dönem geliﬂmiﬂ
ekonomilerde büyümenin
çok düﬂük düzeylerde
kalaca¤›, di¤er
ekonomilerde büyümenin
bugün beklenenin çok
alt›nda kalaca¤›, yak›n
gelecekte olmasa da bir
süre sonra uzun vadeli
hazine faizleri dahil
faizlerin yavaﬂ ve iniﬂ
ç›k›ﬂl› da olsa yükseliﬂte
olaca¤›, finans sisteminde
kredi arz›n›n s›n›rl› kalaca¤›
bir dönem olacakt›r.
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”

Bugün global finans piyasalar›nda yaﬂanan kriz bir dönem biterken yeni bir döneminin baﬂlad›¤›n› iﬂaret etmektedir. Arka plan›nda son 25 y›lda geliﬂmiﬂ ekonomiler ile geliﬂmekte olan ekonomiler
aras›ndaki ortaya ç›kan rekabet
gücü sorunu yatmaktad›r. Bu dönem geliﬂmekte olan ekonomilerin dünya üretim ve ticaretinden
ald›klar› pay›n ve büyümeye yapt›klar› katk›n›n h›zla artt›¤› bir dönem olmuﬂtur. Bu dönemde geliﬂmekte olan ekonomiler, özellikle
Asya’dakiler sahip olduklar› iﬂgücü fazlas›n› daha rahat eriﬂmeye
baﬂlad›klar› geliﬂmiﬂ teknoloji ile
birleﬂtirmiﬂler ve bu yolla birçok
imalat sanayi alan›nda, hatta zaman içinde belirli hizmet alanlar›nda geliﬂmiﬂ ekonomiler karﬂ›s›nda rekabet üstünlü¤ü sa¤lam›ﬂlard›r. Bu dönem ayn› zamanda global ölçekte arz›n talepten
daha h›zl› artmaya baﬂlad›¤› ve
bilgi teknolojilerinde yaﬂanan h›zl› ilerlemenin sektörlerde ciddi boyutlarda verimlilik art›ﬂ›na neden
oldu¤u bir dönem olmuﬂtur. Bu
geliﬂmeler enflasyonun dünya
genelinde düﬂmesine ve büyüme
üzerinde tehdit olmaktan ç›kmas›na neden olurken, onun yerini
deflasyon tehdidi alm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ ekonomilerin geliﬂmekte olan
ekonomilerden gelen rekabet ve

deflasyon tehdidi karﬂ›s›nda verdikleri tepki, gerekli yap›sal de¤iﬂimleri gerçekleﬂtirmek suretiyle
talebi güçlendirmek yerine daha
kolay yöntemler uygulamaya çal›ﬂmalar› olmuﬂtur. Üretimler geliﬂmekte olan ekonomilere kayd›r›lmaya ve iﬂgücü tasarruf eden
teknolojilere yat›r›m yapmaya
a¤›rl›k verilmiﬂtir. Bu çözüm geliﬂmiﬂ ekonomilerde reel ücret ve istihdam art›ﬂ›n› zay›flat›rken talep
art›ﬂ›n› daha fazla bask› alt›na alm›ﬂ ve deflasyonist e¤ilimleri güçlendirmiﬂtir.
Bu durumda bir baﬂka kolayc›
yöntem devreye konulmuﬂ ve para politikalar› aﬂ›r› ölçülerde gevﬂetilmiﬂtir. Bugün yaﬂad›klar›m›z,
bu süreçten en fazla etkilenen
ABD’den baﬂlayarak geliﬂmiﬂ
ekonomilerin karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› düﬂük büyüme ve deflasyon
tehdidi karﬂ›s›nda uygulad›klar›
bu politikan›n bir sonucudur. Asya ve 2001 borsa krizleri ile ayn›
zincir içinde yer alan bu son kriz
yine her kriz sonras›nda dozu daha fazla artt›r›lm›ﬂ olan aﬂ›r› gevﬂek para politikas› nedeniyle geliﬂmiﬂtir. Enflasyonun bask› alt›nda olmas›n›n verdi¤i rahatl›kla yarat›lan aﬂ›r› likiditenin hisse senedi ve gayrimenkul gibi aktif piyasalar›nda yaratt›¤› h›zl› fiyat art›ﬂ-

lar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Dünya’da
aﬂ›r› gevﬂek para politikas› izlenmesine ra¤men enflasyon ve paralelinde faizlerin düﬂtü¤ü, aktif fiyatlar›n›n h›zla yükseldi¤i ve büyümenin h›zland›¤› benzersiz bir ortam
oluﬂmuﬂtur. Bu likidite fazlas›, Asya’daki tasarruf fazlalar› ve burada
uygulanan para ve kur politikas›n›n
ortaya ç›kard›¤› likidite art›ﬂ› ile
beslendi¤i gibi yine bu sürecin kesin bir sonucu olan petrol ve emtia
fiyatlar›ndaki yükseliﬂin üretici ülkelerde yaratt›¤› tasarruf fazlalar› ile
de desteklenmiﬂtir. Sonuç olarak likidite bollu¤u, düﬂen faizler ve aktif
fiyatlar›ndaki yükseliﬂ geliri artmayan tüketicinin daha fazla borçlanarak harcamas›na olanak tan›m›ﬂt›r. Bu ﬂekilde bask› alt›nda olan ücret ve istihdam art›ﬂ›na ra¤men talebin h›zlanmas› ve arzdaki art›ﬂ›
yakalamas› sa¤lanm›ﬂt›r. Deflasyon
tehdidi bertaraf edilmiﬂtir. Hemen
her yerde büyümeler h›zlanm›ﬂ,
dünya ekonomisi son dört y›lda son
30 y›l›n en yüksek ortalama büyüme h›z›na ulaﬂm›ﬂt›r. Bu süreçte
geliﬂmiﬂ ekonomiler içinde en h›zl›
büyüyen, en fazla likidite yaratan
ve en fazla likiditeyi ekonomisine
çekebilen ABD ekonomisi olmuﬂtur. Bu dönemde kim büyümesini
h›zland›rm›ﬂsa bu h›zlanma ABD
ekonomisindeki ölçülerde olmasa
da büyük ölçüde ekonomide borçlanman›n artmas›yla ya da dünyada bu ﬂekilde h›zlanan global büyümenin yaratt›¤› ithalat talebi ile
sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu süreçte finans sistemi bu sürecin kesintiye u¤ramadan devam
edece¤i, ekonomide yüksek büyümenin sürece¤i, aktif fiyatlar›n›n
yükselmeye devam edece¤i varsay›m› ile hareket etmiﬂ ve riskleri hemen her kredi grubunda olmas› gerekenden çok daha düﬂük de¤erlemiﬂtir. Bu hareket biçimi finans sisteminin k›r›lganl›¤›n› artt›rm›ﬂt›r.
Ekonomilerde üretim aç›¤›n›n azalmas›, kaynak darbo¤az›n›n oluﬂmas› ile enflasyonist e¤ilimlerin

güçlenmesi ard›ndan faizlerin yükselmeye baﬂlamas› sistemin h›zla
çöküﬂe geçmesi için yetmiﬂtir. Son
y›llarda hakim beklenti olan,“ aktif
fiyatlar›nda yükseliﬂ hep sürer, ekonomik büyüme hep yüksek kalmaya devam eder “ beklentisi terse
dönmüﬂtür. Aktif fiyatlar› yükseldikçe bankalar›n bilançolar›n› daha da
büyüten bu beklenti ﬂimdi aktif fiyatlar›n›n beklenenden fazla düﬂmesine ve ekonomik büyümenin
beklenenin aksine giderek zay›flamas›na neden olmaktad›r. Bu ise
finans kuruluﬂlar›n›n beklenenden
daha fazla zarar etmeleri ve sermayelerinin beklenenden fazla erimesi
ve bilançolar›n›n h›zla küçülmesiyle
sonuçlanmaktad›r.
Bugün global finans sisteminin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u yak›n sorun, tan›mlad›¤›m›z varsay›mla hareket
eden bankalar›n sermaye yetersizli¤ine düﬂmüﬂ olmalar›d›r. Bugün
ABD menﬂeli menkul de¤erler nedeniyle dünya da finans kuruluﬂlar›n›n u¤rad›klar› zararlar 1,4 trilyon
dolar olarak tahmin edilmektedir.
Bunun yaklaﬂ›k 560 milyar dolar› realize olmuﬂtur. Bankalar›n u¤rad›klar› bu zararlar dolay›s›yla yeni sermaye ihtiyac›n›n 700 milyar dolara
yak›n olaca¤› tahmin edilmektedir.
Mevcut koﬂullarda finans kuruluﬂlar›n›n bu büyüklükte sermayenin tamam›n› bulmalar› imkâns›z durumdad›r. Sermaye fazlas› olanlar, bu
büyüklükte zarara u¤rad›¤› tahmin
edilen finans kuruluﬂlar›na sermaye
koymakta tereddüt etmektedir. Bu
durumdaki finans kuruluﬂlar›, aktif
portföylerini satmaya zorlanmaktad›r. Bu sat›ﬂlar aktif fiyatlar›n›n daha
da düﬂmesine neden olmaktad›r.
Keza, bu kuruluﬂlar çok yüksek faizlerle borçlanmaya zorlanmaktad›rlar. Bankalar›n birbirlerine olan
güven kayb› birbirlerine daha az
kredi vermeye itmektedir. Mevduat
sahipleri para yat›rmada tereddüde
düﬂmektedirler. Bu nedenle baz›
ülkelerde mevduata güvenceler
artt›r›lmaktad›r. K›sa vadeli faizlerin

yükselmesi finans kuruluﬂlar›n›n zararlar›n› daha da büyütmektedir.
Daha önemlisi, sermaye yetersizli¤inin artmas› kredi arz›n›n çok ciddi boyutlarda daralmas› anlam›na
gelmektedir. Bu daralma, ekonomide büyüme görünümünün daha da
bozulmas›na, ödenemeyen kredilerin daha da artmas›na, risk primlerinin daha da yükselmesine, aktif fiyatlar›n›n daha da aﬂa¤› gitmesine
neden olacakt›r. Bu süreç finans
kuruluﬂlar›n›n sermayelerinin daha
da erimesi anlam›na gelir. Bu durum aktif fiyatlar›n› daha da aﬂa¤›
çeken, kredi arz›n› giderek daraltan, ekonomide büyüme görünümünü daha fazla kötüleﬂtiren bir
döngü yaratmaktad›r. Bu döngü ﬂu
ana kadar k›r›lamam›ﬂt›r. ﬁu aç›kt›r
ki, k›r›lamad›¤› ölçüde bu döngü
yüksek oranda globalleﬂen finans
piyasalar› nedeniyle sadece ABD
ekonomisini de¤il, tüm dünyay› etkiler ve en kötü koﬂulda herkesi finansal krize götürür.
Bu aﬂamada son aylarda Dünya
ekonomisinde yaﬂanan yavaﬂlama
ve emtia fiyatlar›nda neden oldu¤u
düﬂüﬂ enflasyon kayg›lar›n› azaltacak, Merkez Bankalar›n›n ellerini
rahatlatacak bir ortam oluﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu geliﬂme, para politikalar›n›n daha fazla gevﬂetilmesinin önünü açacakt›r. Nitekim birçok
Merkez Bankas› faiz indirimleri baﬂlatm›ﬂt›r. Önümüzdeki dönem para
politikalar›n› dünya genelinde daha
fazla gevﬂetilece¤i bir dönem olacak görünmektedir. Ancak finans
piyasalar›nda kötüleﬂmenin, finansal s›k›laﬂman›n geldi¤i nokta faiz
indirimlerinin soruna tek baﬂ›na çözüm getiremeyece¤ini göstermektedir. Ekonomilerde h›zlanan yavaﬂlamay› geri çevirme ﬂans› düﬂüktür. Bu politika tek baﬂ›na kredi
piyasalar›ndaki “ donuklu¤u “ çözemeyecektir. Aktif fiyatlar›nda kal›c›
bir yükseliﬂ yaratma ﬂans› bulunmamaktad›r. Bu ortamda hali haz›rda aﬂ›r› borçlu olan tüketici borçlanmas›n› artt›ramaz. Sermayesi
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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erimiﬂ bankalar borç vermeye çal›ﬂamaz. Bugün bankalar da, tüketiciler de borçlar›n› azaltma gayretindedir. Bu da ekonomide büyüme
görünümünün kötüleﬂmeye devam
etmesi, aktif fiyatlar›n›n düﬂmeye
devam etmesi demektir.
Krizi durdurma, kredi piyasalar›nda
donuklu¤u çözme konusunda hükümetler daha etkili olabilir görünmektedir. Merkez Bankalar› daha
fazla parasal gevﬂeme ve kredi piyasalar›n› tekrar hareketlendirecek
yan önlemlerle destek verirken, hükümetlerin h›zla bankac›l›k sisteminde ﬂeffafl›¤› artt›rmalar›, bat›k
kredileri-yüksek fiyatlarla-üstlenmeleri; bankalara sermaye sa¤lamalar›, batma durumundaki bankalar›
kurtarmaya devam etmeleri, vergileri düﬂürüp harcamalar› artt›rmak
suretiyle ekonomide büyüme h›z›n›
yükseltmeye çal›ﬂmalar› ve tüketicileri hisse senedi, gayrimenkul gibi
aktifleri almaya özendirecek mali
önlemler uygulamaya koymalar›
gerekir. Hem her yerde k›s›m k›s›m
fakat yavaﬂ uygulanmakta oldu¤u
görülen bu önlemler sonuçta bütçe
aç›klar›n› büyütecektir. Bütçe aç›klar›n›n büyümesinin yak›n gelecekte uzun vadeli hazine faizlerinin artmas›na neden olma ﬂans› düﬂüktür.
Global ekonomide artan yavaﬂlama
ve petrol ve emtia fiyatlar›nda yaﬂanan düﬂüﬂ, yak›n gelecekte enflasyonist bask›lar› azaltmaya devam
edecektir. Hatta önümüzdeki dönemde deflasyonist e¤ilimlerde
güçlenme görebiliriz. Ancak zaman
içinde yükselen kamu aç›klar›, ekonomik görünüm düzelmeye baﬂlad›¤› anda Bat›da uzun vadeli hazine faizlerini yükseltmeye baﬂlayacakt›r. Bunun ekonomik büyümeye
zarar vermesini engelleme gayreti
Merkez Bankalar›n› bütçe aç›klar›n›
parasallaﬂt›rmaya itebilir. Ancak
enflasyonist olan bu politika, sonuçta yine uzun vadeli hazine faizlerinin yükselmesine yol açacakt›r.
Dolay›s›yla önümüzdeki dönem Bat›da enflasyonun geriledi¤i, deflas-
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yonist e¤ilimlerin güçlendi¤i k›sa
bir dönem ard›ndan, büyüyen bütçe aç›klar› ve artan para miktar› sonucu enflasyonun ve bugün düﬂmüﬂ olan uzun vadeli hazine faizlerinin tekrar yükseliﬂe geçece¤i bir
dönem olabilir. Bu dönemde globalleﬂmenin son 25 y›lda enflasyonu aﬂa¤› çeken deste¤ini büyük ölçüde görmeyece¤iz. Keza, teknolojide yaﬂanan h›zl› ilerlemenin verimlilik art›ﬂ› yoluyla enflasyonu
aﬂa¤› çeken etkisini de büyük ölçüde görmeyece¤iz. Bu nedenle enflasyonda art›ﬂa neden olmadan
aﬂ›r› gevﬂek para politikas› izleme
ﬂans› kalmam›ﬂt›r. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yüksek olas›l›kla
global likidite nominal olarak artsa
da reel olarak artmayacakt›r. Enflasyonist politikalar faizleri yukar›ya, aktif fiyatlar›n› ise aﬂa¤› çekecek ve finans sistemini zorlamaya
devam edecektir. Olas›l›¤› düﬂük
görünse de yabanc›lar›n ABD ekonomisine yat›r›m yapma iste¤inin
gerileyebilece¤i riski de göz ard›
edilemez. Büyümeyen ve h›zl› parasallaﬂma nedeniyle enflasyon riski artan bir ekonomiden para kaç›ﬂ›
yaﬂanmas›, hazine faizleri dahil
uzun vadeli faizlerin h›zla yükselmesine, aktif fiyatlar›n›n çökmesine
ve dolar›n h›zla de¤er kaybetmesine neden olabilir.
Özetle, global piyasalarda finansal
kriz ve kredi darl›¤› çok uzun süre
devam edecek görünüyor. Önümüzdeki uzun dönem geliﬂmiﬂ ekonomilerde büyümenin çok düﬂük
düzeylerde kalaca¤›, di¤er ekonomilerde büyümenin bugün beklenenin çok alt›nda kalaca¤›, yak›n
gelecekte olmasa da bir süre sonra
uzun vadeli hazine faizleri dahil faizlerin yavaﬂ ve iniﬂ ç›k›ﬂl› da olsa
yükseliﬂte olaca¤›, finans sisteminde kredi arz›n›n s›n›rl› kalaca¤› bir
dönem olacakt›r. Ortaya ç›kacak ortam bir tür stagflasyon; büyümenin
zay›f, enflasyonun yavaﬂ da olsa
yükseliﬂ trendinde oldu¤u, likidite
bollaﬂsa da enflasyondaki art›ﬂ ne-

deniyle reel likidite art›ﬂ›n›n s›n›rl›
kald›¤›, aktiflerde ay› piyasas› koﬂullar›n›n hakim olaca¤› bir ortam olacakt›r. Dünya’da risk iﬂtah›n›n düﬂük
seyredece¤i, kredi kanallar›n›n daralaca¤› ve kredi maliyetlerinin yükselmeye devam edece¤i bu tür bir
ortam›n borçlanma ihtiyac› yüksek
ekonomileri etkilememesi düﬂünülemez. Yeni dönemde d›ﬂ borçlanma
ihtiyac› yüksek olanlar tasarrufa zorlanacakt›r. Büyümeler yavaﬂlayacakt›r. Kur ve faiz riski yüksek seyredecektir. Bu ortam, riskli yat›r›m
araçlar› aleyhinedir.

MEVZUAT

Mecburiyetlerin götürdü¤ü
do¤ru istikamet:
Fikret Sebilcio¤lu
PricewaterhouseCoopers
Denetim Direktörü

Yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›…
ürk iﬂ dünyas›n›n içinde yaﬂayaca¤› gelece¤in hukuk
altyap›s›n› oluﬂturan ancak
bu önemine karﬂ›n, Türkiye’nin
farkl› gündem konular›n›n gölgesinde kalarak yasalaﬂmas› uzun
bir sürece yay›lan bir kanun tasar›s›n›, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu
ele alaca¤›m bu yaz›mda. Tasar›’n›n ne zaman yasalaﬂaca¤› sorusuna cevab›m› makalemin sonuna b›rakarak, Tasar›’n›n getirdi¤i ve günlük hayat›m›z› ve iﬂ yap›ﬂ
ﬂeklimizi önemli ölçüde etkileyece¤ini düﬂündü¤üm de¤iﬂiklikleri
gündeminize taﬂ›mak istiyorum.

T

“

Kanun koyucu
Tasar›’n›n gerekçelerinde,
ﬂirketlerin ölçe¤i ve halka
aç›k veya kapal› olma
durumuna bak›lmaks›z›n
ülke kaynaklar›n›n do¤ru
ve etkin kullan›lmas› ve
güçlü bir ekonomiye sahip
olmak için ﬂirketlerin “iyi”
yönetilmesi gereklili¤inin
alt›n› çizmektedir. ‹ﬂte bu
noktada kurumsal
yönetim ilkelerinin önemi
ortaya ç›kmaktad›r.
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Öncelikle Tasar›’n›n gerekçelerinin iﬂ dünyas› taraf›ndan art›k sorgulanmad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Evrensel aç›l›mlar (kurumsal yönetimin yayg›nlaﬂmas› ve
genel kabul gören standartlar›n
kullan›m›), teknolojik geliﬂmeler,
Avrupa Birli¤i süreci ve uluslararas› rekabet konular›, 1957 y›l›nda
yürürlü¤e giren ve halen kullan-

makta oldu¤umuz Türk Ticaret
Kanunu’nun kökten de¤iﬂmesi
için her sa¤duyulu insan›n kolayl›kla kabul etti¤i yeterli gerekçeler
olarak görülmektedir.
Alt› kitaptan oluﬂan Tasar› (ticari
iﬂletme, ticaret ﬂirketleri, k›ymetli
evrak, taﬂ›ma iﬂleri, deniz ticareti
ve sigorta hukuku) ile modern
toplum e¤ilimleri ve ça¤daﬂ iﬂletme ekonomisinin temel kavramlar›, dünya ekonomisi ile bütünleﬂme sürecinde olan Türkiye’nin ticaret hukukuna ve dolay›s›yla
Türk ekonomisinin temel taﬂ› olan
ﬂirketlerimizin hayat›na yans›t›lmaktad›r. Bu kitaplar içinde en radikal de¤iﬂiklikler “ticaret ﬂirketleri” kitab›ndad›r. Bu makalemde iﬂ
dünyas›n›n tüm oyuncular›n› eﬂde¤er ölçüde yak›ndan ilgilendiren “ticaret ﬂirketleri” kitab› üzerinde duraca¤›m.

Hayat›m›zda neler de¤iﬂecek?
Bahsedece¤im

de¤iﬂikliklerde

baﬂrol oyuncusunun “Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri” oldu¤unu belirtmek gerekiyor. Kanun koyucu
Tasar›’n›n gerekçelerinde, ﬂirketlerin ölçe¤i ve halka aç›k veya kapal› olma durumuna bak›lmaks›z›n ülke kaynaklar›n›n
do¤ru ve etkin kullan›lmas› ve
güçlü bir ekonomiye sahip olmak için ﬂirketlerin “iyi” yönetilmesi gereklili¤inin alt›n› çizmektedir. ‹ﬂte bu noktada kurumsal
yönetim ilkelerinin önemi ortaya
ç›kmaktad›r.(Haberin baﬂ›na
spot olarak bu bölüm konulabilir) Y›llarca slogan benzeri söylemlerle anlat›lan ve alg›lanan
bu ilkelerin, kanun maddelerinin
büyük bir k›sm›n›n tetikleyicisi
oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmaz. ﬁimdi k›saca günlük hayat›m›z› ve iﬂ yap›ﬂ ﬂeklimizi önemli ölçüde etkileyecek de¤iﬂikliklerden bahsedelim.
• Yönetim Kurullar›n›n profesyonelleﬂmesi amaçlan›yor:
Tasar› profesyonel YK’y› oluﬂturmay› amaçlamakta ve bunu Tasar›’ya modern iﬂletme kavramlar›n› yerleﬂtirerek ve uygulamalar›ndan YK’y› hukuken sorumlu
tutarak gerçekleﬂtirmektedir.
Profesyonelleﬂme konusunda
aﬂa¤›daki aç›l›mlar ön plana ç›kmaktad›r:
 Sermayeden ba¤›ms›z, piyasa koﬂullar›na göre karar verebilen, bilgili, bilinçli ve modern iﬂletme düzenlerini yönetebilecek
(iç kontrol sistemleri, iç denetim
düzeni, risk teﬂhisi ve yönetimi,
finansal planlama gibi) bir
YK’n›n oluﬂmas› zorunludur,
 YK’n›n dörtte biri için yüksek
ö¤renim ﬂart› aranm›ﬂt›r,
 Tasar›’da ba¤›ms›z üye (nonexecutive) kavram›na iﬂaret
edilmiﬂtir.
• “Yönetim Kurulu”&“Yönetim” kavramlar› aras›nda hukuken farkl›laﬂma sa¤lan›yor:
Yürürlükteki hukuk sistemine göre yönetim (management) kavra-

m› bulunmamakta, ﬂirketlerin bütün sorumlulu¤u ve yükü YK
üzerinde b›rak›lmaktad›r. Tasar›
bu farkl›laﬂt›rmay› getirmekte ve
teﬂkilat iç tüzü¤ü yöntemi ile
“management” kavram›n› yerleﬂtirmeyi amaçlamaktad›r. Böylece ﬂirket yöneticileri ald›klar› yetki karﬂ›l›¤›nda ve “hesap verebilirlik” kavram›na uygun olarak,
yapt›klar› uygulamalardan hukuken sorumlu olacaklard›r.
• Modern iﬂletme kavramlar›
Türk hukuk sistemine getiriliyor: Tasar›’n›n öne ç›kard›¤›
kavramlardan biri olan “sermayenin korunmas›” ancak “varl›klar›n korunmas›” ile mümkündür.
Bu da risk yönetimi, iç kontrol, iç
denetim ve finansal planlama
gibi genel kabul gören iﬂletme
mekanizmalar›n› zorunlu hale
getirmektedir.
 Risk yönetimi: Tasar› ile pay
senetleri borsada iﬂlem gören
ﬂirketlerde risklerin erken teﬂhisine iliﬂkin komite kurulmas› zorunlu hale getirilmektedir. YK,
ﬂirketin varl›¤›n›, geliﬂmesini ve
devam›n› tehlikeye düﬂüren sebeplerin erken teﬂhisi, bunun
için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanmas› ve riskin yönetilmesi amac›yla, uzman bir komite kurmak, sistemi çal›ﬂt›rmak ve
geliﬂtirmekle yükümlü olacakt›r.
Bu hususta kanun ba¤›ms›z denetçiye de sorumluluk yüklemektedir. Ayr›ca kanun koyucu
bir ad›m daha ileri giderek, baz›
durumlarda kapal› ﬂirketlerde
de bu komitenin kurulmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r.
 ‹ç kontrol sistemleri ve iç
denetim: Tasar› çerçevesinde
YK’n›n sa¤l›kl› bir yönetim raporlamas›na sahip olmas›, bu raporlamadaki bilgilerin kalitesinin
kontrolü ve de¤erlendirilmesi ile
yönetime iliﬂkin tüm kararlar›n
bu de¤erlendirme sonucu al›nmas›, iç kontrol ve iç denetim
mekanizmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu mekanizmalar ﬂirketle-

“

Yürürlükteki Ticaret
Kanunu’na göre
denetçi sistemi
(murak›pl›k) vard›r,
ancak denetçi seçilen
kiﬂi ile ilgili hiçbir
özellik aranmam›ﬂt›r.
Bu ça¤d›ﬂ› uygulama
Tasar› ile tarihe
kar›ﬂmakta ve yeni
uygulamada tüm
ticaret ﬂirketlerine
ba¤›ms›z denetim
zorunlulu¤u
getirilmektedir.

”
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rin kurumsallaﬂmas› aç›s›ndan da
önemli bir aç›l›m olacakt›r.
 Finansal planlama: Bu kavram
bütçe ve iﬂ plan› konular›n› içermektedir. Tasar›’ya göre ﬂirketler gereksinimleri ölçüsünde finansal planlama
yapmak zorundad›rlar.
• Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) uygulamas› baﬂl›yor: Tasar› ﬂirket büyüklü¤ü
gözetmeksizin (halka aç›k olsun ya
da olmas›n) tüm ticaret ﬂirketlerinde
muhasebe ve finansal raporlamalar›n
UFRS ile uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartlar›’na göre haz›rlanmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Bu iﬂlem finansal
raporlar›n basit bir çevrimi de¤il, muhasebe ve finansal raporlama sistemleri ile bu fonksiyonlarda istihdam
edilen personelin iﬂ yap›ﬂ ﬂeklini de
çok yak›ndan ilgilendiren bir dönüﬂüm projesidir.
• Ba¤›ms›z Denetim zorunlulu¤u
geliyor: Yürürlükteki Ticaret Kanunu’na göre denetçi sistemi (murak›pl›k) vard›r, ancak denetçi seçilen kiﬂi
ile ilgili hiçbir özellik aranmam›ﬂt›r. Bu
ça¤d›ﬂ› uygulama Tasar› ile tarihe kar›ﬂmakta ve yeni uygulamada tüm ticaret ﬂirketlerine ba¤›ms›z denetim
zorunlulu¤u getirilmektedir. Bu denetim Uluslararas› Denetim Standartlar›’n›n tercümesi olan Türkiye Denetim
Standartlar›’na göre yap›lacakt›r. Al›nacak ba¤›ms›z denetim raporunun
önemini iﬂaret etmek ad›na bu noktada bir aç›klama yapmak gerekiyor.
E¤er ﬂirketin ba¤›ms›z denetim sonucunda ald›¤› rapor olumlu de¤il ise,
ﬂirket finansal tablolara dayanarak
hiçbir karar alamayacak, e¤er al›rsa
bu karar bat›l olacakt›r. Bu durumda
yönetim kurulu (YK) görevine devam
edemeyecek ve istifa etmek durumunda kalacakt›r!
• Pay sahipli¤i demokrasisi geliﬂtiriliyor: Tasar› ile pay sahiplerinin
hak listesi zenginleﬂtiriliyor. Bu husus
ﬂirket yönetimlerinin pay sahiplerine
eﬂit davranmas› (adillik ilkesi) konusunda itici bir güç olaca¤›ndan, azl›k
haklar›na sahip olan ortaklar aç›s›ndan önemli bir aç›l›m olarak görül-
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Bir Aﬁ veya Lﬁ kendi
iﬂletme konusunda bir
iﬂletme kurmak isterse bunu
tek baﬂ›na yapabilecektir.
Veya yabanc› bir ﬂirket
Türkiye’de bir yat›r›m
yapmak isterse bunu tek
baﬂ›na yapabilecek ve ayr›ca
bir ortak aramas›na gerek
kalmayacakt›r.

mektedir. Türkiye gibi hakim ortakl›k
yap›s›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u bir ortamda,
bu konu önemini daha da art›rmaktad›r.
• ﬁirketler internet sitesi açmak
ve sitesinin bir bölümünü “bilgi
toplumuna” ay›rmak zorunda kalacaklar: ﬁeffafl›k ilkesinin bir unsuru
olarak bu uygulama getirilmektedir.
‹nternet sitesinde kanunen tan›mlanan bilgilerin aç›klanmas› gerekecektir. Genel kurul toplant›s› belgeleri ve
ça¤r›lar›, y›lsonu finansal tablolar› ve
ba¤›ms›z denetim raporlar›, internet
sitesine koyulacak bilgilerin sadece
birkaç›. ‹nternet sitesine eriﬂim aç›k
ve engelsiz olacakt›r, böylece “menfaat sahibi” kavram› Türk hukukuna
getirilmektedir.
• Tek pay sahipli Anonim ﬁirket
(Aﬁ) ve tek ortakl› Limitet ﬁirket
(Lﬁ) ile YK’n›n tek kiﬂiden oluﬂmas›na izin verilmektedir: Tasar›n›n
önemli bir ihtiyaca cevap veren aç›l›m›d›r. Örne¤in, bir Aﬁ veya Lﬁ kendi
iﬂletme konusunda bir iﬂletme kurmak isterse bunu tek baﬂ›na yapabilecektir. Veya yabanc› bir ﬂirket Türkiye’de bir yat›r›m yapmak isterse bunu
tek baﬂ›na yapabilecek ve ayr›ca bir
ortak aramas›na gerek kalmayacakt›r. Buna ek olarak tek kiﬂilik YK’ya da
izin verilerek, tek kiﬂilik Aﬁ ve Lﬁ sistemine uyum sa¤lanm›ﬂt›r.

• ﬁirketler Toplulu¤u: ﬁirketler
Toplulu¤u Türk hukukunda ilk defa
Tasar› ile düzenlenmiﬂ ve böylece
çok önemli bir ihtiyaca cevap verilmiﬂtir. Hakim ve ba¤l› ﬂirket iliﬂkilerinin her iki ﬂirket yönetim kurulunca
her y›l bir rapora ba¤lanmas› zorunlu
k›l›narak, ﬂeffafl›k ilkesinin gereklili¤i
yerine getirilmiﬂtir. 1994 ve 2001 krizlerinin tetikleyici nedenlerinden biri
olan grup ﬂirketleri aras›ndaki iﬂlemleri iyi bir ﬂekilde analiz eden kanun
koyucu, bu düzenleme ile yönetim
kurullar›n›n ﬂirketler toplulu¤u çerçevesinde her ﬂirket için kay›plar› ve kazançlar› aç›kça belirleyebilmelerini ve
kararlar›n› bilinçli bir ﬂekilde alabilmelerini amaçlam›ﬂt›r.
• Hukuki ve ceza-i sorumluluklar
art›r›l›yor: Tasar›da hukuki ve cezai sorumluluklar aç›k bir ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r. Bu sorumluluklar›n detaylar› bu makaleye s›¤amayacak kadar
uzun bir konudur. Ancak özellikle ceza-i sorumluluk kapsam›nda hapis ve
adli para cezalar›n›n dikkat çekici oldu¤unu belirtmek isterim.
Yaz›m› okuyanlar›n “Bu kanun ne zaman yasalaﬂ›p yürürlü¤e girecek?”
diye sordu¤undan eminim. ﬁu an itibariyle Tasar›, TBMM Genel Kurul’da
beklemektedir ve meclisin tatilden
dönmesinden sonra görüﬂülmesi
beklenen ilk yasalardan biridir. Bu
durumda 2008 y›l› içinde yasalaﬂmas›n› beklemek yanl›ﬂ olmaz. Ancak
bana bu soruyu son bir senedir soranlara farkl› bir cevap vermekteyim.
Bu kanun Ekim ay›nda veya 3 ay sonra veya 9 ay sonra da ç›kabilir. Bence Tasar›’n›n yasalaﬂmas› sürecinde
“ok yaydan ç›km›ﬂt›r”. Ve ok do¤ru istikamette (biraz da mecburiyetten)
h›zla ilerlemektedir. Bu noktada enerjimizi “ne zaman” sorusunun cevab›n›
aramaya harcamaktansa, bu geri dönüﬂü olmayan süreçte, de¤iﬂime
ayak uydurarak Tasar›’y› anlamak,
Tasar›’n›n zorunluluklar›n› bir yük olarak görmektense sa¤layaca¤› faydalara odaklanmak, iﬂletmenize getirece¤i de¤iﬂiklikleri de¤erlendirmek ve
yap›lmas› gereken haz›rl›klara ivedilikle baﬂlaman›n en uygun hareket
plan› oldu¤unu düﬂünüyorum.

YORUM

Belma Öztürkkal
belmao@utdallas.edu

“

Davran›ﬂsal ekonomi
alan›nda eksperimental
yöntem, sermaye
piyasalar›n› anlamak için
de¤erli bir araç olmuﬂtur.
Eksperimental deneyler
sermaye piyasas› iﬂleyiﬂi,
krizlerin oluﬂumu,
piyasan›n stabilizasyonu,
içeriden iﬂlem yapanlar›n
etkisi (insider trading) ve
kural koyucu düzenlemelerin
ve organizasyonlar›n
anlaﬂ›lmayan k›s›mlar›n›
daha iyi anlamak, bu
konularda ip uçlar› elde
etmek için iyi bir
kaynakt›r.
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YANLIﬁ KARAR VERMEYE
CESARET‹ OLAN
DO⁄RUYU BULUR (MU?)
avran›ﬂsal finans ve ekonomi çal›ﬂmalar›n›n gündeme gelmesinin sebebi
olan sermaye piyasalar›, bilginin
önemli olmas› ve traderlar›n al›m
sat›m için bu bilgiyi farkl› kullanmas› konusunda di¤er piyasalardan
ayr›lmaktad›r. Bu konuyu daha iyi
anlamak için yap›lan teorik çal›ﬂmalar önem taﬂ›r, fakat 1980’lerden sonra baﬂlanan ve gözlem alt›nda veri sa¤lanmas›na dayal› deneysel çal›ﬂmalar› da teorinin ﬂekillenmesi ve detayland›r›lmas› konusunda bu alana önemli katk›da
bulunmuﬂtur. Bu konudaki piyasa
eksperimentleri üç farkl› ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. ‹lk grupta eﬂit bilgi sahibi olan traderlar›n yine eﬂit bir
ﬂekilde daha az bilgi sahibi olan
traderlar ile bilgi paylaﬂ›m› incelenmektedir. Di¤er grupta yap›lan
çal›ﬂmalar daha zor olan bireysel
traderlar›n ve yat›r›mc›lar›n sahip
oldu¤u bilgilerin piyasa ve tüm tra-

D

derlara ulaﬂmas› ve da¤›lmas›d›r.
Üçüncü grupta ise bilginin içeriden üretilmesi ve sermaye ve bilgi
piyasalar›nda simultane denge
noktas›na gelinmesi çal›ﬂmalar›
yer al›r.
Belirsizliklerin dünyas›nda temel
verilerin yerini temel veriler ile ilgili
beklentiler almaktad›r. Bunlara
makroekonomik veriler, ﬂirket verileri, piyasa beklentileri, seçim sonuçlar›, kur beklentileri, ﬂirket el
de¤iﬂtirmeleri örnek gösterilebilir.
Gerçek verilerden daha fazla piyasadaki verilerin beklenen de¤erleri
üzerinde ne kadar zaman geçirdi¤imizi düﬂünürsek bunu anlamak
daha kolay olacakt›r. Bu noktada
kendi beklentilerimizden baﬂka di¤er kiﬂilerin beklentilerini de do¤ru
tahmin edebiliyor olmam›z da en
az ayn› derecede önem taﬂ›maktad›r. Bu sebeple piyasadaki fiyatlar› en belirleyici etken budur. Eko-

YORUM

nomide varsay›mlar›n önemli rolü
gözönüne al›n›rsa düﬂünce yap›s›
ve karar vermeyi anlamak üzerine
modelleme ve teorileri test etme
amac› ile az say›da çal›ﬂma yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Davran›ﬂsal ekonomi alan›nda eksperimental yöntem, sermaye piyasalar›n› anlamak
için de¤erli bir araç olmuﬂtur. Eksperimental deneyler sermaye piyasas› iﬂleyiﬂi, krizlerin oluﬂumu, piyasan›n stabilizasyonu, içeriden iﬂlem
yapanlar›n etkisi (insider trading)
ve kural koyucu düzenlemelerin ve
organizasyonlar›n anlaﬂ›lmayan k›s›mlar›n› daha iyi anlamak, bu konularda ip uçlar› elde etmek için iyi
bir kaynakt›r.
Davan›ﬂsal ekonomi konusunda teoriye yeni yaklaﬂ›mlar getiren Teksas Üniversitesi – Dallas, Ekonomi
Bölümü’nden Doç. Nathan Berg’in
bu konuda yapt›¤› çal›ﬂmalar ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Berg
ve Lein’in çal›ﬂmalar› sermaye piyasalar›nda bilgisi az olan traderlar›n bilgisi fazla olanlara daha fazla
güvendikleri bilgisini baz al›rlar. Az
bilgi sahibi olan traderlar›n, bilgisi
yüksek olan traderlar›n ileride kar
sa¤layacaklar›na kendilerinden daha fazla olan inançlar›n›n tüm piyasalarda öncelikle yeni bir etkin fiyat
denge de¤eri oluﬂturmas›n› beklerler. Bu noktan›n herkes için avantajl› olan bir durum sa¤lad›¤›n›, iﬂlem
likiditesini artt›ran ve iﬂlem maliyetlerini düﬂüren bir durum yaratt›¤›n›
gösterirler.
Bilgiden fazla emin olma durumu literatürde üç ﬂekilde anlat›l›r. Birincisi bir kiﬂinin kapasite, kabiliyet,
bilgi ve baﬂar› gibi konularda kendisini oldu¤undan daha iyi bir noktada de¤erlendiriyor olmas› durumudur. ‹kincisi kiﬂinin kendisi ile ilgili bilgilerin bilinmesi ile ilgili abart›lm›ﬂ bilgilerdir. Üçüncüsü ise Berg
ve Lein’in fazla güven ile ilgili baﬂ-

kalar›n›n bilgilerine inanma konusudur.
Bilgisi az olan traderlar, bilgisi yüksek traderlar iﬂlem yapt›¤›nda fiyatlar›n onlar›n gelecek için olan fiyat
beklentilerini yans›tt›¤› görüﬂünü taﬂ›rlar. Bu sebeple ﬂu andaki fiyatlar
gelecek için bilgisi yüksek olan traderlar›n beklentilerini yans›t›yor olmal›d›r. Bilgisi az olan traderlar hisse senetlerini risklerini azaltan bir
mekanizma olarak kulan›rlar. Piyasa bilgi ve tecrübesi fazla olan traderlara olan fazla güvene dayanan
iﬂlemlerin artmas› ile piyasa seviyesi iﬂlemlerin daha az riskli oldu¤u
ve iﬂlem maliyetlerinin daha düﬂük
oldu¤u yeni bir seviyeye taﬂ›n›r. Talepte bu ﬂekilde bir art›ﬂ olunca
spekülatörler ellerindeki hisse senetlerini satarak karl› bir duruma
gelirler.
Rasyonel olmayan davran›ﬂlar›n
sosyal kar sa¤lad›¤› durumlar›n incelenmesi oldukça güçtür. Çal›ﬂmada kurulan model do¤rultusunda piyasan›n daha yüksek derecede ﬂeffaf olmas›n› sa¤layan tebli¤
ve yasalar piyasay› tam rasyonel
hale getirirler. Bu ﬂekilde tekrar
sa¤lanan yüksek ﬂeffafl›k likiditeyi
azalt›r ve iﬂlem komisyonlar›n› artt›r›r. Bilgisi daha az olan yat›r›mc›lar
risk ald›klar› için karlar›n› yükseltebilirler. Bu tür traderlar piyasaya
bilgi ak›ﬂ›n› ve özel bilginin genele
yayg›n hale gelmesini sa¤lad›klar›
için topluma fayda sa¤larlar. E¤er
tecrübeli ve bilgisi yüksek olan traderlar kendi bilgilerinden çok emin
ise bu durum verimlilik art›ﬂ› sa¤lamaz.
Berg bir di¤er çal›ﬂmas›nda, karar
verme ortamlar›nda serbest karar
verenlerin rasyonel karar verme sürecinde bilgiyi dikkate almamas›n›n
iyi karar verme ile uyumlu oldu¤u

konusunu inceliyor. Yat›r›m için karar veren kiﬂinin seçenekler içerisinde bir grup karar› seçerek eline
geçecek geliri etkileme özelli¤i vard›r. Bu çal›ﬂmada amaç ﬂöyledir:.
Kar› maksimize etme amac› ile hareket eden yat›r›mc›lar›n, karar verme ortamlar›nda bilinçli olarak bilgi
ve kar boyutunda ileride kar sa¤layabilecek olan bilgiyi dikkate almamas› veya bu bilgiden ba¤›ms›z hareket etmesi de¤erlendirilir. Bilgiyi
dikkate almama kognitif limitlerden
kaynaklanabilir ya da sebep kapasite, unutma ve ilgi da¤›n›kl›¤› olabilir. Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda baz› yöneticilerin pek çok bilgiyi
dikkate almad›klar›, hatta baz› uluslararas› ﬂirketlerin kur riskini tamamen dikkat d›ﬂ› b›rakt›klar› gözlemlenmiﬂtir. Bu örneklerde görülen
bilgiyi dikkate almama durumu rasyonel olarak aç›klanamaz, ancak
baz› yat›r›m kararlar›nda bir k›s›m
bilgileri dikkate almaman›n olumlu
etkileri oldu¤u iddia edilebilir. Berg
çal›ﬂmas›nda, geliri maksimize etmek için bu tür davran›ﬂ sergileyen
bir yat›r›mc›n›n tamamen rasyonel
davranm›ﬂ olabilece¤ini kurdu¤u
model ile gösteriyor. Bunun sebebi
de baz› durumlarda bilgiyi dikkate
almaman›n ak›ll›ca bir davran›ﬂ olmas›ndan kaynaklan›yor. Tabii bu da inceleme yapmay› daha
zorlaﬂt›ran bir durum olarak karﬂ›m›za ç›kan bir durum oluyor.

Kaynak:
 ‘‘The Handbook of Experimental
Economics’’, John Kagel & Alvin Roth
 ‘‘Does Society Benefit From
Investor Overconfidence In The
Ability Of Financial Market Experts?’’,
Nathan Berg & Donald Lein
‘‘Decision-Making Environments In
Which Unboundedly Rational
Decision Makers Choose To Ignore
Relevant Information’’, Nathan Berg
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KONFERANSLAR

TKYD Eylül ve Ekim
aylar›nda iki uluslararas›
konferensta destekleyici
kuruluﬂ olarak yer ald› ve
bu konferanslar›n hem
daha fazla kiﬂi ve kuruma
ulaﬂmas›n› sa¤lad›,
hem de sektörün en iyi
ﬂekilde yararlanabilmesi
hususunda evsahibi
kuruluﬂlara istenen
deste¤i sa¤lad›.
Bu konferanslardan ilki;
Avrupa Birli¤i’nde en
yüksek yat›r›m fonu
büyüklü¤üne sahip olan
Lüksemburg’un fon
endüstrisini Türk Finans
ve iﬂ çevrelerine tan›tt›¤›
“Küresel Finans
Merkezi:Lüksemburg”
isimli semineri, ikincisi
ise Terrapinn taraf›ndan
düzenlenen ve kamu
yetkilileri ile üst düzey
finansç›lar›n kat›ld›¤›
Funds World Türkiye2008
isimli konferanst›.
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SEM‹NER

KÜRESEL F‹NANS
MERKEZ‹:
LÜKSEMBURG
Seminerde Lüksemburg’daki fon sektörünün
büyüklü¤ü, yat›r›mc›ya sa¤lad›¤› avantajlar
ve UCITS’lerin (Avrupa Birli¤i ülkelerinde
belli bir standartta kurulabilen ve AB
pasaportu ile ülkelerde sat›ﬂ›na izin verilen
Avrupa fonlar›) geliﬂimi görüﬂüldü.
üksemburg’u tan›t›m
amac›yla kurulmuﬂ
olan Luxembourg for
Finance” adl› kuruluﬂun düzenledi¤i konferans 9
Eylül tarihinde Swissotel
Bosphorus’ta gerçekleﬂtirildi.
Konferans›n
düzenlenmesi
aﬂamas›nda Lüksemburg’un
Türkiye Büyükelçisi Arlette
Conzemius TKYD yönetimi ile
temaslarda bulunarak program›n sektörümüze yararl› bir
ﬂekilde haz›rlanmas› için
TKYD’nin deste¤ini ald›. ‹stanbul’daki üst düzey finans çevreleri ile Lüksemburg temsilcilerinin görüﬂmeleri ve davetli
listesinin
oluﬂturulmas›nda
Derne¤imiz ile ortak bir çal›ﬂma yürütüldü.
Seminerde Lüksemburg’daki
fon sektörünün büyüklü¤ü, yat›r›mc›ya sa¤lad›¤› avantajlar
ve UCITS’lerin (Avrupa Birli¤i
ülkelerinde belli bir standartta
kurulabilen ve AB pasaportu
ile ülkelerde sat›ﬂ›na izin verilen Avrupa fonlar›) geliﬂimi görüﬂüldü. Seminerde aç›l›ﬂ ko-
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nuﬂmas›n› Lüksemburg Ekonomi ve D›ﬂ Ticaret Bakan›
H.E. Mr. Jeannot Krecke yapt›.
Luxembourg for Finance Genel Sekreteri Jean-Jacques
Picard ve Lüksemburg Borsas› Baﬂkan› Michel Maquil taraf›ndan ‘’Küresel Finans Merkezi: Lüksemburg’’ baﬂl›kl› sunumda, Lüksemburg’da faaliyet gösteren finans kurumlar›,
sa¤lad›klar› avantajlar, hukuki
sistem, düzenleyici yap› ve yasal denetim, fon kurucusu,
bankalar ve müﬂteriler aç›s›ndan di¤er ülkelerle rakamsal
karﬂ›laﬂt›rmalar yap›ld›.
UCITS üzerine son trend ve
geliﬂmelerin anlat›ld›¤› sunumu ise ALFI genel direktör yard›mc›s› Charles Muller ile PricewaterhouseCoopers ortaklar›ndan Didier Prime yapt›.
Sunumda, dünya ve Avrupa’daki yat›r›m fonu sektörü
büyüklükleri ve pazar paylar›n›n yan› s›ra Lüksemburg yat›r›m fonu sektörü ve UCITS
sonras› sektördeki geliﬂmeler-



den bahsedildi. UCITS’in tarihi, nas›l ortaya ç›kt›¤›, varl›k yap›s›, da¤›t›m›, di¤er özellikleri ve UCITS IV
için yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂiklikler dinleyicilere aktar›ld›.
Seminerde ‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.
Genel Müdürü Gürman Tevfik ise
Lüksemburg’da kurulu ilk Türk fonu
olan ve a¤›rl›kl› olarak Türkiye’ye
yat›r›m yapan ve ‹ﬂ Portföy Yönetimi

taraf›ndan yönetilen Turkisfund
hakk›nda baz› bilgiler verdi.
1997 y›l›nda Lüksemburg’da kurulan fonun AB pasaportu var. ﬁemsiye tipi kurulan fonun içerisinde Türk
hisse senetleri, Türk bonolar› ile Eurobond bulunuyor ve Avrupa’da yaﬂayan yat›r›mc›lara sat›l›yor.
Türkiye’de de UCITS direktiflerine
uyumlu bir sistem için çal›ﬂ›ld›¤›n›

söyleyen Tevfik, ancak AB üyesi olmadan Türkiye’de kurulan fonlar›n
di¤er Avrupa ülkelerinde sat›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› belirtti.
Lüksemburg konum olarak merkezi olmas› ve vergi avantaj› sa¤lamas› nedeniyle AB ülkeleri taraf›ndan tercih ediliyor. Lüksemburg
ayr›ca UCITS direktiflerini ilk uygulayan ülke.

KONFERANS

FUNDS WORLD 2008
errapinn taraf›ndan 15-16
Ekim tarihlerinde düzenlenen Funds World Turkey
2008 konferans›, dünya piyasalar›nda yaﬂanan krize çözüm
aray›ﬂlar›n›n devam etti¤i bir zamana denk geldi.
Bölgenin önemli sermaye piyasas›
oyuncusu olan Türkiye’de yap›lan
bu konferansta global krizin Türkiye’ye yans›malar› ve gelecek için
beklentiler ve f›rsatlar, hükümet yetkilileri, kamu otoriteleri ve üst düzey
fon yöneticilerinin farkl› platformlardaki tart›ﬂmalar› ile enine boyuna
tart›ﬂ›ld›.
Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin
ana sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirilen konferans›n yemek sponsoru ‹ﬂ
Portföy Yönetimi A.ﬁ. oldu. Türkiye
Kurumsal Yat›r›mc› Yöneticileri Derne¤i (TKYD) de konferans›n destekleyici kurumu idi.
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›n› Yap› kredi Portföy Yönetimi A.ﬁ. Genel Müdürü Didem Gordon ve TKYD Baﬂkan› Gür
Ça¤daﬂ yapt›lar. Konferansa kat›lan
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan da
yat›r›mc›lara ve finansç›lara bir konuﬂma yaparak, Türkiye’nin krizde
korkulacak bir ülke konumunda olmad›¤›n›, ancak ileriye yönelik al›nacak önlemler konusunda ak›ll› ve
dikkatli davran›lmas› gerekti¤ini, ön-
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ceki y›llarda yaﬂanan krizlerin ban-

lar›na büyük görevler düﬂtü¤ünü be-

15-16 Ekim 2008
Funds World Türkiye 2008 konferans›

kac›l›k ve finans kesimini güçlü hale
getirdi¤ini söyledi.
TKYD Baﬂkan› Gür Ça¤daﬂ küresel
krizin tüm ülkelerde hissedildi¤i bir
dönemde Türkiye’de yap›lan konferans›n zamanlamas›n›n çok iyi oldu¤una dikkat çekerek, bu krizin f›rsata dönüﬂtürülmesi için hem kamu
otoritelerine, hem de sektör oyuncu-

lirtti. Bireysel Emeklilik Sistemi gibi
yat›r›m fonlar›n›n da Sermaye Piyasas›na at›fta bulunan ayr› bir yasayla düzenlenmesinin sektörün geliﬂiminde çok önemli bir rol oynayaca¤›n› ifade eden Ça¤daﬂ, bu nedenle
ayr› bir yat›r›m fonu yasas›n›n ç›kar›lmas›n› önemli bir f›rsat olarak gördüklerinin alt›n› çizdi.
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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SPK Baﬂkan› Turan Erol da sektörü
hiçbir zaman çok s›k› kontrol ve denetim mekanizmalar› ile bo¤mak istemediklerini, ancak yap›lan düzenleme ve de¤iﬂikliklerle “bebek” olarak niteledi¤i fon sektörünü sa¤l›kl›
bir ﬂekilde büyütmeye çal›ﬂt›klar›n›
belirtti.
Yap› Kredi Portföy Yönetimi Genel
Müdürü ve TKYD Baﬂkan Yard›mc›s› Didem Gordon da portföy yönetim sektörünün geliﬂimi ve Türkiye’de önümüzdeki dönemde karﬂ›laﬂ›labilecek f›rsatlara iliﬂkin detayl›
bir sunum yapt›.
Gordon konuﬂmas›nda, AB’ye
uyum çerçevesinde Türkiye’de yat›r›m f›rsatlar›, Türk halk›n›n yat›r›m

TKYD Baﬂkan› Gür Ça¤daﬂ, ayr› bir yat›r›m fonu yasas›n›n
ç›kar›lmas›n› önemli bir f›rsat olarak gördüklerini belirtti.
e¤ilimleri ve faizlerin düﬂme trendine girmesi durumunda yat›r›m fonlar›nda yükseliﬂ beklentisini de örneklerle aç›klad›.
Konferans›n di¤er konular› aras›nda Türkiye’de hisse senedi ve bono
piyasalar›nda yat›r›mlar ve bu yat›r›mlar›n iç ve d›ﬂ geliﬂmelere karﬂ›
ne kadar hassas oldu¤u tart›ﬂmalar› ile alternatif yat›r›m araçlar›n›n

Türkiye’deki konumu, finans kurumlar›nda kurumsal yönetimin önemi
yer ald›.
Serbest fonlar›n (hedge fonlar)
dünyan›n di¤er ülkelerine göre Türkiye’deki uygulama farkl›l›klar› ve
serbest fonlardaki SPK denetimi,
hem SPK yetkilileri taraf›ndan hem
de kat›l›mc› panelistler taraf›ndan
dile getirildi.

IIFA 2008 KANADA
ürkiye’nin de üyesi bulundu¤u Uluslararas› Yat›r›m Fonlar› Birli¤i (IIFA- International
Investment Funds Association) 22.Genel Kurulu 6-9 Ekim 2008 tarihlerinde Montreal’de yap›ld›. 29 ülkenin kat›ld›¤› konferansta, finans sektöründe denetim ve gözetime iliﬂkin yeni düzenlemelerin sektör temsilcileri
taraf›ndan desteklenmesi istendi.
Genel Kurul’un sonuç bildirgesinde;
“Uluslararas› Yat›r›m Fonlar› Birli¤i
üyeleri; uluslararas› düzenleyicilerin
ve kanun koruyucular›n›n, global fi-
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Yap› Kredi Portföy Yönetimi Genel
Müdürü ve TKYD Baﬂkan Yard›mc›s›
Didem Gordon ????????
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nans piyasalar›n› dengelemeye çal›ﬂmalar›ndaki azimli çabalar›n› kuvvetle
desteklemektedirler. Finans piyasalar›ndaki benzersiz durumlar, sa¤l›kl›
global ekonominin yerini ciddi risklere
b›rakmaktad›r ve tüm piyasa iﬂtirakçileri, global liderlerin bu süreci gözlemlemeleri ve bir an önce konuya
yönelmeleriyle ilgilenmektedirler. ‹nan›yoruz ki, bu ola¤and›ﬂ› çalkant› döneminin sonunda, hükümetler yeni ald›¤› tedbirlerle, piyasalardaki düzeni
onarmada ve güveni kazanmada çok
yol kat edeceklerdir,” denildi.

KONFERANS
AJANDASI

KONFERANS AJANDASI | 2008
Luxembourg, a global financial centre- Seminar
Tarih : 9 Eylül 2008
Yer : ‹stanbul, Swissôtel

Funds World Turkey 2008 - Terrapinn Middle East
Tarih : 15-16 Ekim 2008
Yer : ‹stanbul

Super Return Asia 2008
Tarih : 22-25 Eylül 2008
Yer : JW Marriott, Hong Kong

Hedge 2008 (IRC)
Tarih : 22-23 Ekim 2008
Yer : Londra

17th Annual Investment Funds Forum
Tarih : 23-24 Eylül 2008
Yer : Luxembourg
Sponsor: NICSA & ALFI

Fund Forum Middle East 2008
Tarih : 1-4 Aral›k 2008
Yer : Bahreyn

Efama Investment Management
Forum 2008
Tarih : 24-26 Eylül 2008
Yer : Cenevre, Grand Hotel Kempinski

The HongKong Investment Funds Association
Second Annual Conference
Tarih : 29 Eylül 2008
Yer : HongKong Marriott Hotel

IIFA 22th Annual Conference
Tarih : 6-9 Ekim 2008
Yer : Montreal, Kanada

Super Return Middle East
Tarih: 13-15 Ekim 2008
Yer : Jumeirah Emirates Towers, Dubai

Georgia Business & Investment Summit
Tarih : 16-17 Ekim 2008
Yer : Tiflis

Alternative Investments Europe Summit
Tarih : 5-7 Kas›m 2008
Yer : Montrö

GAIM International 2008
Tarih : 11 - 13 Kas›m 2008
Yer : InterContinental, Cenevre

8th Annual Super Investor - Institutional Investor and
Private Equity & Venture Capital fund manager relationships
Tarih : 18 – 21 Kas›m 2008
Yer : Westin Hotel, Paris

kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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Derleyen: Levent Gürses

De¤iﬂimi Anlamak ‹çin
Dünyan›n en büyük
yat›r›m yönetim ﬂirketi
PIMCO’nun Eﬂ Baﬂkan›
El-Erian’›n kitab›
küresel ekonomi ve
finans sisteminde
yaﬂanan de¤iﬂimi
anlamak ve yeni
f›rsatlarile riskleri
tan›mak için ideal…

When Markets Collide:
Investment Strategies for the Age
Global Economic Change
Mohamed A. El-Erian
McGraw-Hill, May›s 2008, 304 s.
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ED’in efsanevi baﬂkan› Alan
Greenspan’den bir cümle
ile baﬂlayay›m: “Bu kitap
modern yat›r›m dünyas›n›
anlamak isteyenler için bir temel
eserdir.” Dünyan›n en büyük yat›r›m
yönetim ﬂirketi PIMCO’nun eﬂ CEO’su olan Mohamed A. El-Erian, yeni kitab› “When Markets Collide: Investment Strategies for the Age
Global Economic Change” (Piyasalar Çarp›ﬂt›¤›nda: Küresel Ekonomik De¤iﬂim Ça¤› için Yat›r›m Stratejileri) günümüzün ekonomik ve finansal sistemlerinde yaﬂanmakta
olan köklü de¤iﬂiklikler için zamanlamas› tam yerinde bir uyar› olarak
tan›mlanabilir. Ayn› zamanda çok
önemli sinyalleri yanl›ﬂ yorumlayarak piyasalar›n kurban› olan yat›r›mc›lar için de harekete geçme ça¤r›s› denilebilir.

F

Dünya finans sistemi kelimenin tam
anlam›yla alt üst oluyor, Amerikan finans tarihiyle yaﬂ›t kurumlar dökülürken, trilyonlarca dolar buharlaﬂt›.
2001-2007 y›llar› aras›ndaki bolluk
ve yükseliﬂ dönemi sona erdi. Dünya ekonomisi bir dizi a¤›r sorunla
karﬂ› karﬂ›ya, küresel büyümenin h›z
kesmesi kaç›n›lmaz. Bundan etkilenmemek imkans›z olacak. Borç
veren rezerv zengini ülkeler de art›k
eskisi gibi refah art›ﬂ› sa¤layamayacak. Ayr›ca, bu dönemin hem piyasalara hem de reel ekonomiye ﬂimdiden tahmin edilemeyen s›rad›ﬂ› etkileri de olacak. Örne¤in birçok piyasa segmentinin ve oyuncusunun
davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtiren türev ürünlerde büyük de¤iﬂiklikler yaﬂanacak. Tüm bu de¤iﬂikliklere karﬂ›n,
sistemin altyap›s›n›n bugünün gerçeklerini ve yar›n›n gerçeklerini yans›tacak bir ﬂekilde bir üst sürüme
yükseltilmesi gerekiyor. ‹ﬂte El-Erian, küresel de¤iﬂimin temelini oluﬂturan güçleri inceleyerek, bizlere ﬂu
konularda ›ﬂ›k tutuyor:

• Yeni f›rsatlar ve riskler hakk›nda
düﬂünün
• Uygun bir ﬂekilde çeﬂitlendirilmiﬂ
ve uluslararas›laﬂt›r›lm›ﬂ bir portföy
oluﬂturun.
• Portföyünüzü sistemik riskin yeni
kaynaklar›na karﬂ› koruyun.
• Merkez bankalar›n›n ve dünya çap›ndaki finans politikalar›n›n etkisinin olumlu olaca¤›n› düﬂünün.
El-Erian’›n kitab› önümüzdeki y›llarda
piyasalar› ﬂekillendirecek, risk ve f›rsatlara iliﬂkin önemli ipuçlar› vermektedir. Finans dünyas›n›n günümüzde
en sayg›n isimlerinden biri olan ElErian, son olaylar› do¤ru bir ﬂekilde
aç›klayarak, bizlere piyasalar› yorumlayacak, küresel ekonomik de¤iﬂiklikten karl› ç›kacak ve riskleri tarayacak do¤ru araçlar› veriyor. El-Erian kitab›nda gelecekteki geliﬂmelere iliﬂkin tahminler de sunarak, okuyucunun yeni finansal dünyaya
odaklanmas›na yard›mc› olmaya çal›ﬂ›rken, al›nacak yeni risklerin çerçevesini de s›n›rlamay› hedefliyor.
Kitapta, ABD’nin ulusal borcunun
nas›l büyüdü¤ü, devlet varl›k fonlar›
gelece¤i, geliﬂmekte olan ülkelerin
geliﬂmiﬂ ülkelerin borcunu nas›l fonlad›¤› gibi konular yer al›yor. Ayr›caEl-Erian kitab›nda, Uluslararas› Para
Fonu’ndaki uzmanl›k alanlar›ndan
biri olan geliﬂmekte olan piyasalar
deneyiminden de yararlan›yor ve
günümüzde geliﬂmiﬂ ülkeler ile geliﬂmekte olanlar aras›nda yaﬂanan
faiz ve ticaret dengesizliklerinin kalk›nmakta olan ülke ekonomilerini ve
fon ak›ﬂ›n› nas›l etkiledi¤ini inceliyor.
The New York Times ve Wall Street
Journal’›n en çok satan kitaplar listesinde ilk s›rada yer alan When The
Markets Collide hakk›nda FED eski
Baﬂkan› Alan Greenspan, “Mohamed A. El-Erian, dünyadaki en yetenekli ve baﬂar›l› risk yöneticilerinden

biridir. Bu kitapta geliﬂmiﬂ risk analizine bir akademisyenin bak›ﬂ›yla, bir
portföy yöneticisinin reel dünya ekonomisini kavray›ﬂ›n› birleﬂtirmiﬂtir” dedi. Newsweek dergisinin editör-yazar›
Fareed Zakaria ise, El-Erian’›n finans
piyasalar›n›n baﬂar›l› bir kat›l›mc›s› olmas›n›n yan› s›ra, piyasalar›n parlak
bir analisti olmas›ndan dolay› eﬂi benzeri az bulunur bir kiﬂi oldu¤unu belirterek, önemli ve acilen okunmas› gereken bir kitap yazd›¤›n› dile getiriyor.
Financial Times gazetesinde yer alan
bir yorumda ise, piyasalar› anlama konusunda El-Erian’›n yaﬂanmakta olan
kredi krizine akademik ekonomist, politika oluﬂturan yetkili, yat›r›m bankac›s› ve fon yöneticisi perspektiflerinden
yorum yapmay› becerebilen nadir insanlardan biri oldu¤u ifade ediliyor.
Olas›l›k ve risk ana temas›n› iﬂleyen
Siyah Ku¤u adl› kitab›n yazar› Nassim
Nicholas Taleb de, “El-Erian yaﬂad›¤›m›z s›rad›ﬂ› olaylardaki riski kavrayabilen bir düﬂünür ve bir uygulamac›.
ﬁimdiye dek böyle bir kombinasyon
görmedim” diye yorumlad›.
PIMCO’nun kurucular›ndan ve El-Erian’›n çal›ﬂma arkadaﬂ› Bill Gross ise,
kitab›n küresel ekonomideki de¤iﬂimi
güçlü ancak bunun yan›nda kolay anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde anlatt›¤›n› söylüyor.
Gelelim yazara; Mohamed El-Erian,
dünyan›n en büyük yat›r›m yönetim
ﬂirketi eﬂ yönetim ve yat›r›m baﬂkan›
olmas›n›n yan›nda daha önceki görevleri itibar›yla güçlü bir özgeçmiﬂe
sahip. Daha önce Harvard Üniversitesi’nin 35 milyar dolar› bulan fonlar›n›
yöneten Harvard Management Company’nin CEO ve Baﬂkanl›¤›’n› yapan
El-Erian, bundan önce de 15 y›l bounca Uluslararas› Para Fonu’nda ekonomik politikalar, sermaye piyasalar› ve
çeﬂitli ekonomik konular üzerine çal›ﬂt›. El-Erian, Bloomberg, Forbes, Financial Times, The New York Times,
The Wall Street Journal gibi sayg›n
yay›n organlar›nda yaz›lar yaz›yor,
katk›da bulunuyor. 2004 y›l›nda Fortuna dergisinin seçti¤i sekiz kiﬂilik ‘Yat›r›m Fonu Rüya Tak›m›’nda El-Erian da
yer ald›.

Türev Dünyas›n›n
Bilinmeyenleri
inansal türevler konusunda uluslararas› bir otorite
olan Satyajit Das, bu kitapta türev dünyas›n›n içyüzünü tüm çarp›c›l›¤›yla anlat›yor. Warren Buffett’›n bir zamanlar
“finansal kitlesel imha silah›” olarak tan›mlad›¤› türev enstrümanlar, kazand›rd›¤› gibi inan›lmaz bir
h›zda kaybettiriyor. Yazar, Orange
County’nin hazine yetkilisinin tonlarca para kazanm›ﬂken, faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimle nas›l 1.5 milyar
dolar kaybetti¤ini de anlat›yor. Esprili bir dil kullanan yazar, türev
ürünlerin karmaﬂ›kl›¤›n› ﬂöyle anlatm›ﬂ:

F

“Günlük hayatta bir ürünün içeri¤i
kesinkes bilinir. Bir çift ayakkab›
için, ihtiyac›m›z varsa öyle çok zaman harcamay›z. Seçimleri anlay›ﬂla karﬂ›lar›z; Ba¤c›kl›, ba¤c›ks›z, kahverengi, siyah... Kuﬂkusuz
burada erkek ayakkab›lar›ndan
söz ediyoruz. Kad›n ayakkab›lar›
biraz türev ürünlere benzer. Türev
sat›ﬂ süreci belki biraz daha karmaﬂ›kt›r.”
Türev piyasalar›n çap›n› anlamak
için ﬂu rakamlar yeterli: Türev piyasalar›n›n halen de¤eri 485 trilyon dolar. Bu dünya gayrisafi milli
has›las›n›n tam sekiz kat› demek.
“Swap Financing” adl› baﬂka bir
kitab›n yazar› olan Satyajit Das, alt› y›ld›r Avusturalya’da TNT Group’un hazine bölümünü yönetiyor.
Daha önce de Commonwealth
Bank of Australia, Citicorp Investment Bank ve Merrill Lynch Capital Markets’te çal›ﬂt›.

Traders, Guns & Money:
Knowns and unknowns in the
dazzling world of derivatives
Satyajit Das
FT Press, May›s 2006, 352 s.
kurumsal yat›r›mc› ekim 2008
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The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money,
High Rollers and The Great Crash
Charles R. Morris

The Origin of Financial Crises:
Central Banks, Credit Bubbles and the
Efficient Market Fallacy
George Cooper

PublicAffairs, Mart 2008, 224 s.

Trilyon Dolarl›k
Buharlaﬂma
harles R. Morris’in yazd›¤› “The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers and the Great
Credit Crash” son zamanlarda finans piyasalar›nda yaﬂanan k›y›m›, bu noktaya nas›l gelindi¤ini ve
neler olabilece¤ini anlat›yor. Türev piyasalardaki trilyonlarca
dolarl›k enstrümanlar›n yat›r›m bankalar›n›n ve hedge fonlar›n›n yap›s›n› nas›l bozdu¤unu irdeleyen kitap, yaﬂanacak
çöküﬂün ard›ndan önceliklerin farkl› olaca¤›n› ve dünya ekonomisinde yeni manzaran›n neye benzeyece¤ini anlatmaya
çal›ﬂ›yor.

C

The Wall Street Journal’da kitap hakk›nda yer alan yaz›da,
piyasalarda ne oldu¤unu, neden bu kadar kötü bir biçimde
oldu¤unu ve iﬂlerin düzelmesinin de epey bir zaman alaca¤›n› harika bir biçimde anlatt›¤› ifade ediliyor. The Economist
dergisi ise, “Morris’in provakatif kitab› önümüzdeki aylarda
çok yüksek sesle tart›ﬂ›lmaya baﬂlayacak konular için iyi niyetli bir baﬂlang›ç giriﬂimi” ifadesini kullan›rken, The New York Times Book Review, “Morris, k›sa ancak parlak kitab›nda nas›l
bir kargaﬂan›n içine girdi¤imizi anlat›yor. Onun gibi pek az yazar finansal arenay› anlaﬂ›l›r k›l›yor” yorumunu yapt›.
Avukat ve eski bankac› olan Charles R. Morris, ﬂimdiye dek
10 kitap yazd›. Bunlar aras›nda “The Cost of Good Intentions” The New York Times taraf›ndan 1980 y›l›n›n en iyi 10 kitab› aras›nda yer al›rken, “The Tycoons”u da Barrons dergisi 2005 y›l›n›n en iyi kitab› seçti.
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Harriman House, Eylül 2008, 208 s.

Krizlerin Kayna¤›
he Origin of Financial Crises”,
günümüzde yaﬂanan ekonomik
krizlerin ard›nda yatan güçleri
etrafl›ca analiz ediyor. Yazar
George Cooper, finans piyasalar›n›n günümüzün
ekonomi ders kitaplar›nda tan›mlanan piyasa
kurallar›na niçin uymad›¤›n›, bunun yerine niteli¤i
gere¤i istikrars›z ve ›srarl› bir biçimde krize e¤ilimli olmas›n›n nedenlerini inceliyor.

“T

Cooper, 20. yüzy›l›n en çok satan ekonomi ders
kitab› Paul Samuelson’un “‹ktisat”›ndan s›k s›k
al›nt›lar yap›yor. Örne¤in “arz talep kanunlar›n›”
inceliyor. , Ancak Cooper, tüketim mallar›na de¤il
daha karmaﬂ›k bir yap› olan sermayeye odakland›¤›n› vurgulayarak günümüzün sorunlar›n› bir
kaç y›l önce FED’in aﬂ›r› düﬂük faizli para politikas›n›n yaratt›¤› ani parasal büyümeye ba¤l›yor.
Financial Times yazar› Samuel Brittan, “k›sa ve iyi
yaz›lm›ﬂ bir kitap” diye tan›mlad›¤› “The Origin of
Financial Crises”›n lise düzeyinde ekonomik teori
kullanarak, gizemli finans konular›n› irdeledi¤ini
vurgulad›. Brittan, gazetede kitap hakk›nda yer
alan makalesinde, “Cooper’›n ana fikri ﬂu;
yat›r›mc›lar›n balon yaratmas› için irrasyonel
olmalar› gerekmiyor” ifadesini kulland›.

YATIRIMCI
K‹TAPLI⁄I

Küresel Finans›n Elitleri
he World Is
Curved: Hidden Dangers
to the Global
Economy”, okuyuculara merkez bankac›lar›n›n, maliye bakanlar›n›n ve hatta baﬂbakanlar›n özel bürolar›nda tur att›r›rken, günümüzün küresel finans mekanizmas›n›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› ortaya koyuyor. Kitab›n
yazar› David Smick, ‘arka planda’ kalmay› tercih etse de, uzmanlar onun dünyan›n en nitelikli finansal stratejistlerinden
biri oldu¤unu vurguluyor. Yaklaﬂ›k 20 y›ld›r George Soros’tan
Michael Steinhardt’a kadar
Wall Street ünlülerine ve yat›r›mc›lar›na dan›ﬂmanl›k yapan
Smick, Alan Greenspan ve
Ben Bernanke gibi merkez
bankac›larla da görüﬂmeler yap›yor.

“T

ABD’nin eski Maliye Bakanlar›ndan Prof. Dr. Lawrance
Summers, Smick’in uluslararas› finans›n politikalardan ziyade siyaset ve ihtiraslara ba¤l›
oldu¤unu anlad›¤›n› ve bunu
dünyada pek az insan›n anlad›¤›n› belirterek, “Smick’in bulundu¤umuz ve gitmekte oldu¤umuz yer ile ilgili alg›lar› çok
yak›n bir ilgiyi gerektiriyor” dedi. Avrupa Merkez Bankas›
Baﬂkan› Jean-Claude Trichet
ise, atk› sa¤lay›c› ve entellektüel anlamda zihin aç›c› bir kitap.
Günümüzün küresel finans›nda
yükseliﬂ ve çöküﬂlerin ard›nda
yatan bir faktörü iyice ﬂeffaflaﬂt›r›yor” diye konuﬂtu.

David Smick, herkesin akl›ndaki iki soruya yan›t aramaya çal›ﬂ›yor: Bu kadar dalgal› bir
ekonomide iﬂler gerçekten ne
kadar kötüye gidebilir? Ve bu
durumda biz ne yapabiliriz?
Smick’in irdeledi¤i konular
ﬂunlar:
• Çin niçin herkesin cebi için
güçlü bir tehdit?
• Japon ev kad›nlar› ülkenin tasarruflar›n›n kontrolünü nas›l
ele geçirdi?
• H›rsl› bankac›lar nas›l herkesin emeklili¤ini riske att›?
• Merkez bankalar› gelecek
kriz vurdu¤unda niçin bizleri
kurtaramayabilir?
• Ulusal Servet Fonlar› küresel
finans gücünde nas›l bir tektonik de¤iﬂimi ifade ediyor?
• Dünyam›z›n niçin umutsuzca
günümüzün tehlikeli para okyanusuna rehberlik etmek için
“büyük düﬂünceye” ihtiyac›
var?

The World Is Curved:
Hidden Dangers to the Global
Economy
David M. Smick
Portfolio Hardcover, Eylül 2008, 272 s.
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KYD ENDEKSLER‹
KYD Fon Endeksleri
ENDEKSLER

TAR‹H

DE⁄ER

GÜNLÜK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

HAFTALIK
DE⁄ER (%)

AYLIK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

YILBAﬁI
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

A Tipi

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

531.77
441.1
437.71
417.12

0.39
3.17
0.5
0.55

2.45
3.86
0.72
0.33

2.81
10.21
2.38
-4.7

19.93
-17.05
-17.69
-21.56

B Tipi

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

904.57
965.46
975.36
985.44

0.09
0.04
0.03
0.1

0.22
0.26
0.23
0.23

0.99
1.11
1.07
1.03

12.08
6.73
7.83
8.94

KYD YTL Bono Endeksleri
ENDEKSLER

TAR‹H

DE⁄ER

GÜNLÜK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

HAFTALIK
DE⁄ER (%)

AYLIK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

YILBAﬁI
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

30 GÜN

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

413.21
452.83
458.84
465.66

0.12
0.05
0.04
0.14

0.28
0.33
0.31
0.34

1.27
1.43
1.38
1.49

17.43
9.59
11.04
12.69

91 GÜN

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

535.15
586.69
594.26
602.94
657.91
720.69
730.32
740.91

0.13
0.12
0.03
0.15
0.13
0.18
0.07
0.15

0.27
0.44
0.29
0.33
0.26
0.56
0.31
0.33

1.28
1.53
1.41
1.46
1.46
1.97
1.52
1.45

18.59
9.63
11.05
12.67
20.6
9.54
11.01
12.62

365 GÜN

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

611.07
663.83
674.88
683.1

0.05
0.58
0.12
0.15

0.14
1.13
0.28
0.2

1.48
3.69
2.25
1.22

23.36
8.63
10.44
11.79

547 GÜN

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

134.4
144.23
146.38
147.67

0.12
0.98
0.19
0.06

0.22
1.87
0.19
-0.17

1.43
5.55
2.49
0.88

24.48
7.31
8.91
9.87

TÜM

29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

575.72
621.8
630.87
637.41

0.1
0.81
0.18
0.12

0.25
1.37
0.23
0.08

1.39
4.37
2.28
1.04

22.75
8
9.58
10.72

182 GÜN

KYD FX DIBS Bono Endeksleri
ENDEKSLER
USD

USD - YTL

EUR

EUR - YTL

TAR‹H
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

DE⁄ER
123.88
127.85
128.38
128.66
87.12
89.88
91.68
96.35
112.69
114.69
114.9
111.18
96.32
104.37
100.36
101.63

GÜNLÜK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

HAFTALIK
DE⁄ER (%)

-0.85
0.01
0.01
0.03
-1.31
-2.42
-0.6
0.03
-2.11
0.01
0.01
-3.4
-2.35
-2.29
-0.78
-3.4

0.13
0
0.13
0.06
-1.63
-3.46
-0.32
-0.25
-2.08
0.04
0.04
-3.37
-1.64
-3.74
-1.06
-2.78

GÜNLÜK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

HAFTALIK
DE⁄ER (%)

AYLIK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
0.31
0.35
0.42
0.22
-0.95
-5.57
-0.47
5.09
-1.96
0.19
0.19
-3.24
-3.25
-6.64
-6.05
1.27

YILBAﬁI
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
4.82
3.2
3.63
3.86
-14.22
3.17
5.23
10.59
-1.61
1.77
1.96
-1.34
-7.85
8.36
4.19
5.51

KYD EUROBOND Endeksleri
ENDEKSLER
USD

USD - YTL

EUR

Kaynak: www.tkyd.org.tr

EUR - YTL
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TAR‹H
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

DE⁄ER
181.1
181.94
184.65
178.7
127.99
128.37
132.33
134.26
147.42
147.4
151.9
147.73
146.33
154.84
153.08
154.6

0.02
1.01
0.31
-0.92
-0.44
-1.45
-0.29
-0.92
0.02
0.71
0.06
-0.75
-0.22
-1.62
-0.74
-0.75

0.15
1.94
0.85
-1.47
-1.6
-1.58
0.41
-1.76
-0.04
1.69
0.92
-1.31
0.42
-2.2
-0.21
-1.4

AYLIK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
0.54
6.32
2.51
-3.22
-0.51
0.05
1.59
1.46
0.42
3.46
3.79
-2.75
-0.95
-3.7
-2.74
0.99

YILBAﬁI
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
8.81
0.46
1.96
-1.33
-10.33
0.3
3.39
4.9
3.15
-0.01
3.04
0.21
-4.99
5.82
4.61
5.65

KYD O/N REPO Endeksleri
ENDEKSLER
NET

BRÜT
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TAR‹H
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08
29 Aral›k 2006 - 31 Aral›k 2007
31-Tem-08
29-A¤u-08
29-Eyl-08

DE⁄ER
233.46
253.63
256.56
259.71
290.96
318.44
322.96
327.8

GÜNLÜK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)

HAFTALIK
DE⁄ER (%)

0.11
0.04
0.04
0.12
0.13
0.05
0.05
0.14

0.27
0.28
0.28
0.27
0.3
0.34
0.34
0.34

AYLIK
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
1.18
1.2
1.2
1.23
1.35
1.38
1.47
1.5

YILBAﬁI
DE⁄‹ﬁ‹M (%)
15.66
8.64
9.89
11.24
19.18
9.44
11
12.66

SEKTÖR VER‹LER‹

Sektör verileri, Fon Market taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.

Yat›r›m Fonlar›nda Üçünçü Çeyrek
Genel De¤iﬂim
‹MKB 100 Endeksi y›l›n ikinci çeyre¤inde nette %4,05, reel olarak
da %3,24 oran›nda de¤er kaybetmiﬂtir. FM A Tipi Endeksi, nette
%3,88, reel olarak %3,07 oran›nda, FM B Tipi Endeksi, nette
%3,31, reel olarak ise %2,51 oran›nda de¤er kazanm›ﬂt›r. Sonuç
olarak yat›r›m fonlar›; ba¤l› bulunduklar› endeksteki enstrümanlar›n
performanslar›ndan direkt olarak etkilenmiﬂ ve ayn› yönde hareket
etmiﬂlerdir. Bir önceki çeyrekte oldu¤u gibi göreceli performanslar› yat›r›mc›lara avantaj sa¤lam›ﬂt›r.

1 Temmuz

1 Ekim

De¤iﬂim

Reel Art›ﬂ

FM A Tipi

948,32

985,08

3,88%

3,07%

‹MKB 100

33208,24

34553

4,05%

3,24%

FM B Tipi

1374,16

1419,71

3,31%

2,51%

Fonlardaki Büyüme
Ayn› Dönemde A tipi fonlar›n
portföy de¤erinin de¤iﬂmedi¤i,
B tipi fonlar›n %1 azald›¤›n› görebiliyoruz. Di¤er taraftan fonlardaki yat›r›mc› say›s›nda ise portföy de¤erleri gibi de¤iﬂti¤ini; A
tipi fonlarda yat›r›mc› say›s›
%0,11 azald›¤›, B tipi fonlarda %
4’lük bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. Dikkati çeken fon türü %11,3’
luk düﬂüﬂle A Tipi De¤iﬂken, %
1,62 art›ﬂla A Tipi Karma fonlard›r. B tipi fonlarda % 4,98’lik
oranla De¤iﬂken Fonlar› popülerli¤ini artt›rm›ﬂ ve ayr›ca k›ymetli maden fonlar› %4,31’lik düﬂüﬂle bir önceki dönemki gibi
cazibesini az da olsa kaybetmiﬂtir. K›ymetli Maden fonlar bir önceki çeyrekte %12 gibi bir art›ﬂ
yaﬂam›ﬂt›. Bu dönemde ba¤l› olduklar› enstrümanlardaki geliﬂmeleri yat›r›mc›lar›n yak›ndan takip etti¤ini belirgin olarak görebilmekteyiz. Genel olarak pazar
paylar›nda de¤iﬂim yaﬂanmad›¤›n› söylemek mümkünken B tipi
Tahvil Bono ve De¤iﬂken fonlar›n pazar paylar›n›n ufak da olsa
azald›¤›n› bu ç›k›ﬂ›n likit fonlara
kayd›¤›n› gözlemleyebiliriz.
Ayr›ca fon türleri ve tiplerinin genel itibariyle ba¤l› olduklar› A Tipi ve B Tipi fon endekslerindeki
de¤iﬂimden ar›nd›¤›m›z Fon Endekslerine Göre De¤iﬂim sütununda ise A tipi fonlar›n % 4,36,
B Tipi fonlar›n ise %2,39 oran›nda küçüldü¤ünü ve tüm piyasan›nda toplamda % 6,75 oran›nda darald›¤› gözlemlenmektedir.

Fon Tipi

Fon Türü

‹lk Toplam
De¤eri*

Son
Toplam
De¤eri*

Toplam
De¤eri%
De¤iﬂim

‹lk KBSS*

Son KBSS*

KBSS%
De¤iﬂim

Fon Endekslerine göre
De¤iﬂim

‹lk Pazar
Pay›

Son Pazar
Pay›

A Tipi

De¤iﬂken Fon

141,10

135,45

-4

16.424

14.567

-11,3

-7,88%

0,57

0,54

A Tipi

Endeks Fon

164,41

154,69

-6

11.613

11.537

-0,65

-9,79%

0,67

0,62

A Tipi

Fon Sepeti

2,72

2,82

4

14

11

-21,42

-0,22%

0,01

0,01

A Tipi

Hisse Fon

62,39

63,86

2

10.240

9.931

-3,01

-1,53%

0,25

0,25

A Tipi

‹ﬂtirak Fon

18,31

24,19

32

3.138

3.026

-3,56

28,26%

0,07

0,09

A Tipi

Karma Fon

175,94

181,06

3

134.969

137.168

1,62

-0,98%

0,71

0,73

A Tipi

Sektör Fonu

3,19

3,20

0

430

419

-2,55

-3,79%

0,01

0,01

A Tipi

Yab. Menk. K›ym. Fon

A Tipi Toplam›

0,91

0,95

4

463

445

-3,88

0,14%

0

0

568,98

566,22

0

177.291

177.104

-0,11

-4,36%

2,32

2,29

B Tipi

De¤iﬂken Fon

1.336

1.309

-2

142.631

149.741

4.98

-5,29%

5,44

5,29

B Tipi

Endeks Fon

137

141

3

1

1

0

-0,46%

0,56

0,57

B Tipi

Fon Sepeti

11

8

-21

117

101

-13,67

-24,09%

0,44

0,03

B Tipi

Karma Fon

1

1

-11

459

438

-4,57

-13,87%

0

0

B Tipi

K›ym. Maden Fonlar›

63

56

-11

9.176

8.780

-4,31

-14,63%

0,25

0,22

B Tipi

Likit Fon

20.750

20.995

1

2.797.902

2.915.086

4,18

-2,13%

84,64

84,88

B Tipi

Özel Fon

3

3

-6

7

6

-14.28

-9,74%

0,01

0,01

B Tipi

Tahvil ve Bono Fonu

1.633

1.645

1

110.602

113.460

2,58

-2,61%

6,66

6,65

B Tipi

Yab. Menk. K›ym. Fon

10

8

-26

4.122

3.974

-3,59

-29,32%

0,04

0,03

B Tipi Toplam›

23.945

24.166

1

3.065.017

3.191.587

4,13

-2.39%

97.68

97.71

Tüm Piyasa

24.514

24.733

1

3.242.308

3.368.691

3,90

-6.759%

* Milyon YTL (Karﬂ›laﬂt›rmalar 1 Temmuz, 3 Ekim datalar› ile)
* KBSS (Kat›lma Belgesi Sahibi Say›s› k›saca yat›r›mc› hesap say›s›)

Portföylerin Varl›k Da¤›l›mlar›

2

008 Temmuz baﬂ›ndan
itibaren tüm fonlar›n varl›k
da¤›l›mlar› grafi¤ini yanda
görebilirsiniz.
Dönem
dönem ufak de¤iﬂiklikler olsa da
Repo %62, Kamu Borçlanma
%32 seviyelerinde seyretmektedir. 3 Ekim 2008 tarihinde bu
oranlar Kamu Borçlanma %32,
Ters Repo %62, Hisse %1, BPP
%4, YMK %0.04 , Di¤er %
0.38’dir.er % 0.47’dir.
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Fonlardaki Büyüme ve Enflasyon
Fon Tipleri

Fon Endeksleri ve Enflasyon

01.10.2007

03.10.2008

De¤iﬂim

Reel art›ﬂ
Tüfe’ye

Reel art›ﬂ
Fon Endekslerine Göre

736

566

-23,02%

-30,73%

-4,30%

A Tipi
B Tipi

23.727

24.166

1,85%

-8,34%

Toplam

24.462

24.733

1,11%

-9,02%

Endeksler

-9,50%

01.10.2007

03.10.2008

De¤iﬂim

Reel art›ﬂ
Tüfe’ye Göre

-27,61%

A Tipi

1.224,55

985,08

-19,56%

B Tipi

1.261,48

1.419,71

12,54%

1,28%

‹MKB

54.198,04

34.553,00

-36,25%

-42,63%

F

on endeksleri ile enflasyonu karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z yukar›daki tabloda A tipi endeksin hem negatif de¤iﬂime hem de
enflasyona yenildi¤ine; B tipinin ise daha baﬂar›l› bir performans sa¤layarak nette pozitif olarak kazand›rd›¤›n› görebiliyoruz. Dikkati çeken di¤er bir unsur ise; A tipi ve B tipi fonlar›n karﬂ›laﬂt›r›labilecek endekslerinin performans›n› geçtiklerini net olarak görülmektedir. K›saca özetlemek gerekirse
yat›r›m fonlar› enflasyon ve iﬂlem yapt›klar› piyasalar›n getirilerinden göreceli olarak daha iyi bir getiri sa¤lam›ﬂlard›r.

P

ortföy de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmak için üstteki tabloda da görebilece¤iniz gibi bir y›ll›k de¤iﬂimlerini enflasyondan ar›nd›rd›ktan sonra bulunduklar› endeksteki de¤iﬂimlerinden
de ar›nd›r›yoruz. Bir y›ll›k sürede Fon piyasas›n›n; A tipi ve B tipi
fonlar›n küçüldü¤ü görülmekle birlikte toplamda %1’lik bir art›ﬂ
yaﬂad›¤›n› ama art›ﬂ enflasyon da etkisi ile birlikte yat›r›m fonu
piyasas› % 9 oranda küçülmüﬂtür.

Tip ve Tür Bazında Büyüklükler ve De¤iﬂimler
Fon Tipi

‹lk
Toplam
De¤eri*

Fon Türü

Ayn›
Tipteki
Fonlar
‹çindeki
Pay›

Ayn›
Tüm
Tipteki
Tüm
Piyasa
Fonlar Piyasa Toplam
‹çindeki Son Toplam ‹çindeki ‹çindeki De¤eri
Pay›
De¤eri*
Pay›
Pay› De¤iﬂimi

‹lk KBSS

Ayn›
Tipteki
Tüm
Fonlar Piyasa
‹çindeki ‹çindeki
Pay›
Pay›
Son KBSS

Ayn›
Tipteki Tüm
Fonlar Piyasa
‹çindeki ‹çindeki KBSS%
‹lk
Son Doluluk%
Pay›
Pay› De¤iﬂimi Doluluk* Doluluk De¤iﬂimi

A Tipi

De¤iﬂken Fon

141

25%

1%

135

24%

1%

-4%

16.424

9%

1%

14.567

8%

0%

-11%

7%

7%

-2%

A Tipi

Endeks Fon

164

29%

1%

155

27%

1%

-6%

11.613

7%

0%

11.537

7%

0%

-1%

10%

11%

12%

A Tipi

Fon Sepeti

3

0%

0%

3

1%

0%

4%

14

0%

0%

11

0%

0%

-21%

7%

7%

0%

A Tipi

Hisse Fon

62

11%

0%

64

11%

0%

2%

10.240

6%

0%

9.931

6%

0%

-3%

11%

11%

-1%

A Tipi

‹ﬂtirak Fon

18

3%

0%

24

4%

0%

32%

3.138

2%

0%

3.026

2%

0%

-4%

8%

8%

-1%

A Tipi

Karma Fon

176

31%

1%

181

32%

1%

3%

134.969

76%

4%

137.168

78%

4%

2%

27%

27%

0%

A Tipi

Sektör Fonu

3

1%

0%

3

1%

0%

0%

430

0%

0%

419

0%

0%

-3%

12%

12%

-5%

A Tipi

Yab Menk.K›ym.

1

0%

0%

0%

0%

1%

Tüm A Tipleri

569

5%

1.309

5%

0%

4%

463

2%

0%

177.291

5%

-2%

142.631

445
177.104

4%

149.741

0%

-4%

7%

7%

5%

0%

11%

11%

4%

5%

4%

5%

10%

9%

-7%
-15%

B Tipi

Endeks Fon

137

1%

1%

141

1%

1%

3%

1

0%

0%

1

0%

0%

0%

0%

0%

B Tipi

Fon Sepeti

11

0%

0%

8

0%

0%

-21%

117

0%

0%

101

0%

0%

-14%

2%

2%

-18%

B Tipi

Karma Fon

1

0%

0%

1

0%

0%

-11%

459

0%

0%

438

0%

0%

-5%

15%

13%

-11%

B Tipi

K›ymetli Maden

-11%

9.176

0%

0%

8.780

0%

0%

-4%

19%

18%

-7%

B Tipi

Likit Fon

1% 2.797.902

91%

86%

2.915.086

91%

87%

4%

29%

10%

-64%

B Tipi

Özel Fon

-8%

B Tipi

Tahvil ve Bono

B Tipi

Yab. Menk.K›ym.

63

0%

0%

56

0%

0%

20.750

87%

85%

20.995

87%

85%

5%

0%
5%

De¤iﬂken Fon

Tüm Piyasa

6%

1
566

B Tipi

Tüm B Tipleri

1.336

0%
2%

3

0%

0%

3

0%

0%

-6%

7

0%

0%

6

0%

0%

-14%

14%

13%

1.633

7%

7%

1.645

7%

7%

1%

110.602

4%

3%

113.460

4%

3%

3%

11%

12%

4%

10

0%

0%

8

0%

0%

-26%

4.122

0%

0%

3.974

0%

0%

-4%

10%

8%

-22%

98%

24.166

95%

3.191.587

95% 4,13%

17%

10%

-40%

3.368.691

4%

16%

10%

-37%

23.945
24.513,59

24.733

98%

1% 3.065.017
1%

3.242.908

* Milyon YTL (Karﬂ›laﬂt›rmalar 1 Temmuz 3 Ekim datalar› ile)
* KBSS Kat›lma Belgesi Sahibi Say›s›, k›saca yat›r›mc› hesap say›s›
Doluluk Oran›: Dolaﬂ›mdaki Pay Say›s› / Fon Sermayesi

2

008 y›l›n›n üçünçü üç ay›nda fonlar›n tür baz›nda
da¤›l›mlar›n› gösterdi¤imiz üstteki tabloda portföy de¤erleri
%1 artarken yat›r›mc› say›lar› %4 artm›ﬂt›r. A tipi fonlar ve B
tipi fonlar›n Pazar paylar› oranlar›nda de¤iﬂim olmam›ﬂt›r. Ayn›
ﬂekilde B tipi fonlar›n yat›r›mc› say›lar›n›n ise % 4,13 oran›nda
artt›¤› görebiliyoruz. Ek olarak tüm piyasadaki fona sahip olan
yat›r›mc› say›s›n›n % 4 civar›nda artt›¤›n› gözlemleyebiliyoruz.
Belirgin olarak yat›r›mc› say›lar›nda; A tipi karma fonlardaki %2,
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art›ﬂ haricinde A Tipi fonlar›nyat›r›mc› say›s› azalmas›, B tiplerinde; Tahvil ve Bono, De¤iﬂken ve Likit fonlar› yat›r›mc›lar›n
daha fazla tercih etti¤ini görebiliyoruz. Sonuç olarak; Yat›r›m fonlar›n›n genel profilinde de¤iﬂiklik olmad›¤›n› sadece önceki
dönemin popüler yat›r›m araçlar› olan k›ymetli maden
fonlar›ndan ufak bir ç›k›ﬂ yaﬂand›¤›n› ve yükselen faizlerden faydalanmak için bu tür fonlara ufak giriﬂler yaﬂanm›ﬂt›r ﬂeklinde
özetleyebiliriz.

Fon Endeksleri ve De¤iﬂimler

2

008 Ekim baﬂ› itibariyle Fon Endeksleri ile
enflasyonu karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z yandaki tabloda; B Tipi Fonlara yat›r›m yapan yat›r›mc›lar›n enflasyon karﬂ›s›nda avantaj sa¤lad›¤›n›,
bunda ise Likit fon ve Tahvil bono fonlar›n›n katk›s›n›n büyük oldu¤unu görebiliyoruz. Di¤er göze çarpan nokta ise B Tipi Tahvil Bono fonu ve
Likit fonlar› olan yat›r›mc›lar›n enflasyona karﬂ›
korundu¤u gibi net olarak %11’in üzerinde reel
getiri elde ettikleridir.
Not: De¤iﬂken Fon Endeksi A ve B tipi fonlardan oluﬂmaktad›r. Fon endeksleri içindeki maksimum fon say›s› sabit olmakla birlikte dönemsel olarak azalabilmektedir, yat›r›mc›
say›s› ve fon büyüklüklerinin birleﬂtirilmiﬂ s›ralamas› ile hesaplanmakta, düzeltmeleri ve endekse dahil olan ve ç›kan
ayr›m› yap›lmaktad›r. Tablodaki Fonmarket endeksleri ile ilgili tüm bilgileri ve nas›l hesapland›¤›n› ayr›nt›l› olarak
www.fonmarket.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Fon Say›s›

01.10.2007
De¤eri

03.10.2008
De¤eri

%De¤iﬂim

Rel art›ﬂ
Tüfe’ye göre

A Tipi Fonlar Endeksi

50

1.224,55

985,08

-19,56

-17,70

B Tipi Fonlar Endeksi

50

1.261,48

1.419,71

12,54

11,19

Likit Fon Endeksi

15

1.254,96

1.410,74

12,41

11,07

Endeks Fon Endeksi

10

474,85

324,34

-31,70

-28,62

Hisse Fon Endeksi

10

964,30

736,19

-23,66

-21,39

Karma Fon Endeksi

15

1.393,22

1.299,95

-6,99

-6,12

‹ﬂtirak Fon Endeksi

2

1.341,82

884,64

-34,07

-30,76

Sektör Fonu Endeksi

2

1.267,24

807,90

-36,25

-32,72

Endeks

Yabanc› Men. K. Fon Endeksi

4

292,37

293,71

0,46

-0,31

De¤iﬂken Fon Endeksi

25

1.269,92

1.422,44

12,01

10,71

Tahvil ve Bono Fonu Endeksi

15

1.305,21

1.487,75

13,99

12,49

Özel Fon Endeksi

1

1.133,63

951,02

-16,11

-14,60

FM 30 Endeksi

30

1.158,49

1.296,58

11,92

10,63

FM 50 Endeksi

50

1.138,24

1.273,10

11,85

10,56
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Emeklilik Fonlar›nda Üçüncü Çeyrek
De¤er Art›ﬂlar›
‹lk Toplam
De¤eri*

Fon Türü

Büyüme Amaçl› Fonlar

402

Di¤er Fonlar
Gelir Amaçl› Fonlar

Son
Toplam
De¤eri*

Toplam
De¤eri%
De¤iﬂim

‹lk KBSS*

Son KBSS*

KBSS%
De¤iﬂim

14%

581.437

594.197

2%

458

De¤er
Art›ﬂ›

12%

‹lk Pazar
Pay›

7,79

Son Pazar
Pay›

7,89

859

934

9%

894.558

898.829

0%

8%

16,66

16,11

3.152

3.487

11%

2.137.402

2.184.403

2%

8%

61,13

60,16

‹htisaslaﬂm›ﬂ Fonlar

16

19

16%

13.673

13.338

-2%

18%

0,31

0,32

Para Piyasas› Fonlar›

727

898

23%

1.157.140

1.238.465

7%

16%

14,09

15,48

5.156

5.795

12%

4.784.210

4.929.232

3%

9%

Tüm Piyasa

* Milyon YTL (Karﬂ›laﬂt›rmalar 1 Temmuz 3 Ekim datalar› ile)
* KBSS Kat›lma Belgesi Sahibi Say›s› k›saca yat›r›mc› hesap say›s›. Kaç bireyin emeklilik plan› oldu¤unu göstermez

E

meklilik fonlar›n›n 2008 y›l› ikinci üç ayl›k süresinde
portföy de¤erlerinin % 7 art›s›n›n yan› s›ra yat›r›mc›
say›lar›n›n da % 4 oranda artt›¤›n› görebiliyoruz. De¤er art›ﬂ›n› hesaplad›¤›m›zda ise; yönetilen büyüklükteki art›ﬂ›n sisteme kat›lan yeni yat›r›mc›lar sayesinde gerçekleﬂti¤ini söyleyebiliriz. Sonuçta emeklilik fon pazar›n›n büyümesi %3 civar›nda gerçekleﬂmistir. Di¤er bir konu ise bu dö-

nemde yat›r›mc›lar›n tercihlerinin de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤i; Büyüme amaçl› fonlar ve ihtisaslaﬂm›s fonlar ufak düﬂüﬂle pazardaki paylar›n› korumuﬂlard›r. Asl›nda pazarda plan sahiplerinin fon bileﬂenlerinde de¤iﬂiklik yapt›klar›n› söylemek
oldukça zor olmakla birlikte Para piyasas› fonlar›n› tercih
eden yat›r›mc›lar bu dönemde toplam içindeki paylar›n› artt›rm›ﬂ görünmekteler.

Fonlarda Büyüme ve Enflasyon
Fon Türleri
Büyüme Amaçl› Fonlar
Di¤er Fonlar
Gelir Amaçl› Fonlar
‹htisaslaﬂm›ﬂ Fonlar
Para Piyasas› Fonlar›
Toplam

01.10.2007
399

03.10.2008

Reel art›ﬂ
De¤iﬂim Tüfeye göre

458

15%

3%
12%

753

934

24%

2.461

3.487

42%

28%

21

19

-11%

-20%

475

898

89%

70%

4.109

5.765

41%

27%

Portföylerin Varl›k Da¤›l›mlar›

2

008’in ikinci üç ayl›k dönemindeki tüm fonlar›n
varl›k da¤›l›mlar› grafi¤ini yanda görebilirsiniz.
Dönem dönem ufak de¤iﬂiklikler olsa da Kamu
Borçlanma %68, Repo %16, Hisse %9 seviyelerinde
seyretmektedir. 1 Temmuz 2008 tarihinde bu oranlar
Kamu Borçlanma %67, Ters Repo %18, Hisse % 8.82,
BPP %0.21, YMK %0.52, Di¤er % 6.’d›r.

68
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P

ortföy de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmak için yandaki tabloda da
görebilece¤iniz gibi bir y›ll›k de¤iﬂimleri enflasyondan
ar›nd›r›yoruz.
Bir y›ll›k sürede fon piyasas›n›n; ihtisaslaﬂm›ﬂ fonlar›n negatif
getirisine ra¤men tüm piyasan›n %42’lik art›s›ndan enflasyonu
düﬂünce yinede net olarak %28 büyüdü¤ünü söyleyebiliriz.
Büyümenin yeni kat›l›mc›lar sayesinde artt›¤›n› yukar›daki tabloda özetlemekle birlikte ihtisaslaﬂm›ﬂ fonlar haricindeki fon türlerinin mutlak olarak enflasyon karﬂ›s›nda da yenilmedi¤ini
görebiliyoruz.

