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İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu’nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma ve tartışmalarının Y. Temel ENDEROĞLU
tarafından derlemesidir.
Her hakkı İktisadî Araştırmalar Vakfı’na ait olup, adı geçen Vakıf’tan yazılı izin alınmadıkça, aynen veya kısmen iktibas edilemez. Kitap, Vakıf merkezinden temin edilebilir.
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SEMİNERİN TAKDİMİ
Genelde iktisadî konuları ve özellikle Türkiye’nin Ekonomik konu ve sorunlarını gündeme getirmek, bunlara karşı alınabilecek tedbirleri araştırmak
amacı ile 1962 yılında kurulmuş olan İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), çalışmalarını daha çok seminerler şeklinde yürütmektedir.
İ.A.V. bugüne kadar Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum olmak üzere
beşi yurt dışında, dördü de K.K.T.C.’de, 175 seminer düzenlemiştir.

Vadeli İşlemler Borsası ile müştereken ve İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin destekleri ile gerçekleştirdiğimiz bu seminer ile 176 sayısına ulaşılmış olacaktır.

Vadeli İşlemlerin ülkemizde bugüne kadar yaygın bir uygulaması olmamıştır. Yeni bir dönem başlamaktadır. Borsası da yeni kurulmaktadır.
Bu seminer Vadeli İşlemlerin kapsamını, uygulamalarının ekonomik ve
hukukî niteliğini açıklığa kavuşturmak amacına yöneliktir.

Seminerde, konuşmacı, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panel üyesi
olarak görev almayı kabul etmiş olan değerli kişilere, seminere katkılarından dolayı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ve Genel Müdürü Sayın İlhami KOÇ’a, seminere salon tahsis etmiş olan İzmir Ekonomi Üniversitesine
teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bir açış konuşması yapmayı kabul etmiş bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sayın Adem ŞAHİN’e de teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIŞ OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN’in Konuşması
- V.İ.B. Y.K. Başkanı Tuğrul YEMİŞÇİ’nin Konuşması

- San. ve Tic. Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Adem ŞAHİN’in
Konuşması
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İAV. BAŞKANI
PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN'İN AÇIŞ KONUŞMASI
Sayın Müsteşar,
Sayın Rektör,
Saygıdeğer Başkanlar,
Değerli Davetliler,
Seçkin Medyacılar

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. İzmir ekonomisine yeni bir ivme kazandırması beklenen “Vadeli İşlemler Borsası” konusunu ele almak, çeşitli yönleri ile incelemek ve önemini belirtmek amacını güden seminerimize hoşgeldiniz, varlığınızla değer kattınız. Teşekkür ederim.

Konuşmama İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın seminer çalışmalarına, İzmir'de gerçekleştirdiği seminerlere ve bugünkü seminerin konusuna kısaca
değinmekle başlamak istiyorum.

Genel ekonomik konular yanında, özellikle Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele almak, incelemek ve çözümünü sağlayabilecek politika, strateji ve
tedbirleri belirlemek amacı ile 1962 yılında kurulmuş olan İktisadî Araştırmalar Vakfı, çalışmalarını, esas itibariyle, tertip ettiği seminerler çerçevesinde yürütmüştür.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, şimdiye kadar (bugünkü dahil) 176 seminer
gerçekleştirmiştir. Seminerlerin hepsi, açış konuşmaları, başkan sunuşları,
tebliğler ve panel tartışmalarını tam metin halinde içeren kitaplar halinde yayınlanmaktadır. Bugüne kadar 175 kitap yayınlanmıştır. Bu seminerin kitabı
da en kısa sürede basılıp ilgililerin faydalanmasına sunulacaktır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 42 yıl içinde, bu
yayınlama görevini, itina ve hatta bazen fedakârlıkla yerine getirmiştir. Her
seminer, yahut daha açık bir ifade ile ciddi olarak hazırlanmış her seminer
büyük bir emek mahsulüdür. Bu emekle gerçekleştirilen çalışmaların ve varılan sonuçların, ömrü, geçerliği, bir günlük olarak kalmamalıdır.
İçeriğin tam metin halinde yayınlanması ile, seminerin bir günlük ömrü
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süresiz uzatılmış; başka bir deyişle, zaman içinde sürekli hale getirilmiş olduğu gibi, yer itibariyle de sınırsız yayılmış olmaktadır.

İstanbul, İzmir veya Trabzon'da yapılmış olan bir seminerden, o gün seminer salonunda bulunmayan kişiler de, seminerden 20 yıl sonra seminer
konusuna ilgi duyan kişiler de yayın yolu ile faydalandırılmış olmaktadır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın bir diğer özelliği, seminer çalışmalarını sadece kurulu bulunduğu İstanbul'da yapmak yerine, yurdun hemen her yanına, hatta yurtdışına taşımasıdır. Böylece, her konu ilgili olduğu veya en çok
önem taşıdığı yerde incelemeye alınmış olmaktadır. Çay seminerleri Rize'de, Fındık seminerleri Giresun'da, Yağlıtohum seminerleri Adana'da, Tütün ve Zeytinyağı seminerleri İzmir'de yapılmıştır.
Vakıf seminerleri, böylece, Türkiye içinde İzmir'den Ardahan'a, Edirne'den Iğdır'a, Bursa'dan Artvin'e kadar değişik yörelerde, Türkiye dışında
da Girne'de, Lefkoşa'da veya Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum'da yapılmıştır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın vilâyet seminerleri, Türkiye'nin 81 ilinin yarısından fazlasında gerçekleştirilmiştir. Bazı illerde 1'den çok, 2 hatta 3 ve
daha fazla seminer yapılmıştır. İzmir bugünkü ile beraber 8 seminerle bu illerin başında gelmektedir.
İzmir'de yapılmış olan seminerleri ve tarihlerini bilginize sunmamın faydalı olacağını sanıyorum:
1. Gıda Maddeleri Kontrolü ile İlgili Mevzuat ve Sorunlar, 1983
2. Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin Sorunları, 1986
3. Türkiye'nin Uzun Vadeli Tütün Politikası, 1990
4. Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması, 1991
5. Ege Vizyon, 1995

6. Türkiye'de Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlaması, 1996
7. Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye, 1999
8. Vadeli İşlemler Borsası, 2004

Bu 8 seminer, hem sayı olarak, hem de isabetli bir şekilde seçilmiş konulan ile, İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın, İzmir ve Yöresine olan yakın ilgisini ve bölgeye verdiği önemi göstermektedir. Ancak, özellikle 1990 ile 1999
arasında, yâni 10 yıllık bir sürede 5 (ortalama 2 yılda 1) seminer yapıldığı
halde, bugünkü seminer 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilebilmiştir. Bu aralığı ileriki yıllarda telâfi etmenin yerinde olacağını düşünüyorum.
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İzmir'de, seminerler halinde incelemeye alınabilecek birçok konu olduğuna inanıyorum. Konuların çokluğu, bir bakıma, ekonominin dinamizmi ile
bağlantılıdır ve her geçen yıl sayıları daha da artacaktır.

Bu sebeple, burada bunların bir envanterini yapmak yerine, sadece birkaçına işaretle yetineceğim. Ele alınmasında fayda olan konular arasında,
malî sektörden leasing, factoring, sigortacılık, hizmetler sektöründen turizmin hemen her çeşidi, özellikle kültür, tatil ve tedavi turizmleri, reel sektörden beyaz et ve yumurta üretim ve ihracatı, su ürünleri üretimi, imalât ve ihracat ağırlıklı serbest bölge, yeni bir tütün ve zeytinyağı semineri ve daha
birçokları sayılabilir.

Bugünkü seminer, İzmir ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağı düşünülen “Vadeli İşlemler Borsası”nı irdelemek amacıle düzenlenmiştir. Seminer konusu, bu alanda geniş bilgi sahibi tebliğci ve panelistler tarafından bütün yönleri ile ele alınacaktır. Ben sadece bir iki noktaya değinmekle yetineceğim.

Türkiye için yeni bir kurum olan Vadeli İşlemler Borsası, çok genel bir ifade ile, değerleri başka değerlere göre değişen değerlerin borsası olarak tarif edilebilir. Bu borsa bir “türev araçlar” (derivative securities) borsasıdır.
Futures, options, sözleşmeleri, borsada işlem gören başlıca türev araçlardır. Türev araç işlemleri, esas itibarile, korunma (hedging) ve kazanma
(arbitraj ve spekülâsyon) amacile yapılmaktadır.

Vadeli işlem borsaları, fiyat risklerine karşı korunmak, portföy çeşitlendirme imkânı ve dolayısile riskin etkin yönetimine katkıda bulunmak, yatırımcıların daha sağlıklı tahminler yapmasını mümkün kılmak ve spot piyasaların likiditesini arttırmak gibi faydalar sağlamaktadır.

Vadeli işlemler borsalarında, alım satımı yapılan türev değer enstrümanlarının oluşturduğu piyasalar sayesinde, orta ve uzun vadeli stratejik plânlama ve sağlıklı risk yönetimi yapmak imkânı elde edilebilmektedir.
Vadeli İşlemler Borsası, Türkiye ve özellikle Ege Bölgesine ne kazandırır? Kısaca faydası ne olabilir?
Bilindiği gibi, Türkiye, son yıllarda uygulamaya konulan istikrar programı
sayesinde, uzun yıllar süren yüksek kronik enflâsyon belâsından kurtulma
yoluna girmiştir.

Enflâsyonun düşmesi ile risk yönetimi daha çok önem kazanmaktadır.
Riskin etkin yönetimi için, bunu kolaylaştıracak, enstrümanlara ihtiyaç vardır. Vadeli işlemler borsası bu enstrümanları sağlayacaktır. Bu olgu, özellikle değerleme saydamlığı ve istikrarı açısından önemlidir.
Dünyadaki organize borsalarda sadece türev işlemlerde 6 milyon söz-
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leşme ile, 873 trilyon dolar hacmine ulaşılmış olması, bu piyasanın büyüklüğünü ve önemini göstermektedir.

Piyasanın boyutları ve faydaları sadece finans alanında kalmayacaktır.
Millî gelirin % 10'dan fazlasının tarımdan elde edildiği ülkemizde, buğday,
tütün, pamuk gibi emtia sözleşmeleri çiftçiye önemli faydalar sağlayacaktır.
Bu faydaların, ilgililere iyice duyurulmasının önemine işaret etmek isterim. Teknoloji çağına yakışır şekilde, elektronik ortamda işlem yapılacak piyasanın etkin çalışması için, yoğun tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu kaydetmekte fayda görmekteyim.

Konuşmama son vermeden önce, seminerde, konuşmacı, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panel üyesi olarak görev almayı kabul etmiş olan değerli kişilere, seminere katkılarından dolayı İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'ye ve Genel Müdürü Sayın İlhami KOÇ'a, Vadeli İşlemler Borsası Yönetimine, seminere salon tahsis etmiş olan İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkür ediyorum.

Ayrıca bir açış konuşması yapmayı kabul etmiş bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sayın Adem ŞAHİN'e teşekkürlerimi sunuyorum.
_________________
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V.İ.B. Y.K. BAŞKANI TUĞRUL YEMİŞÇİ’NİN KONUŞMASI
Değerli rektörüm, sayın misafirler, şehrimize bu seminer dolayısıyla gelen misafirler, değerli izleyenler, değerli basın mensupları, sözlerime başlarken İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak
kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmamın başında
teşekkürlerimi arz ederek başlamayı uygun gördüm. İlk önce değerli başkana, sayın Prof. Orhan Dikmen’e İ.A.V. başkanımıza vadeli işlem ve opsiyon
borsası konusu hakkında seminer konusu olduğu için, seçtikleri için, bu semineri tertipledikleri için, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürüne destek veren bu seminere ve ev sahipliği yapan, salonu tahsis eden İzmir Ekonomi Üniversitemizin değerli rektörüne ayrıca ben de tebliğiyle katılan oturum başkanlığı yapan ve panelde değerli katkıları olan ve izleyen sizlere peşinen teşekkürlerimi arz ediyorum.

Efendim vadeli işlemler borsasının ben teknik olarak zaten konuları hakkında bu açış konuşmasında konuşmayacağım. Panelistler ve tebliğ sunucusu bu hususta epey açıklamalarda bulunacaklarını tahmin ediyorum. Yalnız burada ben kısaca 1989 dan 2004 yılına nasıl gelindiğini bir iki kelimeyle izah etmek istiyorum. Fikir olarak 1989 yılında devrin yöneticileri rahmetli Turgut Özal’ın borsa ziyareti sırasında ortaya atılan bir fikir ve dünya bankasının olumlu raporuyla Türkiye’de böyle bir borsanın ihtiyaç olduğu ve yapılabilirliği üzerine başlayan çalışmalarla İzmir Ticaret Borsası bu konunun
içine müdahil oldu. İzmir Ticaret Borsasının uzun yıllar maddi manevi fedakarlıklarıyla 95 li 96 lı yıllara kadar getirdiği bu konu daha sonra yanımıza
ortak olarak gelen bu konuda, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Koçbank gibi 3 tane bankayla ve başlıca ortaklarımızdan bir tanesi onlara da
burada teşekkür ediyorum, Türkiye Odalar Borsalar Birliği katkılarıyla çalışmalar devam etti. Bir espri olarak hep ifade ediyorum, 10 yıllık süreçte 5 tane başbakan, 10 tane ekonomi bakanı, 3 tane cumhurbaşkanı gören çalışmalarda ve teşvik aldığımız, destek aldığımız bu konuda nihayet 1999 yılı
11. Ayında S.P.K.’ya da burada teşekkür ediyorum, beraber bu çalışmaları
götürdük ve S.P.K. yasasının bir maddesiyle türev piyasalarla ilgili yasamız
çıktı. Ancak süreç bitmedi. 99 yılından 2001 yılına, 1 yıl 99 yılının sonu 2001
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yılının başı 1 yıl genel yönetmeliğinin çıkması için mücadele verildi ve
S.P.K. ile birlikte bu çalışmalar olurken ortaklarımız 11 e çıktı ve ilan edilen
bir bakanlar kurulu kararıyla da zaten ortaklarımız belirlendi. Bunların içinde 6 tane banka, daha sonra bilmiyorum panelde herhalde değerli genel
müdürümüz detayına girecektir ben daha fazla uzatmayayım. Ortaklarımız
tamamlandı, 2001 yılının haziran ayında 21 Haziranında A.Ş. şeklinde Türkiye’de ilk olarak vadeli işlem ve opsiyon Borsası İzmir’de bir törenle kuruldu. Aynı yılın 4 Temmuzunda, 2001 yılının 4 Temmuz tarihinde ise ticaret siciline tescil ve ilanıyla faaliyetine başladı. İşte 2001’in 4 Temmuzundan bu
güne geldiğimizde, ancak Türkiye’de hiç örneği olmadığı için yoğun bir çalışma temposuyla değerli Genel Müdürü ve ekip arkadaşları S.P.K.’da ki
başkanı ve ekibiyle yoğun bir çalışma neticesi ortaklarımızın da gayretiyle,
yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da çalışmasıyla hep birlikte bu günlere geldik ve 28 ocak 2005 günü İzmir’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsamız
inşaallah faaliyete geçecek. Her türlü hazırlığı bitti, sabırsızlıkla o günleri
bekliyoruz. Bu, borsamızın açılışı öncesi bugünkü toplantı da çok önemli.
Bir yerde ilk, borsamızla ilgili tanıtım toplantıları öncesi ilk toplantı diye ben
bunu addediyorum. Bundan sonra 28 Ocak öncesine kadar ülkemizin 11 tane vilayetinde tanıtım turuna çıkacak ekibimiz ve neticede 28 Ocakta da
borsamız açılacak.
Böyle kısaca serüveni çok uzun saatler sürer, bir roman falan yazılabilir
çünkü bu olay 13 seneyi tamamlayan bir macera. Ama ısrarcı tutumu İzmir
Ticaret Borsasında ki yönetimlerdeki arkadaşlarımın ve meclisinin büyük
maddi manevi bize verdiği destekle bu günlere getirdik tabii ki bu serüvenin
içinde biraz önce saydığım çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar da bize büyük
destek oldular, hepsine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi daha
fazla uzatmadan değerli konuşmacılara da sıra kalması için zaten program
gereği de burada bitirmek istiyorum. Tekrar bu semineri düzenleyen İ.A.V.’a
açılış oturumunda bana söz verdikleri için şahsım, vadeli işlem borsamız ve
ayrıca parantez açıyorum, İzmir Ticaret Borsasının bir çocuğu gibi görüyoruz onunda Yönetim Kurulu Başkanıyım, o camia adına da çok çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı arz ediyorum.
_________________
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
ADEM ŞAHİN’İN KONUŞMASI
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın Değerli Başkanı
Ve Yöneticileri,
Kıymetli öğretim üyeleri,
Değerli katılımcılar,
Saygıdeğer konuklar,

İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen “Vadeli İşlemler Borsası” konulu, seminer kapsamında, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.
Değerli katılımcılar,

Konuşmama, ülkemizin ekonomik ve demografik yapısında önemli bir
yere sahip olan tarım sektörüne ilişkin bir kaç tesbitte bulunarak başlamak
istiyorum.

Bilindiği üzere, toplam nüfusumuzun yaklaşık %35'i kırsal kesimde yaşamaktadır. Bununla birlikte son 30 yıllık süreçte tarımın, GSMH'ya katkısı ise
%40'lar düzeyinden %11,36'lara inmiştir. Bu durum, güçlenen ekonomi içerisinde tarımın payının zamanla azaldığına işaret etmekle birlikte; ABD ve
AB ile karşılaştırıldığında bu oran hala çok yüksektir. Nitekim ABD'de tarımın GSMH'daki payı 1.7 iken, AB'de bu oran 1.9'dur.
Öte yandan, tarımın, toplam istihdam içindeki payı ise %34 civarındadır.
Buna karşılık tarımda kişi başına düşen GSMH ise 1.384 Dolar'dır.

Yine, 6 hektar olan işletme büyüklüğü, AB'de 13 hektar olup, ülkemizin
iki katıdır. ABD'nin işletme büyüklüğü ise 180 hektar düzeyindedir. İşletme
genişliği, işletmenin teknolojisi, bilgi ve finans kullanımı, maliyet ve verim
değerlerinin gerçekleşmesi ve pazara üretim yapma niteliğinin ortaya çıkması açılarından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu hususlar bakımından ülkemiz tarımının durumu hiç de iç açıcı değildir.
Ayrıca, ürün pazarlamasında da büyük sıkıntı yaşanmakta, dünya üreti15

minin % 75'ini gerçekleştirdiğimiz fındık gibi bazı ürünlerde bile fındık piyasası ve fiyatları Hamburg’ta oluşmaktadır.

Bu arada, bilindiği üzere tarım sektörümüzde; maliyeti yüksek, etkinliği
düşük, müdahaleye dayalı, piyasa aktörlerinin yeterince etkin olmadığı, fiyat oluşumu üzerinde olumsuz etkiler yaratan, tarımsal politika ve destekleme araçları uygulanmaktadır.

Bu nedenle, dünyada tarımsal alanda yaşanan gelişmelerle birlikte, AB
yolunda hızla ilerleyen ülkemizin; tarım politikası, AB normları çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır. Maliyeti düşük, etkinliği yüksek, doğrudan üreticiyi destekleyen, devletin müdahalesini en aza indirgeyen, özel sektörün
daha fazla katılımını teşvik eden politika ve destekleme araçlarına geçişi
hedefleyen yapısal değişimlere ihtiyaç bulunmaktadır.
Değerli konuklar,

Ülkemiz açısından, ortak tarım politikasına katılımı başarılı bir şekilde
sağlayacak uygun şartların oluşturulması; kırsal gelişim için gösterilecek
çaba ve idari kapasitenin iyileştirilmesi ile mümkün olacaktır.
Türkiye'de, tarımla ilgili bazı sektörlerin rekabet gücünü artırmak uzun
süreci gerektirecektir. Ancak, AB'deki mevcut sistem çerçevesinde, Türkiye
bu konuda önemli destekler alabilecektir.

Türkiye'nin tam üyeliği ile birlikte, halihazırda gümrük birliği kapsamında
olmayan (tarım gibi) alanlarda tarifelerin kaldırılması ve tarife dışı engellerin azaltılmasının olumlu yansımaları olarak, ticari entegrasyonun sağlanması sürecinde gelişmeler yaşanacaktır.

Bu gelişmeler çerçevesinde ülkemizde istihdamın, tarım sektöründen
hizmet sektörüne yönelişinin sürmesi beklenmektedir. Yine bunun, verimlilik artışına neden olacağı ve katma değeri yüksek olan ürün gruplarına ilgiyi artıracağı öngörülmektedir.

Öte yandan, hizmet sektörü başta olmak üzere pek çok alanda fiyatlar
düşecektir. Ayrıca, verimlilik artışı ve fiyat rekabeti, ülkemiz GSYİH'sının artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
Saygıdeğer katılımcılar,

Bu genel değerlendirmelerin ardından Vadeli İşlem Borsaları konusunu
değinmek istiyorum.
Vadeli İşlem Borsalarının, bir ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığı
hepimizin malumlarıdır.

Dünyadaki gelişmelere bakıldığında; gelişmiş bir çok ülkede vadeli işlem
ve opsiyon borsalarının kurulmuş olduğu ve bunların çok yüksek işlem ha-
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cimlerine ulaştığı gözlemlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde de bu tür
borsaların faaliyete geçirilmesi için ülkemizde olduğu gibi yoğun çabalar
harcandığı bilinmektedir. 2003 yılı verilerine göre dünyadaki vadeli işlem
hacmi 873 trilyon ABD dolarının üzerine çıkmıştır.

Diğer yandan ülkemizin, AB perspektifinde aşamalar kaydettiği, dünyadaki sermaye hareketlerinin önündeki engellerin hızla kalktığı bir süreç yaşanmaktadır.
Bu süreçte, ülkemizin rekabet edebilirliğini sürdürebilmesi açısından
borsaların, spot ve vadeli işlem piyasalarının, geliştirilmesi ve dünyadaki örnekleriyle yarışır hale gelmesi zorunluluğu doğmaktadır.
Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının en önemli fonksiyonu etkin risk yönetimi ve geleceğe yönelik fiyat keşfidir. Bu borsalarda işlem gören türev
araçlar, yatırım amaçlı (spekülatörlerce) ve korunma amaçlı (hedger) olarak
kullanılmakta ve üreticilerin, işletmelerin, yatırımcıların risk yönetimi ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Öte yandan, ülkemizde bir çok sanayi ve ticaret şirketinin, gelecekteki
beklentilerinin aksine gelişmeler karşısında mali krizler yaşadığını gözlemledik. Başta tarımsal ürünler, madenler, faiz hadleri, hisse senedi endeksi,
enerji ürünleri ve doğa olaylarıyla ilgili türev araçların kullanımı, bu tür krizlerin aşılmasında ve idare edilmesinde etkin bir araç olabilecektir.
Türev borsalarının sunmuş olduğu araçlar ile geleceğe ilişkin fiyat belirsizliğinin ortadan kalkması; yatırımcıların daha etkin karar almalarını ve rekabet gücünü artırmalarını sağlayacaktır. Bu ise istihdama olumlu katkıda
bulunacaktır.
Yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve geldiğimiz aşamada gerekli mevzuat
altyapısı oluşturulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının faaliyete başlaması ülkemiz açısından ekonomik güç kaynağı ve mutluluk vesilesi olacaktır.
Bu nedenle bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Kıymetli öğretim üyeleri, saygıdeğer konuklar,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak, Vadeli İşlemler Borsalarının yanında,
tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin ve ürün ihtisas borsacılığının kurulması ve faaliyete geçmesi için yoğun gayret içinde bulunmaktayız.

Bakanlığımız, vadeli işlemler piyasasıyla karşılıklı büyük etkileşim olacak ve birbirlerinin gelişmesinde ve derinlik kazanmasında çok ciddi katkılar sağlayacak lisanslı depoculuk sistemi ile ürün ihtisas borsalarına ilişkin
yasal çalışmaları hızla sürdürmektedir.

Nitekim, ülkemiz açısından büyük önem arz eden tarımsal ürünlerin ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlanması imkanını sağlayacak, serma17

yesi, altyapısı; mevcut 112 Ticaret borsalarımızdan çok daha güçlü, Anonim
Şirket şeklinde, ürün ihtisas borsalarının kurulması öngörülmüştür.

Bunlardan ürün ihtisas borsalarıyla ilgili yasal düzenleme 5174 sayılı
Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar kanunu'nda gerçekleştirilmiş, lisanslı depoculuk kanun tasarısı da TBMM'ne gönderilmiş olup, Tarım
ve Sanayi komisyonlarında görüşülmüştür. Bunlara ilişkin uygulama esaslarını gösterecek yönetmelik çalışmalarına da başlanmış, hazırlıklar ve görüş
alma süreci devam etmektedir.
Lisanslı depoculuk kanun tasarısıyla; ABD ve Avrupa Birliğinde olduğu
gibi tarımsal ürünlerin depolanması, ürün senedi vasıtasıyla ürünlerin uluslararası düzeyde pazarlanması, ürün sahiplerine daha ucuz kredi imkanı
getirilecektir
Ayrıca tarımsal ürün ticaretimizdeki kayıt dışılık asgariyeye inecek, daha
sağlıklı tarımsal üretim ve destekleme politikaları geliştirilecektir.

Diğer yandan ürünlerin standartlarına göre alınıp satılması, kaliteli ürünlerin daha yüksek fiyatlardan pazarlanmasıyla kaliteli üretimi de teşvik edecektir.

Dolayısıyla gerek ürün ihtisas borsalarının gerekse lisanslı depoculuk
sisteminin hayata geçirilmesiyle, vadeli işlemler borsasının da alt yapısı tamamlanmış olacaktır.
Saygıdeğer katılımcılar,

Tüm bu çalışmaların sonucunda; spot ürün piyasaları ve vadeli işlem piyasaları faaliyete geçecek, gelişmiş ülke ekonomilerinin temel göstergesi
olan ürün ihtisas borsaları ile vadeli işlem borsaları aracılığıyla ülkemiz tarımında ve ekonomisinde gurur verici bir atılım ve dönüşüm gerçekleşmiş
olacaktır.
Sözlerime son verirken, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor,
saygılar sunuyorum.
_________________
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BAŞKAN OĞUZ ESEN:

Sayın konuklar, sermaye piyasasının değerli üyeleri tebliğli oturumumuza başlıyoruz. Oturuma başlamadan önce ben de İ.A.V. tarafından düzenlenen böylesine önemli bir konuda İzmir Ekonomi Üniversitesinin ev sahipliği yapmış olmasından dolayı üniversitem adına teşekkür ediyorum, bundan büyük bir kıvanç duyduk.

Değerli bir tebliğ ve değerli bir tebliğ sahibi var; Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Ercan. Türkiye’de Vadeli İşlemler Borsasının
önemi konulu bir bildiri sunacak. Bu bölümde soru yok. Sorular panel bölümünde olacak. Sayın Ercan sunuşunu bitirdikten sonra bir ara vereceğiz.
Aradan sonra panele geçilecek, panel sonrasında toplu halde hem sorularınızı hem de katkılarınızı alacağız. Şimdi sözü Doç. Dr. Metin Ercan’a bırakıyorum. Buyurun efendim.
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TÜRKİYE’DE VADELİ İŞLEMLER BORSASININ ÖNEMİ
Doç. Dr. Metin ERCAN
Boğaziçi Üniv. Öğretim Üyesi

Toplantıyı düzenleyen İ.A.V Başkanı ve Genel Sekreteri’ne öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Değerli katkılarda bulunan İş Yatırım ve bu toplantının düzenlenmesinde ve organizasyonunda büyük katkıları olan Ekonomi
Üniversitesine ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sunuma genel bir saptama yaparak başlamak istiyorum; Türkiye, maalesef birçok konuda kendi potansiyelinin çok altında bir performans göstermektedir. Bu durum eğitim, tarım, sanayi ve mali piyasalar gibi birçok konuda geçerlidir. Örneğin, bankacılık çok uzun bir dönem kendisinden beklenen
misyonu tam olarak yerine getirememiş ve sorunlar adeta ‘halının altına’
itilmiştir. Sonuçlar ortadadır. Çözüm arayışları ancak köşeye sıkışınca gündeme gelmiş ve arada çok büyük maaliyetler ödenmiştir.
Bugünkü tebliğimizin konusu olan vadeli işlemler piyasası ile ilgili olarak
da geç kalınmış ve potansiyel tam olarak kullanılamamıştır. Tartışacağımız
şekilde vadeli işlemlerin ve türev ürünlerin ekonomide ciddi bir olumlu etkisi olabilir diye düşünüyorum. VOB başkanı ifade etti; bu piyasalar 1989’dan
beri gündemde, ancak bir türlü işlerlik kazanamamış. Bürokraside görev
yaptığım 1995-1996 döneminde konu yine gündemdeydi, ancak bu sistemin kimin denetiminde yapılacağı konusunda farklı düşünceler ve yorumlar vardı. Aradan neredeyse 10 sene geçmiş ve büyük bir gecikmeyle ancak Ocak 2005’de bu piyasalar işlerlik kazanabilecek. Şimdi sevinerek görüyorum ve anlıyorum ki, İzmir’de uygulama alanı olacak ve bu sistemin harekete geçmesiyle beraber, vadeli işlemlerin önemi, faydaları ve tabii ki uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkacak ve zaman içinde belli bir olgunluk
yakalanacak.
Bu toplantının ayrı bir misyonunun olduğunu düşünüyorum. Teknik bilgi
olarak türev araçlar komplike olabilir hatta fiyatlandırılmalarını anlamak için
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matematik ve istatistiki olarak sofistike bir bilgi dağarcığına gereksinim duyulabilir. Ancak her şeyden önce, işin felsefesini iyi anlamak gerekir. Bu tebliğde bu özü, bu felsefeyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Günün sonunda,
VOB başkanının konuşmasında vurguladığı gibi, vadeli işlemler piyasası ve
ürünleri için Türkiye çapında bir bilinçlendirme ve eğitim kampanyasına gereksinim duyulacak. Türkiye’de sermaye piyasalarında bazı şeyler çok hızlı
gerçekleşiyor. Gerekli bilinç olmadığı zaman arada başta küçük yatırımcılar
olmak üzere birçok kişi ciddi zararlar yaşıyor ve aslında son derece gerekli
olan değişimde geç kalınıyor, sonucunda da potansiyelin altında bir performans gözlemleniyor. Bu ve bunun gibi toplantılar yardımı ile, ilgili kurumları
ve yatırım yapmak amacıyla türev araçları ve piyasaları kullanmak isteyenleri bilinçlendirmek mümkün olabilecek. Bu toplantının böyle bir çalışmanın
da başlangıcı olacağı düşüncesiyle, İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) olarak
böyle bir misyona yardımcı olabilmekten son derece memnunuz.

Bürokratik ve siyasi çekişmelerin ötesinde, bu piyasaların işlerlik kazanmasındaki gecikmenin arkasında, bazı yetkililerin bu tür piyasalardan çekinmeleri de bulunuyor. Genel olarak baktığımız zaman acaba bu tür bir piyasanın çalışmasından neden çekinilebilinir? Şimdi önce isterseniz yurt dışında da görünen türev araçlar ve piyasalarla ilgili bazı problemli ve sonu ciddi mali külfetlerle biten bazı olayları tartışalım. Aslında etkin risk yönetimi bu
tür piyasalar ve araçlar ile mümkün olabilir, ancak ‘tek bacaklı’ olduğu zaman yani koruma amacıyla değil de belli bir riskli pozisyon alarak gelecekteki bir gerçekleşmeyi speküle etme amacıyla türev araçlar kullanılacak
olursa ve beklentinin tersine bir durum söz konusu olunca, kayıpların çok
büyük olduğu gözlemleniyor. Bu durumu birazdan bir örnek yardımı ile tekrar gündeme getireceğim. Genelde, hisse senedi borsasının riskli olduğu
düşünülür, ancak türev ürünlerin tek taraflı yani risk yönetimi dışında kullanımı durumunda, hem kayıp yani götürü hem de kazanç yani getirinin çok
büyük olduğu gözlemleniyor. Kısaca, yine altını çizeyim, etkin risk yönetimi
dışında, beklentiler gerçekleşmeyince, çok kaybediliyor; beklentilerin gerçekleşme durumunda ise çok kazanılıyor. Bu durumun iyi anlaşılması gerekiyor. Yoksa, vadeli işlemler piyasası araçlarının kumar oynama anlayışı
içinde kullanılması her şeyden önce bu tür piyasaların gelişimini sınırlar. Bu
olgu gerekli bilinçlendirme kampanyaları ile, özellikle küçük yatırımcılara iyi
anlatılmalıdır.

Teblğin bu bölümünde, türev araçlar ve piyasalar ile ilgili dünyada yaşanan bazı kötü uygulamaları tartışmak istiyorum. Bu örneklerden ilki, California eyaletinde Orange County belediyesinin tek taraflı olarak aldığı bir pozisyon ile ilgili. Belediye’nin finans sorumlusu, o dönemde faizlerin yukarıya
çıkmayacağı beklentisi ile, belediyenin paralarını tek taraflı riskli bir pozisyona yatırmış. Şimdi faizlerin yukarı çıkmayacağıyla ilğili öngörü olmuş ve
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onunla ilgili ciddi pozisyon var. Bakın tek ayaklı pozisyon olmuş, tek ayaklı
dediğim yani riskten korunmak amacıyla değil, tamamen beklentilerin o
şekilde olup dağıtmadan riski girilen pozisyon. Ve faizler yukarı çıkınca,
ABD skalasında bile büyük bir belediye iflası gerçekleşmiş.

İkinci büyük örnek; hep tartışılan, İngiliz yatırım şirketi Barings’de yaşanmış. Şirketin Singapur’daki trader’i ‘tek taraflı’ olarak yani pozisyon alarak
Japon borsasının yukarı çıkacağı beklentisi ile şirketin fonlarını bağlamış.
Ancak, Japonya’da Kobe depremi ile borsa alaşağı olmuş ve alınan riskli
pozisyon nedeniyle Barings şirketinin 1 milyar dolara yakın parası battı ve
sonucunda, Barings şirketi el değiştirdi.
Üçüncü örnek, Long-Term Capital Management (LTCM) adlı bir ‘hedge
fund’ şirketinin türev araçlar ile ilgili pozisyon sonucunda düştüğü durum ile
ilgili. Bu şirketin kurucuları o dönemin adeta piyasa sihirbazları. Ayrıca, ABD
Merkez Bankası FED sisteminin eski Başkan Yardımcısı ve türev araçların
değerlemesi alanında yaptıkları bilimsel çalışmalar nedeniyle, ekonomi dalında Nobel alan iki akademisyen de şirketin kurucu ortakları arasında. Yani, şirketin ortakları adeta bir ‘rüya takımı’ (dream team) oluşturmuşlar. Ancak, riskli pozisyonlar alındığında, teorik olarak ne kadar çok bilgi veya geçmişteki başarı olursa olsun, işin sonu hüsranla bitebiliyor. Şirket o dönemde, ABD Hazinesi kağıtları ile, Çek Cumhuriyeti’nde çıkarılan tahvillerin getirileri arasındaki farkın (spread) kendi yatırım dönemleri süresince ‘kapanacağı’ beklentisi ile ‘spekülasyon’ yapıyor, yani esas itibariyle gelecek ile ilgili riskli bir pozisyon alıyor. LTCM’nin beklentilerin tersine, o dönemde Rusya Krizi patlıyor ve birçok uluslararası yatırımcı gelişen piyasalardaki portföylerin satmaya çalışıyor, yani Çek Cumhuriyeti’ndeki yatırımlarını kapatmaya çalışırken, bono portföyünün değeri değişiyor ve faizler yukarıya çıkıyor ve fonlar daha emin olunduğu düşünülen ABD piyasalarına akıyor, yani
ABD Hükümeti kağıtlarının değeri artıyor ve faiz ABD’de düşüyor. Sonucunda, beklendiğinin tersine, spread daha da açılıyor. LTCM’in kayıplarının ve
aldığı pozisyonların tüm piyasaları olumsuz etkileyebileceği kaygısı ile ABD
Merkez bankası FED duruma müdahale ediyor ve 14 yatırım bankasının
LTCM’e 3,6 milyar dolar sermaye aktarmasını sağlıyor. Sözün özü; günün
sonunda, alınan riskli pozisyon, tüm teknik bilgiye ve geçmişin başarılarına
rağmen LTCM şirketini batırıyor.

Dikkat edilirse, türev araçların kötü uygulamaları ile ilgili bazı çarpıcı örnekleri saydım. Kesinlikle, bu durum Türkiye’de olur diye bir çıkarsama yapmak istemiyorum, ancak bu konuda bilinçlendirmenin yapılması gerektiğini
vurgulamak istiyorum.
Şimdi biraz daha teknik bazı açıklamalara geçelim. İlk aşamada türev
araçların tanımı vereyim. Türev ürünler, değeri hisse senedi, tahvil, döviz
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gibi başka bir finansal varlık veya emtia’ya (commodity) bağlı olarak değişen finansal araçlardır. Türev araçların değeri, dayanak varlığın (underlying
asset) değerine bağlı olarak değişir. Örneğin, mısır futures (vadeli işlem)
sözleşmesinde, dayanak varlık mısırdır. Dayanak varlık mutlaka fiziki bir
varlık olmak zorunda da değildir. Örneğin, Borsa Endeksi üzerine yapılan
futures veya opsiyon işleminde dayanak varlık fiziki bir varlık değildir. Türev
araçlar organize pazarlarda (borsalarda) ve borsa dışı ‘tezgah üstü’ piyasalarda (OTC over-the-counter) alınıp satılabilir.
Borsada işlem gören (traded) türev araçları aşağıdaki şekilde verebiliriz:
Futures

• Emtia’ya Bağlı Futures: Tarımsal; Enerji; Değerli Madenler; Sanayi
Metalleri Vadeli İşlemleri (Futures)
• Finansal Futures: Yabancı Para-Döviz; Faiz; Borsa Endeksi
Opsiyonlar

• Hisse Senedi Opsiyonları
• Para-Döviz Opsiyonları
• Faiz Opsiyonları

• Futures Opsiyonları

Tezgah üstü türev ürünleri (OTC) ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
• Forward İşlemler Sözleşmeleri
• Swap’lar

• Vadeli Faiz Sözleşmesi (FRA - Forward Rate Agreement)

• Faiz Tavan, Taban ve Yaka Sözleşmeleri (CAPS, FLOOR ve
COLLARS) Swap Opsiyonları (Swaptions)
• Melez (Hybrid) ve Kompleks Yapılı Türevler (Exotic Options,
Equity-Index-Linked Swaps gibi)

Türev araçlarının kullanım yerlerini iyi anlayabilmek için riskin tanımını
yapmamız gerekir. Riski kavramsal olarak, belirsizlikler nedeniyle gelecekteki olası değişikliklerin bugünden öngörülememesi olarak tanımlayabiliriz.
İstatistiki olarak risk, beklenen (ortalama) değerden sapmaların ağırlıklandırılmış değeri - yani, ağırlıklandırılmış ‘sürpriz’ (kötü sürpriz - iyi sürpriz) değeridir.
Bu tanımlamayı yaptıktan sonra, risk yönetiminin temel taşlarını inceleyelim. Genel olarak risk yönetiminde aşağıdaki kavramları iyi anlamak gerekir.
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• Riskin Çeşitlendirilmesi-Dağıtılması (Risk Diversification)
• Piyasa Pazarlaması (Market Timing)

• Varlık Seçimi veya Bölüştürülmesi (Asset Allocation)
• Faiz Değişimlerinden Korunma (Immunization)

• Korunma Amaçlı (Sigortalama) Pozisyon Alma (Hedging)
• Arbitraj

• Spekülasyon

Bu kavramları kısaca tartışalım:

1) Riskin Çeşitlendirmesi - Dağıtılması (Diversification)

Çok sayıda farklı menkul kıymete yatırım yapmak şirkete özgü riski
azaltır, hatta tamamen ortadan kaldırır, ancak piyasa riski kalır. Her durumda çeşitlendirme işlemi yapılmalıdır.
2) Piyasa Zamanlaması (Market Timing)

Bu Piyasalar yukarıda iken ‘malı’ satmak, aşağıda iken ‘malı’ almak diye kısaca tanımlayabiliriz. Başarısı doğru tahmine bağlıdır ve her durumda
işlem maliyeti söz konusudur.
3) Varlık Seçimi veya Bölüştürülmesi (Asset Allocation veya Asset
Selection):

Bu özelliği, portföyün içindeki varlıkları iyi seçerek, getirisi yükselecek
varlıkları tutmak, düşecekleri elden çıkarmak diye özetleyebiliriz. Başarısı
doğru değerlemeye bağlıdır. İlk aşamada seçilen portföyün değiştirilmesini
gerektirir ve her durumda işlem maliyeti söz konusudur.
4) Faiz Değişimlerinden Korunma (Immunization)

Sabit getirili enstrümanların (tahvil ve bono gibi) faiz değişimlerinden etkilenmemesini sağlamak için stratejiler geliştirmeyi kapsar ve kısıtlı kullanım alanı vardır.
5) Korunma Amaçlı (Sigortalama) Pozisyon Alma (Hedging)

Gelecekteki belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzere, bugünden pozisyon
alarak gelecekteki fiyat riskinden korunmak amaçlanır. Gerekirse yapılmalıdır, yani fayda-maliyet analizine dikkat edilmelidir. Sigorta satın alma nedeniyle getiri düşeceği unutulmamalıdır.
6) Arbitraj

Arbitraj ile herhangi bir pozisyon (risk) almadan ve mali taahütte bulunmadan coğrafik olarak farklı piyasalarda ya da spot ve vadeli piyasalarda
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oluşan fiyat farklılıklarından yararlanarak kar edilir. Her durumda yapılmalıdır. Piyasaların etkinliği (market efficiency) arbitraj karının süresini belirler.
Karlı arbitrajın bittiği yerde fiyatta ‘piyasa dengesi’ oluşur.
7) Spekülasyon

Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışarak kar etmek beklentisiyle ‘risk almak’ spekülasyonun temelini oluşturur. Spekülasyon olmadan piyasalar çalışmaz. Yanlış değerlendirmelerde yatırımcı zarar eder.

Tüm bu klasik risk ve fon yönetim teknikleri her zaman iyi çalışmamaktadır. Bazı durumlarda bu tekniklerin uygulama alanı sınırlı olmakta, hatta
yeni risklere sebebiyet verebilmekte, işlem maliyetleri yüksek olabilmekte
ve her türlü riskin bertaraf edilmesi her zaman mümkün olamamaktadır.

Son dönemlerde risk yönetiminin neden önem kazandığını anlamak için
genel bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. İlk aşamada, özellikle
son dönemlerde piyasalarda oynaklık (volatilite) ve finansal fiyat riski artmıştır. Bretton Woods’la beraber sabit kur rejiminin terkedilmesiyle, kur riski önem kazanmıştır. Petrol krizi ile beraber artan enflasyon ve faiz oranları bilançolarda çeşitli vade uyuşmazlığı sorunları yaratmıştır. Ayrıca, teknoloji ve globalleşme sonucunda devletin düzenleme ve denetleme gücü de
zayıflamıştır. Tüm bu değişen koşullara, finansal piyasalar finansal mühendislik prensipleri kapsamında türev araçları geliştirerek çözümler üretmiştir.
Finans mühendisliği ile risk-getiri profiline dikkat ederek yapay (sentetik)
olarak istenilen pozisyon kurgulanabilmektedir.
Şimdi sıra ile türev ürünleri biraz daha detaylı inceleyelim.
Vadeli İşlemler Sözleşmeleri (Futures ve Forward)

Forward kontratlar, bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden gelecek bir
tarihte bir varlığı alma ve satma hakkı veren anlaşmalardır. Bu tür kontratlarda iki taraf bulunmaktadır: "long" ve "short" taraflar.
"Long Position" sahibi, varlığı ileride satın alma taahhüdünde bulunur.
Kontratın teslim zamanındaki (delivery date) karı, malın teslim tarihindeki
değeri (ST) ve mal için ödenen forward fiyatı (F0) arasındaki farktır.
"Long"un Karı = ST – F0
"Short Position" Sahibi, Varlığı İleride Satma Taahhüdünde Bulunur.
"Short"un Karı = F0 - ST

Not: Forward Kontrat sıfır toplamlı oyundur (zero-sum game), yani kazançlar ve kayıplar eşittir ya da birbirlerini götürür.
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Futures Kontratlar düzenli piyasalarda alınır ve satılır, bu yüzden stan-

dart hale gelmiştir. Miktar, teslim tarihleri, kalite ve teslim yeri açısından yerleşmiş standartları vardır. Forward Kontratlar ise pazarlığa açıktır. Futures
Kontratlar için pazarlığa tabi tek nokta fiyattır. Bu likiditeyi ve kontratın alışveriş kabiliyetini geliştirir. Ayrıca, Futures Kontratlarda, günün sonunda
"long" ve "short" taraf arasında hesaplaşma olur. Vadeli işlemler terminolojisinde bu duruma "mark to market" özelliği denir.

Şimdi Futures veya Forward Kontratı kullanarak emtia değer riskini korumayı tartışalım. Mısır üreten ve mısırın gelecekteki satış fiyatı için endişelenen bir çiftçi düşünelim. Balya başına mısırın Forward fiyatının F0 olduğunu ve çiftçinin balya başına ST’den mısır teslim etmek üzere bir kontrata

girdiğini varsayalım. Bu şekilde çiftçi ürün fiyatına "kilitlenecek" ve mısır fiyatındaki dalgalanmalar getiriyi artık etkilemeyecektir.
Portföyün İki Tarafını Ayrı Olarak Düşünelim:
T Zamanındaki Durum
Mısırın Değeri
ST
"Short"ta Kar
Toplam

F0 – ST
F0

Forward Kontrattaki kar, mısırdaki getiri dalgalanmalarını götürmektedir.
Bu tür bir işleme "Short Şekilde Sigortalama" (Short Hedging) denmektedir.
Benzer Şekilde mısırın alıcısı ürünün maliyetinde "Long Position" alarak
riski dağıtabilir.
T Zamanındaki Durum
Mısır İçin Ödenen
-ST
"Long"ta Kar
Toplam

ST - F0
-F0

Şimdi de vadeli işlemler sözleşmesi kullanarak döviz kuru riskinden korunma yöntemlerini tartışalım. Önce Futures ve Forvard kapalı pozisyon
(Long Position) tutulması, yani döviz varlıklarının döviz yükümlülüklerinden
daha fazla olduğu durumda, örneğin ihracatçının döviz kuru riskinden nasıl
korunacağını görelim. Örneğin, ihracatçı bir şirketin mal bedelini 2 ay sonra alacağını varsayalım. Bu şirketin iki ay sonrası alacağının TL cinsinden
ne olacağı belli olmayacağından, söz konusu şirket 2 ay sonraki alacağını
dilerse TL cinsinden bugünden sabitleyebilir. Bunu yapmak için gelecekte
döviz girişi olacağına göre, bugünden hesaplanan bir kur üzerinden yapılan
ancak 2 ay sonra döviz çıkışını gerektiren bir sözleşme yapılabilir. Teknik
olarak Futures veya Forward Sözleşmesi bugünden satılmalıdır. Yani, dö29

viz girişine karşılık, dövizin vadeli satışı yapılarak kurdaki değişim riski ortadan kaldırılabilir. Bu tür bir işlem ile kur riski önlenir ama kur 2 ay sonra yükselirse şirket bu artıştan yararlanamaz. Bu yöntem, ilgili şirket kurun düşme
olasılığını yüksek, çıkma olasılığını da düşük tahmin ederse uygulanmalıdır.
Ancak her şeye rağmen, geç mal teslimi veya iadeler söz konusu olursa,
sözleşme ile ele geçecek dövizden daha fazla döviz ödemesi yapılması nedeni ile yine de belli bir kur riski oluşabilir.

Şimdi de, açık pozisyon (Short Position) tutulması, yani döviz yükümlülükleri döviz alacaklarından daha fazla olduğu durumda, örneğin ithalatçının
döviz kuru riskinden nasıl korunacağını anlayalım. Örneğin, ithalatçı bir şirketin mal bedelini 2 ay sonra ödeyeceğini varsayalım. Bu şirketin 2 ay sonraki borcunun TL cinsinden ne olacağı belli olmayacağından, şirket ithalatı
yaptığı anda, 2 ay sonraki borcunu dilerse TL cinsinden bugünden sabitleyebilir. Bunu yapmak için gelecekte döviz çıkışı olacağına göre, bugünden
hesaplanan bir kur üzerinden yapılan ancak 2 ay sonra döviz girişi gerektiren bir sözleşme yapılmalıdır. Teknik olarak Futures veya Forward Sözleşmesi bugünden alınmalıdır, yani, döviz çıkışına karşılık, dövizin vadeli alışı
yapılarak kurdaki değişim riski ortadan kaldırılmalıdır. Bu yöntem ile kur riski önlenir, ancak kur 2 ay sonra düşerse, bu düşüşten ilgili firma yararlanamaz. Bu yöntem, ilgili şirket kurun çıkma olasılığını yüksek, düşme olasılığını da düşük tahmin ederse uygulanmalıdır.

Şimdi de Opsiyon Sözleşmelerini gündeme getirelim. Opsiyon Sözleşmeleri sahibine, belirli bir varlığı belirli bir fiyattan belirli bir tarihe kadar satın alma veya satma hakkı veren anlaşmalardır. Sözleşmelerde iki taraf bulunmaktadır. Bir taraf, diğer tarafa alma ve satma hakkı vermektedir. Hakkı veren tarafa opsiyonu satan veya opsiyonu yazan denmektedir. Hakkı
satın alan ise opsiyonu alan taraftır. Opsiyonu Satanın Pozisyonu Açık
Pozisyondur.

Alma veya satma Hakkı ile ilgili varlığı satın alma opsiyonuna "Call Opsiyonu" denir. Call Opsiyonu sahibinin, varlığı belirlenen fiyattan satın alma
hakkı vardır. Bu hakkını kullanmakta serbesttir. Diğer taraftan, Call Opsiyonunu satanın ise varlığı satma taahhütü söz konusudur. İlgili varlığı satma opsiyonuna "Put Opsiyonu" denir. Put sahibinin varlığı belirlenen fiyattan satma hakkı, Put Opsiyonunu satanın ise satın alma taahhütü vardır.

Anlaşmada belirtilen malın alış veya satış kararı verildiğinde uygulanacak fiyata kullanma fiyatı (Exercise veya Strike price) denir. Opsiyon
sahibinin hakkını kullanabileceği en son tarihe vade tarihi (Expiration) denir.
Sadece vade tarihinde kullanılabilen opsiyonlara "Avrupa Opsiyonları"
denir. Vade tarihine kadar herhangi bir zaman diliminde kullanılabilen opsiyonlar ise, "Amerikan Opsiyonları" olarak tanımlanır.
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Çeşitli Mallar ve Menkul Kıymetlerle İlgili Opsiyonlar Bulunmaktadır:
• Hisse Senedi Opsiyonları (Stock Options)
• Endeks Opsiyonları (Index Options)
• Döviz Opsiyonları (Currency Options)
• Faiz Opsiyonları (Interest Rate veya Bond Options)
• Vadeli Kontrat Opsiyonları (Futures Options)

Opsiyon sözleşmelerini, başta belirtiğimiz gibi, "tek taraflı" yani risk
yönetimi dışında kullanılırsa, kazanma durumunda daha fazla kazanma,
ancak kaybetme durumunda daha fazla kaybetme söz konusu olacaktır. Bir
örnekle bu durumu açıklayalım.
Toplam 5.000 TL için 3 farklı yatırım portföyü adayımız olsun:
• Portföy A: Tanesi 50 TL’den 100 hisse senedi alınsın.
• Portföy B: Bütün para %10 faizli hazine bonosuna yatırılsın.
• Portföy C: Tanesi 5 TL olan 50 TL kullanım fiyatlı 1.000 tane call
opsiyonu alınsın.

Hisse senedi fiyatının 38 ile 80 TL arasında dalgalanması durumunda,
üç alternatifin getirilerini karşılaştıralım:
Hisse Senedi
Hisse Fiyat

Hazine Bonosu

Call Opsiyonu

Kar

Getiri

Kar

Getiri

Kar

Getiri

80

3000

60%

500

10%

25000

500%

70

2000

40%

500

10%

15000

300%

62

1200

24%

500

10%

7000

140%

54

400

8%

500

10%

-1000

-20%

50

0

0%

500

10%

-5000

-100%

46

-400

8%

500

10%

-5000

-100%

38

-1200

-24%

500

10%

-5000

-100%

Ortalama Getiri

14%

10%

89%

Standart Sapma

29%

0%

236%

Görüldüğü gibi, başta daha riskli olduğunu düşündüğümüz hisse senedi
yatırımında, örnekteki en iyi durumda getiri yüzde 60, en kötü durumda
kayıp yüzde 24 olmaktadır. Opsiyon sözleşmesinin ‘tek başına’ kullanıldığı
yatırım alternatifinde ise, en iyi durumda yüzde 500 kazanılmakta, en kötü
durumda ise, tüm para kaybedilmektedir. Bu duruma kaldıraç (leverage) etkisi denmektedir, yani hem yüksek getiri hem de yüksek zarar potansiyeli
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mevcuttur.

Son olarak, swap sözleşmelerini tartışalım. Swap sözleşmeleri ile iki
tarafın, belirli vadelerde belirli nakit akışlarını takas etmeleri mümkün olmaktadır. Swap sözleşmelerinde "paylaşılabilir" net bir avantaj söz konusu
olabilmektedir. Özellikle 1980’lerden sonra swap sözleşmeleri yaygınlaşmıştır. Yasal veya borsa düzenlemesi olmadığı için kredi riskine bu tür sözleşmelerde dikkat edilmelidir. Genel olarak, faiz, döviz ve melez swap’lar
yapılmaktadır.
Bir örnek ile, çok genel olarak, swap sözleşmelerini tanıtalım.

Örneğin, bir faiz swap’ında, ulusal paraya bağlı bir kredi, diğer bir ulusal
paraya bağlı bir krediyle değiştirilmektedir. İlk aşamada, borcun ana parası
anlaşmaya varılan bir kurdan hesaplanmaktadır. Sonra her faiz ödeme
tarihinde faizler değiştirilmekte ve swap’ın vadesi sonunda ana para genellikle başlangıçtaki kur üzerinden geri verilmektedir.

Tüm anlatılanları toparlamak gerekirse, türev ürünlerin vadeli işlemler
piyasasında etkin risk yönetiminin sağlanması yönünde kullanılması halinde son derece faydalı olduğu görülmektedir. Ancak, bu tür araçların ciddi
risklerinin de olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda, yatırımcıların çok iyi bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Gerekli bilgilendirme ve
bilinçlendirme süreci sonunda, bu piyasanın işlerlik kazanacağına ve Türkiye ekonomisine ciddi faydalar getireceğine inanıyorum. Oldukça uzun
olan konuşmamı sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
BAŞKAN OĞUZ ESEN:

Evet çok teşekkür ederiz. Bu oturumu böyle kapatıyoruz. Bir 10 dk. 15
dk. Aramız var, daha sonra panele geçeceğiz. Teşekkür ederim.
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PANEL
Başkan

Üyeler (*)

: Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreteri
: Hamdi BAĞCI
Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası
Genel Müdürü

: İlhami KOÇ
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdürü
: İ. Kubilay TEMUÇİN
S.P.K. Başkan Yardımcısı

: Doç.Dr. Ayla OĞUŞ
İzmir Ekonomi Üniv. Öğr. Üyesi

: Kenan YAVUZ
Petkim Genel Müdürü

: Mert ÖNCÜ
Koçbank Gen. Müd. Grup Müdürü
(*) Üyeler, soyadlarına göre alfabetik sıra ile.
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BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:
Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlayarak Vadeli İşlemler seminerinin panel bölümünü açıyorum. Yaklaşık 45 dakikalık bir gecikmemiz var.
Bu nedenle, seminer konusuna değinmeden panel tekniği hakkında size kısaca bilgi sunacağım ve ondan sonra sayın panelistlere söz vereceğim.

Panel üç bölümden oluşuyor, birinci bölümde her panelist arkadaşımız
azami 15 er dakikalık bir sunuş yapacaklar. İkinci bölümde, siz değerli katılımcıların soruları ve varsa katkılarını alacağız. Üçüncü bölümde de sorular
cevaplanacak, birinci bölümde söylenmeyen hususlar varsa o hususları da
tamamlama imkanı elde edilecek. Bu kısa açıklamadan sonra şimdi ilk sözü elinizdeki davetiye proğramına da uygun olarak sayın Hamdi Bağcı’ya
veriyorum, Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası Genel Müdürü. Buyurun sayın
Bağcı, 15 dk. süreniz.
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BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU: Teşekkür ederiz. Şimdi söz İş
Bankası Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sayın İlhami Koç’da.
Buyurun.
İLHAMİ KOÇ:

ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN YATIRIM FONLARI
YÖNETİMİNDE KULLANIMI

Vadeli işlemler oldukça geniş bir konu. İktisadi hayatın hemen hemen
her kesimini bir şekilde ilgilendiriyor. Ben, bunlar arasından endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin yatırım fonları yönetiminde kullanılması konusuna değineceğim. Aslında bu konuyu, 1997 yılında İMKB bünyesinde
düzenlenen bir uluslararası panelde tebliğ olarak sunmuştum. Aradan 7 yıllık bir süre geçti ve konu halen geçerliliğini koruyor. Hatta üst üste yaşanan
ekonomik ve finansal krizlerden sonra kapsamı ve önemi daha da arttı.
I. VADELİ İŞLEMLER

Menkul kıymetler, yatırımcıya ya bir şirkete ortaklık yoluyla temettü alma
hakkı ya da borçlanma aracı yoluyla faiz alma hakkı verir. Vadeli işlem ise,
diğer sermaye piyasası araçlarından farklı olarak esasen bir sözleşmedir.
Bu sözleşme ile taraflar, bir aktifin bugünden belirlenmiş fiyatı üzerinden,
gelecekte bir tarihte teslimat ve nakit takasının yapılması konusunda anlaşmaktadır. Sözleşmenin tarafları, riskten korunma, spekülasyon ya da arbitraj amaçlı olarak böyle bir yola başvurmuş olabilirler.
Yatırım fonlarının bu tür enstrümanlara başvurması daha çok riskten korunma amaçlıdır.
1. Kısa Geçmiş

Vadeli işlemlerin insanlık tarihine çıkışı tarım ürünleri dolayısıyladır. Bu
açıdan vadeli işlemlerin tarihi ile Anadolu tarihi arasında yakın bir ilişki var.
Pek çok kişi vadeli işlemlerin yakın geçmişe ait bir yatırım aracı olduğunu
düşünür. Oysa, bu tür işlemleri ilk gerçekleştiren ve insanlık tarihine sunan
kişi, M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Anadolu'lu bilge Thales'tir.
Vadeli işlemler tarım ürünlerinde orta çağdan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Fazla arz nedeniyle karşılaşabilecekleri fiyat riskinden kaçınmak
amacıyla çiftçiler ürünlerini hasat gerçekleşmeden satıyorlardı. Çağlar boyunca vadeli işlemler piyasası gelişmiş ve finansal vadeli işlemleri de ürünleri arasına katmıştır.

Hazine bonosu, Eurodolar mevduattan ve para birimleri gibi finansal vadeli işlemler klasik emtia vadeli işlemlerinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu gibi finansal vadeli işlemler, Bretton Woods Anlaşması'nın çökmesi ve para
birimlerinin serbestçe hareket etmeye başladığı 1970 yıllarının ürünleridir.
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1980'li yıllarda ise yeni bir tip finansal vadeli işlem kontratı yaratıldı. Bu yeni kontrat hisse senedi piyasaları endeksini baz olarak alıyordu. İşte bu tip
kontrat bu çalışmanın konusudur.

Ülkemizde ise, ilk menkul kıymet borsasının kurulduğu 1866 yılından itibaren ilk vadeli işlem borsanın kurulması için 100 yıldan fazla beklemiş;
1997 yılında İstanbul Altın Borsası'nda vadeli altın işlemlerinin yapıldığı Vadeli İşlem Piyasası açılmıştır. İMKB bünyesinde Vadeli İşlemler Müdürlüğü'nün kurulması 1994 yılına kadar gidiyor ancak ilk işlemler, serbest kur
düzenine geçtikten sonra (15 Ağustos 2001) döviz üzerine vadeli işlemler
ile başlatılmıştır. Bu yılın sonuna doğru da İzmir'deki Vadeli İşlemler Borsası'nın faaliyete geçmesi beklenmektedir.
2. Endeks Vadeli İşlem Pazarı

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi, dayanak varlık olarak hisse senetleri
piyasası endeksinin alındığı sözleşmelerdir. Oldukça yeni bir ürünüdür. İlk
endeks kontratı dünyada 1982'de işlem görmeye başlamıştır. Çok yeni bir
ürün olmasına rağmen hızla büyümüştür. Daha ilk çıktığı yıl, S&P 500, en
fazla işlem gören ilk 10 kontrat arasında yer almıştır.

Genelde, tarım ürünleri, madenler vb. aktifler üzerine düzenlenmiş sözleşmelerin ekonomik açıdan faydaları kabul edilir ancak endeks vadeli işlemlerinin ekonomik bir işlevi olmadığına ve küçük bir sermaye ile oynanan
bir kumar olduğuna inanılır.

Vadeli işlemlerin tipinin ne olduğuna bakılmaksızın bu enstrümanları
amaç ve ekonomik faydaları aynıdır. Bu fayda riskin transferidir. Endeks vadeli işlemlerinde transfer edilecek risk de hisse senedi piyasasının riskidir.
Portföyünden hisse senedi riskini çıkarmak isteyen portföy yöneticisi için
endeks vadeli işlemleri çok uygun enstrümanlardır.

Ancak, bu tip ürünlerin katkısı bununla sınırlı kalmamıştır. Bu yeni ürünler dünya sermaye piyasalarına ana para garantili fonlar, hedge fonlar gibi
başka yeni ürünlerin girmesini sağlamıştır.
Öte yandan spekülatörler de piyasa riskini almak isteyen oyunculardır.
Bu yüzden spekülartörlerin varlığı çok önemlidir.

Vadeli işlem piyasasında sadece korunanlar ve spekülatörler yoktur.
Bunların dışında program trader'ları, arbitrajcılar ve fark trader'ları vardır.
Program trader'ları ve arbitrajcılar spot piyasa ile vadeli işlem piyasası
arasındaki fiyat farklarından kar etmeye çalışırlar. Vadeli işlem piyasasında
fiyatlar yüksekse spot piyasada hisse senetlerini alırlar ve vadeli piyasada
satarlar, veya alternatif olarak vadeli işlem piyasasında fiyatlar düşükse,
hisse senetlerini satarlar ve vadeli piyasada alırlar.
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Bazen değişik vadeli işlemler arasında da fiyat farklılıkları olabilir. Bir vadeli işlem kontratını alıp bir diğerini aynı anda satarak kar etmek mümkün
olabilir. Fark trader'ları bu karın peşindedir.
Bu çalışma endeks vadeli işlemlerinin A-tipi yatırım fonu yönetimindeki
ve diğer yapılandırılmış finansal ürünlerin yaratımındaki rolünü göstermek
amacıyla yapılmıştır.
II. PORTFÖY YÖNETİMİ

Portföy yönetimi, sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerin
müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Portföy yönetimi hizmeti, yatırımcıya doğrudan sunulabildiği gibi yatırım
fonu, yatırım ortaklığı gibi kollektif yatırım araçları aracılığıyla da sunulabilir.

Bu çalışmada endeks vadeli işlemlerinin yatırım fonları yönetiminde kullanımı incelenmiştir. Ancak, benzer uygulamalar yatınm fonları ve bireysel
portföy yönetimi hizmetlerinde de kullanılabilir.
1. Yatınm Fonları

Yatırım fonların teoride hisse senedi, tahvil ve para piyasası yatırım fonları olarak kategorize edilmiş olsa da. Sermaye Piyasası Kurulu fonları şu
şekilde sınıflandırmıştır.
• Tahvil Bono Fonu-Hisse Senedi Fonu-Sektör Fonu-İştirak Fonu-Grup
Fonu-Yabancı Menkul Kıym. Fonu-Kıymetli Madenler Fonu-Altın Fonu
• Karma Fon

• Değişken Fon
• Likit Fon

• Endeks Fon
• Özel Fon

Bu çalışma özellikle porföyünün %51'ni hisse senedine yatırmak zorunda olan olan Hisse Fonlarla ilgilidir.

Türk vergi mevzuatına göre bütün yatırım fonları kurumlar vergisinden
muaftır ama %10 stopaj öderler. Ancak portföyünün %25'i Türkiye'de kurulu şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlar bu vergiden de muaftır. Vergiden muaf fonlar A-tipi fon olarak isimlendirilmiştir.
2. Minimum Risk-Maksimum Getiri

Yatırım fonlarının hedefi, yasal mevzuat ve iç tüzükleri çerçevesinde, mi77

nimum risk üstlenerek maksimum getiriyi elde etmektir.

Endeks vadeli işlem sözleşmelerinin getiri maksimizasyonu amacıyla
kullanılabilirse de asıl kullanım alanı riskin düşürülmesidir.
3. Bir Portföyün Karşılaşabileceği Riskler

Modern portföy yönetimi teorisine göre bir hisse portföyü iki tür riskle
karşı karşıyadır, sistematik olmayan risk ve sistematik risk.

Sistematik olmayan risk, piyasalarda işlem gören menkul kıymetlere özgü olan riskleri, sistematik risk ise her bir yatırım aracından bağımsız olarak
piyasanın ya da ülkenin kendi dinamiklerinde kaynaklanan risklerdir.
Şirket riski, sektör riski, likidite riski gibi sistematik olmayan riskler portföy çeşitlendirmesi yoluyla minimize edilebilmektedir. Buna karşılık, piyasa
riski gibi sistematik riskler, portföy çeşitlendirmesi ile yok edilememektedir.

Kurumsal yatırımcılar düşen piyasada piyasa riskini türev enstrümanlarla azaltabilirler. Diğer bir seçenek de bütün hisse senedi pozisyonunu satmaktır.
Ülkemizde halen piyasa riskini hedge edecek bir endeks türev enstrümanı yoktur. Düşen bir hisse senedi piyasası bekleyen bir hisse fon yöneticisi için hisse senetlerini satmak tek seçenektir. Buna karşılık, bu seçeneği
herhangi bir A tipi fonda ancak portföyün %25'ne kadar kullanabilir. Bu oran,
hisse senedi fonlarında %51'e çıkmaktadır.

Ülkemizde, ilk kurulduğu yıllarda oldukça rağbet gören hisse senedi fonlarının zaman içerisinde gittikçe küçülmesinin bir nedeninin de bu fonların
piyasa riskinden korunamaması olduğu görüşündeyiz.
III. ENDEKS VADELİ İŞLEMLERİN YATIRIM FONLARI YÖNETİMİNDE
KULLANILMASI
1. Piyasa Riskine Karşı Korunma

Hisse senetleri piyasasında düşüş beklendiğinde, portföy yöneticisinin
alacağı aksiyon, mevcut hisse senetlerini satarak hisse senedi oranını
azaltmaktır. Ancak, bu durumda portföy yöneticisi 3 sorunla karşı karşıya
kalabilmektedir,

i. Likidite Riski: Düşüş dönemlerinde hisse senetleri piyasasında likidite azalabilmekte, bazı hisse senetlerinde portföyden belirli bir büyüklüğün üzerinde satış yapılabilmesi mümkün olamayabilmektedir.
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ii. Fiyat Riski: Satışla birlikte portföyde bulunan hisse senetleri üzerinde oluşan satış baskısı nedeniyle fiyatlar üzerinde aşağı doğru bir satış baskısı oluşmakta ve bu durum yatırım fonunun performansını

olumsuz etkilemektedir.

iii. Çeşitlendirme: Portföy yöneticisi, şirketlerin mali durumları, getiri
potansiyeli, hisse senedi piyasası ile olan korelasyonu gibi çeşitli kriterleri dikkate alarak optimum bir portföy oluşturmuştur. Portföyün likidasyonu sırasında optimum portföy çeşitlemesinden uzaklaşabilmektedir.

Bu nedenlerle, portföy yöneticisi, doğrudan hisse senedi satmak yerine
vadeli işlem kontratı aracılığıyla kısa pozisyon alma yoluna gidebilmektedir.
Bu şekilde yukarıda belirtilen riskleri kısa vadede bertaraf edebilmektedir.
2. Yasal Sınırlamaların Yönetimi

Yasal düzenlemeler, fonun iç tüzüğü ya da kurucunun belirlediği ilkeler
nedeniyle yatırım fonlarının portföy yönetiminde bazı sınırlamalar olabilmektedir.

Örneğin; ülkemizde Hisse Senedi Fonları'nda hisse senedi oranının
%51'in altına inmemesi gerekmektedir. Bu durumda, piyasada bir düşüş
bekleniyorsa, şu anda hisse senedi fonlarının bu düşüşten kaçınma imkanı
bulunmamaktadır. Oysa, portföy yöneticisi, kısa pozisyon alarak, hisse senedi oranını %51'in altına indirmeksizin, portföyünü hisse senedi piyasasındaki düşüşlere karşı koruyabilecektir.

Bazen fonun kurucusu, belirli hisse senetleri dışında kalan hisse senetlerine yatırım yapılmasına izin vermeyebilmektedir. Portföy yöneticisi, bu ilkeyi bozmadan hisse senetleri piyasasından yararlanmak istiyorsa, endeks
sözleşmesi alabilir ya da satabilir.

Portföy yöneticisi, hisse senetleri piyasasında düşüş bekliyorsa, bir yöntem de açığa satış yapmaktır. Ancak, bazen portföy yöneticisinin açığa satış yapmasına izin verilmeyebilmektedir. Bazen de sınırlama olmamasına
rağmen ödünç kıymet bulanamayabilmektedir. Bu durumda da portföy yöneticisi, kontrat satarak piyasadaki getiriden yararlanabilecektir.
3. Vergi Yönetimi

Yatırım fonları, portföylerine göre kamu otoritesi tarafından teşvik edilebilmektir. Genellikle, hisse senedine yatırım yapan fonlar vergi teşvikleriyle
desteklenmektedir. Ülkemizde de, A tipi yatırım fonları olarak sınıflanan ve
hisse senedi oranı asgari %25 olan yatırım fonları gelir vergisi ödememektedir.

Bir ay boyunca ortalama hisse senedi oranı bu oranın altında indiği taktirde vergi doğmaktadır. Bu nedenle, portyföy yöneticileri piysada bir düşüş
öngörseler bile bu beklentilerini portföylerine tam olarak yansıtamayabilmektedirler. Endeks kontratları portföy yöneticisine, vergi avantajını kaybet79

meksizin, piyasadaki olumsuzluktan korunma imkanı sağlayacaktır.
4. Sermaye Garantili Fonlar

Ülkemizde yatırım fonları endüstrisinin eksikliklerinden biri de sermayeyi garanti eden ancak hisse senetleri piyasasındaki yükselişten de pay alınmasını sağlayan fonların bulunmayışıdır. Türev ürünlerin devreye girmesiyle birlikte ülkemizde de bu tür fonların kurulması mümkün olabilecektir.

Bu tür yatırım fonları için en çok kullanılan ürün opsiyon ancak opsiyonun olmadığı durumlarda endekse dayalı vadeli sözleşmeler de kullanılabilmektedir.
5. Kısa Vadeli Beklentilerden Yararlanma

Hisse senetleri piyasasına yatırım yapmanın en iyi yolu şirkete hissedar
olmak yani hisse senetlerini satın almaktır. Bir yatırım fonu, hisse senetleri
piyasasındaki yükseliş beklentisinden yararlanmak amacıyla hisse senedi
oranını arttırabilir ya da düşüş beklentisi varsa hisse senedi oranını azaltabilir.

Ancak, kısa vadeli bir yükseliş ya da düşüş beklentisi varsa, endeksi
temsil eden hisse senetlerine doğrudan almak ya da satmanın maliyeti daha yüksek olabilmektedir. Portföy yöneticisi, bu durumda mevcut hisse senedi portföyünü değiştirmeksizin, endeksi temsil eden vadeli kontrat aracılığıyla uzun ya da kısa pozisyon almayı tercih edebilmektedir. Bu yaklaşımda amaç seçilmiş hisse senetlerinin getirisinden değil, kısa vadede piyasasının getirisinden yararlanmaktır.
6. Arbitraj Amaçlı İşlemler

Portföy yöneticisinin amacı minimum riskle getiriyi maksimize etmektir.
Getiriyi katkı sağlamının bir yönetimi de piyasadaki fiyat anomalilerinden
yararlanarak risk üstlenmeksizin gelir elde etmektir.

Endekse dayalı kontratın fiyatı ile endeks arasında bir ilişki olmalıdır.
Çok genel hesaplamayla, endeks kontratının fiyatı, endeksinin bugünkü değerine, risksiz faiz oranı üzerinden hesaplanan faizin eklenmesiyle bulunan
değere eşit olmalıdır. Kontratın fiyatı bunun altında ise vadeli piyasada uzun
pozisyon alınarak, aynı değerdeki hisse senedinin satılması; kontratın fiyatı bu değerin üzerinde ise vadeli piyasada kısa pozisyon alınarak aynı değerde hisse senedi alınması, portföy yöneticisine risksiz getiri sağlayacaktır.
Benzer şekilde farklı vadelerdeki endeks kontratları arasında da arbitraj
imkanları olabilir. Birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınması portföy yöneticisine risk bir gelir sağlayacaktır.
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IV. SÖZLEŞME ADEDİNİN HESAPLANMASI

Hangi nedenle olursa olsun mevcut bir hisse senedi portföyüne karşılık
ne kadar kontrat satılması gerektiği önemlidir. Satılacak olan kontratın adedi, portföyün özellikle piyasa riskine karşı korunma amaçlı işlemlerde, mevcut hisse senedinin İMKB endeksini ne kadar yakından izlediğiyle ilgilidir.
1. İMKB Endeksini Takip Eden A-Tipi Fon İçin Hesaplama

XYZ A-tipi fonun yöneticisi İMKB endeksinin bir ay içinde düşmesini öngörüyor. Yönetici hisse senetlerinin %75'ini satmayı ve geri kalan bölüm için
de endeks vadeli işlemlerde kısa pozisyon almaya karar veriyor. Kalan
%25'lik bölüm için ne kadar endeks vadeli işlem satması gerektiği şu şekilde hesaplanmaktadır.
Toplam Portföy Değeri

Hedge Edilecek Değer
İMKB Endeksi

=

10.000 Milyar TL

=

16.000

=

Endeks Vadeli İşlem Çarpanı =

2.500 Milyar TL

100,000

"Hedge" Edilecek Portföy Değeri
Satılacak Kontrat Sayısı =.............................................................................
İMKB Endeksi * Endeks Vadeli İşlem Çarpanı
2,500 Milyar TL
=................................................. = 1.563
16.000 * 100.000

Yönetici 2.500 Milyar TL'lik hisse satmamış, 2.500 Milyar TL'lik endeks
vadeli işlemde kısa pozisyon almıştır. Yönetici 1.563 endeks vadeli işlem
satarak hisse portföyünü hedge etmiştir. Eğer İMKB endeksi düşerse, vadeli işlem fiyatları da düşecektir. Böylece spot piyasadaki zarar vadeli piyadaki
kar ile karşılanacaktır. Eğer İMKB endeksi yükselirse, vadeli işlem fiyatları
da yükselecektir. Böylece spot piyasadaki kar vadeli piyasadaki zarar ile
karşılanacaktır.
Bu örnekte gösterildiği üzere fon yönteticisi vergi muafiyetini kaybetmeden hisse senedinden kaynaklanan piyasa riski tamamen yoketmiştir.
Yönetici eğer yeniden endeksin yükseleceğini düşünürse, aynı vadede
1563 endeks vadeli işlem kontratı alarak, eski pozisyonuna geri
dönebilecektir.
2. Çeşitlendirilmemiş A-Tipi Fon İçin Hesaplama
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İlk örnekte yatırım fonunun tamamen çeşitlendirilmiş olduğunu ve İMKB
endeksiyle birlikte haraket ettiği varsayılmıştır. Vadeli işlemlerde alınan kısa
poziyonla spot piyasa arasında oluşacak farklar takip hatasıdır (tracking error).

Ancak hisse senedi porttföyü, endeks vadeli işlemleri kontratındaki hisse senetleriyle aynı olmayabilir. Bu durumda A-tipi yatırım fonunu hedge etmek için satılacak kontratın hesaplanabilmesi beta katsayısını kullanılmamız gerekecektir. Bu yapılmazsa gereğinden fazla veya az endeks
vadeli işlemi satılacaktır. Hatalı yapılan bir korunmanın, portföyün performansını olumsuz yönde etkilenmesi mümkündür. Örneğin, İMKB endeksi
düşerse ve yönetici yeterince endeks vadeli işlem kontratı satmadıysa portföyün kaybı vadeli işlemlerdeki kazançtan daha fazla olacaktır.
Toplam Portföy Değeri

=

10.000 milyar TL

=

1,5

=

100.000

Hedge Edilecek Değer

=

İMKB Endeksi

=

Portföyün Betası

Endeks Vadeli İşlem Çarpanı

2.500 milyar TL

16.000

"Hedge" Edilecek Portföy Değeri
Satılacak Kontrat Sayısı =.............................................................................
İMKB Endeksi * Endeks Vadeli İşlem Çarpanı
2,500 Milyar TL
=................................................. *1,5 = 2.344
16.000 * 100.000

Eğer portföyünün betası 1,5 olan bir A-Tipi fon yöneticisi endeksin
düşüceğini düşünüyorsa 2.344 adet endeks vadeli işlem kontratı satması
gerekmektedir. Bu durumda eğer endeks yukarı giderse "hedge" edilmiş
portföy yükselen piyasadan faydalanamayacaktır. Ancak A-tipi fon bu işlemler sayesinde A-tipi fon statüsünü kaybetmeden hisse senedi oranını %0'a
indirmiş olacaktır.
V. SONUÇLAR

Yatırım fonu yöneticisinin ana hedefi en yüksek getiriye ulaşmaktır. Ancak finansal piyasalarda getiri ve risk el ele gitmektedir. Bu yüzden portföyden riskin minimize edilmesi yönetici için çok önemlidir. Sistematik olmayan
riskler portföy çeşitlendirmesi ile yönetilebilmektedir. Sistematik riskler ise
çeşitlendirme ile ortadan kaldırılamamaktadır. Sermaye piyasası gelişmiş
ülkelerde piyasa riskinden korunmanın yolu türev ürünlere başvurmaktır.
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Ülkemizde ilk yatırım fonunun kurulmasından bu yana 17 yıl geçmiştir.
Bu süre içerisinde ülkemiz ciddi ekonomik ve finansal krizler yaşamıştır.
Hisse senedi fonları, her defasında piyasa riskine açık kalmış ve yatırımcılar gittikçe bu tür fonlardan uzaklaşmıştır. Ülkemizde hisse senedi fonlarının yeterince büyümemesinin bir sebebinin bu olduğu düşünülmektedir.

Vadeli İşlemler Borsası'nın faaliyete geçmesiyle birlikte yatırım fonlarımız riskten korunma amaçlı araçlara da sahip olacaktır. Emeklilik fonlarının büyümesinin başlangıç safhasındayız. Bu tür fonlar da piyasa riskine
maruz kalmadan endeks vadeli işlem sözleşmelerinin bir an önce işlem görmeye başlamasını beklemekteyiz.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Sayın KOÇ’a teşekkür ediyoruz. Şimdi söz, S.P.K. Başkan Yardımcısı
Sayın Kubilay TEMUÇİN’in. Buyurun, sizi dinliyoruz.
KUBİLAY TEMUÇİN:
Giriş

Sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde spot piyasaların yanında vazgeçilmez bir unsur olarak görülen vadeli işlem piyasalarının eksikliği ülkemizde uzun yıllardan beri hissedilmiştir. Ülkemizde bir vadeli işlemler piyasası
oluşturulması fikrinin "Türk Sermaye Piyasalarının Modernizasyonu Projesi" çerçevesinde ilk olarak ortaya atıldığı 1991 yılından bugüne kadar geçen
13 senenin ardından nihayet mutlu sona ulaşılmıştır.

1999 yılı Aralık ayında Sermaye Piyasası Kanunda yapılan değişikliğin
ardından yapılan düzenlemeler çerçevesinde "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş." unvanı ile bir Borsa kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Ekim 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış, sözkonusu karar çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Borsa Temmuz 2002'de Ticaret
Siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış ve 2004 yılı Mart ayında da Borsaya Kurulumuzca faaliyet izni verilmiş olup, Borsanın 2005 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenmektedir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının Anonim Şirket Şeklinde Kurulması

Dünya sermaye piyasalarında borsaların kar amaçlı şirketlere dönüşmeleri yönünde güçlü bir eğilim bulunmakta olup, birçok borsa şirketleşme sürecini tamamlamış, diğer bir çok borsada da bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştır. Ülkemiz piyasalarının bu gelişimin gerisinde kalmaması için vadeli işlem sözleşmelerinin işlem göreceği borsanın da anonim şirket şeklinde yapılandırılması uygun görülmüştür. Anonim şirket yapısının; karar mekanizmasına getireceği hız ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi için ge83

rekli sermayeyi temin etmede sağlayacağı kolaylıklar çerçevesinde borsanın etkin çalışmasını sağlayacak uygun bir model olduğu düşünülmektedir.
Bununla birlikte borsanın karının %20'sinden fazlasını dağıtmaması, böylece elde edilen karın borsa bünyesinde tutulup teknolojik gelişimde kullanılması sağlanarak ülkemiz sermaye piyasalarının rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir.
Dünyada Vadeli İşlemler

Vadeli işlemlerin ilk olarak nerede başladığı bilinmemektedir. Önce forward şeklinde standart olmayan sözleşmeler yapılmaya başlanmış, futures
işlemleri ise tahıl depolayan tüccarların fiyat riskini azaltmak amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde Chicago Board of Trade'in 1848'de kurulmasıyla
birlikte başlamıştır.
Finansal araçlara dayalı vadeli işlemler ise mala dayalı vadeli işlemlere
göre oldukça yeni olup 1970'li yılların başında yapılmaya başlanmıştır.
1970'li yıllarda faiz oranlarındaki değişkenlik bonolarda futures kontratları,
1972 yılında ise sabit kur sisteminin çökmesiyle dövize dayalı futures sözleşmeler başlamış olup, hisse senetleri ve hisse senedi endeksine dayalı
vadeli işlemler 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır.
Vadeli İşlemlerin Sağladığı Avantajlar

Vadeli işlemlerin sağladığı belli başlı avantajları şu şekilde sıralamak
mümkündür:

Spof piyasada ortaya çıkan risklere karşı korunma: Gelecekteki fiyat
değişimlerine karşı bugünden alış veya satış yapılması sonucu tarafların fiyat dalgalanmalarına karşı korunmalarını sağlar.

Gelecek hakkında beklentileri ortaya koyar: Vadeli işlem piyasaları
üreticilere, ithalatçılara, ihracatçılara, portföy yöneticilerine, bankacılara ve
yatırımcılara ileri bir tarihteki fiyatların seyri hakkında fikir vererek stok ve
risk yönetimi politikalarında yol gösterici olurlar. Reel ve finansal kesim rasyonel planlar yapabilir.

Kaldıraç etkisi: Vadeli piyasalardaki yatırımcılar, spot piyasalara göre
daha düşük miktarlarda sermaye ile işlem yapabilme şansına sahiptirler.
Spot piyasalarda işlem tutarının tamamı tahsil edilirken, vadeli piyasalarda
"marjin" denilen ve düşük olan teminat tutarı ile işlem yapılabilir. Vadeli piyasada işlem yapan yatırımcı, spot piyasada işlem yapmak için kullanacağı sermayeyi alternatif piyasalarda değerlendirebilir.
Ayrıca,
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- Türev piyasalar sayesinde riskler yatırımcıların risk tercihlerine göre
daha kolay ayarlanabilmektedir.

- Piyasalar, yatırımcıların isteklerine cevap verecek tüm enstrümanlara
sahip olması dolayısıyla daha etkin çalışmaktadır.

- Türev ürünler piyasalardaki kredi hacmini ve likiditeyi arttırmaktadır.

- Finansal sistemin taşıyabileceği risk kapasitesi türev piyasalar
sayesinde artmakta, riskin daha etkin yönetimi mümkün olmaktadır.
- Türev piyasalar para ve sermaye piyasalarının çalışmalarını daha
düzenli (smooth functioning) hale getirmektedir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de Hangi Sözleşmeler İşlem
Görecek
Kurulumuzun 30.11.2004 tarih ve 47 sayılı toplantısında, Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş.'nin Borsada işlem görecek vadeli işlem sözleşmelerinin asgari unsurlarının belirlenmesine ilişkin başvurusu sonuçlandırılmış
olup,
- Ege Standart 1 Baz Kalite Pamuğa ile Anadolu Kırmızı Sert Baz
Kalite Buğdaya,
- Türk Lirası/Amerikan Doları ile Türk Lirası/Euro paritesine,
- 91 ve 365 günlük Hazine Bonolarına,

- İMKB-30 ve İMKB-100 Fiyat Endekslerine,

- Dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin VOB'da işlem görmesine izin
verilmiştir.

Bu sözleşmelerin VOB'da işlem görmeye başlamasının ülkemiz açısından aşağıdaki faydaları sağlayacağı düşünülmektedir.

1. Pamuk ve Buğdaya Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri:

Özellikle Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde tarım kesimine
yönelik sübvansiyonların kaldırılarak, devletin destekleme alımı uygulamasından vazgeçmesi ile çiftçinin üretim planlaması yapması ve ürününe gerçekçi ve istikrarlı bir fiyat belirlemesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Öte yandan,
fiyatların yüksek olduğu yıllarda çiftçinin fiyatı yüksek ürünün üretimine kayması dolayısıyla arz fazlası ve fiyat düşüşü yaşanması, ertesi yıl ise fiyatı
düşük ürünün üretiminden vazgeçilmesi nedeniyle ürün sıkıntısı ve yüksek
fiyatlarla karşılaşılması ülkemizde her yıl tekrarlanmakta, bu durum tarımsal
ürünlerin fiyatlarının sürekli dalgalanmasına neden olmakta ve üretici açısından fiyat riski yaratmaktadır.

Böyle bir ortamda ülkemizde tarım ürünlerine özellikle de ülkemiz açısından çok önemli olan pamuk ve buğdaya dayalı vadeli işlemler yapma imkanının ortaya çıkması ile üreticiler ileriye yönelik talep ve fiyatlar hakkında bir
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fikir sahibi olabilecek, bu şekilde tarım ürünlerinde üretim planlaması ve fiyat istikrarı sağlanabilecektir. Dolayısıyla, üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar
ve yatırımcılar, ileri bir tarihteki fiyatların seyri hakkında fikir sahibi olarak
üretim, stok ve risk yönetimi politikalarını daha kolay oluşturabilecek ve geleceğe yönelik rasyonel planlar yapma imkanına kavuşabileceklerdir.

2. Türk Lirası/Amerikan Doları Paritesine, Türk Lirası/EURO Paritesine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Bilindiği üzere, Şubat 2001 tarihinde ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ardından dalgalı kur rejimi uygulanmaya başlamıştır. Dalgalı kur rejimi
altında, döviz arz ve talebine taraf olan finansal ve reel sektör kuruluşlarının, karşı karşıya kaldıkları kur riskini etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve
döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlerin piyasa kuralları çerçevesinde dengelenebilmesi için vadeli işlemler piyasalarının işlerlik kazanması büyük önem
arz etmektedir. Dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri kur riskinden korunmak için yatırımcılarca kullanılabilecek türev araçları sunarak önemli bir risk
yönetim aracı olacaktır.

Bu sözleşmeler sadece finansal kesimin değil, aynı zamanda reel sektörün de özelikle ithalatçı ve ihracatçıların kur riskten korunmasında önemli
rol oynayacaktır. Dalgalı kur rejimi uygulamasına geçen diğer ülke deneyimlerinden de, vadeli piyasaların oluşumunun fiyat belirsizliğini azaltarak, dövizdeki aşırı dalgalanmaları dengeleyici yönde etki yarattığı gözlemlenmektedir.

3. 91 ve 365 Günlük Devlet İç Borçlanma Senetlerine Dayalı Vadeli
İşlem Sözleşmeleri
Faiz oranına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin temel işlevi, faiz oranlarında ileriye dönük meydana gelebilecek değişikliklerin yaratacağı mali
riski azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Bu sayede, gerek devlet tahvili ve
hazine bonosu gibi sabit getirili menkul kıymetlere, gerekse faiz oranlarına
dayalı vadeli işlem sözleşmeleri mali ve reel piyasaların faiz oranı riskinden
korunmalarını sağlamakta, faiz oranı riskinden kaynaklanan maliyetleri
azaltarak, borçlanma ve yatırım olanaklarını genişletmektedir.

4. İMKB-30 Endeksine ve İMKB-100 Endeksine Dayalı Vadeli İşlem
Sözleşmeleri

Ülkemiz açısından, endeksin ve içerdiği hisse senetlerinin fiyatlarının
dalgalanmalar gösterebildiği İMKB'de kurumsal yatırımcılar likidite ve fiyat
riskinden korunmak için portföylerinde fazla hisse senedi bulundurmama
eğilimindedirler. Bu yapıdaki portföy yönetimi kurumsal portföyün riskiyle
birlikte getirişini de azaltmaktadır. Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri kısa vadede portföy değerini sigorta etme olanağı sağladığından kurum86

sal yatırımcılar hem spot hem de vadeli piyasalarda talep yönünü artıracak,
böylece bu piyasalarda işlem hacmi artacaktır. Endekse dayalı vadeli işlem
sözleşmeleri Türkiye'de eksikliği hissedilen kurumsal yatırımcıların hisse
senedi tutma riskinden çekinmeden portföylerine hisse senedi almalarını ve
uzun vadede bu hisse senetlerini portföylerinde tutarak portföy getirilerini
artırmalarını sağlayacaktır. Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde çeşitlendirme yaptığı ölçüde portföy karını garanti altına alabilen veya zararını sınırlayabilen kurumsal yatırımcıların çekinmeden hisse senedi
almaları İMKB'de derinliğin artmasına, piyasanın gelişmişlik ve etkinlik seviyesinin yükselmesine neden olabilecektir.
Tezgahüstü Türev Piyasalar - Organize Türev Piyasalar

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Eylül 2000 tarihli bir çalışmasında,
özellikle tezgahüstü piyasa olarak tanımlanan piyasalarda yapılan işlemlerin doğurabileceği tehlikelere dikkat çekilmiş, organize borsalar bünyesinde
faaliyet gösteren, merkezi bir takas kuruluşu tarafından takası gerçekleştirilen ve aynı zamanda kamu otoriteleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilen,
standartlaştırılmış vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının çok daha güvenli
olduğu ifade edilmiştir.
Sözkonusu çalışmada değinilen olumlu katkılara karşın, borsa dışında
işlem gören türev ürünlerin piyasaların istikrarını olumsuz etkileyebileceği,
banka iflaslarına yol açabileceği, bu tip türev işlemlerin, global piyasalarda
1998 yılında yaşanan çalkantılara önemli katkısı olduğu ifade edilmektedir.

Tezgahüstü türev işlemlerin piyasa istikrarına olan olumsuz etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

- Tezgahüstü piyasalarda alınan türev pozisyonlara taraf olan kuruluşların kredi riskinin ani değişimi sonucu likidite sıkışıklığına düşmeleri riski vardır. Buna örnek olarak, özellikle gelişmekte olan ülke bankalarının, yabancı
bankalarla yaptıkları swap anlaşması sonucu likidite sıkışıklığına düşmesi
gösterilmektedir. Likidite sıkışıklığı nedeniyle zaman zaman piyasalarda
rasyonel olarak nitelendirilemeyen ani hareketlere yol açmakta, dolayısıyla
volatilitenin aniden artmasına sebep olabilmektedir.
-

-

Tezgahüstü piyasada işlemlere taraf olan kuruluşlar birbirlerinin kredi
riski hakkında genelde yeterli bilgiye sahip olamamaktadır. Özellikle
karşı taraf riskinin piyasada gelişen koşullar ve tarafların aldıkları pozisyonlardaki değişiklikler sonucu oldukça dinamik bir şekilde değişmesi, tarafların birbirlerinin kredi riskini takip etmelerini oldukça güçleşmektedir.
Tezgahüstü türev ürünler, bu işlemleri yoğun olarak yapan kuruluşların, kaldıraç etkisi dolayısıyla büyük miktarlarda zarar etmelerine ve
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-

-

-

-

böylelikle sermayelerinin aşınması riskini taşımalarına neden olmaktadır.

Tezgahüstü piyasalarda pozisyonların birkaç aracı kurum ve banka
üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, herhangi bir problem halinde bunun diğer oyunculara olumsuz etkiler yapması ve tüm piyasayı etkileyerek sistemik riski arttırması ihtimali de vardır. Büyük oyuncuların
iflası durumunda, ilgili ülke kamu otoritelerinin devreye girmesi olasılığının yüksek olması nedeniyle bu kuruluşların gereğinden fazla risk
alabildikleri gözlemlenmektedir.
Tezgahüstü türev piyasalarda gerçekleşen işlemler yeterince şeffaf
olmadığı gibi, ilgili kamu otoriteleri tarafından da borsada işlem gören
türev ürünlere kıyasla yeterince izlenmemekte, birçok ülke sermaye
piyasası mevzuatında bu hususta boşluklar bulunmaktadır. Örneğin
tezgahüstü türev ürünlerine ilişkin olarak ABD'de bir mahkemenin
yatırımcının korunması hususunun öncelikli önemi olmadığı şeklindeki kararı oldukça ilginçtir.

Tezgahüstü piyasada alınan pozisyonlar dolayısıyla yapılan kar veya
zararlar çoğu zaman günlük olarak hesaplara yansıtılmamaktadır.
Ayrıca, bu ürünlerin piyasası yeterince likit olmadığından, bunların
zaman zaman değerlemesi yapılsa dahi kullanılan rakamlar çoğu
zaman piyasa verilerinden değil, kurumlara özel risk yönetim sistemlerinden elde edilmektedir. Gerçek hayatın matematiksel olarak
modellenmesi durumunda zaman zaman büyük tahmin sapmaları ile
karşılaşılabildiğinden, tezgahüstü türev ürünlerin değerlemesi
yeterince sağlıklı olamamaktadır.
Tezgahüstü piyasalarda işlem gören ürünler piyasa katılımcılarının
ihtiyaçlarına ve gelişmelere göre oluşturulduğundan çok değişik ve
karmaşık ürünler ortaya çıkmakta, ilgili kamu otoritelerinin bu ürünleri
anlamak ve denetimini yapmak hususunda zorluklarla karşılaşmaları
kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla mevzuat ve mevzuatı uygulamakla görevli kamu personeli çoğu zaman piyasanın gerisinde kalmakta,
piyasaların gözetimi yeterince sağlıklı yapılamamaktadır.

Organize borsalarda işlem gören ve merkezi bir takas kuruluşu tarafından takası gerçekleştirilen türev ürünler tezgahüstü piyasalarda işlem gören
türev ürünlere göre önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar aşağıda
kısaca özetlenmiştir.
-
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Borsada işlem gören türev ürün fiyatlarının günlük spot piyasalara
göre ayarlanması nedeniyle olumsuz gelişmeler olması durumunda
daha hızlı hareket edilebilmekte ve yapılan zararların gizlenmesi

-

veya birikmesi önlenmektedir.

Borsalarda işlem gören türev ürünlerin regülasyonu çok daha etkin
yapılabilmekte, aracı kuruluşlara yönelik olarak periyodik ve ani
denetimler yapılarak piyasa oyuncularının daha disiplinli olması sağlanabilmektedir.

Üyelerin uymaları gereken, risk yönetimine, alınabilecek azami
pozisyon sayısına vb. ilişkin kurallar, borsalar bünyesinde yer alan
türev piyasaları çok daha güvenli hale getirmektedir.
Merkezi bir takas kurumunun bulunması ve takasın müteselsil kefalet
prensibi altında işlemesi dolayısıyla borsalarda işlem yapan aracı
kuruluşlar, karşı tarafın kredi riskinden kaynaklanabilecek sorunları
yaşamamaktadır.

Takas ve kredi risklerinin elimine edilmesi, sözleşmelerin standart olması, piyasanın likit olmasına yol açmakta, bu da özellikle piyasa oynaklığının arttığı zamanlarda tezgahüstü piyasalara göre borsalar
bünyesinde türev piyasaları çok daha likit kılmaktadır.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederiz. Şimdi söz İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sayın Ayla Oğuş’un. Buyrun Efendim.
AYLA OĞUŞ:

Değerli konuklar ben sözlerime başlamadan önce üniversite olarak son
derece destek verdiğimiz ve bizi çok heyecanlandıran vadeli işlemler ve opsiyon borsası hakkında bugün burada konuşma fırsatını bize verdiği için
İ.A.V’a ve İş Yatırıma konuyu desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Biz
üniversite olarak çok destek verdik bu konuya. Öğrencilerimize de hep bunun önemini anlatmaya çalıştık. Çünkü gerçekten Türkiye ekonomisi, Türk
firmaları, Türk yatırımcıları için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz bu
borsanın. Hani öğrencilerimi görüyorum dinleyiciler arasında hep onlara da
anlatmaya çalıştığımız gibi ekonomik gelişmenin en önemli unsuru iyi çalışan finans piyasaları. Günümüzde ise iyi ve etkin çalışan finans piyasası,
türev piyasalarından ayrı düşünülemez. Türev araçları günümüzde global
piyasalarda sürekli değişen piyasa riskleri ve anlık enformasyon akışları nedeniyle, sofistike teknolojinin gelişmesinin katkısıyla artık risk yönetiminin
vazgeçilmez bir parçası. Gelişmekte olan ülkeler içinse etkin çalışan bir finans piyasasına sahip olmak için zorunlu bu piyasaların varlığı.
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Bugün türev piyasalarının işlem hacmi zaten önemini ortaya net olarak
koyuyor. Organize borsalarda yıllık işlem hacmi yaklaşık 900 trilyon dolar
Hamdi Bey sunumunda daha kesin bir rakam verdi 873 trilyon dolar tam
olarak 2003 yılı rakamları itibariyle. Ama bu sadece organize borsalardaki
işlem hacmi. Tezgah üstü piyasalarda da Aralık 2003 itibariyle piyasalardaki sözleşmelerin değeri 200 trilyon dolar. Bunlar çok büyük rakamlar. Çünkü 2003 yılında dünya gayri safi milli hasılasının 30 trilyon dolar olduğunu
hatırlayacak olursak bu rakamların bu piyasaların büyüklüğü çok net olarak
ortaya çıkacaktır.

Bu piyasalar hakkında neler biliyoruz? Bugün bu panelin konusu vadeli
işlemler ve opsiyon borsası Türkiye ekonomisine neler katacak? Ben bu soruyu yanıtlayabilmek için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki türev piyasaları ve bu piyasaların kullanıcıları hakkında bildiklerimizden yola çıktım.
Bu piyasalar yılda %14 büyüyor ortalama olarak. Buradaki en büyük kullanıcılar finans kurumları. En büyük oyuncular bankalar, daha sonra sigorta
şirketleri, yatırım şirketleri bunları izliyor. Fakat finans dışı sektörlerdeki firmaların da türev piyasalarına ilgisi oldukça yoğun. Döviz türev hacminin %
20 sini finans dışı sektörlerdeki firmalar oluşturuyor. Faiz türev hacmininse
% 10 unu. Finans dışı sektörlerdeki firmaların faiz ve döviz türev hacmiyse
her ne kadar oransal olarak daha küçük görünse de ABD ya da AB nin gayri safi milli hasılasından daha büyük bir rakamı ifade etmekte. Vadelerine göre en popüler en fazla kullanılan finansal türev araçlarına baktığımız zaman
görüyoruz ki, döviz türevlerinin %80 i bir aya kadar bir yıl pardon bir yıldan
az bir vadeye yayılıyor. Bir ve beş yıl arası %14 ü döviz türevlerinin sadece
%6 sı beş yıldan daha fazla bir süreyi kapsıyor. Faiz türevlerinde biraz daha dengeli bir dağılım var vade açısından. Bir yıldan az %37 sini oluşturuyor bu faiz türevlerinin bir beş yıl arası faiz türevleri %39 u, beş yıldan fazla
faiz türevleriyse %24 ünü oluşturuyor bu piyasanın. Yıllar içinde vadeye göre döviz ve faiz türevlerinin gelişimini izleyecek olursak özellikle dünya ekonomisinin büyük bir risk geçirdiği işte 97 Asya krizinden sonra ya da ondan
önce 95-96 yıllarındaki durgunluktan sonra bu piyasaların çok büyük oranda artmaya başladığını görüyoruz. Faiz piyasalarında uzun vade faiz araçlarında da bir büyüme söz konusu. Fakat döviz türev araçlarında çok ciddi
kısa vade riskleri risklerden korunmaya yönelik bir hareket izleyebiliyoruz.
Organize türev borsalarındaki sözleşmelerin değeri vadeli işlemler ve opsiyonlara baktığımızda gene hani son üç yıl rakamlarını ben ekrana yansıttım. 2001 yılında vadeli işlemlerin değeri 10 trilyon dolar, 2003 yılında bu rakam 13 trilyon dolara yükseliyor. Opsiyonlardaki büyüme daha çarpıcı. 2001
yılında 13 trilyon dolarken 2003 yılında 23 trilyon dolara ulaşıyor. Vadeli işlemlerin ve opsiyonların gene en fazla kullanılan finansal türevler endeks türev endeks dövizle faiz arasındaki dağılımına baktığımızda vadeli işlemler-

90

de faizin yoğunluğunu çok çarpıcı olarak görüyoruz. %90 oranında vadeli işlemler piyasası faiz vadeli işlemleriyle domine edilmiş durumda. Opsiyonlarda biraz endekslerin faizlerden sonra endekslerin varlığı söz konusu. Döviz
türevleri bu piyasaların oransal olarak fazla büyük bir kısmını teşkil etmese
de bunlar tabii ki değer buradaki işlemlerin değerinden harekete çıkarak hazırlandı. Kontrat ya da sözleşme sayısına bakıldığında trendler biraz farklı
olabiliyor. Bugün rekor en fazla işlem gören sözleşme ne bir faiz sözleşmesi yani bir endeks sözleşmesi Kore borsasındaki ......... 200 sözleşmesinde
rekor. Şu anda en fazla sayıda işlem gören sözleşme konusunda.

Şimdi esas olarak hani benim burada yoğunlaşmak istediğim Türk firmalarının tam olarak bu finans dışı sektörlerde finans kurumlarının çok açık bu
vadeli işlemler ve opsiyon borsasında çok büyük kazanımları olduğu ama finans dışı sektörlerdeki firmalarında çok büyük kazanımları olabilir bunu da
finans dışı sektörlerdeki dünyadaki firmaların türev kullanımındaki bazı
trendleri yansıtarak size sunmaya çalışacağım.
Şimdi firmalar türev piyasalarını finans dışı sektörlerdeki firmalar türev piyasalarını spekülasyon amaçlı değil korunma amaçlı kullanıyorlar. Genel
anlamda finans dışı sektörlerdeki firmaların %60 ı türev araçlarını kullanıyor.
Büyük firmalara bakıldığında ilk 500 firmaya %92 sinin korunma amaçlı olarak türev araçlarını kullandığını görebiliyoruz. Çok önemli bir bulgu, firmaların türev araçlarını kullanma sebeplerine baktığımız zaman bunun ülkeler
arasında çok büyük benzerlikler gösterdiğini görüyoruz yani hemen hemen
her ülkede firmalar aynı sebeplerden dolayı aynı şekilde aynı türev araçlarını kullanıyorlar. Finansal ve ekonomik risk ve tabii ki yerel türev piyasalarının büyüklüğü türev kullanımını arttırmakta, politik risk ise düşürmekte.

Finansal döviz türevlerinin kullanan firmalara baktığımızda bu ülkeler
arasında hiç fark etmiyor görüyoruz ki büyük oranda yabancı varlıklara sahip olanlar bunu tercih ediyorlar korunma yöntemi olarak. Faize dayalı türev
araçlarını ise daha borçlu firmalar kullanmayı tercih ediyorlar ve ayrıca bu
da çok önemli bir bulgu; türev araçlarını kullanan firmaların piyasa değerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu firmalar bir şekilde piyasada hisse
senetleri daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Şimdi gelişmekte olan ülkeler
ve bütün dünya genelindeki firmalar açısından türev kullanım oranlarını incelediğimiz zaman genel olarak finansal türevleri kullanma oranı %60 burada ama gelişmekte olan ülkelerde bu oran biraz daha düşük ama istatistiki
açıdan önemli bir oran gene de %55, biraz daha düşük oranda kullanıyorlar. Bunların türev faiz ve emtia türev araçlarına dağılımına baktığımız zaman en büyük oranda faiz türev araçlarını kullandıklarını görüyoruz gene
gelişmekte olan ülkelerde bu beş puan kadar daha düşük. Döviz riskinden
korunmak için daha fazla forward türev araçları içinde daha fazla forward ve
daha sonra swap ve opsiyonlar kullanılıyor. Faiz türevlerinde ise daha faz91

la gene bu da gelişmekte olan ülkeler ve dünya genelinde değişmeyen bir
trend, daha fazla swap ve opsiyon, forward işlemleri hemen hemen hiç kullanılmıyor, vadeli işlemler de hemen hemen hiç kullanılmıyor. Emtia türev
araçlarının türev kullanım oranları toplama göre düşük bir oran ama çok
önemli, emtia türev araçları çok önemli. Bazı sektörlerde bu riskler çok büyük riskleri ifade etmekte. Burada genel olarak tercih edilen türev aracı bu
dört ana seçenek arasında daha dengeli bir dağılımı gösteriyor bize. Sektörel olarak firmaların korunma oranlarına baktığımız zaman bu da hem bize
ülkelerdeki risklerin özetini veriyor hem de firmaların bir şekilde yönetimsel
ve operasyonel tercihlerini yansıtıyor. Elektrik, doğal gaz üretim ve dağıtım
sektöründeki şirketlerin yani en yüksek oranda türev araçları kullandığını
görüyoruz %84 oranında bu firmalar türev araçlarından yararlanıyorlar. Bunu kimyasal, imalat, demir-çelik, otomotiv, petrol, taşımacılık yani ekranda
görüyorsunuz ben hepsini saymayayım ama tüketim malları, inşaat gibi
sektörler çok aşağılarda kalıyor yani aşağılarda derken averaja göre ortalamaya göre daha aşağılarda.
Şimdi bunların döviz gene üç ana finansal türeve göre dağılımına ayrı
ayrı bakacağız. Döviz türevlerini en fazla kullanmayı tercih eden sektörler
kimyasal sektör en fazla demek ki döviz riski taşıyan sektör dünya genelinde. Gene imalat sanayi, otomotiv sanayi, demir çelik, makine, tekstil burada önümüze çıkıyor, dayanıklı tüketim malları. En altlarda ise yani petrol,
perakende, madencilik, inşaat gibi sektörler yer alıyor. Faiz türev kullanım
oranlarında en yüksek kullanıcılar gene elektrik, doğal gaz gibi üretim ve
dağıtım şirketleri bunu kimyasal, taşımacılık, imalat, demir çelik, gıda izliyor.
Burada 33 burada aşağıda en altta gördüğümüz sırada tüm firmaların ortalaması var. Bu yüzdenin üzerindeki kullanan her sektör aslında hani yoğun
kullanıcısı bu türev araçlarının. Emtia türevlerine baktığımız zaman en üst
sırada petrol sektöründeki şirketleri görüyoruz. Ama gene tabii ki petrol
ürünlerini kullanan elektrik, doğal gaz üretim dağıtım şirketleri, madencilik,
demir çelik, kimyevi kimyasal sektör gibi sektörler en başta yer alıyorlar.
Şimdi sunumumu burada bitirmek istiyorum. Türk firmalarının finans dışı sektörlerdeki Türk firmalarının bu türev araçlarını kullanmalarının çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün dünyada bu sektörlerdeki firmalar bu riskleri taşıdığına göre Türkiye’deki firmalarda taşıyorlar. O yüzden
hani dünya trendleri de ve dünya ülkeleri arasında bunun farklılıklar göstermemesi Türkiye’deki şirketlerin de benzer davranışlar göstererek aslında
doğru bir şekilde korunabileceklerini bize gösterdiği için bunları göz önünde
bulundurarak kendilerine vadeli işlemler ve opsiyon borsasının sunduğu
araçlardan faydalanmayı öneriyorum. Teşekkürler.

92

Türev Piyasalarının Büyüklüğü
•
•
•
•
•
•
•
•

Organize borsalarda yıllık işlem hacmi 900 trilyon dolar
Tezgahüstü piyasalarda sözleşmelerin değeri 200 trilyon
dolar (Aralık 2003)
Dünya GSMH'sı 30 trilyon dolar
Yılda % 14 büyüyor.
Finans kurumları en büyük kullanıcılar
En büyük oyuncular bankalar, sonra sigorta ve yatırım
şirketleri
Finans dışı sektörlerdeki firmalar FX türev hacminin %
20'sini, faiz türev hacminin % 10'unu oluşturuyor.
Finans dışı sektörlerdeki firmaların faiz ve FX türev hacmi
ABD ya da AB GSMH'dan daha büyük.
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Finans Dışı Sektörlerdeki Firmaların Türev Kullanımı
•

Firmalar türev piyasalarını spekülasyon amaçlı değil,
korunma amaçlı kullanıyor.

•

Finans dışı sektörlerdeki firmaların % 60'ı türev araçları
kullanıyor.

•

Firmaların türev araçları kullanım sebepleri ülkeler arasında
büyük benzerlikler göstermektedir.

•

•

En büyük 500 firmanın % 92'si korunma amaçlı türev
araçları kullanıyor.

Finansal ve ekonomik risk ile yerel türev piyasalarının
büyüklüğü türev kullanımını artırmakta politik risk ise
düşürmektedir.

Finans Dışı Sektörlerdeki Firmaların Türev Kullanımı
•
•
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Firmaların türev araçları kullanım sebepleri ülkeler arasında
büyük benzerlikler göstermektedir.

Finansal ve ekonomik risk ile yerel türev piyasalarının

•
•

büyüklüğü türev kullanımını arttırmakta, politik risk ise
düşürmektedir.
FX türevlerini kullanan firmalar kullanmayanlara oranla
daha büyük yabancı varlıklara sahiptir, faize dayalı türev
araçlarını kullananlar ise daha borçludur.
Türev araçlarını kullanan firmalar daha yüksek piyasa
değerine sahiptir.

Finans Sektörü Dışındaki Şirketlerin Türev Kullanım Oranları*
FX

Faiz

Gelişmekte olan ülkeler
Tüm Firmalar

Gelişmekte olan ülkeler

Genel Forward Vadeli Swap Opsiyon
45,90

32,35

20,75

0,86

49,59

37,63

2,86

12,47

7,02

0,00

16,74

3,55

2,71

13,76 11,58

Tüm Firmalar

28,72

1,19

0,44

24,26

6,83

TümFirmalar

9,07

2,13

1,99

3,04

2,84

Emtia Gelişmekte olan ülkeler

9,10

* Bartram, Brown & Fehle'deki veriler kullanılarak

1,94

1,31

3,18

3,22

T rev Ara lar Kullanma Oran
Elektrik, Do al gaz
Kimyasal
malat
Demir- elik
Otomotiv
Petrol
Ta mac l k
Tekstil
Makina
G da
Perakende
Dayan kl T ketim mallar
Madencilik
n aat

84,3
78,4
74,5
73,6
72,3
71,5
69,2
68,9
68,7
67,2
60,3
59,8
58,9
58,1
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Makina
G da
Perakende
Dayan kl T ketim mallar
Madencilik
n aat
T ketim mallar
e itli

68,7
67,2
60,3
59,8
58,9
58,1
51,8
50,7

T m firmalar

60,3

Kaynak: *Bartram, Brown & Fehle

FX Türevleri
Kimyasal
İmalat

Otomotiv

Demir-Çelik
Makina
Tekstil

Genel Forward
68,8

Swap

Opsiyon

7,3

1,7

17

61,8

52,7

1,8

23,6

60,7

51,5

1,8

16,6

61,6
60,5

47,8

51,6

1,9
1,7

19,5
9

15,3

11,9

12,3

13,1

56,1

41,7

1,5

8,3

12,9

Taşımacılık

52,9

41,9

1,5

17,4

12,2

Elektrik, doğal gaz

43,8

2,1

26,9

9,5

Dayanıklı Tüketim Malları
Gıda

54

46,9

1,3

51,8

42,9

1,7

Tüketim malları

43,2

36,4

1,1

Madencilik

41,5

İnşaat
Petrol

29,8

8,9

18,5

5

10,8

10

7,2

9,7

31,9

1,1

38,1

28,9

1,5

11,1

0,7

14

37,9

36,5

28,9

0,8

7,6

Tüm Firmalar

45,2

36,5

1,2

11,2

Kaynak:* Bartram, Brown & Fehle

30,4

0

12

15,7

42,1

34,9

13,8

15

Perakende

Çeşitli
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61,9

Vadeli

8,1
9,3

7,1

Faiz Türevleri
Elektrik, doğal gaz

Genel Forward

Vadeli

Swap

Opsiyon

0,6

46

8,5

62

2,5

47,4

1,2

0,6

43,6

43,6

1,8

0

38,7

42,1

0,6

Perakende

37,9

0,5

Tekstil

33,3

0

0,8

27,3

5,3

Dayanıklı tüketim malları

30,8

0,9

0,9

25,9

4

0,2

0,4

22,4

0,7

0,5

29

7,4

Genel Forward

Vadeli

Swap

Opsiyon

11,2

17,4

18,2

15,7

13,5

11

3,7

3,7

Kimyasal

48,3

İmalat

43,6

Taşımacılık
Demir-çelik
Gıda

43,4

Petrol

38,5

Otomotiv
İnşaat

Tüketim malları

36

31,1

0

0

0,4

34,1

5,2

30,3

8,1

1,1

1,8

0,4

Faiz Türevleri
Petrol

51,1

Elektrik, doğal gaz

44,6

Demir-Çelik

30,7

Madencilik
Kimyasal

Taşımacılık

Gıda

35,7
17

16,9

16,5

9,2

0,7

20,3

Kaynak:* Bartram, Brown & Fehle

12,7

10,4

Madencilik

33

11

40

40,1

0,8

Tüm Firmalar

13,2

1,1

29,9

26

0

57,4

2

Makina
Çeşitli

0,8

6,3

25,7
4

3,8

3,6

0,6
0,5
0,2

1,1
1

0

16,3
2,5

6,3

2,3

12,3

40,9
32,4

27,1

8,2
7,7

7,9

25,7

6,1

17

5,4

25,9
2,9

4,5

8,4

2,5

6,8

12,2

16,6
4

3,8

3,1
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İmalat

10,9

5,5

1,8

Tekstil

6,8

0

4.5

İnşaat

Dayanıklı tüketim malları
Otomotiv

7

5,4

0,9

1,3

0

1,1

0,7

0,3

0,1

1,1
w

1.4
03

0,6

1,1

3,4
3,2

Kaynak:* Bartram, Brown & Fehle

0,8

2,7

1,8

Perakende
Tüm Firmalar

2,3

1,8

2,5

3,6

Çeşitli

0,9

1,8

5

Tüketim malları
Makina

0,9

0

0

0,5

0

1,4

0,5

2,6

0,3

0,7

0,6

0,3
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2,8

3,1

2,9

2,4

BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU

Biz teşekkür ederiz. Şimdi söz Petkim Genel Müdürü sayın Kenan Yavuz’da. Sanıyorum daha değişik konuda yaklaşacaklar.
KENAN YAVUZ

Saygıdeğer konuklar, bu fırsatı bize verdiğiniz için Petkim adına teşekkür ediyorum. Reel sektörün temsilcisi olarak da biraz farklı ekonomik olarak ve teorik olarak hemen hemen konunun bütün boyutları gündeme geldi.
Dolayısıyla reel sektör gözüyle bu piyasalara nasıl bakarız onu irdelemeye
çalışacağım. Taktir edersiniz ki bu borsaların gelişmesi için bu borsaların arkasında üretim gücü olması lazım. Üretim gücü yoksa bir ülkenin bu üretim
gücünün üzerine oturmuş bütün borsalardan derinlik beklemek ve onların
ülkenin önünü açacak şekilde daha yoğun işlemlere tabi olmasını beklemek
pek mümkün olmaz. Bu çağdaş enstrümanların en hızlı geliştiği 90 lı yılları
biz ıskaladık yani o yıllarda parayı topla devlete sat yatla geçirdik. Dolayısıyla bu borsalarda derinlik olmadı. İMKB mizin de durumu bugünkü vadeli
işlemler borsası vs.. Türk ekonomisine açılımlar getirecek sağlayacak fonları üreticinin eline vermedi veremedi daha doğrusu çünkü yat satla geçirdiğimiz bir ıskaladığımız bir dönem.

Ben biraz öncelikle çok kısa 5 dakikalık bir Petkim ile ilgili bilgiler vermek
istiyorum bu fırsattan istifade. Ardından da vadeli işlemlerle ilgili reel sektörün gözüyle birkaç cümleyi size söylemeye çalışacağım.
Bildiğiniz gibi fotoğrafından ülkemiz adına gurur duyabileceğimiz ama ne
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yazık ki böylesine güzel bir tesisi kurmayı başarmış 30 yıl önce 20 yıl önce
başarmış bir ülke bu tesisi daha sonra geliştirmeyi başaramamış. Dolayısıyla yani bir yandan gurur duyarken bir yandan da kendi kendimize öz eleştiri yaparak kendimizi biraz sorgulamamız ve kendimize biraz suç payları çıkartmamız gerekir diye düşünüyorum.

Petrokimya dünyanın dünya ekonomilerinin kimya özelliği nedeniyle en
yüksek katma değeri yaratan sektörlerin en başında gelen bir sektör. Yani
bir ekonomi açısından çok basit bir örnek verecek olursam, bugünkü değeriyle 400-500 dolar olan hammaddeyi nihai ürüne çevirdiğinizde 1500 dolarlık bir değer yaratıyorsunuz. Dolayısıyla böylesine muhteşem bir katma değeri yaratan bir proses petrokimya. Rafine endüstrisinden doğuyor. Dünya
ölçeğinde son derece rekabete açık büyük oyuncular ve global oyuncular
var. Teknoloji yoğun bir sektör. Dolayısıyla başlangıçta sermaye ve teknoloji bilgi birikimini çok zorunlu kılan ve riskleri de içerisinde barındıran aynı zamanda fırsatları da çok yüksek olan bir sektör. Rekabet çok yoğun ve çok
sayıda üretici oyuncu var. Teknolojiler meta olarak alınıp satılabiliyor dolayısıyla pazarınız ve paranız varsa bu sektöre rahatlıkla girmeniz mümkün.
Bu anlamda herhangi bir sıkıntısı yok. Sektör sık sık belirli periyotlarda pozitif veya negatif dönemlerine girebiliyor. Bu da arz talep dengesizliklerinden
kaynaklanan belirli periyotlar özellikler gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi
ham petrole dayalı ya da doğal gaza dayalı olabiliyor bu sektörler. Ham petrole dayalıysa ki biz Petkim olarak ham petrol nafta bazlı bir kuruluşuz, ilk
ve ara mamullerle ürettiğimiz ham maddeyle yanında görmüş olduğunuz
sanayilere ham madde sağlıyoruz ki bu hemen hemen ekonominin bütün
sektörlerinin çok büyük bir bölümünü içine alıyor. Dışarıda kalan sanayi gördüğünüz gibi hemen hemen yok. Plastikten kauçuğa, elyaftan boyaya, gübreden deterjana, solvetten ilaca kadar. Sektörü ne etkiliyor? Ham maddeler,
ham maddenin özellikle petrole dayalı olması nedeniyle son derece volatilitesi çok yüksek, hem siyasal hem ekonomik değişikliklerden çok hızlı etkileniyor. Sık sık yatırım yapmanız lazım çünkü teknoloji yoğun bir sektör.
Teknolojinin gerekli kıldığı yatırımları özellikle teknolojinin yenilenmesi anlamında değil teknolojinin değişmesi anlamında değil maliyetleri kontrol altında tutabilmek için daha düşük maliyetle elde edebilmek için yatırımlar daha
önem kazanıyor. Ekonomik ve finansal gelişmelerden çok hızlı etkileniyor,
arz talep dengesi fiyatları son derece inanılmaz şekilde dalgalanmaya tabi
tutabiliyor. Şirket stratejileri çok büyük önem kazanıyor. Geleceği iyi tanımlayabilmeniz gerekiyor. Geleceği iyi okumanız gerekiyor. Bugünü de iyi okumanız gerekiyor geçmişi de iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu anlamda son
derece canlı bir sektör. Daha önce söylediğim gibi politik gelişmelerden de
çok hızlı etkileniyor. Burada görmüş olduğunuz naftayı aldığımız naftayı
parçaladığımızda üç ana gruba ayrılıyor. Etilen bölümü, propilen ve aromatikler bölümü. Etilenden aype dediğimiz alçak yoğunluklu poletilen ve yük101

sek yoğunluklu poletilen, MVG, VCM, PVC üretimi yapılıyor. Burada torbasera vs.. gibi hepsini saymak istemiyorum çok geniş bir sektörel dağılım görüyorsunuz ham maddeleri üretiliyor. Propilenden polipropilen üretiliyor.
Çok çarpıcı bir örnektir şu anda Türkiye 900 bin ton polipropilen tüketiyor.
Şu anda fiyatı 1300 dolar, Petkim’in kapasitesi 80 bin ton önümüzdeki yıl
144 bin tona çıkacağız. Dolayısıyla 750 bin tonla 800 bin ton arasında Türkiye yurt dışından polipropilen ithal ediyor. Bunun için de Türkiye yurt dışına 1 milyar dolar polipropilen için özellikle tekstil için hammaddesi olması
nedeniyle tekstilde gelişen bir ülke ve tekstilde üstlüğü olduğunu iddia eden
bir ülkenin polipropilen gibi onun hammaddesine bu kadar duyarsız kalmasını anlamak mümkün değil.

Türkiye Petkim’in kendi ürün gamına giren ya da Petkim ürünleriyle benzeş olan ürünlere 2,5 milyar dolar para ödüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde
de, Türkiye pazarı her yıl fiziki olarak %10 büyüdüğü için bu rakamları çok
daha yukarılarda göreceğiz.

Biz ihracat olarak, ihracat politikası olarak iç pazara yetiştiremediğimiz
için pazarın %30’unu belirliyoruz. Pazardan gelen talepleri karşılayamadığımız için pazara olan arzımızı kesinlikle kısmıyoruz dolayısıyla ihracatı Türkiye pazarının istemediği ürünlerde gerçekleştiriyoruz. Aksi taktirde içeride
hem spekülasyon hem de üretim arızasından lojistik sorunlar çıkıyor. Bu nedenle ihracatı sadece Türkiye pazarının tüketmediği ürünler üzerine oturtuyoruz.

Bizim ana girdimiz olan nafta, fiyat hareketleri çok yüksek. Şöyle söyleyeyim ürün bünyemizde maliyet yapımızda %55 ini zaten otomatik olarak
nafta belirliyor. Fiyat hareketleri çok farklı. Mesela dünle bugün arasındaki
nafta fiyatındaki farklılık 50 dolar. İnanılmaz bir hareketlenme söz konusu,
dolayısıyla operasyonel ve likidite riskleri kendi içerisinde çok yüksek ancak
bu geleceği tanımlama açısından yani bu piyasalarda Türkiye’de birazda
farklı bir bakış açısı var yani böyle bir işlem yaptığınızda mutlaka para kazanmanız lazım gibi algılanır. Yani ne kazandın bu işlemden gibi algılanır.
Halbuki bu işlemlerin amacı üretici açısından bu işlerin asıl amacı, bugün sizin için doğru olduğuna inandığınız pozisyonu geleceğe taşımaktır. Bu pozisyonu çünkü yatırımınızı, fiyat politikanızı vs.. gibi belirleyebilmeniz için
geleceği tanımlayabilmek içindir. Dolayısıyla ama Türkiye’deki patronlar ya
da devlet böyle bir işlemi yapan profesyonelin tepesine biner ve der ki; kaç
para kazandın kardeşim.

Nafta fiyatını belirleyen etkenler dediğim gibi petrol fiyatları, üretim tüketim dengesi ve petrol işleyen ülkelerdeki politik ve diğer sorunlar. Fiyatlar
nasıl belirleniyor? Fiyatlar uluslar arası yayınlar tarafından ve kontratlar ve
spot fiyatlar ile belirleniyor. Kontrat fiyatlar yayınlanıyor, üreticiler de yani ta102

vuk yumurta, yumurta tavuk gibi bir şey bu. Üreticiler yayınları takip ediyor,yayınlar da üreticileri takip ediyor, ikisi birbirini takip ederek fiyatlar oluşuyor, bunlar bilinen şeyler. Ve bizim takip ettiğimiz şeyler Avrupa Akdeniz
de oluşan fiyatları takip ediyoruz. Bir de Uzak Doğu fiyatları pek fazla bizim
için geçerli olmuyor.

Vadeli işlem neden çok fazla yapılamıyor? Kamuda en azından kamu
gözüyle bakacak olursam, özel sektörde de aynı şeylerin boyutu vardır geniş ölçüde. Daha önce Türkiye’nin en kurumsallaşmış grubunda çalışan bir
profesyonel olarak oradaki boyutunu da biliyorum. Risk almak duyarlılığı
çok şeydir belirleyici etkendir. Kamu adına denetleyenler otoritenin kar ile
riski birlikte değerlendirmezler. Yani işleme bakar para kazandıysanız görmez, para kazandırmadıysanız yandınız yani o artık kaç tane kişiye hesap
vereceğinizi varın kendinizi savcının karşısında dahi bulursunuz. Dolayısıyla Türkiye’deki kamusal mantık belki de dünyadaki kamusal mantık böyledir. Başarısızlıkla sonuçlanmasının temel etkenlerinden bir tanesi de denetim mantalitesidir. Yani denetim mantalitesi yöneticileri muhafazakar olmaya itiyor zorunlu kılıyor. Dolayısıyla şey olmanız lazım o kararı alırken Japon şeysi gibi ne diyorlar onlara kılıç şey yapanlar onlar gibi olmanız lazım.
Konuyla ilgili yeterli uzman da son derece önemli. Kurumların bünyesinde mutlaka o konuda uzmanlaşmış yetenekli bilgili arkadaşların olması lazım. Kamuda bu da çok mümkün değil. Çünkü kamuda oturan kalkmıyor.

Bu çağdaş bir bu mekanizmanın mekanizmaların ayrı kalmak bağımsız
kalmak ya da ülke ekonomisini onlardan mahrum kılmak son derece akılsızlık olur. Ama dediğim gibi bunun için önce üretmemiz daha çok üretmemiz
gerekiyor. Teşekkür ederim.
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PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ
„ Petrol rafinaj endüstrisinden doğmuştur.

„ Hammaddesi petrol ürünleri ve / veya doğal gazdır.
„ Dünya ölçeğinde rekabete açıktır.
„ Teknoloji yoğun bir sektördür.

„ Sektörde rekabet yoğun, çok sayıda üretici / oyuncu vardır.
„ Teknolojiler büyük ölçüde ticari hale gelmiştir.

„ Kârlılık açısından 6-8 yıl süren dönemsel değişim
(cycle) gösterir.

SEKTÖRÜ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
v Hammaddeler

v Yeni Yatırımlar

v Teknolojik Gelişmeler

v Ekonomik ve Finansal Gelişmeler/ Krizler
v Pazar (Arz ve Talep)
v Şirket Stratejileri

v Politik Gelişmeler
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KULLANIM ALANLARI
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GÜNÜMÜZDE PETROKİMYA'NIN GÖRÜNÜMÜ...
„ Fiyatları pazar belirliyor

„ Rekabette; hammadde, ölçek ve teknoloji önemli
„ Yeni yatırımlar;

3 Hammadde avantajına sahip bölgelerde,

3 Rafineri-petrokimya-enerji entegrasyonunun
sağlandığı "supersite" larda yoğunlaşmakta

GÜNÜMÜZDE PETROKİMYA'NIN GÖRÜNÜMÜ...
„ Kâr marjları düşük seviyede seyrettiği periyot sona ermiş,
yükseliş trendi başlamıştır
„ Maliyet düşürme çalışmaları sürekli olarak gündemde

„ Enerji ve işçilik avantajına dayalı Orta Doğudaki yatırımlar
karşısında, gelecekte ayakta kalabilmenin önkoşulu olarak
verimlilik ortaya çıkıyor
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Amerika
Asya-Uzak Do u
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NAFTA TEMİNİNDE RİSKLER
Q PİYASA RİSKİ

:

FİYAT HAREKETLERİ FAZLA, HAM PETROL FİYATI İLE
KORELASYON GÜÇLÜ, FİYATLARDA DALGALANMA
ORANI % 60 SEVİYELERİNDE OLABİLMEKTE

Q OPERASYONEL RİSK :

İSTENİLEN SPEKTE, MİKTARDA, ZAMANDA
BULUNAMAMASI VE TAŞIMA RİSKİ

Q LİKİDİTE RİSKİ :

ÖDEMELERİN 20-25 BİN TON KARŞILIĞI (YAKLAŞIK 12
MİLYON USD) YAPILMASI, YÜZER FİYATLAR
NEDENİYLE KAYNAK AYIRMANIN FİNANSAL MALİYETİ

NAFTA FİYATINI BELİRLEYEN ETKENLER
Q PETROL FİYATLARI

Q ÜRETİM TÜKETİM DENGESİ

Q HAMPETROL İŞLEYEN ÜLKELERDEKİ POLİTİK VE
DİĞER SORUNLAR
Q PLATTS FOB (Med) + PRİM

PETROL VE TÜREVLERİNİN VADELİ İŞLEMLERİNİN
YAPILDIĞI PİYASALAR
1. THE NEW YORK MERCHANTILE EXCHANGE (NYMEX)
2. THE LONDON INTERNATIONAL PETROLEUM
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2. THE LONDON INTERNATIONAL PETROLEUM
EXCHANGE (IPE)
3. TOKYO COMMODITY EXCHANGE (TOCOM)
4. SİNGAPUR EXCHANGE (SGX)

NAFTA FİYATLARININ İZLENDİĞİ TİCARİ YAYINLAR
1. PLAIT'S OIL GRAM
2. APPI INDEX
3. ICIS-LOR

VADELİ İŞLEM NEDEN YAPILAMAMAKTA
KAMUDA,

Q YÖNETİCİLERİN RİSK ALMA DUYARLILIĞI

Q KAMU ADINA DENETLEYEN OTORİTENİN KAR VE RİSKİ
BİRARADA DEĞERLENDİRMEMESİ
Q KONUYLA İLGİLİ YETERLİ UZMAN PERSONEL
OLMAYIŞI
VOB'DAN BEKLENTİMİZ

ÜLKEMİZDEKİ YAKLAŞIK 3 MİLYAR USD OLAN
PETROKİMYASAL ÜRÜN PAZARINDA ÜRETİM, TÜKETİM
VE TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİYAT VE MİKTAR
RİSKLERİNE KARŞI KORUNMASI İÇİN VADELİ İŞLEM
(FUTURES) SÖZLEŞMELERİNİN HIZLA TANITILMASI VE
VOB'DA İŞLEM GÖRMESİDİR
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BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederiz. Evet şimdi sayın Mert Öncü. Koçbank Genel Müdürlüğü Grup Müdürü. Buyurun.
MERT ÖNCÜ:

Merhabalar. En son konuşmacı ben olduğuma göre en kısa benim tutmam gerekiyor. Bu arada dağıtılan broşürde benim genel müdür yardımcım
Mert Yazıcıoğlu’nun adı geçiyor. Dün akşam geç saatte Ankara’ya davet
edildiği için katılamadı. Bu yüzden özür diliyoruz. Onun sunumunu ben size
yapmaya çalışacağım. Başlamadan önce Hamdi Bey’e iyi şanslar diliyoruz
kurumca. Çünkü işi çok zor ve şunu da bilmiyorum ne kadarımız farkındayız şu an dolar TL üstüne kur opsiyonları Londra’da iki senedir trade ediliyor. Yani biz daha borsayı açamadık ama herkes bizim opsiyonlarımızı döviz opsiyonlarımızı alıp satmaya başladı bile. Bu yüzden daha önceki konuşmalarımızda bahsedilmişti tarım ürünlerinin o kadarını biz üretiyoruz
ama fiyatlamada bizim söz hakkımız nispeten düşük. Aynısı döviz enstrümanlarında da kaybolmaya yüz tutuyor. Hızlı bir şekilde borsayı açıp bunu,
ürünlerimizi savunmamız gerekiyor. Çünkü borsayı açmak başka bir şey çalıştırmak daha başka bir şey. Çalışan borsayı ayakta tutabilmek daha başka bir şey. Bu yurt dışındaki kurumlara baktığınızda gerçekten birbirleri arasında aynı ülkenin aynı şehrin kurumları arasında bile büyük bir rekabet var.
Şu an ürün hacimlerini toplayabilmek için herkes birbirinin ürününü likidite
açısından çalmaya çalışıyor. Bu yüzden ülke anlamında bütün kurumlar anlamında bunu desteklemek gerekiyor. Finansal anlamda da finansal piyasaları temsil edenler de biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız.

Vaktinizi almadan çok basitçe türev ürünlerin değerini bahsi geçen üründen alan enstrümanlar diyebiliriz. Anapara kadar para yatırmanız gerekmiyor. Ama anaparanın fiyat değişiminden birebir kar veya zarar kazanıyorsunuz. Yani ne? gidiyorsunuz 100 TL bir bonoyu almıyorsunuz, 10 Lirayla 100
Liranın kar veya zararını cebinize atıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Kazanırsanız %100 kazanıyorsunuz, yani 10 Lira ödeyip 10 Lira kazanıyorsunuz %100 kazanıyorsunuz, kaybederseniz %100 kaybediyorsunuz. Olay bu
kadar basit. Risk dediğimiz şeyi de şöyle söyleyeyim; türev ürünler çok riskli enstrümanlar, risk kötü bir şey değil. Risk iyi bir şeydir. Risk, kar da demektir zarar da demektir. Riskli enstrüman, zararlı enstrüman demek değildir. Riskli enstrüman beklenenden sapma yapabilen enstrüman demektir.
Risk beklenenden ne kadar saparsa o kadar riskli demektir.
Geçen sunumda İMKB nin düşük riskli olduğunu gördük. Bu şu demektir; kazandığınızı göstermez beklenenden çok fazla dalgalanmadığını gösterir.
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Başka diyebileceğimiz, kaldıraç etkisi çok yüksektir. Dediğim gibi 10 Lira ödeyip 10 YTL daha doğrusu ödeyip 10 YTL kazanırsak 2005 de bu kaldıraç etkisiyle az paraya yüksek hacimde getiri almanız mümkün olacak.

Borsa iki yerde trade edilir; bir borsalarda, ikincisi bizim OTC dediğimiz
tezgah altı piyasalarda trade edilir. Nispeten tezgah altı piyasalarda hacimleri bugün için bayağı yüksektir. Başka diyebileceğimiz hacim yükseldikçe
bize bu ne sağlıyor? Alış satış arasındaki fiyat farkının azalmasını sağlar.
Yani bizim spred dediğimiz etkinin düşmesini sağlar. Spred düştükçe alış
satış fiyat farkı düştükçe hacim artmaya devam eder. Neden? Satın aldığınız bir ürünü çok az bir zarara satabileceğinizi düşünürseniz daha fazla o
ürüne ilgi duyarsınız. Örneğin bir araba aldınız 20 milyara, bu arabayı 19 a
satabileceğinizi bilmekle 15’e satabileceğinizi bilmek farklı yaklaşımları getirir size. Ne kadar düşük bir zararla satacağınızı düşünürseniz o kadar istekli girersiniz bu işe. Ondan spredin düşmesi özellikle bizim gibi kurumlar
için çok önemli.

Başka diyebileceğimiz bu türev ürünlerle sonsuz kombinasyonlar yaratabilirsiniz, toplarsınız çıkartırsınız değişik anlamda mesela kura bağlı faiz
getirisi yapan ürünler var. Şu an piyasada bir çok Private banking in sattığı
ürünlerimiz var işte dolar TL 1400 e 1500 arasında olsa %8 ödeyeceğim sana DTH ına diyen ürünler bunlara girebilir örneğin.
Başka diyebileceğimiz işlem kolaylığı sayesinde özellikle bunu tarım için
söylüyoruz; dikim mevsiminde hasat mevsiminin fiyatını bilirseniz ona göre
ürününüzü dikersiniz. Bugünden isterseniz bunu satarsınızda ama Metin
Bey bahsetti o zaman tabii bir hava durumu opsiyonlarına falan bakmanız
gerekir, ürünü satarsınız ürün çıkmaz açıkta kalırsınız. Bu yüzden sadece
tek bacağı kapamak hani gözüken bacakla bitmiyor olay çok bacaklı bir
olay. Özellikle tarım ürünleri çok büyük tecrübe ve deneyim gerektirir.

Özet olarak geleneksel bir üründen türetilmiştir. Belirli bir formül ya da o
ürüne bağlıdır. Biz niye nasıl bakarız bu ürünlere? Üç nesil diye bakarız. Birinci nesil basit, lineer matematik. Çok basit matematiğe dayalı ürünlerdir.
Forwardlar futuresler lineer ürünlerdir bizim için. İkinci dediğimiz non lineer
matematik. Üçüncü hibritlerse bir ve ikinin toplamı veya 10 tane iki 10 tane
bir ikinin toplamı diyebileceğimiz hibrit ürünlerdir. Bu hibrit ürünler şu an yurt
dışında en çok işlem gören ürünlerdir. Türk finansal piyasalarına beklenen
etkisine geçersem, öncelikle piyasa ve kredi riski açısından büyük açılımlar
getirmesini biz bekliyoruz. Piyasa riski dediğim kur ve faiz riskidir. Bu ikisini
piyasa riski diye adlandırdım. Bu ikisine yüksek açılımlar getirecek ve piyasa derinliğini getirecek. Piyasa derinleştikçe ürün çeşitliliği başlayacak. Şu
an vadeli işlemlerde tanıtılanlar bizim için esasında en basit en kolay ve en
ümit verici ürünlerimiz. Bununla beraber devam etmesi gerekiyor bu ürün
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sayısının çeşidinin vade analizinin. Yani bu dinamik bir proses devam edeceğiz.

Risk yönetimi ürün çeşitlenmesi arttıkça risk yönetiminin kolaylığı artacak, hacim arttıkça spredler daraldıkça ne olacak yabancıların ilgisi artacak.
Hiçbir yabancı veya bizler de aynı finansal kurum çıkamayacağı bir piyasaya girmez. Çıkabilmemiz için piyasanın likit olmasını bekleriz. Likit olması
içinde bu dediğimiz şeylerin sağlanması gerekiyor. Neymiş bunlar? Doğru
ürün, ürünü iyi seçmemiz gerekiyor. Her üründen bunu yapamazsınız. Ürünü seçmek de zamanlaması da tabii ayrı bir konu. Seçilen ürün hakkında
etkin sözleşme. Etkin sözleşmede ne demek istiyoruz? ürünün büyüklüğü,
vade analizleri. Eğer bu tabii bir tarım ürünüyse çok farklı bir konsepte giriyor ama basit finansal anlamdaki ürünlere baktığımızda mutlaka adım fiyat
adımları, toplam miktarı, hangi ayarda trade edeceği çok önemli. VOB bu
konuda gerçekten bizce üstüne düşeni yaptı. Baya araştırma yaptı, bizlerden de baya bilgi aldı. Başka, eğer bir tarım ürünüyse özellikle bu bir yani
takas olayı büyük bir know how yani bir bilgi birikimi gerektiriyor. Ürünün kalitesi, A grubumu B grubumu C grubumu ve bunun depolanması, depolandığı zaman sigortalanması hepsi bir deneyim gerektiren şeydir. Alım satım
yapan sınıflara avantaj yaratıp ilgiyi gözlemlemek. Bu ne demek? Bunu birkaç yerde yazdım bu bizim için çok önemli. Şöyle ki, yurt dışına baktığımız
zaman tabii yurt dışını bire bir almamız gerekmiyor, her ülkenin kendi şeyleri var. Basit anlamda bir yaklaşımı vardır. Piyasa yapıcı, çok kısa fiyat farklarından kar etmeye çalışan kişiler demektir. Ondan alıp on bire satmaya
çalışan kişilerdir. Bunlar likiditeyi sağlayan en küçük şahıslardır. Kurum dahi değildir bunlar. Bu şahıslar borsaya sabahtan girer akşama kadar çok küçük miktarlarda kar ederek büyük hacimler yapmanızı sağlar. İkincisi, spekülatörler. Metin Bey dedi, spekülatörler gerçekten bu işin çok önemli bölümlerini oluşturur. Spekülatör olmazsa likidite olmaz. Türkiye’de ne yazık ki
spekülatör direkman manüplatör yaklaşımı arasında gidip geliyor. Hiçbir kurum kendi adına manüplatör denmesini istemez. Manüplasyon çok ciddi bir
şeydir, suçlayan kişilerinde çok cidden düşünmesi gerekir bunu yapmadan
önce. Üçüncüsü de tabii uzun vadeli yatırım yapanlar. Uzun vadeli yatırım
yapanlar bu işin bel kemiğidir. Özellikle tabii üretim sektörü bu işin bel kemiğidir. Bunlar ana derinliği sağlayan kişi ve kurumlardır.

Başka neler etkiler, biz neyi istiyoruz bu ürünlerin gelişimi için ne istiyoruz? basit vergi mevzuatı, basit muhasebe kanunu, basit hukuksal mevzuat. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu üçünün basit anlaşılır ve benimle muhatap olan kişinin bunu benimle konuşabilmesini istiyorum. Neden olduğunu anlamasını isterim. Gelip işte sermaye tabanı rasyon bu kadar
senin pozisyon limitin bu kadar da kesmemesini beklerim. Bunlar çünkü
gelişmesini bekliyorsak, yüksek hacimlerde ve ürünlerin farklarına göre
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bizimle muhatap olabilecek şahıslar ve kurumlar olması gerekir. Aynı şekilde borsanın da bu konuda bizi desteklemesini bekleriz.

Kuvvetli işler prosedür. Bunu niye yazdım? Birçok kurumda hatta benim
yurt dışı tecrübemde borsada çalışıyordum trader anlamında değil direk
borsada çalışıyordum ve orada yapılan en önemli şey şuydu; bir sorun çıktığı zaman bunu ilk önce kendi içimizde çözebilmeyi öğrenmek. Kendi
içimizde çözemediğimizi hukuka götürmek, hukuka gittiğinde de bunun çok
hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak. Üç sene dört sene süren bir mahkemelerle bu işleri çözemeyiz. Çünkü finansal piyasalar çok büyük kar veya
zarar getirir. İşlemlerin borsaya karşı yapılması çok önemliydi gerçekten.
Çünkü karşınızda borsa olması bir kurum olması bunun takasın garanti olması çok önemli. Takas garantiyse iş akışı devam eder. İş akışı devam ettikçe de zincirleme şeyler durmaz, hiçbir zincir halkasında kopma yaşanmaz.

Şu kısmı dememe gerek yok ama burada da dediğim gibi yönetimdeki
yani borsa yönetimindeki kişilerin etkin olması, piyasayı dinamik bir şekilde
gözetlemesi zaten VOB bu konuda şanslı esasında, piyasadan kişilerde var
içinde. Çift taraflı fiyat yapıcı bakımını devamlı yazıyoruz, piyasa yapıcıların
önem kazanması, vazifenizin ne olması, öneminin ne olmasının açıklanabilmesi en sonunda tabii ki etkin uluslar arası reklam tanıtım, bunu mutlaka
tanıtmamız gerekiyor. Esasında şunu da söyleyeyim hacim kendi kendini
tanıtır. Orada bir hacim yaratırsanız o kendini tanıtacak herkes bize
gelecektir. Ayrıca reklam yapmakla bitmiyor, hacim kendi kendinin reklamıdır. Hacim neden yüksektir? Kaldıraç,kaldıraç,kaldıraç. Bunun başka
bir şeyi yok. Vadeli ürünler kaldıraçlıdır, türev ürünlerde bir kaldıraç vardır.
Biz de bundan faydalanırız bu kadar. İkincisi de basittir, işlemler standarttır,
vadeler miktarlar biliyorsunuz ürünler de standarttır. Fiyatları her yerden
takip edebilirsiniz, bir forward fiyatını bankaya açmadan bilemezsiniz ama
futures fiyatı en azından ........... kapanış gazeteden bakıyorsunuz görüyorsunuz. Kontrat büyüklükleri çekicidir. Girebileceğiniz büyüklüktedir. Bu
kolay işlem yapmasını sağlar, tabana yayılmayı sağlar. Stoplost ların kolay
takibi, bunu şunun için dedim bir forward yaptığınız zaman iş kötüye gittikçe Allah düzelecek Allah düzelecek diye bekleyen çok müşteri var. Halbuki
burada ........................... edildiği için yani günlük kar zararı bire bir yazdığınız için işte 3000 dolar zarar ettiğinizde kapatırsınız. Öbür türlü zarar
12.000 dolar 13.000 dolara gider bireysel müşteri için konuşuyorum bunu.
Şu yazdığım özellikle büyük kurumlar için önemli. Gene ne dedim
..................... yani kar veya zarar piyasa geliştiğine göre hesabınıza geçer.
Kar ederseniz hesabınıza nakit para girişi olur ve bunu kullanabilirsiniz.
Gerçekten bu işi bilen ve kar eden kişilere bir fonlama avantajı sağlar, fonlamayı da siz ikinci kaldıraç üçüncü kaldıraç şeklinde kullanabilme im119

kanınız vardır burada. En sondada işte işlemlerin günlük mutabakatı yani
müşteriyle bankanın karşılıklı günlük işlemlerden şu kadar kar ettin zarar ettin açık pozisyonlarından şu geliyor bu geliyor diye bir iletişim sağlamasını
göstermek istiyorum. Bir iki en son grafiğimiz var. Biz de koyalım dedik. BIS
in eylül 2004 ........ şeyinden alınmadır. Gene bilirsiniz BIS, ........... .........
diye baktığımızda kontrat tipine göredir bu. Kontrat tipine göre kısa vadeli
enstrümanlar en yüksek gözüken kısımdır. En diptekiler hisse senetleri
düşük gözüküyor nispeten. Açık olan da uzun vadeli. Kısa olanlar özellikle
EUR dolar kontratları yani 3 aylık Amerikan faiz kontratlarıdır. Niye yüksektir? 3 ay olduğu için vadesi çabuk biter, devamlı döndürürsünüz ondan yüksektir. Yoksa çok yani ciddi bir şey yok.
Burada bölgeye göre yaklaşım. Asya Pasifik Avrupa Amerika en üst Asya Pasifik az olan, ortası Avrupa en yüksek olan Amerika. Amerika ve Avrupa bakın son dönemde birbirini yakalamış gibi gözüküyor ve 300 trilyon
dolardan bahsediyoruz şu an şu grafikte. Kısa vadeli ne demiştik en yüksek
hacim kısa vadelerdeydi hatırlarsanız. Kısa vadelerde futures ve opsiyon
dağılımına bakarsak Amerika’da ve Avrupa’da bakın opsiyon var, Asya
Pasifik yok. Avrupa’ya bakın opsiyon yok gibi 2000 lerde, 2004 e bakın opsiyon piyasasının canlanışını göreceksiniz. Amerika’da da ilk opsiyon
piyasası küçük başlıyor ondan sonra opsiyon piyasası canlanıyor. Bugün
dünyada ilk futuresle başlayan borsalar var, ilk opsiyonla başlayan borsalar
da var. Yani futures piyasasını açmadan opsiyon piyasasıyla giren borsalarda var, bu her borsanın her ülkenin kendi seçimidir. Ama gördüğümüz ikisi
beraber canlanıyor gibi gözüküyor Asya Pasifik hariç. Şuna baktığımızda
hadi bonoları koyduk dedik bir de dövizle ilgili bir şey koyalım. Burada şu
şeyin döviz kurunu sabit mi, karma mı, dalgalı mı olduğuna bakıyor. Sabit
%16 dan 24 e çıkmış. Bu da şeyden orada okunuyor mu bilmiyorum ama
2000 yılında EUR fixingi oldu esasında sabit kura dönüş yok ama EUR fixinginde dövizler mesela EUR un markın EUR a karşı fixingi olduğu için fix gibi
gözüküyor orada. Ondan bir hacim artışı gözüküyor. Karma dediğimiz belli
bir şeyde giden kur burada yüksek hızlı bir düşüş gözüküyor en büyük artış
dalgalı, bu dalgalıda da artış neyi gösteriyor bize? Döviz ürünlerinde hacim
artışını gösteriyor. Yani buradaki dünya artık dalgalı kura gittiği için, neden?
Yoğunlaşan sermaye hareketleri, bundan dolayı türev ürünlerinde döviz
türev ürünlerinde yüksek artış göreceğiz. Burada 99-2001 dünya ve biz bu
sadece döviz enstrümanları için yapıldı bu, baktığınızda spot piyasa üst
kısım spot piyasanın küçüldüğünü vadeli piyasanın büyüdüğünü görüyorsunuz Türkiye hariç. Türkiye’de vadeli piyasa yok gibi, spot piyasa %90.
Ama öbür, dünyaya bakarsanız vadeli piyasanın cidden çok büyüdüğünü
görüyorsunuz. eğer bunu bono piyasası için yaparsanız, bire dört gibi yani
%25 spot %75 vadelidir bono piyasası. Teşekkür ediyorum.
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MERT ÖNCÜ
Türev Piyasalar ve Etkileri

Türev Enstrumanlar
n Tanım;

- Değerini bahsi geçen enstrumanın fiyat değişiminden
elde eden enstrumanlardır.

- Ana para kadar yatırım yapmadan, enstrumanın ana
para fiyat değişiminden bire bir kar veya zarar edilecek
pozisyonlar yaratılabilir.

- Kaldıraç avantajı sağladığından uluslararası piyasalarda
türev işlemlerin işlem hacmi, enstrumanların spot
hacmine göre çok yüksektir.
- Borsalarda ve tezgah altı piyasalar denilen borsa dışı
sadece ikili anlaşmalara dayalı işlemler yapılabilir.

- Hacim yüksekliği, piyasalarda dar fiyat aralığı ve etkin
fiyatlamayı getirir

- Türev ürünleri standart ürünlerle birleştirerek ürün
çeşitliliği açısından sonsuz kombinasyonlar yaratılabilir.

- Ürünlerin gelecek fiyatları hakkında piyasayı yönlendirir
ve işlem kolaylığı sayesinde farklı kesimleri konuya
duyarlı hale getirip ürün fiyatlarında (özellikle tarım)
uluslarası entegrasyonu sağlar.
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n Özet olarak;

n Bir yada birden fazla geleneksel üründen türetilmiş yeni bir
enstrumandır.
n Belirli bir formülle bu geleneksel ürünlere bağlıdır

Ürünler

n Birinci Nesil

- Lineer matematiğe dayananlar
n

Forward, Future, Swap

n İkinci Nesil

- Non-lineer Matematik ve olasılık teorisine dayananlar
n

Opsiyonlar, Kredi derivativleri

n Üçüncü Nesil

- Hibrid Ürünler: Birden fazla geleneksel ya da türev
enstrumanın birleşimi
n

Ana para garantili yatırım ürünleri, kredi sepetleri

Türk Finansal Piyasalarına Beklenen Etkileri

- Piyasa ve kredi riski yönetiminde yeni imkanlar
- Piyasa derinliğinde artış
- Ürün çeşitlenmesi

- Risk yönetimi kolaylığı ve likidite sonucu gerek mali
gerekse reel piyasalara yabancı ilgi artışı
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Likidite için ne gereklidir?
- Doğru ürün

- Seçilen ürün hakkında etkin sözleşme

- Özellikle tarım ürünlerinde kalite belirleme ve depolama
imkanı
- Alım-Satım yapan sınıflara, gruplarına göre avantajlar
yaratıp ilgiyi gözlemlemek
- Güvenilir takas merkezi

- Çift taraflı fiyat yapacak piyasa yapıcıları

VADELİ İŞLEMLERİN GELİŞİMİNİ NELER ETKİLER
- Basit vergi mevzuatı

- Basit ve anlaşılır muhasabe kanunları
- Basit hukuksal mevzuat
- Kuvvetli içsel prosedür

- İşlemlerin borsaya karşı yapılması, yani üyelerin birbiri ile
değil borsaya karşı işlem yapması
- Yönetimde üyeler tarafından katılımcılık

- Çift taraflı fiyatyapacak piyasa yapıcıları

- Hedge yapanlar kadar spekülasyon yapanlara, özellikle
likiditeyi sağlayan piyasa yapıcılarına veya lokallere
gerekli destek ve özendirme

- Etkin uluslararası reklam ve tanıtım
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Vadeli Enstrümanların Hacmi Neden Yüksektir.
- KALDIRAÇ , KALDIRAÇ , KALDIRAÇ
- Basit;
n
n
n
n
n

n

Standart işlemler

İşlem fiyatlarının gazetelerden dahi izlenebilmesi
Kontrat büyüklüklerinin çekiciliği
Stop loss tutarının kolay takibi

Elde edilen karların vadeyi beklemeden hesaba
geçmesi yani vadeden önce kullanılabilmesi

Yapılan işlemlerin kar ve zararının günlük olarak aracı
kurumlarca müşterilere gönderilmesi

Borsalarda

lem G ren Future ve Opsiyon

lemleri

(Trilyon Dolar Cinsinden)

Kontrat Tipine G re
300

Uzun vadeli Faiz Entrumanlar
K sa vadeli Faiz Entrumanlar
Hisse Senedi Endeksleri

250
200
150
100
50
0

00

01

02

03

04

Kaynak: BIS Eyl l 2004
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Borsalarda

lem G ren Future ve Opsiyon

(Trilyon Dolar Cinsinden)

B lgeye G re

lemleri

0
00

00

01

02

01 BIS Eyl
02l 2004
Kaynak:

03

03

04
0

04

Kaynak: BIS Eyl l 2004

Borsalarda
lem G ren Future ve Opsiyon
lemleri
(Trilyon Dolar Cinsinden)
Borsalarda
lem G ren Future ve Opsiyon
lemleri
(Trilyon Dolar Cinsinden)

B lgeye G re
Asya
B lgeye
G Pasific
re

300

Avrupa
Asya Pasific
Amerika
Avrupa
Amerika

300
250
200
150
100
50

00

00

01

02

01 BIS Eyl
02l 2004
Kaynak:

03

03

250
200
150
100
50
0
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0

04

Kaynak: BIS Eyl l 2004

K sa Vadeli Faiz Kontrat Hacmi
Cinsinden)
K sa (Trilyon
VadeliDolar
Faiz
Kontrat Hacmi
(Trilyon Dolar Cinsinden)

A m e r i k aOptions
Futures
Options
Futures

Asya - Pasifik

Avrupa

Amerika

Asya - Pasifik
140

Avrupa
140

140

140

120

140

120

140

120

120

100

120

100

120

100

100

80

100

80

100

80

80

60

80

60

80

60

60

40

60

40

60

40

40

20

40

20

40

20

20
20
20
0
0
0
00 01 02 03 04
00 01 02 03 04
03 04
0
0
0
00 01 02 03 04
01 02 03 04
00 01 Kaynak:
02 03 BIS
04 Eyl 00
l 2004

00 01

02

Kaynak: BIS Eyl l 2004
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62 %

Neden ?: Yo unla an sermaye hareketleri...

k

Kaynak: TCMB
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Kur Rejimi: Risk Y netimi...

P YASALARIN

LEM HAC MLER N N TOPLAM

Kaynak: TCMB
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derece d
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r nler) i lem hacmi

vadeli piyasalar n (t rev

3 D nyadaki zaman i inde

PAYI

T rkiye*

LEM HACM NDEK

Hesaplamada, k resel d viz i lemleri piyasas n n ilgili y ldaki Nisan ay
Kaynak: BIS
*T rkiye i in 2003 y l Nisan ay ortalamas kullan lm t r.
Kaynak: TCMB

Spot Piyasa

SPOT VE VADEL

Vadeli Piyasalar firmalara d viz kurundaki oynakl a kar
riskten korunma entr manlar sunmaktad r.

Dalgal

Vadeli Piyasa

PANEL

İKİNCİ TUR
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Biz teşekkür ederiz. Evet, panelin birinci bölümü bu şekilde bitmiş oluyor.
Şimdi siz değerli katılımcılardan soru ve varsa katkılarını alacağız. Herkes
kitaba geçmesi için öncelikle kendisini tanıtacak, soruyu kime tevcih ediyorsa onu da lütfen söylesin. Buyurun efendim. Buyurun Kısmet Bey. Gezici
mikrofonumuz yok galiba. Var mı?
AV. KISMET ERKİNER:

İ.A.V. Yönetim Kurulu Üyesiyim. Şimdi bir hukukçu olarak bu seminer
her ne kadar ben iktisatçı değilsem de bana çok faydalı bilgiler verdi. Ancak
diğer anlamını dile getirmek istiyorum ; geçen sene bireysel emeklilik hakkında bir seminer yapmıştık, iktisatçıların konuştuğu süre zarfında her şey
çok güzeldi. Baktılar ki konunun hukuki incelemesine iki akademisyen arkadaşımız geçti, işin rengi değişti. Yasadaki bir takım aksaklıklar bir takım
boşluklar bir takım eksiklikler ortaya çıktı. Bu seminerde hukukçu konuşmacı olmadığı için pek olayın hukuki boyutuna temas edilmedi. Ben iki
soruyla konuyu biraz açmak istiyorum. Birinci sorum Hamdi Bey’e olacak.
İkinci sorum da Mert Öncü Bey’e olacak. Yani ilk konuşana soracağım bir
de son konuşana soracağım.

Şimdi yanlış anlamadıysam VOB bir A.Ş. Bu A.Ş.’nin özel kanunla kurulmuş bir A.Ş. yine yanlış anlamadıysam, bunun bir sermaye yapısı var, bu
sermaye yapısı hakkında hiçbir bilgi alamadık. Bazı ortakları olduğunu öğrendik, bu ortaklar hisselerini başkalarına devredebiliyorlar mı yani nama
yazılı bir hissedarlık mı var, emre muharrer mi nedir? Bu sermayesini nasıl
kullanacak, kendisi bir A.Ş. olduğuna göre bir yerde kar etmesi gerekir, bu
karlılığını nereden sağlayacak? Yetkileri neler? Bu piyasa üzerinde ne gibi
müdahale hakları var? Ne gibi yetkileri var? Bunun Türkiye çapında yaygınlaştırılmasından bahsedildi. Bu yaygınlaştırma şubeler açma şeklinde mi
olacak yoksa başka A.Ş.’ler kurarak aynı yapıda zaman içinde VOB onların
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bir üst holding durumuna mı geçecek? Yani bu hukuki yapılanmayı öğrenmek istiyorum. Bir de aynı bağlamda Mert Bey’in bir sözü dikkatimi çekti,
dedi ki basit mevzuat istiyoruz. E peki mevzuatı yok mu bu işin? Yani şu anda yola mevzuatsız mı çıkılıyor ki mevzuat istiyorsunuz? Veyahutta mevzuat var da bunun bir takım size göre sakıncalı çapraşık eksik tarafları mı
var? Bunları da dile getirirseniz zannediyorum iyi olur. Benim sormak istediklerim bunlar. Teşekkür ederim.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Biz teşekkür ederiz. Başka? Peki mikrofonu beyefendiye verin lütfen.
DENİZ UZGAN:

Türkiye’nin kendi alanında önde gelen firmalarından biri adına risk
yönetimi işlemleri yapmaktayım. Az önceki konuşmalarda sayın Ayla
Hanımın ve Kenan Bey’inde dile getirdiği gibi bu piyasaların olmazsa olmaz
bölümlerinden bir tanesi bu olayıyla reel sektör. Üretime bu işi direk olarak
üretimde yer alan reel sektör. Ben de reel sektörün bir temsilcisi olarak, reel
sektörün bu piyasalardaki yaklaşırken karşılaşabileceği tereddüt
edebileceği konulardan bir tanesini sormak istiyorum. Bilindiği gibi futures
piyasalarda ağırlıklı olarak iki ana katılımcı var. Hager ve spekülatör
dediğimiz gruplar var. Hager lerin ağırlıklı olarak baktığımızda spot
piyasada kaynaklanan bir fiziksel pozisyonundan dolayı, pozisyondaki riskleri önlemek için futures piyasaya, futures piyasada işlem yapan gruplar
olarak görüyoruz. Bir bu spot piyasadaki riskleri bir hammadde alımı olabilir,
bir satış sözleşmesi olabilir, bir kredi anlaşması olabilir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum; bir X firması bugünkü fiyatlar üzerinden bir hammadde alımı
yaptığında ve bunu yaklaşık 2-3 ay sonra işleyip satacağı bir durumda şu
andaki fiyat değişimine karşılık kendini koruyabilmek için futures piyasaya
giderek bir short pozisyon alıyor. 2 ay sonunda ise short pozisyonu fiyatlar
düştüğü durumda futures piyasa artı yazıyor spot piyasa eksi yazıyor
dolayısıyla bu kurum spot piyasadaki fiyat riskini önlemiş oluyor. Teorik
olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Aradaki baz riskleri spred risklerini bir tarafa
bırakırsak. Fiyatlar yükselirse şöyle bir durum söz konusu oluyor; sizin
elinizde almış olduğunuz hammaddenin fiyatı değerlenmiş oluyor. Siz
burada bir değer kazanmış oluyor hammaddeniz ve futures piyasada da bir
zararınız söz konusu oluyor. Şimdi hammaddeniz değerlenince burada bir
mevzuattan kaynaklanan bir sorun söz konusu çıkıyor vergi ile bir takım
sorunlar yaşıyorsunuz. Çünkü elinizdeki hammaddenin değeri değer kazanmış dolayısıyla devlet bunu sizden bir şekilde vergilendirilmesini talep
ediyor ama buna karşılık siz futures piyasada ise bir zarar söz konusu oldu.
Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda Futures piyasadaki zararların spot
piyasadaki karlardan elimine edilebildiği daha doğrusu gider yazılabildiğini
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görüyoruz. Tabii burada da ince bir çizgi geliyor. ........ işlemlerinin hager
veya spekülatör arasındaki kavram o kadar ince ki uygulamada, hager
olarak kendini kaydeden bir grubun çok rahat spekülatif işlem yapması ve
spekülatif işlemlerinde spekülatif kayıplarında vergi mevzuatında çok rahat
gider olarak yazılabilmesi gerekiyor. Bundan altı ay önce bir toplantı vardı,
merkez bankası başkanının merkez bankası ve başkanlığında yapılıyor Akil
Bey’e de benzer bir soru yöneltmiştim merkez bankası genel müdürü. Kendisine de bu konuda çalışmalar yapıldığını ama net bir konu daha çıkmadığını, ben kaçırmış olabilirim bu dönem zarfında her hangi bir yönetmelik bildiğim kadarıyla veya bir tebliğ bununla ilgili çıkmadı. Bu vergi mevzuatıyla ilgili vadeli işlemlerdeki kayıpların veya zararların nasıl
muhasebeleştirileceği konusunda bir gelişme var mı? bu konuda bilgi almak
istiyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Peki, teşekkür ederiz. Kime tevcih ettiniz soruyu, Hamdi Bey mi verecek,
Hamdi Bey.
AV. YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU:

Avukat Yusuf Gökhan Penezoğlu ismim. Benim iki tane sorum var. Birisi
Hamdi Beye, birisi de Mert Beye olacak. Hamdi Beye özellikle şunu sormak
istiyorum; yaptıkları svot analizde acaba VOB un avantajları ve dezavantajları nelerdir? Özellikle İzmir’de kurulu olmasını hangi terazide değerlendirirler? Avantaj mı dezavantaj mı diye. Mert Beye de uygulamadan geldiği için
sormak istiyorum ya da İlhami Bey de belki bir cevap verebilir. Türkiye’de bu
vadeli işlemlerin tarihine baktığımızda İMKB ve İstanbul altın borsasında da
görüyoruz bunları. Ama ben bu konuda bir test çalışması yaptım. İMKB ye
konuyu sorduğumuzda İMKB, İMKB nezdindeki vadeli işlem piyasasının
neden gelişemediğinin bankalara sorulması gerektiğini söyledi. Acaba
neden gelişemedi onu sormak istemiştim. Sağ olun.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederiz. Başka. Yok galiba. Hamdi Bey ilk sizde.
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PANEL

ÜÇÜNÇÜ TUR
HAMDİ BAĞCI

Kısmet Bey’in sorusuyla başlamak istiyorum. Vadeli işlem ve opsiyon
borsasının ortaklık yapısı nedir sorusu. Vadeli işlem ve opsiyon borsası özel
bir A.Ş. Şu anda hissedarlarımızın bir kısmı bu temsilcilerin bir kısmı bu
masada bulunuyor. İş yatırım, Koçbank da hissedarlarımızın arasında. Hissedarlarımızın bir kısmı da salonda bulunuyor İzmir ticaret borsası. En
büyük hissedarımız TOBB. İMKB ve birkaç büyük banka, takasbank, sermaye piyasası aracı kuruluşlar birliği hissedarlarımız arasında yer alıyor. Bu
özel yapı neden seçildi? Dünyadaki borsalara baktığımız zaman, dünyada
zaten kamu borsası diye kamunun sahipliğinde olan bir borsa son derece
sınırlı sayıda bir ülkede bulunmaktadır. Diğer tüm borsalar özel borsalardır.
Özel borsalar da iki tane yapı var; kooperatif türü yapı ve kar amacı güden
yapı. Şu anda dünyadaki genel olarak trend kooperatif borsalardan kar
amacı güden borsalara geçiş şeklinde bir yapı var. Kooperatif borsa
dediğimiz zaman Newyork ............ change bir kooperatif borsa. Burada
üyeler borsanın sahibi ve borsa herhangi bir şekilde kar amacı gütmez.
Sadece karını üyelerine yatırtmaya çalışır. Bizdeyse biz özel bir borsayız,
kısmen kar amacı güden bir borsayız. Çünkü bizim tüm kar edebileceğimiz
tek kaynağımız var o da işlemlerden alacağımız komisyon. İşlemlerden
alacağımız komisyon da SPK tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla
üyelerimizle borsa arasında herhangi bir bu anlamda çatışma söz konusu
değil. Bir borsa nereden kar eder diye baktığımız zaman, borsa bir Pazar
yeridir ve bu Pazar yerindeki alım satımlardan bir borsa payı adı altında bir
işlem yapan üyelerimize bir komisyon alır ve bu tek geliri bu ve artı veri
yayın gelirleridir. Bu da dediğimiz gibi SPK tarafından belirleniyor.

Hissedarlarımızın belirlenmesinde de yine SPK söz sahibi. Bu hissedarlarımızın hisselerini devredebileceği ve devrederse nasıl devredebileceği
konusunda çok gelişmiş bir mevzuat var. Genel olarak burada söyleyebileceğim şey, devredebilirler hissedarlarımız hisselerini ancak yani his131

sedar belirli şartları taşımak zorunda. Belirli finansal gücü taşımak zorunda
ve SPK nın onayı her halükarda şart. Dolayısıyla burada da SPK nın olaya
müdahalesi söz konusu.

Borsanın yetkileri nelerdir diye baktığımız zaman, borsa esas itibariyle
bir Pazar yeri. Bu Pazar yerinde yetkileri bu Pazar yerine girecek olan insanları belirlemek, bu Pazar yerinde alım satıma konu olacak ürünleri belirlemek, bu Pazar yerinde kuralları ihlal eden insanları cezalandırmak.
Kısaca bu şekilde yetkilerini sıralayabiliriz. Bu yetkileri nereden alıyor? Bu
yetkilerini SPK nın onayıyla çıkarmış olduğu yönetmeliklerden alıyor.
Dolayısıyla yetkileri konusunda da bir yasal dayanak söz konusu. Türkiye
çapına yaygınlaşma dediğimiz şey bu biz borsa olarak tek bir yerdeyiz.
Sadece biz üyelerimiz vasıtasıyla işlem yapabilir yatırımcılar bizle, herhangi bir yatırımcı doğrudan borsaya telefon açıp öyle bir işlem yapamaz,
sadece üyelerimize gidip üyelerimiz vasıtasıyla işlem yapacak. Biz de
burada üyelerimiz herhangi bir yerde üye işlem yapabilir. Örneğin, İş
yatırımın Kars’ta bir şubesi varsa, Kars’taki şubesi doğrudan bizim bilgisayarlarımıza bağlanarak Kars’taki yatırımcıların emirlerini doğrudan
bizim borsamıza iletebilir. İleride mevzuatımızın imkan vermesi durumunduysa yine aynı şekilde diyelim ki Londra’dan bir aracı kurum doğrudan
bizim borsamıza üye olabiliyorsa şu anda mevzuatımız buna imkan vermiyor, Londra’daki ofisinden bilgisayarından bizim sistemimize bağlayarak
kendisinin ve müşterilerinin emirlerini bizim sistemimize girebilir. Bu anlamda bizim yeni bir şube açma veya yeni bir iştirakle ülkenin çeşitli yerlerine
borsa kurma, fiilen oralarda olma gibi bir iş planımız söz konusu değil.
Deniz Bey’in sorusu var. Deniz Bey’in sorusu çok önemli bir soru. Esas
itibariyle gelişmiş ülkelere baktığımız zaman korunma amacıyla yapılan işlemlerde gelir ve giderin aynı dönemde oluşmasını sağlayacak vergi düzenlemelerinin olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle, benim spot piyasadaki bir
pozisyonum var ve bu pozisyonum nedeniyle bir kısa pozisyon aldım ve
kısa pozisyondan kar elde ettim. Vergi sadece ve sadece tarihi maliyetlere
bakıyor ve spot pozisyondan etmiş olduğun zararın o yıl hesaplara geçirilmesini engelliyor ve dolayısıyla bir zamanlama problemi söz konusu. Karlarda eğer sen o stoku o yıl değil de bir sonraki yıl satarsan o yıl elde etmiş
olduğun karlardan vadeli piyasada elde etmiş olduğun karlardan vergi vermek zorunda kalıyorsun. Şu anda bizim kanunumuzda buna müsaade eden
herhangi bir uygulama yok ve bu uygulamayı da kısa zamanda beklediğimiz
bir uygulama değil. Sadece gelişmiş Amerika’da ve birkaç ülkede bu korunma muhasebesine imkan veren bir takım uygulamalar var ama bu dünyada
çok yaygın uygulama değil.
Bunun yanında Yusuf Bey’in bir sorusu var. VOB un avantajları ve
dezavantajları nelerdir sorusu var. İzmir’de kurulmuş olması bir avantaj mı
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dezavantaj mı olarak bir sorusu vardı. VOB un esas itibariyle bir çok avantajı var. Biz sonradan kurulmuş bir borsa olduğumuz için dünyadaki çalışan
ve çalışmayan bir çok örnekleri inceleme fırsatını gördük ve şu anda Türkiye’de SPK nın çok yerinde kararları var ve bu kararlar sonucunda Türkiye’de borsa çok sağlıklı bir yapıda. Birincisi borsa kaç tane olacak? Üç
tanemi beş tanemi bir tanemi? Türkiye’de bir tane borsa olacak. Dolayısıyla likiditenin sağlanması için bizim büyüklüğümüzde bir ülke bizim gelişmişlik düzeyimizdeki bir ülke için likiditenin sağlanması için Türkiye’de birden
fazla borsanın olmaması gerekiyor. Böyle bir kararı SPK alarak vadeli işlem
ve opsiyon borsasının oluşmasının önündeki en büyük engelleri kaldırmış
durumda. Bunun yanında ürün, Türkiye’de işlem görebilecek ürünlerin bir
çok hep tüm ürünler yine bizim borsamızda işlem görecek. Bu da VOB un
çok çok önemli bir avantajı. İzmir’de olmak bizim için herhangi bir avantaj
veya dezavantaj sağlamamaktadır. Çünkü bizim borsamız elektronik bir
borsadır. Elektronik bir borsanın ortaya çıkmasının temel nedeni de esas
itibariyle bölgeler arasındaki nereye kuralım tartışmasının sonucunda elektronik borsalar ilk defa ortaya çıkmıştır. İsviçre’de ilk defa ortaya çıktı.
Ordamı olsun burdamı olsun sorununa her yerde olsun cevaplanarak elektronik borsa oluşturulmuştur. Ve elektronik bir borsa olması durumunda bu
borsa her yerdedir. İzmir’de kurulmuş olmamızın maliyetlerimiz açısından
daha düşük maliyetler açısından tabii çok önemli bir katkısı var. Bunun
yanında yeni İzmir’li olarak da İzmir’in çok güzel bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederiz. İlhami Bey siz, var mı bir şey ilave edeceğiniz.
İLHAMİ KOÇ:

Bir soru vardı. Niye altın borsasında ve İMKB deki vadeli işlemler döviz
...... vadeli işlemler piyasası işlemiyor diye. Bir borsanın ana işlevi, likidite
sağlamak. Aslında her iki borsada da yasal mevzuat var, üyeler var fakat
likidite yok. Likidite olmadığı için aslında işlevini yerine getiremiyor. Bu
konuda özel bir çalışma yapmış değilim ama aklıma gelen şeyler şunlar; İzmir altın borsasında altın esasen bir jenerik ürünü yani altınla ilgili olarak siz
bir kontrat almak satmak istiyorsanız bunu yurt dışında da yapabilirsiniz.
Çünkü fiyatı yurt dışında belirleniyor, dolar olarak belirleniyor yurt dışında.
Yani kendinizi ...... etmek istiyorsanız gidip yurt dışından altın kontratı alarak
bunu yapabilirsiniz. İstanbul altın borsasından bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi o piyasayı çok bilmiyorum ama örnek olsun diye söylüyorum bu jenerik bir ürün her yerde alınıp satılabilir bu. Şeye gelince
İMKB de vadeli işlem döviz yerine vadeli işlem piyasası kuruldu krizden
sonra. Niye işlemedi? Önce bir iki kontrat oldu işlem gördü sonra işlem gör133

medi. Sanırım onun nedeni de şu; sonuçta bu tür organize piyasanın en
büyük rakibi tezgah üstü piyasalar. Bunun döviz üzerine kontratın da alternatifi bankalarda o yüzden herhalde bankalar sorun denmiştir diye
düşünüyorum bilemiyorum ama çünkü bankalar forward işlemi yapıyorlar.
Yani zaten forwardla bunu yapabiliyorsunuz. Metin Ercan Bey de bahsetmişti. Yani bu da bir alternatif aynı işi aynı hizmeti sunuyor. Sadece ortada
bir şekle bürünmüş bir sözleşme yok. Ama Türkiye’de ihtiyacı olan firmalar
herhangi bir bankanın kapısını çalıp bunu yapabiliyorsa bir daha gidip bir
başka yerde teminat tut, sürekli takip et işte ona uygun riskim var mı yok
mu, bunu takip etmektense bankalarda forward yapmayı tercih ediyorlar.
Ama başka gerekçeleri de vardır belki ama benim bildiğim genel gerekçeler
bunlar. Buradan şu sonuca varabiliriz; eğer şu sonuca varılabilir diye
düşünüyorum herhangi bir borsada tek bir ürünle ilgili olarak bir işlem yapmaya kalkarsanız olmuyor. Ama bütün vadeli işlemleri tek bir borsanın altında toplarsanız bunun içinde bir tanesi az işler bir tanesi işlemez, bir
ürünün vadelisi azdır opsiyonu çok olabilir, ötekinin opsiyonu azdır vadelisi
çoktur ama her halükarda bir piyasa oluşur. Bir likidite oluşur. Ama ayrı ayrı borsalarda her bir ürünün ayrı ayrı borsalarda işlem görmeye başladığı
yerlerde sorunlar çıkıyor diye düşünüyorum.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederiz. Sizin var mı? yok. Sizlerin yok mu? Buyurun.
MERT ÖNCÜ:

Bu açık herhalde. Peki. Kısmet Bey, şöyle söyleyeyim bir altı ay sonra
bir daha sorun bana soruyu. İlk bir denetimden bir geçelim altı ay sonra
bakalım neler söyleyeceğim. Çünkü tabii ki var mevzuat tabii ki var. Mevzuatın değerlendirilmesi çok farklı olabiliyor. Yani mesela 2001 krizinde altı
senedir forward yapan bir müşteri 2001 de devalüasyonu yiyor ben bunun
spekülasyon olduğunu bilmiyordum diyor. Altı senedir forward yapıyor aynı
müşteri. Mahkemeler de haklı buluyor. Yani bu tip mevzuat yaklaşımları çok
farklı yerlerde var. Sadece finansal piyasalarda yok. O yüzden mevzuat tabii
ki var. Ama bunu daha bir pratiğe yönlendirmek daha bir tecrübe deneyim
birbirini anlamayla ilgili bir şey. Neden vadeli işlemler işlemedi? Yanılmıyorsam Yusuf Bey’di değil mi? Gerçi İlhami Bey baya benim söyleyeceklerimin
çoğunu söyledi. Bir tek şunu söyleyeyim ....... esasen dolar TL yi sentetik
anlamda üretebiliyordunuz. Nasıl altın dolar işte altın TL yi birbirine alıp sattığınız zaman bir dolar TL oluşturabiliyordunuz tabii ki o zaman ne vardı,
kambiyo gider vardı. Bankalar kambiyo gider ödüyordu. Buna alternatif
kambiyo gidere alternatif borsada böyle bir piyasa açıldı. Dendi ki işte
burada daha düşük maliyette %01 in çok daha altında işlem yapabilirsin.
Ama zaten bankalar off shore dan kambiyo gidersiz işlem zaten yapıyordu.
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Yani bu işlemi sentetik dolar TL yi altın borsasında yapmanın bir anlamı
yoktu. İkincisi, İlhami Bey’in dediği gibi zaten hacim yoktu. İlk aldığınız sattığınız ne dedim likidite yok yani çıkamadığım bir piyasaya giremiyorum.
Çıkamadım bir müşterimiz işlem yaptı bizden onu taşımak zorunda kaldık
aylarca acayip bir operasyon yük demektir bu banka için. Tek bir kontratın
...................... marjinlere uyarak taşınması ve kapanamaması nakit
.................. a gidilmesi acayip yüksek bir operasyonel yüktür. Bu yüzden ne
yaptık? Bundan sonraki işlemleri yurt dışı borsalarında yaptık. Zaten orada
çok işlem yapıyorsunuz. Hacim çok altın konusunda özellikle hacim çok.
Dolar TL de de forward piyasası çok büyük şu an Türkiye’de. Gerçekten çok
derinliği olan bir piyasa. Ama tabii ki bir şanssızlık da vardı bu piyasaların
çalışmamasında. Kriz herkesi çok etkiledi. Kriz olduğu zaman kimse kendinin ekranda gözükmesini istemiyor. Bu yüzden her şey tezgah altına
çekiliyor ve bu yüzden OTC piyasa canlanıyor borsalar düşüyor. Kriz
zamanında zaten lokal dediğimiz insanların önemi o zaman çıkıyor. Bunlar
likidite yapan insanlar olduğu için ne olursa olsun fiyat girmesi gerekiyor
borsaya. Bu adamlar olduğu sürece borsada fiyat oluyor, fiyat oldukça işlem
oluyor. Biz de bu yapı olamadığı için bizim borsamız çalışamadı o dönemde. Ama dediğim gibi bir de şanssız bir döneme de geçmiş size demişler
bankalara sorun diye, borsanın işlemesi ve işlememesi çift taraflıdır. Hem
borsanın yükümlülüğündedir hem piyasanın. Ondan yani tek taraflı bize sormakla olmuyor. Teşekkür ederim.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU:

Teşekkür ederim. Bu şekilde vadeli işlemler semineri sona ermiş oluyor.
Öncelikle siz değerli katılımcılara sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Bu
saate kadar beklediniz. İkinci olarak değerli panel mensuplarına yaptıkları
katkılardan dolayı şahsım ve İ.A.V. adına şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Zannediyorum çıkışta bir kokteyl var. Buyurun.
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