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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı" olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel ihtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu gene! çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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GİRİŞ 

Finansal piyasalarda fonlar mali araçlar sayesinde fon fazlası veren kurumlar 
ve kişilerden fon açığı veren iktisadi birimlere aktarılır. Bu aktarım sırasında finansal 
kurumlar gerek tarafların birbirini bulması gerekse tarafların arzularına uygun vade 
ve çeşitlilikle araç temin edilmesini sağlarlar. Ayrıca, fon arz edenle talep eden 
arasında bilgi aktarım fonksiyonlarını da ifa ederler. 

Finansal sektörün sermaye piyasası bölümü araç ve kurum yaratma 
bakımından daha dinamik olması yüzünden gelen öneriler altın ve vadeli işlem 
piyasaları haricinde sermaye piyasası araç ve kurumlarına yöneliktir. 

Bu kapsamda Alt Komisyon Raporu üç ana bölümden oluşturulmuştur. Birinci 
bölümde araçlar, ikinci bölümde kurumlar ve piyasalar ve son bölümde de 
piyasalarda denetim ve otokontrol ele alınmıştır. 
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I. ARAÇLAR 

1.1. TÜREV ARAÇLAR 

1.1.1. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE (FUTURES) 
ALIM/SATIM HAKLARI (OPTIONS) 

Son 20 yılda, hem belirsizlik risklerine karşı korunma, hem de spekülatif 
amaçlarla yapıldığında yüksek getiri olanağı veren yeni finansal tekniklerle 
tanışılmıştır. 

Bretton Woods sisteminin terkedilmesinden sonra, 1970'li yılların ilk yarısında 
bir çok ülkenin dalgalı kur sistemine geçmesi ve 1973'te yaşanan birinci Petrol Krizi 
ile bunlara bağlı istikrarsızlıklar mal piyasaları ile mali piyasalarda fiyatların, faizlerin, 
döviz kurlarının ve menkul kıymet bedellerinin büyük boyutlarda dalgalanmasına 
yolaçmıştı. Bu dalgalanmalar sonucu birçok kuruluş ciddi güçlüklerle karşı karşıya 
kalırken bankalar da döviz, faiz, mal ve menkul kıymet fiyatlarındaki belirsizliklerin 
yarattığı riskleri kısmen veya tamamen giderebilmek amacıyla piyasa koşullarını ve 
beklentilerini dikkate alarak risk yönetim teknikleri (hedging) geliştirmeye 
yönelmişlerdi. Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve satın alım/satım sözleşmeleri (options); 
1970'li yılların başlarından itibaren bankaların, firmaların ve resmi kuruluşların 
özellikle döviz kuru ile faiz risklerini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak veya 
spekülasyon amacıyla giderek artan ölçüde kullanmaya başladıkları risk yönetim 
teknikleridir. 

1.1.1.1. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ 

a) Tanım ve Türleri 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİS), belli nitelik ve miktardaki bir malın veya mali 
aracın, önceden belirlenmiş bir tarihte ve yine önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden 
teslimini hükme bağlayan sözleşmelerdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere mala 
dayalı (commodity) ve mali araçlara dayalı (financial) VİS'ler başlıca türlerini 
oluşturmaktadır. 

Mala Dayalı VİS'ler, belirli nitelik ve miktardaki bir malın, belirlenmiş bir 
fiyattan ve belirlenmiş bir vadede teslimini öngören sözleşmelerdir. Halen çok sayıda 
emtia üzerine yazılmış VİS'ler dünya borsalarında işlem görmektedir. Tarımsal 
ürünlerden canlı hayvan ve hayvansal ürünlere; metallerden ham ve işlenmiş petrole 
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kadar pek çok mal üzerine yazılmış sözleşmelerin bu borsalarda alım ve satımı 
yapılabilmektedir. 

Mali Araçlara Dayalı VİS'ler, belirli tutardaki bir finansal aracın önceden tespit 
edilmiş olan bir fiyat üzerinden belirli bir tarihte teslim ve tesellümünü içeren 
sözleşmelerdir. 

Finansal VİS'ler, 1970'li yıllarda faiz ve kurlardaki dalgalanmaların yarattığı 
riskleri bertaraf etmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Mal VİS'lerine göre daha yeni 
olmalarına karşın hacim ve tür itibariyle hızlı bir gelişim göstererek en fazla işlem 
gören sözleşmeler arasına girmişlerdir. Döviz, faiz ve indeks ViS'leri başlıca türlerini 
oluşturmaktadır. 

Döviz ViS'leri, belli bir dövizin standart bir tutarının, başka bir döviz 
karşılığında, kurunun şimdiden belirlendiği ancak döviz tesliminin ileri bir tarihte 
gerçekleştiği mali VİS türüdür. 

Faiz ViS'leri, standart tutardaki bir mevduat hesabı veya faiz getiren mali 
enstrümanın, önceden belirlenmiş ilerideki bir tarihte ve yine önceden belirlenmiş bir 
faiz oranı üzerinden mübadele edilmesi esasına dayanır. Faiz oranlarındaki 
muhtemel olumsuz değişmelerin riskinden korunmak üzere yapılmaktadır. Kısa, orta 
ve uzun vadeli olabilir. 

İndeks ViS'leri, belirli bir borsa fiyat indeksi ile değeri belirlenen hisse senedi 
portföyünün, ileri bir tarihteki fiyatının bugünden belirlenmesi koşuluyla alınıp 
satılmalarına olanak sağlarlar. 

Genellikle, hisse senedi piyasalarındaki muhtemel olumsuz fiyat 
değişikliklerinden doğan riskten korunmak veya spekülatif amaçla kullanılan bir 
yöntemdir. 

b) VİS piyasalarının Temel Özellikleri 

VİS'ler organize borsalarda alınıp satılırlar. Bunlar arasında en önemlileri 
şunlardır: Chicago Merchantile Exchange (CME), International Monetary Market 
(IMM), London International Financial Futures Exchange (LIFFE), Philadelphia Stock 
Exchange (PSE) ve Chicago Board of Trade. 

VİS'ler standart miktar ve teslim aylarını içerirler. Örneğin, IMM’de işlem gören 
Deutschemark sözleşmelerinin değeri DM 125.000 olup teslim zamanı Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Çarşambasıdır. 
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Fiyat hareketleri standarttır. Minimum fiyat değişimi, sözleşme değerinin belirli 
bir oranı olan "tick" ile ifade edilir. Örneğin IMM Deutschemark kontratında 1 tick, 
sözleşme değerinin 1/10.000'i dir. Borsalarda yüksek sesle pazarlık usulüne göre 
yapılan alım-satım işlemlerinde fiyatlar en az 1 tick artar veya azalır. Ayrıca fiyatların 
seans içinde azami artış ve azalış limitleri de söz konusudur. 

Tüm sözleşmeler piyasaların düzenli çalışmasını sağlayan takas merkezi 
adına alınıp satılırlar. Bir başka ifadeyle takas merkezi, her alış ve satış işleminin 
muhatabı durumundadır. Dolayısıyla alıcı ve satıcılar sadece takas merkezine karşı 
sorumludur. 

Marjin sistemi ve günlük mutabakat VİS piyasalarının sağlıklı çalışmasına 
yardımcı olur. Sözleşme alım-satımı yapabilmek için bir aracı kuruluş veya bankada, 
toplam sözleşme değerinin belirli bir yüzdesi olarak ifade edilen tutarda bir başlangıç 
teminatı (initial margin) yatırmak zorunluluğu vardır. Teminat hesabı (Margin 
Account) olarak adlandırılan bu hesapta nakit veya likiditesi yüksek menkul kıymet 
tutulabilmektedir. Alım-satıma başlanıldıktan sonra günlük fiyat değişimlerine 
bakılarak marjini tamamlama veya iade işlemleri (günlük denkleştirme) yapılmaktadır. 
Bu uygulama; mevcut pozisyonların gün sonundaki fiyatlara göre değerlerinin 
yeniden saptanması, pozisyonun zararda olması halinde zarar miktarının teminat 
hesabından düşülmesi, kârda ise ilave edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Yatırılan 
teminatta bir alt seviye belirlenerek günlük zararlar bu noktaya ulaşıncaya kadar 
herhangi bir ek teminat talep edilmemekte, bu noktanın aşılması halinde ise 
müşteriden ilave teminat alınmaktadır. 

VİS piyasalarında pozisyonu olanlar vade sonuna kadar beklemek zorunda 
değildirler. Sözleşme sayısı, vade ve işlem borsası aynı olmak kaydıyla alınan bir 
sözleşme satılarak, satılan bir sözleşme ise geri alınarak pozisyon vadeden önce 
kapatabilmektedir. Dolayısıyla VİS piyasalarında sözleşmeden doğan 
yükümlülükler, sözleşmenin getirdiği vade ve miktarda ters işlemle tamamlanır. 

c) VİS Piyasalarında Fiyat ve Emir Türleri 

VİS piyasalarında, organize borsa fiyatları ve diğer fiyatlar olmak üzere iki 
farklı fiyat mevcuttur. Organize borsa fiyatları; seans esnasında alıcı ve satıcıların 
yüksek sesle pazarlıkları sonucunda belirlenmekte olup uygulama süresi, borsaların 
çalışma saatleri dışında ise E.F.P. (Equivalent Future Price) ve Globex sistemi 
aracılığı ile kontrat alım ve satımı yapılabilmektedir. E.F.P. sisteminde piyasanın 
önde gelen bankaları; talep edildiği takdirde, spot-forward fiyat ilişkisi dahilinde teorik 
VİS fiyatlarını müşterilerine kote edebilmektedirler. Globex, elektronik bir sistem olup 
piyasadaki arz ve talebi bilgisayar ortamında karşılaştırmaktadır. Bu fiyatlar aracılığı 
ile 24 saat süreyle VİS alım ve satımı yapılabilmektedir. 
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VIS fiyatları aracı kuruluşlar, radyo ve TV istasyonları, yazılı basın, kablolu 
hizmet servisleri (Reuters v.b.) aracılığı ile izlenebilmektedir. 

VIS alım veya satımı yapmak isteyenler çalıştıkları aracı kuruluşa bir talimat 
vermek zorundadırlar. Bu talimatta; yapılması istenen işlemle ilgili olarak emrin türü, 
sözleşme sayısı, fiyat, borsa, emrin geçerli olduğu süre gibi bazı bilgiler yer alır. Bu 
emirlerden "Sınırlı Fiyatlı Emir" (Limit Order)'de işlemin belirtilen veya belirtilenden 
daha iyi bir fiyattan yapılması öngörülür. "Piyasa Fiyatlı Emir" (Market Order) ise cari 
en iyi fiyattan alım veya satımın yapılması söz konusudur "Zarar Önleme Emri" (Stop 
Order) ise mevcut pozisyon nedeniyle uğranılacak kaybı sınırlamak amacına yönelik 
olarak kullanılır. 

d) Türkiye'de VIS piyasası 

Türkiye ekonomisinin 1980 yılından bu yana dünya ekonomisi ile entegrasyon 
yönünde yaptığı ilerlemeler, Türk bankalarının hızla dışa açılmaya ve otomasyona 
yönelmeleri, ülkemize çok sayıda yabancı bankanın gelmesi ve rekabetin artması gibi 
faktörlerin de etkisiyle risk yönetim teknikleri finans çevrelerinin ilgisini çekmeye 
başlamıştır. 

Son yıllarda ülkemizde de VIS alım-satım işlemleri kısmen uygulamaya 
başlanmıştır. Bazı banka ve aracı kuruluşlar belirli bir komisyon karşılığında adı 
geçen işlemlere aracılık etmektedirler. Ancak hukuki bir düzenleme olmaması 
yüzünden bu işlemlerin gerçek boyutları bilinememektedir. 

VİS'ler sayesinde sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlenen fiyattan gelecek bir 
tarihte teslim edilmesi veya alınması söz konusu olduğu için, spot piyasalarda karar 
alma süreçlerini olumsuz bir biçimde etkileyen risk faktörünü azaltıcı bir rol 
oynamaktadır. 

Bu piyasaların etkin işlemesi ile birlikte gerek üreticiler gerekse tüketiciler ilgili 
mal piyasalarında arz ve talebin olası seyri hakkında bilgi edinebilmektedirler. VIS 
piyasaları sayesinde kollektif bir fiyat belirleme mekanizması oluşturulduğundan bilgi 
aktarımı maksimize edilmektedir. Böylece üretim miktarı ve fiyatlarla istikrar 
sağlanabilmektedir. 

VIS piyasalarının genel ekonomi içindeki en önemli rolü riskin sistem içinde 
dağıtılmasını sağlamasıdır. Risk yönetimi yapanların ticari faaliyetlerinin devamlılığı 
için gerekli olan malların fiyatlarını belli bir süre içinde önceden sabitleyerek, riskin 
VIS piyasalarında aktarılmasından faydalanmaları bu açıdan önemlidir. Ayrıca VIS 
piyasalarında oluşan fiyatlar spot piyasalardaki fiyatlar hakkında fikir vermektedir. 
Böylece gerek üreticiler (tarımsal ürünler dahil) gerekse ticari işletmeler daha sağlıklı 
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bir şekilde geleceğe ilişkin fiyat, faiz oranı v b. gibi öngörülerde bulunabilirler. Buna 
bağlı olarak da üretim kararlarını vermeleri kolaylaşır. 

VIS piyasalarının en önemli özelliği başlangıç teminatı işlem yapılabilmesidir. 
Bu nedenle yüksek derecede spekülatif piyasalardır. Ayrıca VİS'lerin dayandığı mal 
ve mali piyasaların sığ (thin) olması spekülasyonun önemi ve etkisini daha da 
artırabilmektedir. 

3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Ser.P.K.'nun 22/j’inci maddesi ile 
"finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere 
dayalı vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu sözleşmelerin işlem göreceği 
borsalarda çalışacak kurumların kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini 
düzenlemek, izlemek ve denetlemek" yetkileri Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir. 

Ancak 5590 Sayılı Kanuna göre döviz, altın ve menkul kıymet dışında kalan 
belli nitelikteki malların alım-satımı ticaret borsalarında yapılmaktadır. Aynı kanuna 
göre çıkarılan tüzüğün 51’inci maddesinde de "vadeli muameleler" düzenlenmiştir. Bu 
borsaların kuruluşu da Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bırakılmıştır. 

Bu anlamıyla VIS işlemlerinin dayandığı kıymetin niteliğine göre piyasayı 
organize edecek kurum farklılaşmaktadır. Mevzuattan gelen bu tür zorlukların 
aşılması ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 

1.1.1.2. ALIM/SATIM HAKLARI (ASH) (OPTIONS) 

a) Tanım ve Türleri 

Satan taraf için bağlayıcı bir hükmü olan ASH anlaşmaları; satın alana, hiçbir 
taahhüde girmeden, belirli bir tutar ve nitelikteki spesifik bir kıymeti (döviz, hisse 
senedi üzerinde mutabık kalınan bir fiyattan, belirli bir vade veya vade aralığında, 
satın alma veya satma hakkını veren sözleşmelerdir. Bir başka ifade ile, ASH satın 
alan taraf, satma veya satın alma hakkını almakta, ancak bu hususta herhangi bir 
taahhüde girmemekte ve karşılığında ise bir komisyon ödemektedir. ASH vade 
tarihine kadar kullanılmazsa değersiz duruma gelmekte ve satıcının yükümlülüğü 
kalkmaktadır. 

ASH spesifik bir kıymeti alma hakkını veriyorsa Alım ASH'ı (Call-option); 
spesifik bir kıymeti belirli bir fiyattan, belirli bir vade veya vade aralığında satma 
hakkını veriyorsa Satım ASH'ı (put- option) söz konusudur. 

ASH'ın fiyatı ile spesifik kıymetin cari fiyatı arasındaki farka göre ASH kârda, 
zararda veya başabaş olabilmektedir. 
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ASH'ların, sadece organize borsalarda alım ve satımları yapılabilen, standart 
miktar, vade ve fiyat hareketleri olan uygulaması söz konusu olduğu gibi meblağ, 
vade ve fiyat hareketleri konularında esnekliğin söz konusu olduğu ASH 
uygulamaları da vardır. Ayrıca, sadece vadede kullanılabilen ASH'lar yanında, 
vadeye kadar herhangi bir tarihte kullanılabilen ASH'lar da görülmektedir. Pek çok 
kıymet ASH'a konu olmakla birlikte en çok uygulanan döviz, faiz ve hisse senedidir. 

Döviz ASH'ları, hem risk yönetimi hem de spekülasyon amacıyla kullanılmakta 
olup ASH satın alan tarafa, gelecekteki bir tarihte veya vade aralığında, önceden 
belirlenen bir pariteden, belirli bir miktarda dövizi diğer bir döviz cinsine dönüştürme 
hakkını vermektedir. 

Faiz ASH'ları, spekülasyon ve risk yönetimi amaçları için kullanılmakta olup, 
mevduat ve kredi ASH'ları, faiz VIS-ASH'ları ve faiz taban/ tavan/koridor ASH'ları 
olmak üzere üç çeşittir. 

Mevduat ve Kredi ASH'ları, satın alan tarafa belirli bir vade içinde, belirli bir 
anaparayı, sözleşmenin yapıldığı veya daha ileri bir tarihten itibaren, belirli bir faiz 
oranı üzerinden borçlanma veya borç verme hakkını vermektedir. ASH'ın kullanma 
tarihindeki cari faiz ile ASH anlaşmasındaki faiz oranı arasındaki fark ASH sahibini 
lehine ise, aradaki fark, ASH'ı satan tarafından ödenmektedir. 

Faiz VİS'leri üzerine ASH yazılması mümkündür. ASH sahibi, hakkını 
kullandığında kendisine vadesine belirli bir süre kalmış VIS verilmektedir, bu ASH'lar 
sadece organize borsalarda alım satım konusu olmaktadırlar. 

Faiz tavan anlaşmasıyla ASH satın alan taraf, bir prim karşılığında, mevcut 
değişken faizli bir borcun ileriye yönelik faiz ödemelerine veya ileride alınması 
düşünülen bir kredinin faiz oranına bir üst sınır getirmektedir. Faiz taban anlaşmaları 
ise, değişken faizli enstrümanlara yatırım yapanlar tarafından, elde edecekleri 
faizlere bir alt sınır getirmek amacıyla kullanılır. Faiz kuşakları aynı anda bir faiz 
tavanı alıp bir faiz tabanı satmak suretiyle ödenecek primi azaltarak hedging yapmak 
amacıyla kullanılırlar. Faiz koridor anlaşmalarında ise, ASH'ı satın alan taraf bir 
anlaşma satın alıp, daha yüksek bir fiyattan başka bir anlaşma satmaktadır. Burada 
da primi azaltmak veya riske sınır getirmek amaçları söz konusudur. 

Hisse Senedi ASH'ları, belirli bir miktardaki hisse senedini, gelecekte belirli bir 
tarihte belli bir kullanım fiyatı üzerinden alma veya satma hakkını temsil eden 
ASH'lardır. 

9 



1.1.2. MENKUL KIYMETLEŞTİRME (SECURITIZATION) 
V 

a) Tanım ve Türleri 

Menkul kıymetleştirme işlemi ilk kez 1970 yılında ipoteğe bağlı menkul kıymet 
ihracı ile ABD'de konut kredilerinde kullanılmıştır. Daha sonraları 1980'li yıllarda 
oldukça genişleyerek bilgisayar finansal kiralama alacakları, kredi kartı alacakları, 
otomobil kredileri ve ticari kredi alacakları bu kapsama dahil edilmiştir. Son yıllarda, 
İngiltere, Japonya, Fransa gibi ülkelerde de uygulanmaya başlanmıştır. En geniş 
anlamı ile kredi yerine menkul kıymet ihracı yoluyla finansman sağlanmasını ve buna 
yönelik finansal aracılık faaliyetlerini kapsayan bir süreç olarak ifade edilmektedir. 

Menkul kıymetleştirme bir işletme bilançosunun aktifinde bulunan belli 
varlıkların, kredi ve alacakların gelecekte sağlayacağı nakit akımlarını, teminat 
göstererek, alım-satıma konu olabilecek menkul kıymetlere dönüştürülerek sermaye 
piyasasından borçlanılmasıdır, ihraç edilen menkul kıymetlerin dayanağı bilanço 
aktifindeki varlıklar olduğu için bu tür menkul kıymetlere "Varlığa Dayalı Menkul 
Kıymetler (Asset Backed Securities)" denilmektedir. Kısaca yapılan işlem, işletme 
bilançolarının likit hale getirilmesidir. 

Menkul kıymetleştirme kavramı ile asıl anlaşılması gereken ise, mali ya da 
mali olmayan kuruluşların bilançolarında yer alan alacaklarını likidite etmelerini ve 
bunları tedavül edebilir menkul kıymetlere dönüştürmelerini sağlayan finansal 
tekniklerdir. Bir başka ifadeyle, bir kuruluşun verdiği kredileri, bilançosunda görülen 
kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri veya özkaynakları ile değil, bu krediler karşılığı 
sağlanan nakit akımlarından yararlanarak menkul kıymet ihracı yoluyla finanse 
etmesine dayalı bir süreç olarak değerlendirilebilir. 

Menkul kıymetleştirmede, ilgili alacaklar bilançoda bırakılıp bunlara dayalı 
menkul kıymet ihraç edilebileceği gibi alacaklar tamamen bilanço dışına çıkarılıp bu 
alacaklar karşılığı sağlanan nakit akımlarının aktarılması şeklinde de 
yapılabilmektedir. Teknik anlamda menkul kıymetleştirme ifadesinden asıl 
anlaşılması gereken ikinci yöntemdir. Bu yöntemde bir mali ya da mali olmayan 
kuruluş bilançosunda yer alan, nitelikleri ve vade yapıları açısından uyumlu ve belirli 
ölçüde homojen olması gereken, bazı alacaklardan bir portföy oluşturmakta ve bunu 
özel amaçlı bir kuruma (Genel Finans Ortaklığı) satmakta, söz konusu kurumu 
devraldığı alacaklar ile desteklenen menkul kıymetleri ihraç ederek yatırımcılara 
satmaktadır. Menkul kıymetlerin getirisi, devralanın alacaklar portföyüne gelen 
periyodik nakit akımlarından karşılanmakta, yani yatırımcı portföyün getirisinden payı 
oranında yararlanmaktadır. 
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Uygulamada, doğabilecek riskleri azaltmak ve ihraç edilecek menkul kıymetleri 
yatırımcılar açısından cazip kılmak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmaları sisteme 
dahil edilmektedir. Bunlar, bir banka ve/veya sigorta şirketinden garanti ya da destek 
kredisi sağlanması, teminat olan alacaklar portföyü tutarının ihraç edilecek menkul 
kıymetler tutarından daha yüksek olması, ödenmeme riskine karşı bir fon (rezerv) 
oluşturulması gibi garanti sağlayıcı yöntemler olabilir. Diğer yandan, portföyün riski, 
değerleme (rating) kuruluşlarınca değerlendirilmekte, değerleme sonuçları risk getiri 
ayarlamalarını ve satış olanaklarını etkilemektedir. Tahsilat, ödeme gibi kasa 
hizmetleri, alacakları devreden kuruluşça (özellikle bir banka ise) verilebileceği gibi 
bu amaçla başka bir kurumla da anlaşılabilir. Bu şekilde geleneksel kredileme 
sürecinin farklı aşamalarının birbirinden ayrılması ve her aşamada servisin uzman 
kurumlarca verilmesi sistemin etkinliğini artırmaktadır. 

İşlemin sağladığı yararlardan birisi, daha düşük maliyetle fon sağlama olanağı 
vermesi, aktif-pasif vade yapısını ayarlamada ve likidite yönetiminde kolaylık 
sunmasıdır. Ayrıca ilgili alacakların bilanço dışına atılması borç/özkaynak oranlarında 
iyileşme sağlamakta ve söz konusu alacakların kredi riski, devreden kuruluşun kredi 
riskinden ayrı tutulmuş olmaktadır. Böylece, alacaklarını devretmiş kuruluşun mali 
yapısında ve kredibilitesinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz gelişme, bu 
alacaklarla desteklenmiş menkul kıymetlerin anapara ve faiz ödemelerinde bir 
aksaklık yaratmayacaktır. 

Sistem, avantajlarına karşın bazı riskleri de içermektedir. Burada, kuruluşların 
riski yüksek olan alacakları menkul kıymete dönüştürüp daha kaliteli olanları kendi 
portföylerinde tutacakları veya verdikleri kredilerde risk yönünden fazla dikkatli 
davranmaları gerekmeyeceği öne sürülebilir. Bu konuda söylenebilecek şey, 
rekabetin iyi işlediği ve fiyatlama ve garanti, destek kredisi v.s. sağlamada piyasa 
koşullarına ve portföyün kalitesine dayalı derecelendirme (rating) sonuçlarına 
bakıldığı ortamlarda, bu tür sorunların kendi içinde büyük ölçüde çözümlendiğidir. 

b) Türkiye’de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması 

Ülkemizde menkul kıymetleştirme uygulaması, varlığa dayalı menkul kıymet 
ihraçları ile başlamıştır. Ancak mevcut işleyişi gözönüne alındığında, bunun yukarıda 
belirtildiği şekliyle tam bir menkul kıymetleştirme olmadığı görülmektedir. 

Türkiye'de bankacılık sisteminin yoğun ilgi gösterdiği Varlığa Dayalı Menkul 
Kıymetler farklı bir uygulama sistemine sahip bulunmaktadır. Bankalar bir trust ya da 
genel finans ortaklığı kurmadan ve bir derecelendirme kurumuna başvurmadan 
sadece Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak yoluyla VDMK ihraç 
edebilmektedirler. Bankaların finans sisteminde çok güçlü ve güvenilir kuruluşlar 
olarak bilinmeleri de belirtilen banka alacaklarının herhangi bir aracı kurum ya da 
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garantör ilişkisi olmadan, doğrudan menkul kıymet ihracı şeklinde pazarlanmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Kurul tebliğine göre "Bankalar dışındaki mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde 
bulunan anonim ortaklıklar ile mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin müşterilerine yaptıkları satışlardan doğan, senede 
bağlanmış alacaklar" karşılığında VDMK çıkarılmasına imkân tanınmış olmasına 
rağmen bankalar dışında biri finansa! kiralama şirketi, biri de beyaz eşya üreticisi iki 
firma haricinde hiçbir kuruluş VDMK ihracı yoluna başvurmamıştır. Alacakların genel 
finans ortaklığına temliki sırasındaki damga vergisi alınması ve ayrıca banka 
garantisi aranması ve garanti karşılığı bir ücret talep edilmesi ihraç maliyetlerini 
yükseltmektedir. Dolayısıyla maliyetler, ihraçları caydırıcı bir etki yapmaktadır. Öte 
yandan alacakların yüzde 90'ı kadar VDMK çıkarılabilmesi zaten kendi içinde bir 
karşılık olgusunu içermektedir. Karşılık olgusu, garanti uygulamasının gerekçesini 
ortadan kaldırmaktadır. 

VDMK ihracının sadece bankalar tarafından uygulanması piyasaları iki yönden 
etkilemektedir. Birinci olarak, finansal piyasalarda varolan banka tekelini daha da 
güçlendirmekte; ikinci olarak da bankaların mevduat dışı fonlama yapabilmelerine 
imkân verdiği için de para politikasının uygulamasını ciddi ölçüde etkilemektedir. 

Bu çerçevede, menkul kıymete dönüştürülecek alacak portföyünün bilanço 
dışına çıkarılmasına olanak sağlayıcı hukuksal koşulların ve muhasebe tekniklerinin 
düzenlenmesi ve uygulamanın bu yönde geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Derecelendirme (rating) mekanizmasının kurulması, portföyün sigortalanması 
gibi sistemi destekleyici diğer unsurların da yapılacak düzenlemelerde dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Türkiye uygulamasında gözlenen bazı aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir; 

1. SPK Tebliği ile getirilmiş olan sistemin, VDMK'ları şeklen alacaklara 
karşılık tutması hususunda gerçekte, VDMK hamillerinin hakları ile bu alacaklar 
arasındaki ilgiyi ortaya koyan yasal bir çerçeve söz konusu değildir. 

2. Vadeden önce, ihraçcının kendi VDMK’larını ikinci el piyasasında alması 
genel hükümlere göre itfa hükmünde değildir. Ancak bu durumda, SPK Tebliğinin 
süresinde satılmayan VDMK'ların imhasını öngören 24. maddesindeki ilgili hüküm 
gereksiz kalmaktadır. 

3. Belirlenecek standartların üzerindeki büyük sınai kuruluşların doğrudan 
VDMK ihraçlarında banka garantisi zorunluluğunun kaldırılması maliyetleri düşürecek 
ve bankacılık dışı firmaların VDMK ihracına yönelmelerini getirebilecektir. 
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4. Mevcut sistemde, genel finans ortaklıkları aracılığıyla ihraç halinde ortaya 
çıkan garanti, saklama ve genelde temlik sözleşmeleriyle ilgili damga vergisi 
oranlarının indirilmesi VDMK ihraç maliyetlerini düşürebilecek bir diğer unsur 
olacaktır. 

1.2. UYGULANMAKTA OLAN ARAÇLARDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER 
VE DEĞERLENDİRMELER 

1.2.1. HİSSE SENETLERİ 

a) Yenilikler 

Hisse senetleri sermaye piyasasında en çok kullanılan menkul kıymetlerden 
olup, Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği 1982 yılından 1992 yılı sonuna 
kadar geçen 11 yıllık zamanda toplam 22 trilyon TL. tutarındaki menkul kıymet 
ihraçlarının yüzde 71'ini oluşturmuştur. 

Hisse senetlerinin yoğun olarak kullanılması nedeniyle de gerek Kanundan, 
gerek uygulamadan, gerekse hisse senedi tebliğinden doğan aksaklıklar zaman 
içerisinde düzeltilmeye çalışılmıştır. 

Hisse senetleriyle ilgili olarak yapılan temel değişiklikler şöyle özetlenebilir; 

Hisse senetlerinin şekil şartlarına ilişkin tebliğ düzenlenerek, hisse 
senetlerinin şekli, ebadı, basılacağı kağıdın niteliği,kâr payı ile yeni pay alma 
kuponlarının sayısı ve hisse senedindeki yerleri belirtilmiştir. Böylece hisse 
senetlerinin standart hale gelmesi ve hisse senetlerindeki sahtekârlığın önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği ile getirilen yeniliklerden biri ise, 
Ser.P.K. 13. maddesine göre temettünün hesap dönemi sonu itibariyle mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 
dağıtılmasıdır. Böylece borsada işlem gören hisse senetlerinde karışıklığa neden 
olan eski ve yeni hisse senedi ayırımı ortadan kaldırılmıştır. 

Eskiden satış sırasında verilen geçici ilmühaberler en geç üç ay içinde hisse 
senetleriyle değiştirilirken, bu süre Ser.P.K.'nun 7. maddesi 4. fıkrasında, esas 
sermaye sisteminin kabul etmiş anonim ortaklıklarda otuz güne indirilmiştir. Nama 
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yazılı hisse senetleri için ise süre 90 gün olarak düzenlenmiştir. Kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ortaklıklar hisse senetlerini satış esasında alıcıya teslim 
etmektedirler. 

Ser.P.K.'nun 12. maddesinin 6. fıkrasında da anonim ortaklıklarda yönetim 
kurulu kararının iptali düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre, kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiş anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun, yeni pay alma hakkını kısıtlama 
yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanması gibi 
konularda aykırı kararları aleyhine yönetim kurulu üyeleri, denetçileri veya hakları 
ihlal edilen pay sahipleri ticaret mahkemesinde iptal davası açabileceklerdir. 

Daha önceden yürürlükteki Ser.P.K.'da kurul kaydından çıkma veya çıkarılma 
esasları yürürlükte olmadığından, şirketlerin hangi şartlarda kurul kaydından 
çıkabilecekleri sorun yaratmaktaydı. Kanun değişikliği ile kayıtlı sermaye sisteminden 
ve Kurul kaydından çıkma veya çıkarılma esasları ile Kanuna tabi olmadan 
kaynaklanan yükümlülüklerden kısmen veya tamamen muaf tutulabilme esasları 
hakkında Kurula yetki verilmiştir (madde 11, fıkra 4; madde 12, son fıkra). 

Buna ilişkin olarak da Kurul daha önceden bulunmayan "Kayıtlı 
Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar" isimli Seri: IV, No: 7 tebliğini düzenlemiştir. 

Halka açılmaların yoğun olarak yaşanmaya başlanılmasından sonra, ilk olarak 
1990 yılında hissedarların ellerinde bulunan hisse senetlerinin halka arz edilmesi 
hakkında tebliğ hazırlanmış ve yeni Ser.P.K. ile de ilgili tebliğde değişiklikler 
yapılmıştır. Böylece mevcut payların halka satışında aracı kurum kullanma zorunluğu 
getirilmiştir. 

Ser.P.K.'nun 7. maddesinin 1. paragrafında Kurula, sermaye artımında 
kullanılmayan rüçhan haklarına tekabül eden payların piyasa değerinin nominal 
değerinin üzerinde olması halinde, bunların primli fiyattan satılmasını isteme hakkı 
verilmiştir. Buna göre yapılan hisse senetleri tebliği düzenlemesinde de yeni pay 
kullanımından sonra halen payların satışını İMKB yönetmeliği çerçevesinde olacağı 
belirtilmiştir. 

Hisse senetleri tebliğinin 9. maddesinde ilan ve reklamlara düzenleme 
getirilmiştir. Reklam metninin ilandan 10 gün önce Kurula sunularak incelenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca reklam metninin sirkülerle aynı gazetede yayımlanması, ilan 
ve reklamın sirkülerden büyük ebatta olmaması şarttır. 

Yeniden düzenlenen hisse senetleri tebliğinde getirilen en önemli 
değişikliklerden biri de, tebliğin 14. maddesinde belirtildiği gibi yeni pay alma 
kuponlarının sermaye piyasası uygulamasında menkul kıymet hükmünde sayılması 
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ve ilgili kuponun yeni pay alma hakkının kullanımı için belirlenen süre içinde alınıp 
satılabilmesidir. 

Hisse senetlerinin halka arzında ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi 
hisse senetlerinin halka satışı sırasında pekçok yatırımcının hisse senedi alamayışı 
idi. Kurul 27 Ekim 1993 tarih ve 21741 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı Seri : VIII, 
No: 22 "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin 
Esaslar Tebliği" ile satış yöntemlerine bir düzen getirilmeye çalışılmıştır. Tebliğe göre 
hisse senetlerinin satışında ya "Borsada Satış" ya da "Talep Toplama" yöntemleri 
kullanılacaktır. 

1.2.2. OYDAN YOKSUN HİSSE SENETLERİ 

Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikliği ile getirilen en önemli yeniliklerinden 
birisi de TTK'ye göre uygulaması olmayan oydan yoksun hisse senetlerinin 
düzenlenmesidir. Ser.P.K.'nın 14/A maddesine göre anonim ortaklıklar kâr payı 
imtiyazı sağlayarak oy hakkından yoksun paylar ihraç edebileceklerdir. İlgili tebliğe 
göre, oydan yoksun hisse senetleri (OYHS) ortaklıkların sermaye artırımı ile ihraç 
edebilecekleri, oy hakkı hariç sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye 
bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan 
hisse senetleridir. OYHS nama yazılı olmak zorundadır. Ancak TTK 418 hükmü 
uygulanmaz. OYHS’lerin el değiştirmesi halinde yönetim Kurulu bu payları pay 
defterine kayıttan imtina edemez. OYHS ihraç miktarı ödenmiş sermayenin 1/2'sini 
geçmemek üzere esas sözleşmede gösterilir. Birinci temettü tüm ortaklara payları 
oranında dağıtıldıktan sonra OYHS sahipleri birinci temettüye ek olarak kalan kârdan 
pay başına düşen 1. temettüden esas sözleşmede belirtilen oranda ek kâr payı 
alırlar. OYSH'ne tanınan imtiyazlı kâr payı ayrılmadıkça, şirket başka yedek akçe 
ayrılmasına, yönetim kurulu üyeleri ve memurlarına kâr dağıtılmasına karar veremez. 
Şirket 2. temettü dağıtımına karar verirse OYHS sahipleri de payları kadar 
yararlanırlar. Tasfiye imtiyazında, tasfiye bakiyesi öncelikle OYHS sahiplerine tahsis 
edilir. Ortaklık 3 yıl arka arkaya kâr dağıtamazsa izleyen yıl genel kurulda OYHS 
sahipleri oy hakkı elde ederler. 

OYHS ihracının düzenlenmesinde amaç yönetim hakkının kaybolacağı 
korkusu ile halka açılmaktan korkan şirketleri halka açılmaya yönlendirmektir. Ancak 
Kanunla düzenlemenin yapıldığı 1992 yılından bugüne kadar hiç OYHS ihracı 
olmamıştır. Zaten OYHS düzenlemesinden önce OYHS ile hemen hemen aynı 
nitelikte olan katılma intifa senedi (KİS) düzenlemesinin de bugüne kadar fiiliyatta hiç 
uygulanması bulunmamaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bir anket çalışmasında da 
şirketlerin yüzde 38,7'si OYHS ve KİS'İ bilmediklerini, yüzde 24'ü KİS ile OYHS farklı 
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şeyler olduğunu benzer nitelikte olmadıklarını, yüzde 70'i ise OYHS düzenlense dahi 
halka açılmayacaklarını belirtmişlerdir. Anket sonuçlarına göre, sermaye piyasası 
açısından düzenleme kadar şirketlerin içinde bulundukları durum, yönetim yapısı, 
bilgi düzeyleri gibi hususların da önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1.2.3. DEPO EDİLEN MENKUL KIYMETLER 
(DEPOSITORY RECEIPTS) 

Menkul kıymet ihraç ederek yabancı piyasalardan fon toplamak, günümüzün 
globalleşen dünyasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan ve uygulanan bir yöntem haline 
gelmiştir. 

Yatırımcıların, yabancı menkul kıymetleri kendi piyasalarında temin 
edebilmeleri, bu konuda güvenli bir ortam ve yeterli bilgi ile donatılmış olmaları, söz 
konusu menkul kıymetlere daha kolay yatırım yapılmasını sağlamakta, böylelikle 
ihraçcıların da yabancı piyasalardan fon temin etmeleri kolaylaşmaktadır. 

"Depository Receipt" (DR) uygulamaları bu mekanizmayı sağlamak üzere 
geliştirilmiş ve uygulaması büyük çoğunlukla A.B.D. piyasasında gerçekleştiğinden, 
yaygın olarak ADR (American Depository Receipts) olarak anılan bir araçtır. 

DR uygulamasında menkul kıymetler, DR'yi ihraç edecek aracı kuruluş 
(depozitör) adına saklamaya alınmakta ve fiziki olarak işlem görmemektedir. Yabancı 
piyasada alınıp satılan yani fiziken işlem gören araç ise bu menkul kıymetleri temsil 
eden, menkul kıymet ile ilgili bütün hakları elde etme yetkisini sahibine veren DR'ler 
olmaktadır. Böylelikle asıl menkul kıymetler fiziki olarak, ülkelerinden dışarı 
çıkmayabilmektedir. 

Bu şekilde yatırımcı, temettü v.b. ödemelerini kendi para birimi cinsinden 
alabilmekte ve kendi ülkesindeki takas sisteminden yararlanmaktadır. İhraçcının 
yıllık raporları, yıllık toplantı bildirimleri ya da resmi haber yayınları gibi yatırımcı 
bilgileri ihraçcı tarafından depozitöre düzenli olarak sağlanmakta, böylelikle yatırımcı 
döviz, dil sorunları, likiditenin azalması ve aracıların artması gibi maliyet ve 
belirsizliklerden kurtulmaktadır. 

Bu araç, çeşitli ülkelerde ihraç edilen farklı menkul kıymetler -özellikle hisse 
senetleri- üzerinde yapılan işlemleri standardize etmek suretiyle yabancı senetlerin 
alım satımı ve takasını kolaylaştırmakta, bu senetlerin girdikleri piyasadaki likiditesini 
artırmaktadır. 

DR'lerin yatırımcılar açısından sağladıkları yararların başında ise güvenlik ve 
kolay bilgilenme imkânı gelmektedir. Yabancı dilde ve para birimi ile basılmış menkul 
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kıymetler yerine, iç piyasada bunları temsil eden kendi dilinde basılmış ve orijinal 
menkul kıymetin sağladığı her türlü hakkı aynen taahhüt eden bir belge üzerinde 
işlem yapmak yerli yatırımcıya, ülkeden çıkmadan, kendi standartları dahilinde 
yabancı menkul kıymetler üzerine işlem yapma imkânı tanımaktadır. 

Türkiye'de henüz yabancı ihraçcıların menkul kıymetlerinin piyasaya 
sunulmasına ilişkin düzenlemeler mevcut değildir. Ancak 1992 yılında yürürlüğe giren 
ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapan 3794 Sayılı Kanun ile 
Türkiye'de "Depo Edilen Menkul Kıymet Sertifikaları" (Depository Receipts) 
çıkarılabilmesi imkânı getirilmiş ve Kurul'a bu konuda gerekli düzenlemeleri yaŞma 
yetkisi verilmiştir. Kurulda bu konu ile ilgili mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir. 

1.2.4. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

17 Mart 1984 tarih ve 18344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2983 sayılı 
"Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun"un 3/c 
maddesi Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS)'ni "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu 
İktisadi Kuruluşları ve iktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) alt yapı tesislerinin 
gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak" senetler şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Kanunun çıkarılmasından günümüze kadar GOS'lar Köprü ve Barajların 
gelirlerine ortaklık sağlayacak şekilde kullanılmıştır Öte yandan geçtiğimiz dönemde 
özellikle büyük şehir belediyeleri altyapı yatırımlarına girişmiş ve bu amaçla raylı 
sistem ve doğal gaz projelerinde önemli adımlar atılmıştır. 

GOS'lar büyük şehir belediyelerince, KOİ ile işbirliği halinde bu alt yapı 
yatırımlarının (işletmeye açılmış veya çok yakında açılması muhtemel) geirlerine 
dayanarak çıkarılabilir. Bunlardan elde edilecek gelirlerle yatırımların devamı veya 
yeni yatırımlar finanse edilebilir. 

1.2.5. TAHVİLLER 

Ortaklıkların sermaye piyasası aracılığı ile uzun vadeli borçlanmalarını 
mümkün kılan tahviller, Sermaye piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği 1982 yılından 
1992 yılı sonuna kadar geçen sürede 3.694,1 milyar TL. tutarındaki ihraçla toplam 
özel sektör menkul kıymet ihraçları içinde yüzde 23,5 ile hisse senetlerinden sonra 
ikinci büyük paya sahip olmuşlardır. 

Tahviller, ülkemizde uygulaması en geniş ve yerleşmiş olan sermaye piyasası 
araçlarındandır. 1982 yılında Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 
ortaklıkların tahvil ihracına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri 
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dahiline alınmış ve özel sektöre mensup kuruluşlarca ihraç edilecek tahvillerin 
Kurulun iznine tabi olması esası getirilmiştir. 

1992 yılında Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle izin 
sisteminden kayıt sistemine geçilmesi sonucu, tahvil ihracında Kurula kayıt 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Yürürlüğe giren Kanun değişikliği kapsamında yapılan yeni düzenlemelerde 
tahvillerle ilgili olarak aşağıdaki temel değişiklikler getirilmiştir: 

Kurul düzenlemelerine tabi olarak tahvil ihraç edebilecekler, anonim 
ortaklıklara ek olarak, özelleştirme kapsamına alınanlar dahil, kamu iktisadi 
teşebbüsleri, mahalli idareler ile bu idarelerle ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet 
gösteren kuruluş, idare ve işletmeler olarak tanımlanmıştır. 

Kurulun tahvil ihracı ve ihraçcılarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan 
hükümlerine tabi olarak, mahalli idareler ve bu idarelerde ilgili kuruluş, idare ve 
işletmelere de, mevzuatları uzun vadeli borçlanmaya imkân verdiği takdirde, bir 
yıldan uzun vadeli ve menkul kıymet niteliğini taşıyan borç senedi ihraç etme imkânı 
tanınmıştır. Ayrıca bu borçlanma araçlarının, belirtilen kuruluş idare ve işletmelerin 
belirli gelirlerine karşılık çıkarabilmeleri konusu da düzenlemeler kapsamına alınarak 
buna da imkân sağlanmıştır. 

Tahvillerin vadelerindeki 7 yıllık üst limit kaldırılmıştır. 

Tahvillerin, ihraçcının veya tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak erken itfa 
edilebilir şekilde ihraç edilebilmesi hükmü getirilmiştir. Bu durumlarda tahvillerin 
yalnızca halka arz yoluyla satılması ve vadelerinin en az dört yıl olması 
gerekmektedir. 

Gerek ihraçcının talebine bağlı olarak erken itfa edilebilir (callable), gerekse 
tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak erken itfa edilebilir (puttable) tahvillerde 
uygulanacak prosedür de Kurul düzenlemelerinde yer almıştır. 

Erken itfa edilebilme ve değişken faizli ihraç etme, öngörülemeyen enflasyon 
ve faiz riski gibi risklere karşı ihraçc nın ve yatırımcının korunması imkân dahiline 
getirilmiştir. 

Tahvillerle ilgili yapılan önemli bir düzenleme de Kanun değişikliğinin 
yürürlüğe girmesinden önce 1991 yılındaki tahvillerin şekil şartları tebliği ile 
getirilmiş ve sahteciliği önleyici tedbirlere ilişkin olmuştur. Bu tebliğ ile tahvillerin 
gerek şekil, gerekse basıldıkları kağıt açısından bir standarda kavuşmaları 
amaçlanmıştır. 
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Kanun değişikliğinden sonra söz konusu tebliğde yapılan bir değişiklikle ise 
tahvil kuponları menkul kıymet sayılmıştır. 

16 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe giren KHK ile Bankalar Kanununun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu KHK ile getirilen bir yeni hükümle Yatırım ve 
Kalkınma Bankalarına ek olarak, Ticari Bankaların da Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre ihraç edeceği sermaye piyasası araçları mevduat kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Böylelikle kredi maliyetlerinin ve dolayısıyla kredi faizlerinin aşağıya 
çekilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca mevduat kapsamına dahil olmayan bir borçlanma 
aracı ile VDMK ihraç etmeleri mümkün olmayan bankalara da buna alternatif olarak 
kullanabilecekleri bir imkân getirilmek istenmiştir. 

1.2.6. HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (HDT) 

1982 yılından beri, düzenlemesi mevcut olmakla birlikte uygulaması hemen hiç 
görülmeyen hisse senedi ile değiştirilebilen tahviller (HDT) ile ilgili yapılan 
düzenleme değişiklikleri ile değiştirme fiyatı ve değiştirme oranı tanımlarına açıklık 
getirilmiş, bununla uygulamayı zorlaştırıcı bazı karışık noktaların çözümlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca HDT'ler için, vade içindeki nakit sermaye artırımlarında yeni pay alma 
hakkının piyasa fiyatı altında kullanılması ve/veya bedelsiz sermaye artırımı 
nedeniyle hisse senedi fiyatlarının düşmesi halinde değiştirme oranının düzeltilmesi, 
ayrıca vade içinde yapılacak bütün sermaye artırımlarında hesaplanarak, yeni oranın 
duyurulması esasları getirilmiştir. 

HDT ile ilgili izahname, sirküler ve HDT'nin kendi üzerinde bulunacak bilgilerin 
kapsamı, yatırımcının rahat karar verebilmesine imkân sağlayacak şekilde 
genişletilmiş ve bunlar ayrıntılı olarak düzenleme kapsamına alınmıştır. 

HDT'lerde de diğer tahvillerde olduğu gibi, ihraçcının veya tasarruf sahibinin 
isteğine bağlı olarak erken itfa edilebilme imkânı getirilmiştir. 

HDT'lerin en önemli fonksiyonlarından birisi gelecekte hisse senetleri 
değerlenecek firmalara bugünden borçlanma imkânı ve gelecekte de bunu büyük 
oranda sermayeye ilave etme imkânı tanımasıdır. Bu çerçevede HDT’ler özelleştirme 
çalışmalarında ve alt yapı yatırımlarında yoğun bir şekilde kullanılabilme imkânına 
sahiptir. 
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1.2.7. YATIRIM FONLARI VE KATILMA BELGELERİ 

Halktan katılma belgesi karşılığı topladıkları paralarla, belge sahipleri 
hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye 
piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek 
amacıyla kurulan mal varlığına Yatırım Fonu adı verilir. 

Ülkemizde 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre ilk defa 1987 yılında 
kurulan yatırım fonlarının Ağustos 1993 itibariyle sayıları 81'e yönettikleri fon toplam 
değeri de 8654 milyar TL.'ye ulaşmıştır. 

2499 Sayılı Kanunda 13.5.1992 tarihinde 3794 Sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik uyarınca; 

1. Bankaların yatırım fonu kurma tekelleri kaldırılmış, ve bankalar, sigorta 
şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım 
sandıkları ile 506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan 
sandıklardan, Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğle belirleyeceği esaslara uyanlara 
yatırım fonu kurma hakkı tanınmıştır. Bunun sonucu olarak 1993 yılında 2 aracı 
kurum tarafından yatırım fonu kurulmuştur. 

2. Kurul, Kanunun verdiği yetkiye dayanarak yatırım fonları içinde, Seri VII, 
No. 2 sayılı tebliğinin (21.7.1993 tarih, 21301 sayılı Resmi Gazete) 3. maddesi ile A 
tipi fon ayrımını yaratmıştır. Buna göre portföyünün yüzde 25’ini hisse senetlerinden 
oluşturan fonlar A tipi sayılmıştır. Hisse senetleri piyasasının talep yönünün 
gelişmesi için getirilen bu uygulama vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle de 
birleşince borsada işlem hacmi ve endeksin artmasında önemli bir rol oynamıştır. 
Ancak bu noktada gözden kaçırılmaması gereken bir husus da A tipi fonların 
Kurumlar Vergisi Kanunundaki Asgari Kurumlar Vergisi yükünden dolanmanın bir 
yolu olabileceğidir. 

3. Yatırım fonları katılma belgeleri A tiplerindeki önceden yapılan "satış ihbarı" 
haricinde son derece likittirler, istenildiği anda paraya çevrilebilmektedirler. Bu 
durumda ekonomideki likiditenin tümüyle kontrolü Merkez Bankasının yetkisi dışına 
çıkmaktadır. Öte yandan paranın (veya bireylerin cüzdanında duran veya duracak 
olan paranın) vadeli mevduatın faizine yakın bir gelirle likit halde tutulmasının da 
ekonomide ciddi etkiler yaratacağı ileri sürülebilir. Ancak, likit paranın gelir getirecek 
şekilde kullanılması fonların daha etkin kullanılması yollarını da gündeme 
getirebilecektir. 

4. Fon kuruluşunda Bankanın verdiği avans ile fon portföyü oluşturulmakta ve 
SPK'nın katılma belgelerini kayda almasına müteakip katılma belgelerinin halka 
arzıyla birlikte banka verdiği avansı geri almaktadır. Banka böylece kurduğu fonların 
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"fon tutarlarının toplamı, son altı aylık dönem itibariyle düzenledikleri bilançolarında 
yeralan sermaye, yedek akçeleri, yeniden değerleme değer artış fonu toplamından 
varsa zararların çıkarılmasıyla elde edilen tutarın on katına kadar” fon kurabilir. Bu 
durumda fon katılma belgeleri karşılığında toplanan paraların kaynağı önem 
kazanmaktadır. 

Söz konusu paraların vadesiz mevduattan gelmesi halinde banka fonlarının 
kaynak maliyetinin kısa vadede artacağı düşünülebilir. 

5. Yukarıda sözedilen tebliğin 23. maddesi ile Katılma Belgeleri Karşılığı Çek 
Hesabı açma hakkı tanınmıştır. Çek hesabı açma imkanının kullanılması halinde ise 
vadesiz mevduat ile vadesiz ticari mevduatta bulunan fonların yatırım fonları 
kanalıyla sermaye piyasası aletlerine aktarımı sözkonusu olacaktır. Bu durumda kısa 
vadeli fonların vadelerinin uzatılması sözkonusu olabilecektir. 

6. Aynı tebliğin yayınlanmasına kadar geçen sürede Türkiye'de yatırım fonları 
yarı açık sonlu olarak kullanılmıştır. Fonların, kuruluştaki fon tutarının (nominal) 
kapsadığının üzerinde yeni katılma belgesi ihraç etmeleri hukuki sıkıntılar yüzünden 
hemen hemen imkânsız bir durumda iken, yeni düzenlemelerle bu zorluklar 
giderilmiştir. Böylece performansı diğerlerine göre yüksek olan fonların sürekli 
büyüyebilmelerine imkân tanınmıştır. 

7. Aynı tebliğin 19 . maddesine Kurulun Seri VII, No: 4 (24 Ağustos 1993 tarih 
ve 21678 sayılı Resmi Gazete) tebliğinin 9. maddesiyle eklenen fıkra ile "içtüzüğünde 
kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım-satımı öngörülen A tipi yatırım 
fonlarının katılma belgeleri"nin menkul kıymet sayılması gündeme getirilmiştir. Öte 
yandan aynı tebliğin 10. maddesi ile eklenen fıkra ile içtüzüğünde hüküm bulunmak 
şartı ile fon kurucusunun talebi ve Borsanın uygun görmesi halinde menkul kıymet 
niteliğine haiz katılma belgelerinin borsada işlem görmesi gündeme getirilmiştir. Bu 
durumda katılma belgelerinin nakde çevrilmesi imkanı/görevi borsada oluşturulacak 
piyasaya bırakılmaktadır. 

Halbuki katılma belgelerinin (pay) fiyatı, fon portföyündeki varlıkların piyasa 
değerlerinin toplamının tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu 
nedenle özellikle bir ikinci piyasa uygulamasının anlamlı olmayacağı ileri sürülebilir. 

Bu düzenlemeden amaç, katılma belgelerinin daha geniş yatırımcı kitlerine 
ulaşması ise yapılması gereken, aracı kurumlara katılma belgelerini hergün 
hesaplanan fiyat üzerinden belli bir komisyon karşılığı alıp satma imkânının 
tanınmasıdır. Zaten ilgili tebliğin 24. maddesinde "Alım-Satıma Aracılık" 
düzenlenmiştir. 
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Katılma belgelerinin borsada işlem görmesi yatırım fonları ile hisse senet¬ 
lerinin ikincil piyasası borsada sağlanan yatırım ortaklıkları arasındaki temel ayrımı 
ortadan kaldıracaktır. 

1.2.8. ALTINA DAYALI MALİ ARAÇLAR 

Altına yapılan yatırımların mali sistem içerisine çekilmesi sonucu bankacılık 
sistemi içinde Altın Depo Hesapları, Altına Dayalı Mevduat Hesapları ve Altın 
Biriktirme Planlan gibi yeni araçların oluşması beklenmektedir. Bu araçların yanısıra, 
yeni Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda altın sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin Altına Dayalı Menkul Kıymetler ve Altına Endeksli Tahviller çıkarmaları 
imkân dahilindedir. Ayrıca, anında mal teslimatlı (Spot) Altın Borsasının gelişmesini 
takiben vadeli altın işlemleri ileride teslimatlı sözleşmeler (Forwards-Futures ve 
Opsiyonlar) altına dayalı yeni finansal araçlar gelişecektir. 

a) Bankalarca Geliştirilecek Araçlar 

Yukarıda da belirtildiği gibi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 
Sayılı Kararın bazı maddelerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde tanınan 
imkanlarla bankalar, altına dayalı yeni finansal araçlar geliştirebilecektir. Bu 
hesapları kısaca tanıtalım. 

Altın Depo Hesapları : Yukarıda bahsedildiği gibi, mevzuat açısından uygun 
hale gelen Altın Depo Hesapları, döviz tevdiat hesapları gibi çalışacaktır. Merkez 
Bankası ve bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına Altın Depo 
Hesaplan açabileceklerdir. 

Altına Dayalı Mevduat Hesapları : Altına Dayalı Mevduat hesaplarında 
tasarrufçu belli bir miktar altının TL. karşılığını bankaya yatıracak, hesabı vadesiz ise 
istediği anda, vadeli ise vade sonunda hesabından faizi ile birlikte altınını veya 
altının o günkü rayiç fiyatından Türk Lirası karşılığını çekebilecektir. 

Altın Biriktirme Planları : Altın Biriktirme Planları bazı ülkelerde başarıyla 
kullanılan Altın Biriktirme Planlarında, tasarrufçu altına yatırım yapmak için bir 
anlaşma imzalamakta ve belirli bir vade için yatıracağı parayı bankaya teslim 
etmektedir. Belirlenen vade içerisinde para, banka tarafından düzenli olarak altın 
alımına tahsis edilmekte, paranın altın alımında kullanılmamış kısmı tasarrufçu adına 
işletilmekte, böylece tasarrufçu belirlenen vade sonunda reel altına sahip olmaktadır. 

Altın fiyatları kısa vadede büyük dalgalanma göstermektedir. Altın 
satına/ımının vade içine yayılması, düzenli olarak borsada değişen altın fiyatlarına 
göre altın aliminin banka tarafından otomatik olarak yapılması sayesinde 
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tasarrufçunun günlük fiyat dalgalanmalardan doğacak kaybı minimize edilmiş 
olmakta, fiyat riski azalmaktadır. 

b) Altın Sektörü Tarafından Geliştirilecek Araçlar: 

Altın sektörünün (altına dayalı kuyumculukla ilgilenen kişi ve kuruluşlar) temel 
ihtiyaçlarından biri altın üzerinden borçlanma imkanıdır. Bu ihtiyaç yeni geliştirilecek 
araçlarla karşılanabilecektir. 

Altına Dayalı Menkul Kıymetler: Altın sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 
stoklarındaki altın karşılığında menkul kıymet çıkarmaları imkan dahilindedir. Altına 
Dayalı Menkul Kıymetler, altın sektöründeki şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacını 
gidermede kullanılabilecek bir finansal araç olmasına rağmen, karşıiığında menkul 
kıymet çıkarılacak altının depo edilmesi gereği, sektörün halihazır finansal yapısı 
içinde, bu aracın uygulamaya konmasını engellemektedir. 

Altına Endeksli Tahviller : İşledikleri ve sattıkları mamulun altın olması 
nedeniyle, doğacak fiyat ve kur riskine karşı kendilerini koruyabilmek için kuyumculuk 
sektörü şirketleri altın üzerinden borçlanmak durumundadırlar. Bu nedenle, altına 
endeksli tahviller, uzun vadeli borçlanma aracı olarak kuyumculuk sektörünün 
yeniden yapılanmasında kullanılabilir. Ancak, mevcut vergi yasalarına göre altının 
fiyat artışlarından doğan kazancın vergilendirilmesi nedeniyle altınla uğraşanlar 
altınlarını şirkete sermaye olarak koymamaktadır. Bunun sonucu da altın bilanço-dışı 
kalmakta ve şirketlerin sermayeleri eksik gösterilmektedir. Bunun da sonucu olarak 
kuyumculuk sektörü şirketleri tahvil ihracı için gerekli sermaye yeterliliği kıstaslarını 
yerine getiremez konumuna düşmüşlerdir. Vergi reformu çerçevesinde hazırlanmakta 
olan vergi kanununda gerçekleşmesi beklenen değişiklikler ile altın işletmelere 
sermaye olarak konabilecek, kayıt altına alınacaktır. 
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II- KURUMLAR VE PİYASALAR 

2.1. DERECELENDİRME KURUMLARI 

Sermaye Piyasaları gelişmiş ülkelerde, yardımcı kuruluşların en önem¬ 
lilerinden birisi, derecelendirme (rating) kurumlandır. Derecelendirme kurumlarının 
fonksiyonu, her türlü ulusal veya uluslararası menkul kıymet yanında, ticari şirketleri, 
finans kurumlan dahil olmak üzere ağırlıklı olarak kamu veya özel sektör borçlanma 
menkul kıymetlerini derecelendirmektir. Her ne kadar hisse senetleri içinde bazı 
değerlendirmeler yapılsa da, derecelendirme esas olarak borçlanma senetleri için 
yapılmaktadır. Çünkü amaç geri ödenmeme riskini değerlendirmektir. 

Derecelendirme; ihraçcının, borçlanma senedinin anapara ve faiz ödemelerini 
zamanında yapıp yapamayacağı olasılığını tahmine yönelik, bağımsız ve uzman bir 
kuruluş tarafından yapılan ön değerlendirme olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle 
ihraçcının kredibilitesinin, o firmanın tahvile ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirememe riski (default risk), tahvilin ihraç koşulları ve firmanın mali ve idari yapısı 
iflası veya finansal krize girmesi halinde tahvil sahibine sağlanan haklar gibi 
unsurlara dayalı olarak değerlendirilmesidir. Bu kapsamda derecelendirme "faiz 
riski", "piyasa riski" gibi firma dışı riskleri kapsamamaktadır. Temel amaç, firmanın 
borcunu ve faizini geriye ödeyememe riskini, yatırımcılara (dolaylı olarak hisse sene¬ 
di yatırımcılarını da ilgilendirir) basit, güvenilir ve yansız bir tavırla açıklamaktır. 

Derecelendirme kurumlan, firmalar ve diğer bilgi kaynakları (firmanın iş yaptığı 
başka kurum ve kuruluşlar gibi) tarafından sağlanan mevcut bilgileri kullanır. 
Özellikle de firmanın finansal tablolarından yararlanır. Derecelendirmeyle ilgili olarak 
kendisine sunulan bilgilerin doğruluğunu araştırmak gibi bir denetim görevi de yoktur. 
Ancak bilgilerin yetersizliği veya elde edilememesi halinde, derecelendirmeyi geri 
çekebileceği gibi değiştirebilir veya durdurabilir. Öte yandan derecelendirme 
neticesinde bir "not" verilirken özellikle derecelendirmeyi yapan uzmanların sübjektif 
görüşleri de önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bunların, bağımsızlıkları ve 
uzmanlıklarının tartışılmaz nitelikte olması zorunluluğu vardır. 

Derecelendirme, ihraç öncesinde yapıldıktan sonra da, ihraç edilen kıymet 
piyasada bulunduğu sürece periyodik olarak yapılmaktadır. Böylece firmanın 
başlangıçtaki durumundaki değişiklikler kamuoyuna duyurulmaktadır. Verilen notta 
bir değişiklik meydana gelmesi de ihraç edilen kıymetin fiyatını etkileyebilmektedir. 

Derecelendirme sonuçları farklı firmalar tarafından kamuoyuna farklı 
sembollerle duyurulmaktadır. Semboller yüksek kalitelilerden risklilere doğru 
sıralanır. 
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Türk sermaye piyasalarının (özellikle borçlanma araçları piyasası Varlığa 
Dayalı Menkul Kıymetler dışında) tamamına yakını kamu tahvil ve bonolarından 
oluşmaktadır. Kamu kıymetlerinin ödenmeme riski içermemeleri yüzünden de 
derecelendirilmeleri gerekmemektedir. Dolayısıyla geriye derecelendirme için özel 
sektör borçlanma araçları kalmaktadır. 

Özel sektör borçlanma araçlarının toplam menkul kıymet stokları içindeki 
payının yüzde Tin altında olduğu, esas olarak bankalar tarafından ihraç edilen 
VDMK'ların derecelendirilmemesi derecelendirmeye tabi olacak kıymet hacmini 
oldukça daraltmaktadır. Öte yandan bankaların kendi kredi değerlendirme 
bölümlerinin kendi değerlendirmelerini kendilerinin yapması söz konusu hacmin 
büyümesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sermaye Piyasası Kanununun 39. maddesi derecelendirme kurumlarını "Diğer 
Sermaye Piyasası Kurumlan" arasında saymış ve bunlara ilişkin düzenleme yapma 
yetkisini de Kurula bırakmıştır. Bu çerçevede çalışmalara devam edilmektedir. 

Özellikle özel sektör tahvillerinin vadesinin uzaması, hacminin artması ve 
ikincil piyasasının gelişmesiyle birlikte bu kurumlara daha yoğun ihtiyaç duyulacaktır. 

Borçlanma senetleri piyasasının sağlıklı gelişiminde en önemli faktör; risk- 
getiri ödünçleşiminir, yerleşmesidir. Bu anlamda firmaların riskini tesbite yönelik 
derecelendirme sisteminin başarılı şekilde kurulup işletilebilmesi piyasanın gelişimi 
açısından anlamlı olacaktır. 

2.2. KÜÇÜK İŞLETME YATIRIM ŞİRKETLERİ 

Büyüme potansiyeli olan küçük işletmelere girişim sermayesi desteği sağlayan 
Küçük İşletme Yatırım Şirketleri (Small Business Investment Companies) özel 
yasalarla kurulan ve belli koşullara göre lisans alan bir tür özel finans kurumlandır. 
Amerika Birleşik Devletleri uygulamasında küçük işletme yatırım şirketleri, 1958 
yılında yürürlüğe giren Küçük işletme Yatırım Şirketi Kanununa (The Small Business 
investment Company Act of 1958) göre kurulmuş olup bu yasaya göre belli koşullar 
çerçevesinde bu şirketlere kuruluş izninin verilmesi ve faaliyetlerinin denetimi Küçük 
İşletme İdaresine (Small Business Administration) verilmiştir. 

A.B.D. uygulamasında bir küçük işletme yatırım şirketinin kurulabilmesi için en 
az 1 milyon dolar özkaynak sermaye koşulu bulunmaktadır. Kuruluş izni ya da lisans 
alan bir küçük işletme yatırım şirketi özsermayesinin üç katına kadar Küçük İşletme 
İdaresinden (SBA) düşük faizli borç alma hakkına sahip olmaktadır. Kuruluş izinleri 
gereği ancak küçük işletmelere yatırım yapmak yükümlülüğü altında bulunan bu 
lisanslı finansal kuruluşlar, yatırım yaptıkları küçük işletmelere ya hisse karşılığı ortak 
olarak ya da borç vererek finansman desteği sağlamaktadırlar. Ortak olunan ya da 
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borç verilen küçük işletmelere, bu kuruluşlar ücretsiz ya da ücret karşılığı 
danışmanlık desteği vermek de bu finansal kuruluşların temel görevlerinden birisidir. 

Kuruluş izinleri gereği yeterli sayıda ve nitelikte yönetici ve uzman personel 
istihdam etmeleri gereken küçük işletme yatırım şirketleri iki biçimde sınıflandırılırlar. 

a) Bağımsız Şirketler : Kişiler tarafından SBA (Small Busines Administration) 
koşullarına göre örgütlenmiş olan bağımsız (noncaptive) küçük işletme yatırım 
şirketleridir. 

b) Bağımlı Şirketler : Başka finansal ya da finansal olmayan kuruluşlar 
tarafından yine SBA koşullarına göre örgütlenen ve ana firmanın yönetim politikasına 
göre yönetilen bağımlı (captive) küçük işletme yatırım şirketleridir. 

SBA'dan uygun koşullarla kredi alan küçük işletme yatırım şirketlerinin temel 
amacı küçük işletmelere ortak olarak ya da borç vererek destek sağlamaktır. SBA 
tarafından denetlenen bu finansal kuruluşların başka alanlarda faaliyette bulunmaları 
yasaktır. Bu kurala aykırı davrananların lisansları iptal edilir. A.B.D.'nde bugün 
sayıları 600 civarında olan bu şirketlerin küçük işletmelerin kurulmasında ve 
gelişmesinde büyük bir katkısı bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların kendi 
aralarında oluşturdukları bir üst birlikleri (National Association of Small Business 
Investment Companies-NASBIC) de bulunmaktadır. Bu birliğe bağlı şirketlerin en 
önemlilerinin ilk yüzde 10'u bankalara bağlı şirketlerdir. Bankalara bağlı küçük 
işletme yatırım şirketlerinin toplam içindeki oranı yüzde 20 civarındadır. 

Yukarıda verilen açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, küçük işletme yatırım 
şirketlerinin kurulmasının altında yatan temel mantık, ekonomik kalkınma ve gelişme 
için devlet tarafından desteklenmesi zorunlu küçük işletmelere kredi desteğini özel 
sektör ya da girişimciler aracılığı ile "kâr-zarar-risk" üçlü temeline dayalı olarak 
piyasa mekanizması çerçevesinde vermektir. Başka bir anlatımla küçük işletmelere 
devlet desteğini, özel sektör girişimcilerin lisans vererek ve sorumlu kılarak vermektir. 
Böylece devlet kredilerinde politik müdahele ve keyfilik kaldırılarak etkinlik 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Böyle bir modelin küçük ve orta boy işletmelerimizin yoğunlaştığı Gaziantep, 
Denizli, Çorum, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul gibi illerde önemli bir rol oynadığı 
aşikardır. Ancak daha da önemlisi bu finansal model aracılığı ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde küçük işletmelerin kurulmasına, mevcut olanların 
gelişmesine büyük bir hız kazandırılmış olunacaktır. Özellikle bu bölgelerde yer alan 
illerimiz için belirlenecek bir küçük işletme yatırım şirketi modeli aracılığı ile bu 
bölgelerde yaşayan ve bölgenin toplumsal ve ekonomik koşullarını bilen işadamları 
doğrudan devreye girmiş olacaktır. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerine devlet desteği, bölgenin kendi girişimcileri tarafından onların kâr-zarar- 
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risk üçlüsünü üstlenme biçiminde verilmiş olacaktır. Küçük işletme yatırım 
şirketlerinin kurulması özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin 
kalkındırılmasında en sağlıklı yaklaşım olacağı gibi ileride GAP için de bir hazırlık 
aşaması olacaktır. 

2.3. RİSK SERMAYESİ KURUMLARI 

2.3.1. GENEL OLARAK 

Risk sermayesi (Venture Capital) kazandırma potansiyeli ve riski yüksek işlere 
yatırılan uzun vadeli sermaye olarak tanımlanmaktadır. 

Risk sermayesi yüksek kazanç arayan yatırımcılar ile yüksek teknolojiye dayalı 
yatırım tasarlayan mucitler arasında bir kcprü kurmakta, yeni fikirlerin ticari yaşama 
geçmesine olanak sağlamaktadır. Genellikle bu yatırımlar küçük ve orta boy 
işletmeler olarak piyasaya çıkmaktadır. Ancak, risk sermayesi yatırımı ilk yatırım 
tarihinden itibaren 5-10 yıl sonra likide edilebilen, uzun vadeli, riski ve kazandırma 
potansiyeli yüksek yatırımlar olduğundan uzun vadeli sermayeye ihtiyaç duymaktadır. 

Risk sermayesi yatırımcıları esas olarak bir kenara önemli miktarda fon 
ayıracak ve uzun bir sürede bunun peşine düşmeyecek servet sahipleri ve 
kurumlardır. Bunlar, özel risk sermayesi şirketleri, ticari bankalar, kalkınma bankaları, 
sigorta şirketleri, vakıflar, özel emeklilik fonları, özel sermaye kaynakları, büyük 
sermayeli girişimciler, üniversiteler, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonları, 
vakıflar ve kamu olabilmektedir. 

Risk sermayesi ilk kez İkinci Dünya Savaşından sonra yeni endüstri alanlarına 
yatırım yapmak isteyen büyük sermayedarlar tarafından gerçekleştirilmiş, 1980'li 
yıllarda da Avrupa ve Japonya'da gelişerek uygulanmıştır. 

Risk sermayesi ilk defa Amerika Birleşik Devletlerinde uygulandığında büyük 
ilgi görmüş, 1987 yılı sonu itibariyle risk sermayesi fonlarının toplamı 29 milyar dolara 
ulaşmıştır. Küçük işletmelere finansman sağlama amacında olan ve SBA tarafından 
tescil edilmiş Küçük İşletme Yatırım Şirketlerinin kurulması ve mali destek 
sağlanması 1958 yılında çıkarılan bir yasa ile gerçekleşmiş, küçük işletmelerin 
büyüme, genişleme ve modernizasyonu için ihtiyaçları olan fonların özel sektör 
tarafından öz sermaye şeklinde finansmanı sağlanmış, özel sektör fonlarının bu 
alana çekilmesi amacıyla bu şirketler devlet tarafından desteklenmiştir. 

İcatların ve teknolojik yeniliklerin piyasa tarafından finanse edilmesine imkân 
tanıyan risk sermayesi şirketleri bizdeki sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 
türüne benzer bir şekilde kurulmakta ve kimi zaman fon diye adlandırılmaktadırlar. 
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Avrupa'da risk sermayesi yüksek riskli ve güvenilir olmayan bir yöntem olarak 
algılanmış, ancak 1980'lerde ABD risk sermayesi sektöründeki büyük başarılar, bu 
yöntemin yüksek teknolojiye yönelik yeni yatırımlar yoluyla rekabet gücü sağladığı ve 
istihdamı artırdığı görülerek bir çok Avrupa ülkesinde risk sermayesi sektörünün 
gelişmesi ve desteklenmesi sonucunu doğurmuştur. 1983 yılında Brüksel'de Avrupa 
Risk Sermayesi Birliği (EVCA) kurulmuştur. EVCA'nın 1989 yılında Avrupa'da 200 
üyesi bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu Üyesi 10 ülkenin toplam risk sermayesi tutarı 
5,4 milyar dolardır. Japon risk sermayesi sektörünün gelişmesi de Avrupa ile paralel 
olarak gerçekleşmiştir. 

2.3.2. TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA VE RİSK SERMAYESİ 
YATIRIM ORTAKLIKLARI 

Ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin içinde bulunduğu finansman 
güçlüğü kuruluş aşamasında başlamakta, faaliyetleri süresince de devam etmektedir. 
Genellikle sahip ve yöneticileri teknik kökenli olduklarından finansman konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıkları gibi, bu tür bilgileri uzman kişilerden sağlama 
olanakları da sınırlıdır. Çoğu kez birfinansal plan hazırlanmadan, sağlıklı bir fizibilite 
çalışması yapılmadan işe başlanmaktadır. Genellikle başlangıç sermayesi bulmakta 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Başlangıç sermayesinin kaynağı kişisel tasarrufları ile 
akrabalardan alınan borçlar olmaktadır. Öz sermayelerinin yetersiz olması bankalarla 
kredi ilişkisini engellemektedir. Yatırım kredilerinin pahalılığı, yetersiz özsermaye ve 
yatırım kredisi almadaki güçlükler finansal sorunların başında gelmektedir. 

Öte yandan teknolojik yenilikler, esas olarak ya akademik kökenli ya da 
piyasadan gelen görüşler temelinde yapılan araştırma ve geliştirme (ARGE) 
faaliyetlerine dayanmaktadır. ARGE faaliyetlerinden ortaya kısa dönemde ticari 
başarı sağlayacak bir ürün veya üretim yönetiminin çıkması hemen hemen mümkün 
değildir. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin kısa vadeli bakış açısıyla değil uzun vadeli ve 
planlı bir yaklaşımla ele alınması gereklidir. ARGE faaliyetlerinde insan faktörünün 
ağırlık taşıması yüzünden, bu nitelikleri taşıyan bilim adamı ve mühendislerin kendi 
firmalarını kurarak büyüme eğilimleri oldukça kuvvetli olmaktadır. Gerek bilimadamı 
ve mühendis, gerekse küçük firmaların sürekli olarak piyasaya girebilmelerini hız¬ 
landıran etmenlerden birisi (girişime lik ruhu, insan sermayesinin boyutları gibi diğer 
etmenler raporun kapsamı dışında kaldığı için burada ele alınmamıştır), onlara 
sağlanacak finansman imkânıdır. Risk sermayesi kurum ve kuruluşlarının temel 
fonksiyonu bu finansman ihtiyacını karşılamaya ve girişimcilere teknik, mali ve hukuki 
destek sağlamaya çalışmaktır. 

Geleneksel bankacılık sisteminin kredi verme yöntemleri ve koşulları (garanti, 
taahhüt ve ipotek gibi) söz konusu girişimleri desteklemekte çekingen davranması 
risk sermayesi kuruluşlarının önemini artırmaktadır. 
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Her ne kadar dünya uygulamasında risk sermayesi kurumlarına yönelik 
düzenlemeye yaygın olarak rastlanılmıyorsa da, Türkiye'de ilk risk sermayesi 
düzenlemesi 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmıştır. Kurul, 6 
Temmuz 1993 tarih ve 21629 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede "Risk Sermayesi 
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" tebliğini yayımlamıştır. Tebliğe göre Risk 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının (RSYO) amaç ve tanımları şu şekilde yapılmıştır: 
"Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak olan, yüksek gelişme potansiyeli taşıyan ve 
menkul kıymetlerinin likiditesi düşük olan girişim şirketlerince birinci el piyasalarda 
ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak gerçekleştirilen, uzun 
vadeli kaynak aktarım biçimine risk sermayesi yatırımı denir. 

Girişim şirketlerinin sınai uygulama veya ticari pazar potansiyeli olan araç, 
gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin 
meydana getirilmesini amaçlamaları veya bu doğrultuya girebilecek nitelik taşımaları 
şarttır. 

Kayıtlı sermayeli olarak kurulan başlangıç veya çıkarılmış sermayelerini esas 
olarak sermaye kazancı elde etmek amacıyla risk sermayesi yatırımlarına yönelterek, 
risk sermayesi yatırım faaliyetinde bulunan ortaklıklara RSYO denir." 

RSYO'lar çeşitli kaynaklardan topladıkları fonları Tebliğ'in amaç ve tanım 
maddesinde belirtilen alanlara yatıracaklar, girişimci şirketlere sermaye, yönetim, 
hukuki ve pazarlama danışmanlıkları sunacaklardır. Girişimci şirketler piyasada 
kendilerine bir yer oluşturduklarında RSYO portföyünde bulundurduğu bu şirketlere 
ait hisse senetlerini halka veya kişi ve kuruluşlara satarak çıkacaklar böylece 
sermaye kazancı elde edeceklerdir. 

Kanun yapıcı RSYO'ların gelişmesinin ekonomideki öneminden hareketle 
bunlara önemli vergi avantajları tanımıştır. Kurumlar Vergisi Kanunuyla kazançları 
Kurumlar Vergisinden istisna tutulurken 92/3895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da 
asgari kurumlar vergisi oranları sıfırlanmıştır. Gerçek kişi ortaklarının RSYO'lardan 
elde edecekleri gelir üzerinden ödeyecekleri gelir vergisi stopajının sıfır olması 
(92/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ve şirketlerinde sadece yüzde 10 stopaj 
vermeleri (aynı karar) RSYO'ların vergi teşvikleriyle desteklenmesinin bir diğer adımı 
olmuştur. 

RSYO'ların gelişiminde vergi cephesinin yanında ülkemizde girişimcilik 
ruhununda geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

RSYO tebliğinin yayınlanmasından beri yaklaşık 6 ay geçmesine ve birkaç 
teşebbüs olmasına rağmen henüz bir RSYO faaliyete geçmemiştir. Bu durumda 
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bankalar ve sermaye gruplarının öncü rolünü üstlenerek risk sermayesi işine 
girmelerinde yarar görülmektedir. Ancak böyle bir uygulamada kurulan RSYO'nun da 
bağımsızlığının kesin bir şekilde sağlanması gerekmektedir. 

2.4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 

Gelişmiş ülkelerde çok uzun zamandır uygulanmakta olan gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları (GMYO) Türk hukuk sistemine 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 
değişiklik yapan 3794 Sayılı Kanunla girmiştir. Kanunun 35. maddesinde "Yatırım 
ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler 
portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır" şeklinde tanımlanmıştır. 
Ancak Kanunda başka herhangi bir düzenleme kısıtlama, ilke getirilmemiştir. 
Dolayısıyla GMYO'larının kuruluş ve faaliyetlerine yönelik ilkelere ilişkin olarak 
Kurulun düzenleme yapması gerekmektedir. GMYO'larına yönelik açık ve özel yasal 
bir/düzenleme olmaması yüzünden de, Kurulun yapacağı düzenlemelerin (tebliğ) ilke 
olarak aynı Kanunun 36. maddesinde belirlenen Yatırım Ortaklıklarının (YO) Kuruluş 
ve Faaliyet Şartları çerçevesinde olması gereklidir. 

Öte yandan GMYO'ları diğer YO'lardan ayırdeden en önemli özellik bunların 
gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ile gayrimenkullere (md. 35) yatırım 
yapabilmeleridir. 

GMYO'ları bu çerçevede doğrudan ihraç ettikleri hisse senedi karşılığı küçük 
yatırımcılardan topladıkları fonlarla genel anlamda gayrimenkullere yatırım 
yapabileceklerdir, Böylece portföylerinde bulundurdukları ticari vb. gayrimenkullerden 
elde ettikleri gelirleri hisse senedi sahiplerine aktarabileceklerdir. 

Ayrıca, yasa koyucu GMYO'na ve bunların hisse senetlerini alanlara vergi 
konusunda RSYO'na benzer şekilde ciddi avantajlar tanımıştır. 

2.5. ALTIN BORSASI VE ALTIN BANKACILIĞI 

2.5.1. ALTIN BORSASI 

Türkiye'de altın üretimi konusunda önemli boyutlarda potansiyel olmasına ve 
arama ve üretim konularında ciddi çalışmalar bulunmasına rağmen, bugün için, 
Türkiye altın üreticisi bir ülke sayılmamaktadır. Şimdiki koşullarda, altın talebi 
yurtdışından ithal edilen altın ile karşılanmaktadır. Türkiye'deki altın piyasası 
halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Resmi Altın Piyasası ve Kapalıçarşı 
Serbest Piyasasından oluşmaktadır. 
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Nisan 1989'da kurulan resmi "Döviz Karşılığı Altın Piyasası" Merkez Bankası 
aracılığı ile yurtiçi piyasalara altın ithalini gerçekleştirmektedir. Merkez Bankası altın 
ithalinde tekel konumundadır. Türkiye’de tüm altın talepleri Merkez Bankasınca döviz 
karşılığı karşılanmaktadır. Sistem her ne kadar verimli çalışmaktaysa da özellikle 
dövizin serbest piyasa kuru ve resmi kuru farklılaştığı dönemlerde zorunlu devir 
masrafının artmasından dolayı uluslararası rekabet imkânının azalması alıcıların 
şikayetlerine neden olmaktadır. 21 Mart 1993 tarihli 32 Sayılı Kararın bazı 
maddelerinde yapılan değişikliklerle Merkez Bankasının altın ithalindeki tekeli kal¬ 
dırılmıştır ve altın ithalatı daha liberal bir çözüme kavuşturulmuştur. 

Kurumsal kimliği olmayan Kapalıçarşı serbest piyasasında ise nakit esasa 
dayalı fiziki altın alım satımı yapılmaktadır. Vadeli alım satımlar ise küçük 
boyutlardadır ve esnafın likidite ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. 

Altın Borsası, yeni piyasaların ve borsaların Türkiye’de gelişebilmesi için 
gerekli ortamı hazırlayan yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile gündeme geimiştir 
Resmi Gazetenin 3 Nisan 1993 tarihli 21541 sayılı nüshasında Sermaye Piyas 
Kurulu tarafından yayınlanan "Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalış;. 
Esasları Hakkında Genel Yönetmelik"te kuruluş, yönetim, çalışma, gözetim ve 
denetim şartları belirlenmiştir. Borsanın çalışma esasları bu genel yönetmeli1, 
çerçevesinde İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği olarak Borsa Müteşebbis Heyet, 
tarafından hazırlanma aşamasındadır. 

Fiziki Altın Piyasası : Altın Borsasında oluşacak fiziki altın piyasası anında 
(spot) altın alım-satım işlemlerini içermektedir. Altın alım- satım işlemleri Türk Lirası 
veya dolar bazından kendi nam ve hesaplarına veya başkası hesabına alım-saiım 
faaliyetlerinde bulunan borsa üyeleri tarafından "çok fiyat" ve sürekli müzayede 
sistemi ile yapılacaktır. Borsa üyeleri, Altın Borsası üyelik belgesi alan Türkiye'de 
yerleşik bankalar, kıymetli madenler aracı kurumlan ve Merkez Bankası olacaktır. 
Bunlardan Merkez Bankası doğal üye kabul edilmektedir. 

Vadeli Altın Piyasaları : Kısa vadede altın fiyatları büyük dalgalanmalar 
göstermektedir. Sağlıklı fiyatın oluştuğu fiziki altın borsaları kadar altının riskinin 
azaltılmasına yönelik finansal araçların alınıp satıldığı vadeli piyasalar da altın 
piyasalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Vadeli altın piyasaları, altın sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlere fiyat riskini minimize etme imkanı yaratırken, yatırımcılara belirli 
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riskleri üstlenirken kar ve risk arasında yeni bir denge kurma ve spekülatörlere de 
risk karşılığı kar etme imkanı sunan piyasalardır(*). 

2.5.2. ALTIN BANKACILIĞI 

Türkiye'de mali piyasaların en önemli kurumlarından olan bankaların, altının 
mali sistem içine çekilmesinde ve altına dayalı mali araçların geliştirilmesinde büyük 
rol oynamaları beklenmektedir. Günümüzde, ekonomik durum ve yasal düzenlemeler 
çerçevesinde, bankaların altın işlemlerine girmesini cazip kılan faktörler mevcuttur. 
Öncelikle, bankacılık kesiminin sunacağı altına dayalı işlemlerin arz ve talebi hazır 
durumdadır. Bir yandan elinde önemli miktarlarda altın stoğu bulunan ve yeni 
tasarruflarında altına yatırım eğilimi olumiu olan bir tasarrufçu kitlesi ile diğer yandan 
kullandığı altının finansmanında güçlük çeken kuyumculuk sektörü bulunmaktadır. 

Miktarı tayin edilememesine karşın halkın elinde önemli miktarlarda altın stoğu 
olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, altının tasarruf tercihlerinde önemli bir yeri 
olduğunu ve yeni tasarrufların önemli bir bölümünün fiziki altın yatırımlarına 
dönüşmesinin beklendiğini göstermektedir. 

Diğer taraftan, altın sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise, işledikleri 
maddenin niteliği ve sektörün halihazır organizasyonu nedeni ile büyük kaynak ve 
finansman sıkıntısı içindedirler. Bankacılık kesimi, altın işlemlerine gidererek bu iki 
kesimi mali sistem içine çekmek suretiyle kendine yeni ve verimli bir pazar yaratabilir. 

Bankalar tarafından tasarrufçulara sunulabilecek olan finansal araçiar(*) 
halkın yatırım eğiiimlerine göre değişik şekiller alabilecek ve bankalarca serbestçe 
düzenlenebilecektir. Altına dayalı finansal araçlarla bankalar kaynak yaratabilecek ve 
bu kaynaklarla kredi verebileceklerdir. 

Altına dayalı yatırım araçları bankalara altın üzerinden kredi verme imkanını 
sağlamaktadır. Bankalar, altına dayalı yatırım araçları ile altın üzerinden 
borçlanabilme imkanı, işlediği malın karakteri nedeni ile kaynak sıkıntısı çeken 
kuyumculuk sektörünün finansal problemine çözüm getirebilecektir. Altın olan 
stokların finansmanında Türk Lirası üzerinden borçlanma, kuyumculuk sektörü 
şirketlerini hem döviz kuru değişikliklerinden kaynaklanan döviz kuru riski ile hem de 
altının uluslararası piyasalardaki fiy t hareketlerinden kaynaklanan fiyat riski ile karşı 

(*) Altın VİS'leri ve ASH'ları için bu raporun 1.1.1 bölümüne bakılabilir. Öte 
yandan VİS'lerden farklı olarak çalışan ve standart olmayan geleceğe yönelik 
işlemler (forward) piyasanın işlemesinin temel unsurlarındandır. 
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karşıya bırakmakta, taahhütlerini yerine getirmekte büyük sıkıntılara sokmakta ve 
batma riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kuyumculuk sektörünün sağlıklı bir yapıya 
kavuşabilmesi için altın üzerinden borçlanma imkanlarının yaratılması gereklidir. Bu 
düzenlemeyle borçlananlar altın cinsinden borçlanmakta, yükümlülük altına 
girmektedirler. Bu yükümlülük karşısında kendilerini altın fiyatlarındaki 
dalgalanmalara karşı koruma, yani altın pozisyonlarını dengeleme gerekliliği, altın 
üzerinden kredi verme imkanını sağlamaktadır. Altın Bankacılığı sistemi bu gelişmeyi 
sağlayabilecektir. Yapılan araştırmalarda, kuyumcular bu isteklerini dile 
getirmektedirler. 

Altın Bankacılığı sistemi içerisinde bankalar, borsa kanalı ile altını ithal 
edebilecekler, tasarruf sahiplerinden toplayabilecekler, düzenli ve güvenli bir ticaret 
ortamı sunan Altın Borsasında kendi adlarına veya başkaları adına alıp 
satabilecekler ve topladıkları altını kredi olarak kuyumculuk sektörüne 
aktarabileceklerdir.Dolayısı ile altını mali sistem içine çekerek, tasarrufçulardan 
kullanıcılara aktarabileceklerdir 

Bütün bunların yanında vurgulanması gereken bir husus da altın piyasası 
oluşturulmasının kayıtlı ekonomiye geçişi sağlaması, "yastık altındaki" altının 
ekonomiye kazandırılması ve altının hem takı olarak işlenip ihraç edilmesi, hem de 
bir rafineri kurularak işlenmemiş altın olarak ihraç edilmesi halinde ekonomiye önemli 
katkılar sağlayabileceğidir. 

2.6. KİRALAMA (LEASING) KURULUŞLARI 

Kiralama, günümüzün ekonomik gereksinimlerine bir cevap olarak 
yatırımcıların finansman ihtiyaçlarının finansal kurumlar tarafından karşılanmasına 
yönelik bir alternatif finansman biçimidir. 

Kiralama yolu ile yatırım mallarının finansmanı, yatırımcının kaynaklarını yeni 
ve kârlı alanlara yöneltmesini sağlayarak, kiralanan malın üretime sokulması 
sonucunda kira bedellerinin malın kendi üretiminden karşılanması esasına 
dayanmaktadır. 

Kiralama, kiralayan ve kiracı arasında, belirli bir süre için imzalanan ve 
üreticiden kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından satın alınan bir malın, 
mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir. Bu sözleşme 
ile, malın kullanımı belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır. 

(*) Altına dayalı araçlar konusunda bu raporun 1.2.5'inci bölümüne 
bakılabilir.. 
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2.6.1. KİRALAMANIN TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Malın kullanım süresine göre kiralama iki ana kategoriye ayrılmaktadır. 

i) Faaliyet (işletme) Kiralamaları (Operational Leasing), 
ii) Finansal Kiralamalar. 

Faaliyet kiralamaları, kiralanan malın ekonomik ömrü ile kıyaslandığında kısa 
dönemli kiralamalardır. Bu tür kiralamalar sonucunda malın sahibi, malını belirli bir 
süre için kiralamakta ancak, malının maliyetinin tümünü tek bir kira sözleşmesi ile 
değil birbirini izleyen ve farklı kiracılara yapılan kira sözleşmelerine dayanan kira 
ödemeleri ile karşılamaktadır. Bu tür kiralama sözleşmelerinde kiralayan, malın 
bakım ve onarımını da üstlenmektedir. Faaliyet kira sözleşmeleri, kiracıya uzun 
vadeli bir sorumluluk yüklememekte ve kiralama dönemi bitmeden kiracının 
sözleşmeyi iptal edebilme hakkı bulunmaktadır. 

Finansal kiralama sözleşmelerinde ise, kiralama süresi malın ekonomik 
ömrünün önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bu tür kiralama sözleşmelerinde kiracı, 
önceden belirlenen kira taksitlerini ödeyerek malın kullanım hakkından yararlandığı 
gibi, kiralama dönemi sonunda varlığın bedelsiz veya sembolik bir bedelle kiracıya 
devri hakkından yararlanarak mülkiyetine sahip olabilmektedir (taksitle satın almaya 
benzer şekilde). Ülkemizde halen uygulanmakta olan kiralama türü de finansal 
kiralamadır. 

Finansal kiralamada malın kullanımı ve sorumluluğu kiracıya ait olmakla 
birlikte, malın mülkiyeti kiralayan şirkete aittir. Yani malın, hukuki ve ekonomik 
sahipleri farklıdır. 

Flerhangi bir kiralama sözleşmesinin, dünyada bu konuda genel kabul görmüş 
ilkelere göre, finansal kiralama sayılabilmesi için, aşağıda sayılan özelliklerden en az 
birini taşıması gerekmektedir. 

a) Kira sözleşmesinin bitiminde malın mülkiyeti kiracıya geçmelidir. 

b) Kira sözleşmesinde, kiracının malı uygun bir fiyattan satın alma opsiyonu 
bulunmalıdır. 

c) Kira sözleşmesinin süresi malın ekonomik ömrünün en az yüzde 75'ini 
kapsamalıdır. 

d) Kira sözleşmesinin süresince ödenecek kiralar toplamının net bugünkü 
değeri, malın maliyetine eşit olmalı veya en az yüzde 90'ını karşılamalıdır. 
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Kira sözleşmesinde bu koşullardan hiçbirisi öngörülmemişse kiralama, işletme 
hakkının kiralanması olarak değerlendirilecektir. 

2.6.2. KİRALAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR 

2.6.2.1. KİRALAYANA SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Orta ve uzun vadeli finansman açısından bir alternatif kaynak olarak ortaya 
çıkan finansal kiralamanın, ülkemizin mevcut koşulları içerisinde kiralayana sağladığı 
faydalar şu şekilde sayılabilir: 

a) Vergi Avantajı : Mevcut uygulamalara göre, kiralamaya konu ekipmanın, 
kiralayanın mülkiyetinde olması, kiralayan açısından iki türlü vergi avantajı 
sağlamaktadır. 

Yatırım indirimi : Teşvik belgeli yatırımlarda, kiralayan firma, ekipmanın 
mülkiyeti kendi üstünde olduğu müddetçe ve vergi ödeme durumundaysa, söz 
konusu mallara tanınmış olan yatırım indiriminden faydalanarak kendisi için vergi 
avantajı sağlamış olur. Yatırım indiriminden faydalanabilmek için, şirketin kâr ediyor 
olması gerekmektedir. Eğer kâr yoksa, indirimden faydalanma olanağı da yoktur. 

Amortisman : Finansal kiralamada, mülkiyetin kiralayanda olması nedeniyle 
kiralayan amortisman ayırabilmekte ve hızlandırılmış amortisman yöntemini 
kullanarak da o yıl ödeyeceği vergiyi sonraki yıllara aktarabilmesi nedeniyle ek bir 
kazanç elde edebilmektedir. 

b) Kaldıraçlı Finansal Kiralama : Kaldıraçlı kiralamada kiralayan, ekipman 
için gereken finansmanı kendi kaynaklarından değil üçüncü bir kurumdan 
borçlanarak elde eder. Bu kiralama, kiralayana iki türlü vergi avantaj sağlar. 

Kiralayan, ekipmanın toplam maliyetinin sadece bir bölümünü karşılar ve 
bakiye kısmı diğer bir finansman kurumundan sağlar. Ancak, ekipmana sağlanmış 
olan teşviklerin tamamından faydalanır. Böylece, riske attığı paranın çok üstünde bir 
finansman sağlamış gibi vergi avantajına sahip olur. 

Kiralayan, borç aldığı finans kurumuna ödediği faizleri gider kaydederek vergi 
avantajından faydalanır. 

c) Faiz Kazançları : Kiralayan şirketin fonlama maliyeti ile kiralamaya konu 
ekipmanın bu fonlarla finanse edilmesi sonucu elde edilen getiri arasındaki fark, 
kiralayan şirketin faiz kazançlarını oluşturmaktadır. 
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d) Yüksek Riskli Projelere Girebilme : Kiralayan şirketler, kredi tahsis eden 
bankalara göre daha yüksek risk içeren projelere kiralama yapabilmektedirler. Bunun 
temel sebebi; kiralamaya konu ekipmanın mülkiyetinin kiralayanda olmasının belirli 
ölçüler dahilinde sağlandığı güvencedir. 

e) Ölçek Ekonomisi : Belirli bir ekipmanın kiralamasında uzmanlaşmış olan 
bazı kiralama şirketleri büyük tutarlarda mal satın alırlarken, miktardan dolayı 
birtakım indirimler sağlayabilirler. Bu kazançlar kiracılara yansıtılabilir. 

2.6.2.2. KİRACIYA SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Projenin özel koşullarına göre değişik biçimlerde ortaya çıkabilecek faydalar 
şöyle sayılabilir: 

a) Bilanço Dışı Finansman imkânı : Maddi duran varlıklar uzun süreli kira 
sözleşmeleri ile kiralandıkları takdirde, kiracının mülkiyeti altında bulunmayan bu 
değerler bilançonun aktifinde yer almayacağı gibi kiracının kira sözleşmesinden 
doğan yükümlülükleri de pasifte görünmeyecektir. Bu nedenle kiracı lehine bir takım 
avantajlar doğmaktadır. Bunlar: 

1. Aktif kârlılığı; aktiflerin devir hızı ve yatırımların kârlılığı olduğundan daha 
yüksek görünecektir. 

2. Borç/özkaynak oranı olduğundan düşük görüneceğinden işletmenin başka 
kaynaklardan borçlanma potansiyeli yüksek olacaktır. 

Ancak bu avantajları mutlak saymamak lazımdır. Çünkü artık, bilanço 
değerlendirmelerinde, şirketin finansman yapısı leasing yapılıp yapılmadığına göre 
ele alınmakta ve bunun olumlu olurrr.uz etkileri nötralize edilebilmektedir. 

b) Kiracının Kira Ödemelerini İşletme Bütçesinden Yapması : Kiracı işletme, 
sabit değerleri hiç harcama yapmadan elde etmekte ve işletip gelir sağlamasına 
paralel olarak birçok döneme dağıtılmış ödemeleri nakit sıkıntısına düşmeden geri 
ödeyebilmektedir. Ayrıca kiracı, nakit çıkışı olmadan sabit kıymet elde edebildiği için 
kendi likit kaynaklarını başka kârlı yatırımlarda kullanma olanağına sahip olmaktadır. 

c) Vergi Tasarrufu : Kiralamada, anapara ve faizleri içeren kira ödemelerinin 
tamamı gider olarak yazılabilmekte ve buna bağlı olarak bir vergi tasarrufu 
sağlanmaktadır. Buna karşılık kiracı işletme, amortisman ve yatırım indiriminden 
sağlanabilecek vergi tasarruflarını kaybetmektedir. Bu nedenle, kiracı işletme 
açısından kiralama yoluyla finansmanın borçlanma yoluyla finansmana üstün 
olabilmesi için, kiralamanın net nakit çıkışlarının bugünkü değerinin, borçlanmanın 
net nakit çıkışlarının bugünkü değerinden küçük olması gerekmektedir. 
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d) Kiralama, İşletmenin Orta-Uzun Vadeli Fon Sağlamasında Tek Yol Olabilir 
: İşletmelerin, birçok durumda banka kaynaklarından ve diğer alternatif finansman 
kaynaklarından borçlanması güç olabilir. Özellikle yeni kurulmuş şirketler için bu tür 
güçlükler söz konusu olabilmektedir. Kiralama işleminde ise, genel olarak aranan 
koşullar daha esnek olabilmekte, kiralama şirketleri daha yüksek risk altına 
girebilmektedirler. Çünkü, kiralama ile finansman ayni bir kredidir ve sağlanan 
finansmanın hangi amaçla ve hangi yatırım için kullanıldığı kesin olarak belli ve 
kontrol altındadır ve kiralanan varlık, kiralayan açısından aynı zamanda, belirli 
ölçüde, teminat oluşturmaktadır. 

e) Yatırımın Başlangıcında yüzde 100 Finansman Sağlama : İşletme kiralama 
yöntemi ile, satınalmada olduğu gibi belli bir peşinat yatırmadan, banka kredilerinde 
olduğu gibi banka hesabında belirli bir miktar para bulundurmak zorunluluğunda 
olmadan yatırım yapabilmekte ve mevcut fonlarını başka amaçlarla kullanabilme 
imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca, nakliye ve montaj giderleri, satış vergileri gibi 
başlangıç nakit çıkışları da kiralanan malın maliyetine katılarak, kira ödeme planı bu 
toplam yatırım tutarı üzerinden belirlenebilmektedir. 

f) Nakit Yönetimi : Kiralama yoluyla finansmanda, kira ödeme pıanı, 
işletmenin gelecekteki nakit akışlarının mevsimlik ya da yıllar itbariyle dağılımı, 
işletmeye önemli bir esneklik sağlamaktadır. 

2.6.3. KİRALAMANIN TÜRKİYE'DE GELİŞİMİ 

Türkiye'de finansal kiralama, 28.6 1985 tarihinde, 3226 Sayılı Finansal 
Kiralama Kanununun yürürlüğe girmesi ile gündeme gelmiştir. 

Söz konusu Kanunun yayınlanmasından sonra ilk finansal kiralama şirketi 
1986 yılında kurulmuştur. Bu tarihten sonra sektörde hızlı bir gelişme olmuş ve 1993 
yılı 10. ayı itibariyle ülkemizde faaliyette bulunan leasing şirketi sayısı 38'e 
ulaşmıştır. İlk kez 1985 yılında orta vadeli kredilere bir alternatif olarak gündeme 
gelen finansal kiralamanın işlem hacmi, geçen sürede hızla artmış, ancak yine de 
toplam krediler içinde payı yüzde 2'leri aşamamıştır. Finansal kiralama yoluyla 
gerçekleştirilen yatırımların toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı ise 1992 
yılında yüzde 2'yi ancak geçebilmiştir. 

Leasing faaliyetlerinin gelişim seyri izleyen tabloda gösterilmiştir. 
Tablo incelendiğinde görüleceği gibi, ilk yıllarda daha çok kara ulaşım araçları 
üzerinde yoğunlaşan kiralama faaliyetleri, 1991 yılından itibaren, amaçlanana uygun 
bir gelişme göstererek, imalat sanayi yatırımlarının finansmanına yönelmeye 
başlamıştır. Bu gelişmeye, kiralama yoluyla alınan taşıtlar üzerindeki KDV oranlarının 
yükseltilmesi ve leasingin gelişmesi için sağlanan diğer teşvikler yol açmıştır. 
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Mevcut hızda gelişimini sürdürmesi halinde finansal kiralamanın, yatırımların 
finansmanıdaki payını giderek artıracağı ve önemli bir alternatif finansman aracı 
olabileceği anlaşılmaktadır. 

Yurtiçi kiralama faaliyetleri dışında, yurt dışında yerleşik kiralama şirketlerinin 
ülkemizdeki kiralama faaliyetleri de 1987 yılından bu yana hızla artış göstermiş ve bu 
yılda 13 işlem karşılığı toplam 37 milyon dolarlık kiralama yapılmış iken 1992 yılına 
gelindiğinde, 21 işlem karşılığı 622 milyon dolarlık kiralama yapılmıştır. 

TABLO 1 

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN İŞLEM HACİMLERİNDEKİ GELİŞMELER 
Milyar TL, 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 19930 
Kiralama 
Tutarı 7,78 96,35 565,5 1.084,0 1.677,6 3.590,5 2.703,9 
B.sayar, 
Bür.Mal. 3,07 5,61 38,7 150,7 289,3 469,1 420,4 
Kara 

Ulaşım 
Araçları 

2,13 64,37 366,4 632,0 752,8 801,2 654,8 

Hv. Ulş. 
Araçları 2,48 

-

0,8 140,0 128,1 43,7 
Dz. 
Ulaş.Ar. 0,84 

96,9 

46,8 8,5 75,0 198,7 
Tekstil, 
Basım 
Makin. 

1,18 3,44 4,85 44,4 58,5 224,0 155,7 

Tıbbi 
Cihazlar 0,53 2,20 5,61 42,3 54,2 176,8 87,3 
Dig. 
İmalat 
Makine. 

0,85 17,42 52,14 167,6 401,3 1.716,2 963,7 

G.menk. - - - - -
- 179,0 

Şirket 
Adedi 4 8 12 20 24 38 38 

İşlem 
Adedi 177 279 2.384 3.300 2.195 2.989 2.725 

(*) Haziran ayı itibariyle 
KAYNAK:HDTM 
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2.6.4. TÜRKİYE'DE FİNANSAL KİRALAMANIN SORUNLARI 

Finansal kiralama şirketlerinin genellikle karşı karşıya kaldıkları sorunlar, 
yasal uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, kaynak sorunu ve diğer sorunlar 
olarak ayırmak mümkündür. 

Yürürlükte olan 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca en kısa vadeli 
kiralama işlemi (bazı istisnalar getirilmiş olmakla birlikte) 4 yıl olmak zorundadır. 
Kiralamaya konu birçok mal için 4 yıllık süre çok uzun bulunmaktadır. Bu uygulama 
kiralayan açısından, aynı vadeli fon bulma sıkıntısı yaratırken, kiracı açısından da, 
çok daha kısa sürede ödeme yapıp mülkiyetini alabileceği bir mal için, 4 yıl bekleme 
zorunluluğu nedeniyle, sıkıntı yaratmaktadır. 

Mevcut Kanunda yer alan bir diğer sınırlama ise, kira alacakları ile 
özkaynaklar arasında bir ilişki kurulmasıdır. Bu sorun çok erken gündeme geldiği 
için, daha sonra yönetmelikle bir esneklik getirilmiştir. Ancak yine de, çok büyük 
kiralamalarda sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Ülkemizde finansal kiralama konusunda karşılaşılan güçlüklerden biri de vergi 
konusundadır. Sözleşme sonunda malın satışı söz konusu olduğunda ortaya çıkan, 
defter değerinin mi yoksa tartışma konusu olan emsal bedelin mi vergiye temel teşkil 
edeceği sorunu ise Maliye Bakanlığının, durumun sözleşmede açıkça belirtilmesi 
şartıyla temsili bedelle satışın kabul edilebileceği şeklindeki açıklamasıyla şimdilik 
çözülmüştür. Ancak, kiralanan malın kiralayan şirketçe alımı ve kiracıya teslimi 
sırasında vergilendirilmesiyle çifte vergilendirme olayının ortaya çıkması halen 
karşılaşılan bir sorun olarak durmaktadır. 

Sektörün mevcut sorunları gözönünde bulundurularak hazırlanan ve 
kanunlaşmak üzere TBMM'de bulunan yeni tasarı gerçekte, yukarıda sayılan 
sorunların birçoğuna çözüm getirmektedir. Söz konusu tasarı ile, finansal 
kiralamadaki süre koşulu, kira alacakları ve borçlara ilişkin sınırlamalar kaldırılmakta 
ve alt kiralamaya imkan verilmektedir. Ayrıca, sektörün güçlendirilmesi açısından bir 
Türkiye Finansal Kiralama Şirketleri Birliği kurulması öngörülmektedir. 

Sektörün gelişmesi açısından önemli olan bir diğer kiralama konusu ise 
gayrimenkul kiralamasıdır. Özellikle konut finansal kiralaması hem konut finansmanı 
açısından hem de kiralama pazarını genişletmesi açısından ele alınarak 
düzenlenmesi ve altyapısının hazırlanması yararlı olabilecektir. Konut finansal 
kiralamasında halen problem olarak ortaya çıkan, amortisman süresinin çok uzun 
olması ve kiralama süresi sonunda kiracıya rayiç bedelle devir konularının, 150 
m2'nin altındaki konutlarda, amortismanın kira sözleşmesi süresine eşitlenmesi ve 
gayrimenkulün dönem sonunda kiraya devri sırasında rayiç bedel yerine sembolik bir 
bedelle devrinin kabul edilmesi halinde, konut finansal kiralaması hızlı bir artış 
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gösterebilecek ve konut sorununun çözümüne de katkıda bulunabilecektir. Konut 
kiralaması söz konusu olduğunda, mevcut imkânlar ve işleyişin teminat yönünün 
güçlü olması nedeniyle uzun vadeli fon bulmak da kolay olabilecektir. 

Sektörün en büyük problemini uzun vadeli fon bulmakta çekilen zorluklar 
oluşturmaktadır. Kiralama şirketlerinin özellikle Türk Lirası fon bulmada zorluklarla 
karşılaşması iki ana nedene dayanmaktadır. Birincisi; ekonominin içinde bulunduğu 
koşullardan kaynaklanan orta vadeli fon sağlama zorluğu, İkincisi; kiralamanın 
yapısından kaynaklanan zorluktur. Ülkemizde sermaye piyasasının yeterince 
gelişmemiş olması kiralama şirketlerinin orta ve uzun vadeli fon bulma imkânlarını 
kısıtlamaktadır. 

Kiralama şirketlerinin kaynak sorununa çözüm olabilecek bir imkân 1992 yılı 
içinde sağlanmış ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet çıkarılabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu imkân, VDMK yoluyla borçlanmanın kiralama 
şirketleri için banka garantisi istenmesi yüzünden pahalı olmasına yol açacak 
özellikleri nedeniyle pek kullanılamamıştır ve mevcut uygulama devam ettiği sürece 
kiralama şirketlerinin bu imkânı yaygın biçimde kullanamayacakları düşünülmektedir. 
Mevcut durumda VDMK çıkarılarak kaynak temin edilmeye çalışıldığında bu, hem 
tahvil ihraç etmenin maliyetlerini aşmakta hem de piyasa koşulları nedeniyle uzun 
vadeli fon sağlamak mümkün olmamaktadır. 

Kiralama şirketlerinin diğer sorunları başlığı altında ise önem sırasına 
bakılmaksızın şunlar sayılabilir: 

Muhasebeleştirme Sıkıntısı Kiracı şirketlerin kiraladıkları malları 
bilançolarında gösterememeleri, ancak kira giderlerinin gelir-gider tablolarında yer 
alması bazı problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır, bu sorunun halledilmesi 
için çalışmalar yapılmaktadır. (Mali analizde ortaya çıkacak sakıncalar, bilançolara 
dipnot koyarak çözülebilecektir.) 

Risk Merkezinin Olmaması : Halen kiralama şirketlerinin karşı karşıya olduğu 
önemli sorunlardan biri, bir risk merkezinin olmamasıdır. 

Teşvikli Mallara İlişkin Kiralama işlemleri : Sözleşmenin feshi ve malların 
kiralayana iadesi halinde, kiralayan sağlanmış teşviklerden faydalanamadığı gibi, 
teşviklerden faydalandığı kısımlarlr ilgili olarak da cezası ile birlikte geri ödeme 
yapması istenmektedir. 
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2.7. ALACAK ALIMI (FACTORING) 

Alacak alımı, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak 
haklarını "factor" veya "factoring şirketi" denen kuruluşları devrederek, alacağın bu 
kuruluşlar tarafından tahsil edilmesini sağlayan ve müşterisine tahsilatın yanısıra 
birçok hizmeti de birlikte sunan bir hizmetler paketi olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkemiz gündemine 1980'lerin sonlarında giren alacak alımı finansman 
tekniği ile taraflara 30-120 gün vadeli alış-satış yapma imkânı sağlanmaktadır. 

Alacak alımı şirketleri, satıcıların alacaklarını satın alarak onların lehine üç 
temel fonksiyonu yerine getirirler: 

Finansman Kolaylığı : Alacak alımı hizmetinin en önemli fonksiyonlarının 
başında, kendilerine devredilen alacaklar karşılığında finansman sağlamaları 
gelmektedir. Normalde alacak alımı şirketleri, alacaklar kendilerine devreöildikf®n 
sonra, tutarın yüzde 80-90'ı oranında satıcıya nakit ödeme yaparlar. Kalan mik 
teminat amacıyla faktör tarafından tutulur ve vade sonunda ücret-komisyon gibi 
tutarlar kesildikten sonra müşteriye ödenir. 

Yükleme anında müşteriye nakit temin edilmesi, işletme sermayesi ihtiyacının 
karşılanması açısından satıcı firma için uygun bir yöntemdir. Böylece, alacak alımı 
hizmeti ile müşteri sürekli bir nakit akışına kavuşur. 

Hizmet Sağlama : Faktör kuruluş, müşterisine ait muhasebe kayıtlarını tutar 
alacağın idaresine ilişkin işlemleri (ihtar, ihbar, tahsil) yürütür. Bunların yanısıra, 
piyasa araştırmaları ve alıcı firmalar hakkında istihbarat yapılması, fizibilite 
raporlarının hazırlanması, maliyet hesapları gibi işlemler de hizmet fonksiyonu 
içerisinde yer almaktadır. Alacak alımı şirketi bu hizmetlerle, özellikle dış pazarlar 
hakkında müşterisine önemli bir bilgi tabanı oluşturur. 

Teminat Fonksiyonu : Teminat fonksiyonu zorunlu bir unsur değildir. Taraflar 
arasındaki anlaşmaya bağlı olarak teminat fonksiyonu işler. Bu durumda faktör 
kuruluş, alacağın satınalınması sırasında, tahsilatın yapılamaması durumu için her 
türlü rücu imkânından vazgeçerek tüm riski üstlenir ve borçlunun ödeme güçlüğüne 
düşmesi veya iflas etmesi hallerinde fatura bedelinin tamamını satıcıya öder. 
Böylece, müşteri borçlunun borcu ödememesi durumuna karşı güvence altına alınmış 
olur. Ancak, mala ilişkin itirazlar nedeniyle ödenmeme durumu garanti kapsamı 
dışındadır. 
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2.7.1. ALACAK ALİMİNİN TÜRKİYE'DE GELİŞİMİ 

Türkiye'de alacak alımı ile ilgili çalışmaların ilk olarak 1988 yılında bankalar 
bünyesinde başlatıldığı ve daha sonra bankalarla işbirliği ile şirketleşme yoluna 
gidildiği görülmektedir. İlk şirket 1990 yılı başında kurulmuştur. 

Yeni bir finansman tekniği olarak alacak alımı ilk günlerden itibaren hızlı bir 
gelişme göstermiş ve 1993 yılına gelindiğinde 30 civarında şirket kurulmuştur. 1991 
yılında yaklaşık 1 trilyon TL.'lik bir ciro gerçekleştirmiş olan alacak alımı şirketleri 
1992 yılında ise 4-5 trilyon TL. civarında bir ciroya ulaşmışlardır. 1993 yılında ise, 
alacak alımı işlem hacminin 12 trilyon TL.'yi aşması beklenmektedir. Halen, toplam 
cironun yüzde 70-80 kadarının yurtiçi işlemlerden oluştuğu belirtilmektedir. 

İthalatçının ülkesinde bulunan alacak alımı şirketi tarafından finansman 
sağlanması durumunda, ihracatçılar vadeyi beklemeden nakit girişi sağlayacak ve 
ihracat dövizleri vadeden önce ülke ekonomisine kazandırabilecektir. 

İthalat açısından bakıldığında, Türk ithalatçılarının akreditif açarak yapacakları 
ithalatlar, muhabir bankalar nezdindeki ülke limitlerini doldururken, bankacılık 
sisteminin dışında aynı imkânları yaratan alacak alımı sayesinde bu banka limitleri 
orta ve uzun vadeli proje finansmanları için kullanılabilecektir. 

İhracatını artırma çabalarını sürdürmekte olan ülkemiz için, özellikle yurtdışı 
alacaklar üzerine yürütülecek alacak alımı hizmetleri ile yeni pazar imkânları 
yaratılabilecek mevcut pazarlarda rekabet olanakları artırılabilecek, vadeli alış ve 
satış imkânı sağlaması nedeniyle ihracatın artmasına destek verilebilecektir. 

İhracatçılar ile alacak alımı şirKetleri arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle yeni dış 
pazarlara ve yeni müşterilere ulaşma imkânına kavuşabileceklerdir. Yurtdışı alıcıların 
ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, ihracat bedelleri muhabir alacak alımı şirketleri 
tarafından, ülkemizdeki alacak alımı şirketlerine ödenecek ve böylece ihracat 
bedelinin yüzde 100 tahsili sonucu ülkenin döviz kaybı olmayacaktır. 

Ülkemizde alacak alımı işlemlerini düzenleyen özel bir yasa bulunmamakta ve 
işlemler Borçlar Kanunundaki "Alacağın Temliki" hükümlerine tabi olarak 
yürütülmektedir. Bu durum, işleyişinde önemli bir sorun yaratmamakla birlikte, özel 
bir düzenleme yapılması gereği vurgulanmaktadır. Çünkü, bazı özel durumlarda 
mevcut düzenlemeler, sorunların çözümüne kolaylık sağlamamaktadır. 
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2.7.2. ALACAK ALİMİNİN SORUNLARI 

Kısa vadeli finansman dahil olmak üzere bir hizmetler paketi sunan ve iç-dış 
ticaretin gelişmesine katkıda bulunan alacak alımı için kaynak temini, mevcut 
durumda bir sorun olarak görünmemektedir. Alacak alımı şirketleri bankalardan, 30- 
120 gün vadeli ödemelerini karşılamak üzere kolayca fon bulabilmektedirler. 
Zamanla kısa vadeli bono ihraç ederek ve VDMK çıkararak, artan fon ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerdir. 

Özellikle yurtiçi alacak aliminin gelişmesi önünde pratikte bir engel olarak, 
alım-satım işlemlerinde belgesiz satışların önemli bir orana ulaşıyor olması 
gelmektedir. Faturalı alacaklar üzerine yürütülen alacak alımı için bu durumda pazar 
küçülmektedir. Ancak işlemlerin daha iyi tanıtılması ile bu sorun aşılabilecektir. 

Henüz yeterince tanıtımı yapılamamış ve yaygınlaştırılamamış olan alacak 
alımı için, bir anda çok fazla şirketin sektöre giriş yapmış olması ve bazılarının yanlış 
yorumlamalara yol açacak uygulamalarda bulunmaları da halen bir sorun olarak yer 
almaktadır. Bir alacak alımı mevzuatının çıkarılması belki de en fazla bu açıdan işe 
yarayacak ve şirketler üzerinde sıkı bir denetim sağlanarak yanlış tanıtılmasının 
önüne geçilebilecektir. 

Bu alanda mevcut durumda en önemli sorun olarak sayılabilecek bir konu 
istihbarat hizmetlerindeki yetersizliktir. Henüz bir örgütlenmeleri olmayan ve başka 
bir istihbarat hizmetinden de yararlanamayan şirketler kendi istihbaratlarını yapmak 
durumunda kalmaktadırlar ve birçok durumda da bu yeterli olmamaktadır. Bu 
nedenle kısa vadede, bir risk merkezinin kurulması, uzun vadede ortaya çıkabilecek 
sorunların önlenmesi açısından gerekli görünmektedir. 

Alacak aliminin gelişmesi açısından ihtiyaç duyulan bir diğer hizmet ise kredi 
sigortası sistemi uygulamasıdır. Kredi sigortası uygulamasının gerçekleştirilmesi ile 
alacak aliminin uygulanabilir çeşitleri artacak ve bu sayede sektörde gelişme ve ciro 
artışı sağlanabilecektir. 

2.8. ALACAK SATIMI (FORFAITING) 

Alacak satımı ihracatçının mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan, senet 
şeklindeki vadeli bir alacağını gayrikabulü rücu şeklinde ülke içindeki veya dışındaki 
bir bankaya veya bu konuda ihtisaslaşmış, "forfaiter" veya "forfaiting şirketi" olarak 
adlandırılan birfinans kurumuna belirli bir iskonto oranı ile satması işlemidir. 

Alacak satımı yönteminde, alıcı ve satıcı arasında ihracat sözleşmesi 
yapıldıktan sonra, alıcı firma kendi ülkesinde aval verilmiş bir poliçeyi veya bonoyu, 
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ihracatı yapan firmaya göndermekte, ihracatçı firma ise bu belgeleri alacakları alan 
yapan kuruluşa vererek sabit bir faizle iskonto ettirmektedir. Sistemin özü, rücu hakkı 
olmayan bir alacak devrine dayanmaktadır. Ancak, alacak satımına konu olan 
alacakların işlem anında mevcut bulunması, konvertibl paralar cinsinden olması, 
ithalatçının bankası veya uluslararası tanınmış diğer bir banka tarafından garanti 
edilmesi, vadesinin 6 ay ila 5 yıl arasında olması gerekmektedir. 

Bu özellikleri itibariyle alacak satımı, alacak alımından farklı olarak uzun vadeli 
alacakları kapsamaktadır. Alacak alımında ayrıca, gelecekte doğacak alacaklar da 
temlik edilmektedir. Diğer yandan alacak satımı genellikle uluslararası işlemler için 
uygulanırken, alacak alımı hem ulusal, hem de uluslararası işlemlerde 
uygulanmaktadır. 

Alacak satımı hizmetinden faydalanan taraflar olan ihracatçı ve ithalatçının bu 
yöntemi kullanmak suretiyle elde edebilecekleri faydalar şu şekilde sayılabilirler: 

İhracatçıya Sağladığı Faydalar : Alacak satımı sabit faizli bir finansman 
türüdür, ihracatçı, senet veya poliçeleri iskonto ettirdiğinde beili bir parayı alacaktır. 
Böylelikle ihracatçı, banka kredisi kullanarak üretim yapma yoluna gitmesi halinde 
karşılaşabilecek olduğu faiz ve dolayısıyla maliyet belirsizlikleri problemlerinden 
kurtulabilmektedir. Ayrıca, mallar sevk edildiği anda, ihracatçı mal bedellerini tahsil 
etme imkânına sahip olmaktadır. 

Alacak satımı yoluyla ihracatçı, ülke riskini de üzerinden atabilmektedir. 

ihracatçının alacak satımı yöntemini kullanması nedeniyle karşı karşıya olduğu 
en büyük risk ise kur riski olarak ortaya çıkmaktadır ki, bu da yeni finansman 
teknikleri ile çözülebilecek bir problem olarak gözükmektedir. 

İthalatçıya Sağladığı Faydalar : ithalatçıya sunduğu en büyük fayda, sabit 
faizle orta vadeli olarak ve kolayca borçlanma imkânı sağlamasıdır. 

İthalatçının karşılaşabileceği en büyük risk ise ihracatçı için olduğu gibi, kur 
riski olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dış ticaretin finansmanı alanında ortaya çıkan ve ihracattan doğan alacakların 
devralınma yoluyla kaynak teminine yardımcı olan alacak satımının uygulanabilmesi 
için ülkemizde henüz koşulların oluşmadığı görülmektedir. Özellikle yatırım mallan 
ihracatında önemli bir finansman tekniği olarak ortaya çıkan ihracatçılar açısından 
satışı kolaylaştıran ve rekabete katkısı olan bir faktör olarak yer almaktadır. 

44 



Alacak satımı ülkemiz ihracatının artması ve çeşitlenmesine paralel olarak 
önümüzdeki yıllarda Türkiye gündemine de gelebilecek bir yöntemdir. Ancak, mevcut 
koşullarda, yatırım mallan ihracatımızın toplam ihracat içindeki payının düşük olması 
ve ihracat bedellerinin, üç ay içinde yurda getirilmesinin zorunlu olması, uygulanması 
önünde bir engel olarak bulunmaktadır. Ayrıca, kredili ihracat uygulaması da 
ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

ihracatımızın artmasına ve rekabetin yoğunlaşmasına paralel olarak, forfaiting 
gibi ihracata katkı ve rekabet imkânı sağlayan tekniklere talep olabilecektir. 
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III. PİYASALARDA DENETİM VE ADALET MEKANİZMASI 

3.1. DENETİM 

Mali piyasaların en önemli özelliği güvene dayalı piyasalar 
olmasıdır. Dolayısıyla bu piyasalarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 
yatırımcılara güven sağlaması zorunludur. 

Kamu denetim ve gözetimi piyasalarda güven sağlamanın çeşitli yollarından 
birisi olarak bahsedilebilirken, bir diğeri de yatırımcı ve kamuoyunun gelişmeler 
karşısında yeterli bilgiye sahip olması ve kararlarını da bu çerçevede verebilmesini 
sağlamaya yönelik olarak kamuoyunun aydınlatılması olgusudur. 

Bunlar dışında bağımsız denetleme kuruluşları da kamu dışında denetim 
fonksiyonu görürken, kamuoyuna yansıtılan bilgilerin doğruluğunu da denetlerler. 

Gelişmesi için güvenli ve istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulan finansal 
piyasalarda iş ahlakı kuralları, otokontrol ve bağımsız denetim yanında temelde 
kamunun gözetimine ve geniş anlamda denetleyiciliğine ihtiyaç vardır. Bu göreviyle 
kamu otoritesi, oyunun kurallarına göre oynanmasını sağlamak zorundadır. 

3.2. OTOKONTROL 

Ancak yukarıda bahsedilen denetim ve gözetim mekanizmaları dışarıdan 
yapılan işlemlerdir. Bunlar dışında bir başka denetim ise, otokontrol yoluyla yapılan 
denetimdir. Otokontrol, piyasa katılımcılarının (özellikle aracı kurum ve bankaların) 
kendi kendilerine yaptıkları denetimdir. Otokontrol bir anlamda finansal kuruluşların 
kendi aralarında oluşturacakları birlikler (Tabip odaları, barolar gibi) kanalıyla 
faaliyetlerine yönelik ahlak kurallarını oluşturmalarıdır. 

Ahlak kuralları (business ethics) yasalar dışında o piyasada oluşturulan 
sağlıklı ve dürüst iş yapma kuralları olarak tanımlanabilir. Bu tür kuralların uygulatma 
mercii ise sözkonusu kuruluşların kendi aralarında oluşturacakları birlikler veya 
odalardır. 

Yasal bir şekilde oluşturulan birliklerin bir meslek olarak kendi kurallarını 
oluşturması ve kurumların ve kişilerin faaliyetlerini birliklere üyelikleri halinde icra 
edebilmeleri otokontrol mekanizmasının işlemesinin en önemli noktalarından birisidir. 
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Birleşik Krallık'ta 1986 Financial Act'le birlikte Öz Düzenleyici Kurumlar (Self 
Regulatory Organisation - SRO) gündeme getirilmiştir. Herhangi bir kurumun bir 
alanda faaliyet göstermesi o alanda faaliyet gösteren SRO tarafından kabul edilmesi 
ve onun düzenlemelerine tabi olmasına bağlanmıştır. Ancak Maxwell olayından 
sonra SRO'lar tartışılmaya başlanmış, ve Sermaye Piyasası Kuruluna benzer (tam 
olmasa da) kuruluş olan Securities Investment Board (SIB)'un gücünün artırılması 
konu edilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde ise mali piyasalarda otokontrol işlevini üstlenecek, iş ahlakı 
kurallarının oluşmasına yardımcı olacak birliklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.3. ADALET MEKANİZMASI 

Sermaye piyasalarının kısa bir geçmişe sahip olması "Sermaye Piyasası 
Hukuku" oluşturulmasını engellemiş ve konu üzerinde İçtihadı Birleştirme Kararları 
oluşturulamamıştır. Bunun yanında ihtisaslaşmış "Ticaret Mahkemelerinin" mevcut 
olmamış, sermaye piyasası hukukunun gelişmesini engelleyen bir başka etmen 
olmuştur. Ancak bu oluşumu; piyasanın gelişmesi, uyuşmazlıkların adli mercilere 
yansımasıyla yavaş yavaş gerçekleşebilecektir. 

Sermaye piyasası hukukunun yavaş bir şekilde oluşması gerçeği yanında 
özellikle Hukuk Fakültelerinde "Sermaye Piyasası Hukuku" derslerinin okutulmaya 
başlanması hem bu süreci hızlandıracak, hem de sermaye piyasasında güven ve 
istikrarın sağlanmasına yardımcı olabilecektir. 
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ÖNERİLER 

1. VIS borsalarının kurulabilmesi için mevzuattaki karşılıkların giderilmesi 
gerekmektedir. Düzenlemeler ve kuruluş aşamalarında Altın Borsası için uygulanan 
"Müteşebbis Heyeti" yaklaşımı uygulanabilir. 

2. VIS piyasalarında yapılan işlemler son derece spekülatif işlemlerdir. Bu 
nedenle VİS'lerin dayandığı kıymetlere ve/veya mallara ilişkin piyasalarda derinlik ve 
genişliğin sağlanmasında yarar vardır. 

Ayrıca yine spekülatif olması nedeniyle ilk başta çok yaygın bir mal çeşidinde 
değil, birkaç malda oluşturulup zamanla yaygınlaştırma yoluna gidilmelidir. 

3. VIS piyasalarının geliştirilmesi, özellikle tarımsal ürünlerde uygulanan ve 
bütçe üzerinde önemli sıkıntılar yaratan destekleme alıntılarının, VIS piyasalarıyla 
ikame edilmesi bu ürünlerin fiyatının piyasada belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

4. VDMK ihracının firmalar tarafından yapılmasına imkân tanıyacak kurumsal 
ve hukuki düzenlemelere gidilmelidir. Böylece VDMK ihracı halinde, VDMK'a konu 
olan alacakların bilanço dışına çıkarılması sağlanmalıdır. 

Öte yandan VDMK ihracı yoluyla finansman ve karşılığında tekrar kredi 
açılması ekonomiye yeni satın alma gücünün eklenmesini getirmektedir. Dolayısıyla 
konuya enflasyon perspektifinden de yaklaşılmalıdır. 

5. OYHS'lerin firma yöneticileri tarafından tanınmıyor olması, yönetimi 
kaybetme kaygısındaki büyük ortakları veya firma sahiplerinin halka açılmalarını 
engellemektedir. Halka açılmalar konusunda yararlı olacak bu aracı tanıtımının 
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

6. GOS'ların yerel yönetimler tarafından kullanılması sağlanmalıdır. 

7. Erken itfa ve değişken faizli tahvil ihracı, ihraçcı firmayı ve yatırımcıyı 
enflasyon ve faiz riskine karşı koruyabilecektir. Uygulanması için tanıtımının 
yapılması gereklidir. 

8. Yatırım fonlarının, katılma belgelerinin borsalarda alınıp satılması ve 
fiyatının borsada teşekkül etmeye başlaması, birinci olarak yatırım fonlarının 
portföylerinin günlük değerlenmesini gereksiz hale getirmektedir. Bunun sonucu 
olarak da hisse senetleri borsalarda işlem gören yatırım ortaklıklarıyla arasındaki 
farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. Yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları arasındaki 
farklılık korunmalıdır. 
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9 Altın, yatırımcıların portföyünde önemini korumaktadır. Yeni bir yatırım 
aracı olarak altına dayalı kıymetlerin çıkarılması, kurumlarının oluşturulması, ikincil 
piyasalarının oluşturulması ve ihracatının yapılması hem yatırım araçlarını 
çeşitlendirecek, hem de döviz kazançlarını artırabilecektir. Ayrıca sistemin 
düzenlenmesi özellikle altın sektörünün kayıtlı ekonomiye katılmasını getirebilecektir. 

10. Borçlanma senetleri piyasasının gelişiminde en önemli faktörlerden 
birisinin risk-getiri ilişkisi olmasından hareketle firmaların risk durumunun tesbiti 
yardımcı olacak derecelendirme kurumlarının kurulması anlam taşımaktadır. 

11. Teknolojik yeniliklerin piyasa tarafından desteklenmesine imkân tanıyan 
risk sermayesi yatırım ortaklıklarının kurulup faaliyete geçebilmesi açısından özellikle 
bazı sanayi gruplarının öncü rolünü üstlenmeleri gelişimi hızlandırabilecektir. 

12. Finansal kiralama ülke ekonomisi açısından önemli bir finansman aracı 
olmaya adaydır. Bunun için de gerek vergi sorunları gerekse finansal kiralama 
şirketlerinin finansman sorunlarının çözülmesi gereklidir. 

13. Alacak alım ve satımın gelişmesinde aşılması gerekli önemli sorunlardan 
birisi tanıtım olayıdır. 

14. Piyasaların gelişimi açısından istikrar ve güven en önemli unsurdur. Bu 
anlamda en az düzenlemeler kadar gözetim, denetim, otokontrol mekanizmaları ile iş 
ahlakı kurallarının oluşturulması gereklidir. 

15. Herhangi bir sistemin sağlıklı oluşmasında hukuk kuralları ve bunlardan 
doğan anlaşmazlıklarda da adalet mekanizması çok önemlidir. Adalet 
mekanizmasının başarılı işlemesi açısından da sermaye piyasalarına yönelik ihtisas 
mahkemelerinin oluşturulması ve Hukuk Fakültelerinde sermaye piyasası hukuku 
derslerinin verilmesi sağlanmalıdır. 
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