
Bir gun Ulm diinya
borsalan birlesecek
YilIar sonra belli baI bütün borsalann birlesec4ni anlatan Garanti YatInni t in tepe
yOneticisi Nevzat Oztangut sektOrde yabano calisan sayisinin da artacaginr sOyledi

H

em diinyada hem Tiirkiye'de finans
alamnda yapilanlar sasirtici
noktalara ulasti. Garanti Yatinm

icra Kurulu Uyesi ye Tiirkiye Sermaye
Piyasasi Araci Kuruluslan Birligi Baskani
Nevzat Oztangut, bugiin bile carsi market
alisverisi sirasinda kredi karti yerine cep
telefonunu
gOstererek
ahsveris
mmanin
miimkiin hale
geldigine dikkat
cekiyor. Teknoloji
o kadar hizh
degisiyor ki her an
vay be, bunu da mr
yaptilar
dedirtecek
yenilikleri her an
gOrilyorsunuz.
Artik insanlar
crkan yeni tablet
bilgisayarlar ile
yanlarmda mobil
iletisim
merkezlerini
alarak sokaga
ciluyorlar) sOzleri
de yine Oztangut'a
ait. Boyle bir
dilnyada 8nde
giden sektOriin de
paraya dayah
sektOrler.olacagini
savunan Oztangut sunian siiylilyor:

`Bugiin bile para smir tammiyor.
Neredeysehir tu abasmca pararuz
diin	 '
bir h
gideik
kaydi fonna

gelecekte daha cok
kayden yapdacak.
Sermaye piyasalan
da daha entegre
olacak. Borsalann
isbirlikleri artacak.
Bir cok iilkenin
borsasi birlesecek ve
birgiin muhtemelen
tek borsa haline
gelecek.
Yatirimcilara daha
cok yatinm iiriinil

sunulacak ye daha bilgili olarak yatirim
iiriinlerini alacaklar.'

,3banci calisanlar artacak
Oztangut, "Peki istanbul'un

umiizdeki 20 - 30 yil icinde bir finans
merkezi haline dOnfismesini bekliyor

musunuz. Eger dOniisiirse hayatimizda
neler degisecek?" sorusunu ise sOyle
yanithyon

"Istanbul'un finans merkezi haline
dOniismesi icin biltiin cabalar sarfediliyor.
Ve gOrdilgilm kadanyla sarfedilmeye
devam da edecek. Istanbul bir finans
merkezi olmasa bile bu amaca &Intik
olarak yapilan yatirimlar her balumdan
finansal piyasalarimizr farkli bir boyuta
tasiyacak. Egitim, hukuk, i1etiim,sehir
altyapisi gibi alanlarda da etkili olacak
gelismeler de sermaye piyasalanni olumlu
etkileyecektir.

Istanbul bir finans merkezi olursa her
seyden Once bu kesimde calisan profili cok
degrisecek. Yabanci calisanlar artacak,
gayrimenkul fiyatlan daha da artacak,
Istanbul i odaldi olarak daha cok
yabancimn ugrak yeni olacaktir."nil ecek. Harcathalar

Gelecekte finansal aracili6in
Oneminin daha da artaca6ini savunan
Oztangut, Garanti Yattrim'in da buna
paralel olarak cok bUyilyeceini ve mali
sektOrdeki ajirlt6in( daha da
artiracaini sOyledi.

Gelecek icin en ck4ru yabrim
aracinin hisse senedi olaca§tni Savunan
Oztangut, "10 yil sOpra?'.Sirketlerimiz
bugUnk0 deerinden'Cbk daha ilerde
olacak. Bugun hisse sahibi olan ilerde
buna sahip olmaktan cok memnun
olacak" dedi.

Kurumlann lideri olarak
calisanlanni, yatinmalara objektif bilgiyi
bikmadan usanmadan anlatacak
sekilde siirekli motive ettiklerini anlatan
Oztangut: "Yatirimci yatinmlanna daha
cok verim almak icin geliyor. Kazanan
mCisteri mutlu musteridir. Mutlu
mCisteri surekli masteridir gerce6ini
hergOn kendirne veCalisaniarima birkac
kez hatirlatiyorum" dedi.

Nevzat
Oztangut

Alakart mOnlide mutfa6a
yatinma girecek
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araclar gibi iiriinleri sunar hale
gelecek.

ilkay Ankan'in tespiti de
gOsteriyor ki, gelecekte
yatinmerlar kendi yatin m
sepetlerini kendileri
olusturacaldar. Ve
bugiin yavas yavas
ortaya cikan
karbondioksit ernisyon
sOzlesmelerine benzer
seldlde dogalgaz
ve petrol

sOzlesmeleri
gibi elektrik
ve yeni
enerji tiirleri
ile gen
dOniisiime ve
atik yOnetimine ilisldn
sOzlesmeler alimp
satilir hale gelecek.

Aracilik online olacak
Gelecekte araci kurumlar

hizmetlerini zamandan ve
mekandan bagimsiz seviyeye
yiikseltmeyi planhyorlar.
Iletiim alt yapisindaki
gelismeler, diinyanin herhangi
bir yerine yiiksek hizda emir
iletimine olanak vereceginden
aracilik tamamen online hale
gelecek. Yatirimcilar cep
telefonlanna entegre
terminaller iizerinden dilnyanin
herhangi bir yerindeki finansal
araca yatuirn yapabilecek. Bu
ortamda broker/dealer gibi
alanlan ortadan kalkacak ve
yatinm danismanligi one
cikacak.

"Program trading" olarak
adlandinlan, istatistiki
parametrelere dayanan

YENi UFUKLAR

v atinmci finansal
I yatinmlanni araci

kurumlar vasitasryla yapiyor.
Buglin illkemizde finansal
yatinm denilince hisse ve bono
gibi araclar akla geliyor. Tiirkiye
2001 ye 2008 yillarinda yasanan
yerel ye global krizde araci
kurum sektiininde hicbir araci
kurumunun zora sokmamasiyla
Ovilndii. Bu diinemde
yatinmcisma magdur etmeyen
araci kurumlar aksine
gelistirdikleri yeni ürünlerle gOz
doldurdu.

Son be yildu hayatuniza
giren futures kontratlan olarak
bilinen vadeli islem sOzlesmeleri
ile anapara garantili yatirim
fonlan gibi enstrilmanlar
bunlardan birkacrydi. Peki ya
crelecekte neler olacak?

Yatinmcilara arastirma
birimlerinde calistirdiklan
uzmanlan vasitasiyla iicretsiz
finansal danismanlik hizmeti de
veren araci kurumlann 20
giindeminde kisilere Ozel
finansal yatinm araclannin

konulan var.
Bu noktada Tiirkiye Sermaye

Piyasasi Aram. Kuruluslan
Birligi Genel Sekreteri ilkay
Ankan'in bir sohbet esnasinda
sOyledigi sOz aldima geliyor:

`Qecmiste adeta tabldot
yefnek secer gibi yatirim yapan
yatinmcilara giiniimilzde
alakart meniiden secim yapma
imkani tammyor. Onilmilzdeki
10 yil icerisinde de aracilar,
adeta yemek gibi,
yatinmcilanna tarifini
kendilerinin belirledigi
tamamen kendi ihtiyaclanna
yOnelik yaprlandinlmis finansal

alim/satim yazilimlarindald
gelismelerle, yatinmcilar teknik
analizi ve giinlilk iIem1eri daha
az takip eder hale gelecekler ve
daha cok temel analize
yOnelecekler. Bu da mali
tablolann ve kamuya

aciklanan bilgjlerin iinemini
artirarak, sirketlerin daha
yakmdan takip
edilmesine neden

olacak.
Halen finansal

araclar
diinya
iizerindeld
herhangi bir ya
da birkac
borsa
ilzerinden

gerceklestirilebilirken,
emir iletimi yazilimlannin
en iyi fiyat alternatifine

emri yOnlendirebilmesi
sayesinde borsalar birer
teknoloji sirketi haline gelip
sadece alim/satim platformuna
dOniisecek.Alternatif islem
platformlan ve alim-satim
bilgilerinin gizliligine Mem
veren "dark pool"lar geleneksel
borsa Orgiltlenmelerinin en
bilyilk rakibi olacaldar.

Yatinmcilann kiiresel olarak
islem yapabilmeleri sonucunda
diizenleme ortami da birbirine
yaldasmaya baslayacak ve
diizenlemeler zaman icinde
aymlasacak. Giinilmilziin global
diizenleyicileri nitelik
degistirerek kural koyucu haline
gelirken, yerel dilzenleyiciler bu
kurallan adapte eden ve
olarak gOzetim fonksiyonuna
agirhk veren bir yapida
olacaldar.
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