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Öztangut: “Sermaye Piyasası Kurumlarıyla Diyalog
Halindeyiz”
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Nisan 2009 sayısında Başkan Nevzat
Öztangut, Aracı Kuruluşlar Birliğinin sermaye piyasasında aracı kuruluşlar, düzenleyici
otoriteler ve diğer ilgili kurumlarla sürekli diyalog halinde kalarak, sektör sorunlarının
çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Krizle birlikte sermaye piyasası
faaliyetlerinin daraldığına dikkat çeken Öztangut, aracı kurumların kârlarının düştüğünü dile
getirdi. Bu noktada Nevzat Öztangut, Gündem’deki yazısında aracı kurumların maliyetlerini
azaltmak için Birliğin çalışmalarını özetledi.
VOB’da yapılan işlemlerin üzerinden alınan borsa paylarının azaltılmasına ilişkin girişimlerinin
sonuç verdiğini dile getiren Öztangut, bu oranların yüzbinde 5’ten yüzbinde 4’e gerilediğini
belirtti. Benzer şekilde, İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki borsa payı oranı ve tescil
ücretlerinin azaltılması yönündeki önerilerini ise İMKB’ye ilettiklerini ifade etti.
Bununla birlikte, Yatırımcıları Koruma Fonu mevcudunun, yatırımcıların korunması için yeterli
olduğunu söyleyen Öztangut, ilerleyen yıllar için aracı kuruluşlardan ödenti alınmaması
yönünde girişimde bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca Öztangut, yetki belgesi harçlarının
düşürülmesi için önerilerini Maliye’ye ilettiklerini belirtti.

Hindistan Sermaye Piyasası
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’de uluslararası sermaye piyasaları
incelenmeye devam ediyor. Bu ayki Gündem’de son yıllarda istikrarlı büyümesi ile dikkatleri
çeken Hindistan’ın sermaye piyasası ele alınıyor.
Son Üç Yılda Ortalama %9 Büyüme
Son 3 yılda ortalama %9 ekonomik büyüme sergileyen Hindistan, Uluslararası Para Fonunun
tahminlerine göre 2008 yılında 1,2 trilyon $’ın üzerindeki milli geliriyle dünyanın 12. büyük
ekonomisi konumunda.
Borsalar Özel Şirket Statüsünde
Hindistan sermaye piyasasında 2008 sonu itibariyle 19 borsa faaliyette. Ancak, işlemlerin
hemen hemen hepsi iki ulusal borsada, Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (NSE) ile
Bombay Menkul Kıymetler Borsasında (BSE) yapılıyor. Raporda 2005 yılında çıkarılan kanun
ile bütün borsaların şirketleştiği belirtiliyor. Her iki borsada da merkezi düzenleyici SEBI’nin
temsilcisi var.
Şirketleşme sürecine giren borsalara yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor. Nitekim, 2007 yılında
New York Borsası (NYSE) ile 3 uluslararası şirket NSE’nin toplam %20 hissesini satın alırken,
Deutsche Börse ve Singapur Borsası BSE’de %5’er paya sahip.
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Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası-NSE
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 1.428 şirketin 2008 sonunda
piyasa değeri 600 milyar $ olup, işlem hacmi 660 milyar $. NSE, hisse senedi, sabit getirili
menkul kıymet ve türev işlem hacmiyle, ülkedeki borsalar arasında ilk sırada yer alıyor.
Bombay Menkul Kıymetler Borsası-BSE
BSE, 5.000’e yakın kote şirket sayısıyla Dünya Borsalar Federasyonuna üye borsalar
içerisinde ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte, NSE’deki hemen hemen bütün şirketler aynı
zamanda BSE’ye de kote. NSE’ye göre kotasyon koşullarının daha elverişli olduğu BSE’de
şirketlerin sadece üçte biri işlem görürken, yıllık işlem hacmi 310 milyar $.
Türev İşlemler
Hindistan’da türev ürünler ilk defa 2000 yılında işlem görmeye başlıyor. Her iki borsada da
hisse senedi ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyonlar işlem görüyor. Ancak,
işlemlerin neredeyse tamamı NSE’de yapılıyor. En çok işlem ise hisse senetlerine dayalı vadeli
kontratlarda görülüyor.

Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi
Gündem’in ikinci araştırma raporunda, yurtdışında sermaye piyasası çalışanlarına verilen
mesleki gelişim eğitimleri ele alınıyor.
Eğitimler Ülke Bazında Farklılaşıyor
Sermaye piyasası çalışanlarına yönelik düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinin içeriği,
ülkedeki piyasaların işleyiş mekanizmaları ve işlem gören ürünlerin çeşitliliğine göre
oluşturuluyor. Dolayısıyla, eğitim faaliyetlerinde ülke bazında farklılaşan uygulamalar ve
konular olduğu görülüyor.
Eğitimler Meslek Örgütleri Tarafından Yürütülüyor
Eğitim faaliyetleri, ABD, Avustralya ve Güney Kore’de meslek örgütlerinin bünyesinde iken,
Kanada’da meslek örgütünün iştiraki olan özel bir şirket, Hong Kong’da ise aracı kuruluşlar
tarafından kurulmuş özel bir şirket tarafından yürütülüyor.
Eğitim Programları Çok Yönlü
Çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri, konferanslar, şirket içi eğitimler, sertifika programları
veya üniversitelerle birlikte yürütülen programlar aracılığıyla yapılıyor.
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