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Öztangut: “Birlik Genel Kurulunu 5 Mayıs’ta Yapıyoruz” 
 
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Mayıs 2009 sayısında Başkan Nevzat 
Öztangut, görevindeki ikinci yılını doldururken Aracı Kuruluşları Birliğinin son dönemdeki 
faaliyetlerini değerlendirdi.  
 
Hükümetin bir politika olarak benimsediği İstanbul Finans Merkezi Projesiyle ilgili çalışmalarda 
aktif olarak yer aldıklarını belirten Nevzat Öztangut, özellikle kriz ortamında ihtiyaç duyulan 
dayanışma ve işbirliği için düzenleyici otorite ve diğer sermaye piyasası kurumları ile etkin bir 
diyalog kurduklarını vurguladı. 
 
Birliğin sektörde bilgi merkezi olma yolundaki çalışmalarda aşama kaydettiğine değinen 
Başkan Öztangut; Birlik bünyesinde hazırlanan araştırma raporlarıyla sektörü bilgilendirmeye 
devam ettiklerini belirtti.  
 
Birliğin sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinde sektörün ihtiyaç duyduğu konulara önem 
verdiklerini belirten Nevzat Öztangut, Birliğin 30.000’i aşkın kişinin sicil bilgilerini tuttuğunu 
dile getirdi.  
 
Başkan Nevzat Öztangut, kuruluşundan bu yana katılımcı bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren 
Birliğin, 5 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurulu’na tüm üyeleri davet etti.  
 
 

İsrail Sermaye Piyasası 
 
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in bu ayki araştırma konularından 
ilkini, özellikle girişim sermayesi sektöründeki gelişmelerin dikkat çektiği İsrail’in sermaye 
piyasası oluşturuyor. 
 
Ar-Ge, Girişim Sermayesiyle Büyüyor 
Doğu Bloku ülkelerinin dağılmasıyla gerçekleşen beyin göçü, kısıtlı doğal kaynaklar ve askeri 
alanda yaşanan gelişmeler İsrail’de teknoloji gelişiminin önünü açtı. Dünya genelinde Ar-Ge 
harcamalarının milli gelire oranı en yüksek ülkelerden olan İsrail, Ar-Ge’nin finansmanında 
girişim sermayesi sektörünü destekliyor. 2008 yılında girişim sermayesi şirketlerinin toplam 
yatırım tutarı 2 milyar $’ı geçerken, yatırımların dörtte biri iletişim sektörü şirketlerine yapıldı. 
 
Tek Borsa, Çok Çeşit 
2008 sonunda 134 milyar $ piyasa değerine sahip olan Tel Aviv Borsasında; hisse senetleri, 
sabit getirili menkul kıymetler, varantlar, türev ürünler ve çevrilebilir tahviller işlem görüyor. 
Diğer taraftan, ihraç edildiği dayanak varlığın fiyatı ile birebir, ters yönlü ya da kaldıraçlı 
olarak hareket eden çeşitli endeks ürünleri de işlem gören ürünler arasında bulunuyor.  
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Ar-Ge Şirketlerine Kotasyon Ayrıcalığı 
Çifte kotasyon imkanının bulunduğu borsada, menkul kıymet kotasyon koşulları şirket 
yapılarına göre değişiklik gösteriyor. Büyük şirketlerin kotasyonu için yüksek piyasa değeri 
yeterli olurken, ülkenin teknoloji geliştirme politikası gereği Ar-Ge şirketlerinin kotasyonunu 
desteklemek için daha düşük koşullar yeterli oluyor.  
 
 
 
 

Yurtdışında Yatırımcı Şikayet Süreçleri 
 
Gündem’in ikinci araştırma raporunda, yurtdışında aracı kuruluşların yatırımcı şikayetlerini 
değerlendirme süreçleri ele alınıyor. 
 
Sermaye Piyasasının Etkinliği Piyasalara Duyulan Güvene Bağlı 
Sermaye piyasalarının istikrarlı bir şekilde büyümesi, yatırımcıların piyasalara güven 
duymasıyla mümkün olabiliyor. Güven mekanizmasının oluşması ise kamuya açıklanan 
bilgilerle doğru orantılı. Bu çerçevede, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü 
(IOSCO) aracı kuruluşların yatırımcılara açıklaması gereken bilgilerle ilgili bir rapor hazırlamış 
durumda. Rapor, yatırımcılara yapılması gereken açıklamalarla ilgili uluslararası ilkeleri 
belirlemeyi amaçlıyor.  
 
Yatırımcı Şikayet Süreçleri, Müşteri Memnuniyeti İçin Önemli Bir Adım 
Yatırımcı güveninin oluşturulmasında diğer bir aşama ise aracı kuruluşların etkin yatırımcı 
şikayet süreçlerine sahip olması. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (ICSA) de bu 
konuyla ilgili bir çalışma yapmış durumda. Rapor, çeşitli ülkelerde aracı kuruluşların yatırımcı 
şikayetlerini ele alma yöntemleriyle ilgili bir çalışmanın yanı sıra, uluslararası alanda belirlenen 
en iyi yöntemleri de inceliyor.  
 
 


