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Öztangut: “Sermaye Piyasası, Projelerin Hayata
Geçirilmesiyle Daha Sağlıklı ve Etkin İşleyecek”
TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, Birliğin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in 2010 yılının ilk
sayısında yayınlanan yazısında, geçmiş yılın bir değerlendirmesini yaptı. Küresel krizin 2009 yılına
damgasını vurduğunu söyleyen Öztangut, uygulanan genişlemeci politikalarla yılın ikinci yarısından
itibaren küresel ekonomide iyileşmeler yaşandığını kaydetti. Öztangut, gerek ulusal, gerekse
uluslararası platformlarda bu tür krizlerin yinelenmesini önlemek için reform çalışmalarının
başlatıldığını, bir anlamda finansal mimarinin baştan biçimlendiğini ifade etti.
2009 yılında sektörün gelişmesine yönelik yurtiçinde yapılan çalışmalara da değinen Öztangut,
İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Halka Arz Seferberliği gibi projelerde Birliğin aktif olarak yer aldığını
vurguladı. Öztangut, bu projelerde kendilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.
Aracı Kuruluşlar Birliği olarak, üyelerinin beklentileri ve önerileri doğrultusunda, pek çok konuyu ilgili
mercilere taşıdıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Öztangut, yayınladıkları raporlarla
uluslararası piyasalardaki güncel gelişmeleri aktardıklarını belirtti. Eğitim faaliyetlerini çeşitlendiklerini
söyleyen Öztangut, 2009’da 5.000’i aşkın kişiye eğitim verdiklerini ekledi.

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların
Yürüttüğü Çalışmalar
Sermaye Piyasasında Gündem’in ilk raporunda, finansal krizle birlikte uluslararası kurumların
yürüttüğü çalışmalar özetleniyor. Nisan 2009’da yapılan G20 Zirvesinde uluslararası koordinasyonun
güçlendirilmesi ve finansal mimarinin yeniden şekillendirilmesi adına önemli kararlar alınmıştı. Bu
kararların hayata geçirilmesi için çeşitli görevler üstlenen uluslararası kurumların yürüttüğü
çalışmaların 2010 yılında tamamlanması planlanıyor.
Finansal İstikrar Kurulu Yönetici Ücretlerini Belirleyecek
Finansal İstikrar Kurulu, ulusal otoriteler arasında işbirliğinin sağlanması, finans kuruluşlarının
ücretlendirme yapılarının değerlendirilmesi, sistemik risklerin belirlenmesi ve uluslararası faaliyetleri
olan kuruluşların denetlenmesi konularında çalışmalar yürütüyor.
Uluslararası Para Fonu Krizleri Erken Tespit Edecek
Uluslararası Para Fonu, görev tanımının güncellenmesiyle beraber ülkelerde uygulanan politikaların
birbiriyle tutarlılığı ve uluslararası finans piyasalarında oluşabilecek sistemik risklerin önceden tespit
edilmesi üzerine çalışmalar yapıyor.
Uluslararası Ödemeler Bankası Sermaye Koşullarını Zorlaştıracak
Uluslararası Ödemeler Bankası, finans kuruluşlarının sermaye yeterliliği yükümlülüklerini sıkılaştırılmayı
planlıyor. Aynı zamanda, finansal krizle birlikte tekrar gözden geçirilmesi gündeme gelen risk yönetimi
ve likidite koşulları üzerine çalışmalar yapıyor.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Muhasebe Kurallarını Değiştirecek
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, bilanço dışı varlıkların muhasebeleştirmesine ilişkin
esasların güçlendirilmesi, kamuyu aydınlatma standartlarının gözden geçirilmesi ve gerçeğe uygun
değer ölçümüne ilişkin yeni standartların oluşturulması üzerine çalışmalar yürütüyor.
Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına El
Atacak
Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü, kredi derecelendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin
düzenlenmesi, serbest fonların denetlenmesi, tezgâhüstü ürünlere merkezi karşı taraf oluşturulması
ve yapılandırılmış ürünlere ilişkin kuralların gözden geçirilmesi konularında çalışmalar yapıyor.

Malezya Sermaye Piyasası
Gündem’in ikinci raporunda, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve İslami finans sistemindeki
önemi ile dikkat çeken Malezya’nın sermaye piyasası inceleniyor.
Malezya Menkul Kıymetler Borsası
Ülkedeki hisse senedi, tahvil ve türev borsaları ile buradaki işlemlere ilişkin takas ve saklama hizmeti
sunan sermaye piyasasının temel kurumları, Malezya Borsası Grubu altında yer alıyor. Borsa, 2005’ten
itibaren kendi pazarında işlem görüyor.
Ürün çeşidi bakımından pek zengin olmayan borsada hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve
vadeli işlem sözleşmeleri bulunuyor. İşlem gören şirket sayısı 2009/11 itibariyle 959 olup, toplam
piyasa değeri 288 milyar $. Aynı dönemdeki işlem hacmi de 80 milyar $.
Türev piyasasında ise hisse senedi endeksine, faiz oranlarına ve ham petrole dayalı vadeli işlem
sözleşmeleri bulunuyor. 2008 yılında toplam vadeli işlem hacmi 170 milyar $ olarak gerçekleşti.
Teknoloji şirketlerinin kote olduğu MESDAQ pazarı 2009 yılında KOBİ’lerin de işlem göreceği Alternatif
Pazara dönüştü. 2009/11 itibariyle bu pazara kote olan 117 şirketin piyasa değeri 2 milyar $ civarında.
Labuan Uluslararası Finans Borsası
Serbest bölge ilan edilen Labuan’da uluslararası finansal faaliyetleri geliştirmek için 2000 yılında
Labuan Uluslararası Finans Borsası kuruldu. Ancak, önemli bir boyuta ulaşmayan Borsada, 2009/11
itibariyle çoğunu tahvillerin oluşturduğu 28 ürün bulunmakta.
İslami Finansın Öncü Ülkelerinden
İslami finans sisteminin gelişiminde öncü ülkelerden olan Malezya bu piyasada büyük paya sahip. İlk
İslami devlet tahvili ihraç eden ülke olan Malezya’da, 2008 sonu itibariyle işlem gören hisse
senetlerinin %87’si İslami prensiplere uygun durumda.
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