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8 Şubat 2010 

 

Öztangut: “Yatırımcı Eğilimlerini Araştıracağız” 
 
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, Birliğin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in 
Şubat 2010 sayısında yayınlanan yazısında, yatırımcıların sermaye piyasasına katılımının 
güçlendirilmesi için, hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.  
 
Birliğin “Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcı Eğilimleri Araştırması” projesi ile, yapılacak bir 
kamuoyu araştırma çalışması yoluyla sermaye piyasasında talep tarafının bir nevi röntgenini çekerek, 
sermaye piyasasının tanınırlığını ve algılanmasını ölçmeyi hedeflediğini açıklayan Öztangut, bu 
çalışmanın sonuçlarının ilerleyen dönemlerdeki faaliyetlerine ışık tutacağını belirtti.  
 
Öztangut, Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde kurulan “Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi” 
üyelerinin yoğun ilgiyle karşıladığı projeye, diğer sermaye piyasası kurumlarının da katkıda 
bulanacağını vurguladı.  
 
“Anket kapsamındaki nihai hedefimiz, yurtiçindeki yatırımcılara sermaye piyasalarının daha iyi 
tanıtılmasını sağlamak için yatırımcı eğitimi programları oluşturmak” diyen Öztangut, sözlerini 
“Böylece, yabancıların ağırlıkta olduğu yatırımcı profilinin, yerli yatırımcıların da katılımıyla 
zenginleşmesine katkıda bulunmayı istiyoruz.” diye sürdürdü.  
 
Sermaye piyasası çalışanlarının lisanslanmasına yönelik sınavlarla ilgili gelişmelere de değinen 
Öztangut, sınavların yurtdışında genellikle meslek örgütleri tarafından yürütüldüğünü dile getirdi. Birlik 
Başkanı ülkemizde de, 2010 yılından itibaren sınavların TSPAKB ve SPK tarafından düzenlenecek ortak 
bir çalışma sonucu yapılacağını açıkladı.  
 
Birliğin, sınavın altyapısı, sınav tarihleri ve yerlerinin belirlenmesi konusunda yoğun olarak çalıştığını 
belirten Öztangut, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. 
 
 

EMTİA BORSALARI 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Şubat sayısındaki raporda, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika 
kıtalarından 14 emtia borsası ele alınıyor.  
 
Bir Yatırım Aracı Olarak Emtia 
Son dönemlerde artan enerji, petrol ve altın gibi emtia fiyatları, dikkatleri bu ürünlerin işlem gördüğü 
borsalara çekti.  
 
Avrupa’da Emtia Borsaları 
Özellikle metal ve plastik üzerine çalışan Londra Metal Borsası ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji 
ürünleri üzerine yoğunlaşan Powernext ve ENDEX’te işlemler vadeli ve spot piyasada yapılabiliyor. 
Liffe ile Eurex’te ise finansal ürünlerin yanında çeşitli tarımsal ve hayvansal ürünler, metaller, hava 
durumuna ilişkin kontratlar ve emisyon izinleri gibi kontratlar da işlem görüyor.  
 
 
 



TSPAKB Büyükdere Caddesi No. 173 1. Levent Plaza, 1. Levent 34394 İstanbul  
Tel: 212-280 85 67 Faks: 212-280 85 89 internet: www.tspakb.org.tr e-posta: info@tspakb.org.tr 

2

Dünyanın En Büyüğü ABD’li CME Grubu 
ABD’deki üç emtia borsasının birleşmesiyle oluşan CME Grubu, çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Intercontinental Exchange ise ABD, Avrupa ve Kanada olmak üzere üç farklı piyasasıyla işlemlerini 
yürütüyor.  
 
Asya ve Afrika’da Emtia Piyasaları 
Japonya’da ağırlıklı olarak değerli metaller işlem görürken, Rusya’da petrol ürünleri öne çıkıyor. 
Hindistan ve Çin’deki borsalarda ise metallerden tarımsal ürünlere kadar farklı nitelikte ürünler işlem 
görüyor. 
 
 


