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30 Nisan 2010 

 

Öztangut: “ 11 Mayıs’ta Küresel Kriz Sonrası Finans Sektörü 
Düzenlemelerini Tartışacağız” 

 
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, Birliğin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in 
Mayıs 2010 sayısında yayınlanan yazısında, küresel krizle birlikte finansal istikrarın, yalnızca ulusal 
bazda alınacak önlemlerle sağlanamayacağının görüldüğünü belirtti. Öztangut, küresel ölçekte alınan 
kararların tüm ülkelerde uygulanmasının gündeme geleceği bir döneme girildiğini dile getirdi. Bu 
noktada, uluslararası kurumlardaki etkinliklerini artırdıklarını ifade eden Nevzat Öztangut, Uluslararası 
Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (ICSA) 2010 yılı genel kurulunun 9-13 Mayıs tarihleri arasında 
İstanbul’da yapılacağını söyledi.  
 
Başkan Öztangut, bu kapsamda ülkemiz sermaye piyasası kurumları ile uluslararası sermaye piyasası 
örgütlerini temsil eden önemli konuşmacıların katılacağı “Kriz Sonrası Küresel Finans Sektörü 
Düzenlemeleri” konulu konferansın 11 Mayısta düzenleneceğini açıkladı. Başkan Nevzat Öztangut, 
küresel kriz sonrası finansal mimarinin yeniden şekillendirilmesi konusunda görüşlerin paylaşılacağı 
konferansa bütün üyelerin davetli olduğunu belirtti. 
 
Nevzat Öztangut, sermaye piyasalarımızın gelişimine, eş zamanlı olarak yürüttükleri birçok projeyle 
destek verdiklerini söyledi. Çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlanan Yatırımcı Eğilimleri Anketini 
“uzun soluklu bir projenin ilk adımı” olarak nitelendiren Başkan Öztangut, bu anket sonuçlanınca 
sermaye piyasalarının tanıtılması için yürütecekleri faaliyetlerin şekillendirileceğini belirtti.  
 
Başkan Nevzat Öztangut, şirketlerin sermaye piyasasından faydalanmalarını teşvik etmek için diğer 
sermaye piyasası kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi. Başkan, bu doğrultuda 6-
7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Halka Arz Zirvesinde, şirketler ve sermaye piyasasındaki 
profesyonellerin bir araya gelip, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulacağını vurguladı. 

 
Endeks Şirketleri 

 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısındaki raporda uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren 
Dow Jones (DJ), Financial Times Stock Exchange (FTSE), Standard and Poor’s (S&P) ve Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) endeks şirketleri ele alınıyor.  
 
Endeksler Sermaye Piyasasının Göstergesi 
Sermaye piyasalarında gösterge niteliğinde kullanılan endeksler, hisse senedi ve tahvil gibi yatırım 
araçlarını içeren örnek bir portföyün zaman içindeki değişimlerini yansıtıyor. Endeksler, yatırımcılara 
kendi portföyü ile toplam piyasayı mukayese etme imkanı sunuyor. Endekslerden yararlanarak vadeli 
işlem sözleşmeleri, opsiyon ve borsa yatırım fonu gibi çeşitli alternatif araçlar üretiliyor. 
 
Hesaplama Yöntemleri Farklılaşıyor 
Endeks kapsamındaki şirketler temelde 3 farklı yöntemle; eşit, hisse fiyatına veya halka açık piyasa 
değerine göre ağırlıklandırılıyor. En sık kullanılan yöntem halka açık piyasa değerine göre 
ağırlıklandırma.  
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Her Yatırım Stratejisine Göre Endeks Oluşturuluyor 
Endeks şirketleri, tüm piyasaları ele alan global endekslerin yanı sıra, belirli bir bölgeyi ya da tek bir 
ülkeyi temsil eden endeksler oluşturuyor. Enerji, sağlık, petrol ve gaz gibi çeşitli sektörlere yönelik 
endekslerin yanı sıra piyasa değeri büyüklüklerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli şirketler şeklinde 
de alt endeks grupları hesaplanıyor.  
 
Ayrıca, fiyat ve piyasa değerinin yanı sıra, fiyat/kazanç oranı, temettü getirisi, getiri oranı, hisse 
başına kazanç büyüme oranı gibi göstergeler kullanılarak stil endeksleri oluşturuluyor. Bu endeksler 
özellikle belirli bir stratejiyi izleyen kurumsal yatırımcılar için gösterge olabiliyor. 
 
Özel Amaçlara Göre Endeksler Çeşitleniyor 
Şirketlerin İslami prensiplere uygunluğu, ya da şirketlerin sorumlu işletme performansının ölçülmesi 
gibi çeşitli amaçlara yönelik geliştirilen özel endeksler mevcut. Endeks şirketlerinin özel amaçlarla 
oluşturduğu endeksler için, genellikle ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren bağımsız şirket veya 
kurumlarla çalıştığı gözleniyor. 
 
Bununla beraber, döviz, faiz ve birleşme gibi farklı arbitraj stratejilerine yönelik oluşturulan endeksler 
özellikle kurumsal yatırımcılara piyasayı daha iyi yorumlama fırsatı veriyor. Bu endeksler sıklıkla, 
hedge fon işleyişinde veya türev borsalarında kullanılabilecek stratejiler için referans niteliği taşıyor. 
 
Bilgi İçin: Gökben Altaş:  Tel: 212-280 85 67  Dahili:147  e-posta: galtas@tspakb.org.tr 
 
 
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 
 
TSPAKB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 103 aracı kurum ve 41 bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir 
meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 


