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Öztangut: “Üye İsimlerinin Gizlenmesi İşlem Hacmini
Daraltır”
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, İMKB’nin işlem yapan kurumların isimlerinin
seans süresince gösterilmemesi önerisinin işlem hacmini düşüreceğini söyledi.
Birliğin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Eylül 2010 sayısında yayınlanan yazısında
Öztangut, İMKB’nin önerisine dair sektörün çekincelerini dile getirdi. Birliğin, üyeleri arasında
yaptığı ankete katılanlar arasında, işlem hacminin %68’ini oluşturan kurumlar uygulamanın
sakıncalı olduğunu belirtmiş durumda. Birlik Başkanı, önerinin hayata geçmesiyle şeffaflığın
azalacağını ve bu bilgileri esas alarak işlem yapan bireysel yatırımcıların işlem hacminde
daralma olacağını belirtti. Öztangut, piyasanın etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak makul bir
kararın alınacağını ümit ettiklerini ekledi.
Başkan Öztangut ayrıca, Türkiye’deki aracı kurum sektörünün güçlü mali yapısına karşın, diğer
ülkelere kıyasla küçük kaldığını vurguladı. Öztangut, bu durumun, sıkı sermaye yeterliliği
oranları gibi yükümlülüklerin dışında, aracı kurumların faaliyet alanlarının dar olmasından
kaynaklandığını ifade etti. Öztangut, “Gelir, karlılık ve istihdam rakamları açısından ülkemiz,
uluslararası karşılaştırmalarda alt sıralarda yer alıyor” dedi. Başkan Öztangut, aracı kurumların
faaliyet alanlarını genişleten ve yeni ürünleri gündeme getiren çalışmaların devam etmesini
beklediklerini söyledi.

Aracı Kurum Sektörü Karşılaştırması
Sermaye Piyasasında Gündem’in Eylül sayısında, Kanada, Kore, Meksika ve Türkiye’deki aracılık
sektörünün faaliyetleri ve gelir yapıları incelenip, karşılaştırılıyor.
Aracı Kurum ve Çalışan Sayıları
Aracı kurum sayısı açısından ilk sırayı 200 aracı kurum ile Kanada alıyor. 89 aracı kurumun
faaliyet gösterdiği Türkiye ikinci sırada. Ancak bu kurumlarda çalışan sayısına bakıldığında,
Türkiye 4.715 kişi ile son sırada yer alıyor. Yalnızca 35 aracı kurumun bulunduğu Meksika’da ise
sektörde 5.632 kişi çalışıyor.
En Güçlü Mali Yapı Türkiye’deki Aracı Kurumlarda
Kurumların mali yapısı hakkında önemli bir gösterge olan özsermayenin aktiflere oranına
bakıldığında Türkiye %36 ile ilk sırada yer alıyor. Kore’de bu oran %20, Meksika’da %10. Bu
durum, Türkiye’deki aracı kurumlarda borçluluğun düşük olduğu anlamına geliyor.
Toplam Gelirde Kanada İlk Sırada
Aracı kurum sektörünün toplam gelirlerine bakıldığında, 2009 yılında 14 milyar $ gelir kaydeden
Kanada’yı, 9 milyar $ ile Kore takip ediyor. Meksika’da 1 milyar $ gelir elde edilirken,
Türkiye’deki aracı kurumların toplam gelirleri 576 milyon $ düzeyinde.
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Türkiye’deki Aracı Kurumların En Önemli Gelir Kalemi Komisyonlar
İncelenen dört ülke içinde komisyonların toplam gelirler içindeki payının en yüksek olduğu ülke
%65 ile Türkiye. Bu oran Kore’de %52’ye, Meksika’da %46’ya, Kanada’da %31’e iniyor. Oranın
yüksekliği, sektörün aracılık gelirlerine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.
Net Kârda Türkiye Son Sırada
Kanada ve Kore’de faaliyet gösteren aracı kurumlar 2009 yılında sırasıyla 3 ve 2 milyar $ kâr
elde ederken, Meksikalı kurumların kârı 374 milyon $’a, Türk aracı kurumlarınınki ise 205 milyon
$’a düşüyor.
Bilgi İçin: Efsun Değertekin
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Sorumlu Yatırımlar
Gündem’in ikinci araştırma konusunu, finansal getirinin yanında çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim (ÇSKY) konularına önem veren bir yatırım modeli olan sosyal yatırımlar oluşturuyor.
İlk Kiliseler Uyguluyor
Bu tür yatırımları ilk olarak 1900’lü yılların başında kiliseler uygulamıştır. Kiliseler; alkol, tütün
gibi ürünleri üreten şirketleri “günah hisseler” olarak değerlendirmiş, manevi baskıyla bu
şirketlere yatırım yapılmamasına yönlendirmiştir.
İyi Olanı Seç, Kötü Olanı Bırak
Çeşitli yatırım stratejileri uygulanıyor. En yaygın olarak kullanılan, ÇSKY konularına önem veren
şirketlerin portföye seçilmesi; önem vermeyen şirketlerin ise portföy dışında tutulması. Diğer
taraftan, ortak olunan şirketlerin yönetimlerini etkilemek de bir başka önemli strateji.
İMKB, Sorumlu Yatırım İlkelerini İmzaladı
Birleşmiş Milletler, 2006’da kurumsal yatırımcılara Sorumlu Yatırım İlkelerini hazırlatmıştır.
Gönüllülük esasına dayalı olan bu ilkeleri Türkiye’den İMKB de imzalamıştır.
Tütün, Alkol, Kumar ve Silah Sanayi Tercih Edilmiyor
Avrupa’da 2007 yılında 4 trilyon $ civarında olan sorumlu yatırımlar, bu coğrafyada yönetilen
toplam portföylerin %20’si kadar. Hollanda ve İngiltere’de sorumlu yatırımların tamamına
yakınını kurumsal yatırımcılar, İtalya’da bireyler yapıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesinde
sorumlu yatırımların tutarı 2009/06’da 92 milyar $ civarındayken, Asya’da 4 trilyon $ üzerinde.
ABD’de sorumlu yatırım tutarı 2007 yılında 3 trilyon $ ile ülkede yönetilen toplam portföylerin
%11’ine denk geliyor. ABD’de sorumlu yatırım yapan fonların üçte biri, başta tütün olmak
üzere, alkol, kumar ve silah konusunda faaliyet gösteren şirketleri portföylerine dahil etmiyor.
Sorumlu Yatırım ve Sürdürülebilirlik Endeksleri
Birçok endeks şirketi, finansal kurum ve borsa, bu konuya odaklı endeksler hesaplayıp
yayınlıyor. İMKB de Sürdürülebilirlik Endeksi’nin hazırlanması konusunda bir proje başlattı.
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146 e-posta: ocikot@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 41
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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