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Öztangut: “Bir ayda 17 üniversitede gençlere yatırım
yapmayı ve finans sektöründe iş olanaklarını anlattık.”
Sermaye Piyasasında Gündem’in Nisan sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı
Nevzat Öztangut, sermaye piyasasının gelişmesi için yatırımcı tabanının güçlendirilmesi
gerektiğini dile getirdi. Başkan Öztangut bu kapsamda SPK ve İMKB ile birlikte, üniversiteli
öğrencilere sermaye piyasalarını anlatmaya başladıklarını, bir ayda 17 üniversiteyi ziyaret
ettiklerini söyledi. Bu ziyaretleri, yatırım bilincinin pekişmesi ve sermaye piyasasının ihtiyacı olan
nitelikli personel tabanının oluşması için önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.
Öztangut ayrıca, Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın liselerde girişimciliğin geliştirilmesi projesine
destek sağladıklarını belirtti. 200 lisenin yer alacağı bu projede lise öğrencileri şirket kuracak,
şirketi işletecek ve belli bir süre sonra tasfiye edecekler. TSPAKB’nin bu katkısı, projeleri bugüne
kadar yabancı kuruluşlar tarafından desteklenen Genç Başarı Eğitim Vakfına Türkiye’den ilk
destek. Başkan Öztangut, geleceğin yatırımcılarının ve girişimcilerinin böyle projelerle
yetiştirileceğine inandıklarını vurguladı.

Macaristan Sermaye Piyasası
Gündem’deki ilk raporda, Macaristan’ın sermaye piyasası inceleniyor.
AB Üyesi Macaristan, Krizde Yardım Aldı
Komünist rejimin ardından 20 yıl önce kapitalist sisteme geçen Macaristan, 2004 yılında Avrupa
Birliği’ne tam üye oldu. 2008 krizinden ciddi şekilde etkilenen ülke, uluslararası kurumlardan 25
milyar $ kredi sağladı.
Budapeşte Borsasının Sahibi Viyana Borsası
Sermaye piyasasında düzenleme yetkisi Macaristan Finansal Denetim Otoritesinde. Otorite,
sermaye piyasasının yanında para piyasası ve sigorta sektörünü de düzenleyip denetliyor.
1990’da bağımsız ve özel bir yapıda kurulan Budapeşte Borsası (BSE), önce birlik, ardından
şirket yapısına geçti. 2004 yılında, aralarında Viyana Borsası’nın da bulunduğu Avusturyalı bir
konsorsiyum, BSE’nin çoğunluk hisselerini satın aldı.
Budapeşte Borsasında TL’ye Dayalı Kontratlar da İşlem Görüyor
En büyük piyasa olan hisse senedi piyasasında 2010 sonu itibariyle 54 şirket işlem görürken,
piyasa değeri 21 milyar € civarında. Türev piyasasında, 2010 yılında toplam 14 milyar € olan
hacim, ağırlıklı olarak döviz kontratlarında gerçekleşmiş. Döviz kontratları, aralarında TL’nin de
bulunduğu 21 para biriminin çapraz kurlarına dayalı olarak işlem görüyor. Krizden en fazla
etkilenen piyasa tahvil piyasası olurken, işlem hacmi 2010 yılında %20 düşüşle 834 milyon €’ya
inmiş durumda. Ağırlıklı olarak hububat ürünlerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri emtia
piyasasında işlem görüyor. Ancak bu piyasada da hacim sınırlı.
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Hisse Senedi İşlem Hacminde Yabancıların Payı %40
Hisse senedi işlemlerinin üçte birini yerli bireyler, %40’ını yabancılar yapıyor. Türev piyasada ise
işlemlerin yarısına yakınını yapan yerli bireyler, emtia piyasasında beşte bir paya sahip.
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146 e-posta: ocikot@tspakb.org.tr

Offshore Finans Merkezleri
Gündem’in ikinci raporunda, çeşitli vergi ve düzenleme avantajları ile son yıllarda global
sermaye akımlarından önemli pay alan offshore finans merkezleri ele alınıyor.
Offshore Merkezler Düzenleme ve Maliyetler Açısından Elverişli Ortam Sunuyor
Offshore finans merkezlerinin ortak noktalarından biri ekonomilerinin küçük, finansal hizmetlerin
milli gelire katkısının yüksek olması. 2009 sonunda önemli offshore merkezlerinden Cayman
Adalarında yurtdışı yerleşiklere ait 1,5 trilyon $, Bermuda’da 356 milyar $, Jersey’de 225 milyar
$ finansal yatırım bulunuyor. Bu merkezlerin gayri safi yurtiçi hasılaları ise sırasıyla 2,3 milyar $,
5.7 milyar $ ve 3,7 milyar $.
Hesap gizliliğine önem verilen bu merkezlerde müşteri bilgileri, yurtdışı kamu otoriteleri dahil
üçüncü taraflara verilmiyor. Yabancı bankaların burada banka kurma veya şube açma
prosedürleri de daha kısa. Çeşitli vergi istisnalarından yararlanan bankalar ayrıca, zorunlu
karşılık, sermaye yeterliliği ve kambiyo sınırlamaları gibi düzenlemelere de tabi olmuyor.
Bankacılık, Portföy Yönetimi ve Sigortacılık Faaliyetleri Yürütülüyor
Yabancılara ait mevduatların, yine yabancılara kredi olarak verilmesi, bu merkezlerde en sık
rastlanan hizmetler arasında. Öte yandan, son yıllarda yatırım fonları, yapılandırılmış ürünler,
özel amaçlı kuruluşlar, sigorta şirketleri de bu merkezlerde faaliyet göstermeye başlıyor.
Önceleri Karayiplerdeki adalarda oluşmaya başlayan bu merkezler, Ortadoğu, Avrupa ve
Amerika gibi birçok coğrafyada yaygınlaşmaya başlıyor.
Cayman Yatırım Fonlarında, Bermuda Sigortacılıkta İlk Sırada
Cayman Adaları, 1,7 trilyon $’lık bankacılık sektörü toplam varlıklarıyla offshore bankacılıkta öne
çıkıyor. Bu bölgede, serbest yatırım fonlarının portföyü de 2008 itibariyle 1,7 trilyon $
seviyesinde. Sigortacılık hizmetlerinde önde gelen Bermuda’da 1.350 civarında yabancı sigorta
şirketi mevcutken, bu şirketlerin toplam varlıkları 500 milyar $’a yakın.
Uluslararası Kurumlar Bu Merkezleri Denetim Altına Almaya Çalışıyor
Finansal düzenlemelerdeki zayıflıkları, vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerine uygun
ortam hazırlama potansiyellerinden dolayı uluslararası örgütler, bu merkezlerdeki denetimlerini
artırıyor. IMF, 2000 yılında başlattığı programla bu merkezleri düzenli olarak değerlendiriyor.
Gene 2000 yılından itibaren, karapara aklama uygulamalarına ilişkin çalışan Mali Eylem Görev
Gücü (FATF), kendisiyle işbirliği yapmayan ülkeleri açıklıyor. Ayrıca OECD, 2000 yılında vergi
cennetleri listesini açıklamış, bazı merkezleri kara listeye almıştı. Ancak OECD’nin Şubat 2011’de
yayınladığı raporda kara listede herhangi bir ülke kalmamıştır.
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Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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