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10 Mayıs 2011 

 

Öztangut sermaye piyasasının son dört yılını değerlendirdi  
 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı 
Nevzat Öztangut, 23 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul’un ardından dört yıldır sürdürdüğü görevini 
devredeceğini belirterek, Aracı Kuruluşlar Birliğinin faaliyetlerini değerlendirdi.  
 
Kriz döneminde sektörün gelişimine katkı sağlayacak pek çok çalışmaya ve sermaye piyasası 
kurumlarıyla eşgüdümlü birçok projeye imza attıklarını dile getiren Nevzat Öztangut,  

- Öncüleri arasında yer aldıkları İstanbul Finans Merkezi Projesi,  
- Şirketlerle bir araya geldikleri Halka Arz Seferberliği Zirveleri ve toplantıları, 
- Sermaye piyasası kurumlarıyla kurdukları etkin ve sürekli diyalog sonucunda aracı 

kuruluşların işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni araçlar ile faaliyet türleri 
yaratılması, 

- Vergi sorunlarının çözümü,  
konularında etkin sonuçlar aldıklarını ifade etti.  
 
Ülkemizin uluslararası platformlardaki etkinliğinin artırılması için önemli adımlar atıldığına da 
değinen Nevzat Öztangut, son dönemde Birliğin,   

- Asya Menkul Kıymetler Forumu’na,  
- Avrasya Borsalar Federasyonu’na, 
- Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’na  
- Asya Yatırımcı Eğitimi Forumu’na üye olduğunu 
- 2010 yılında Seul’da Türkiye Sermaye Piyasası Günleri düzenlediklerini,  
- Üyesi oldukları Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (ICSA) 

genel kuruluna 2010 yılında ev sahipliği yaptıklarını, 
- ICSA’nın Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığı’na seçildiklerini, 

belirtti. 
 
Nevzat Öztangut sermaye piyasalarının farkındalık düzeyinin artırılması konusunda,  

- Türkiye çapında farkındalık ve algı araştırması yaptıklarını,  
- Son aylarda ise üniversiteli gençler arasında yatırım bilincinin pekişmesi için 

üniversiteleri ziyaret ettiklerini, 
- Genç Başarı Vakfı ile İstanbul’da 400 lisede yatırım bilinci ve girişimcilik programları 

düzenlediklerini, söyledi.  
 
Birliğin kurumsal yapısının geliştirilmesi ve sektörün bilgi merkezi haline gelmesi için 2007 
yılından itibaren projeler yürüttüklerini belirten Nevzat Öztangut, 

- Bilgi işlem altyapısı ve güvenliğinin artırıldığını, ayrıca Birliğin tüm iş akış süreçlerinin 
dijital ortama taşındığını,  

- 2010 yılında lisanslama sınavlarının SPK ile işbirliği içinde düzenlendiğini ve sınav 
yapılan il sayısını iki katına çıkardıklarını,  

belirtti.  
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Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası 
 
Gündem’deki ilk raporda; Türkiye sermaye piyasasının uluslararası alandaki yeri son on yıl 
dikkate alınarak inceleniyor. Seçilmiş 20 kadar ülkenin sermaye piyasasının incelendiği raporda, 
sermaye piyasalarında 2008 krizine kadar olumlu gelişmeler gözlendiği, krizle beraber düşüşe 
geçen göstergelerin 2009 yılından başlayarak toparlandığı belirtiliyor.  
 
Gelişmekte Olan Piyasalar Daha Hızlı Toparlandı 
2010 sonunda en yüksek piyasa değerine gelişmiş ülke piyasaları sahip olmakla beraber, İMKB 
gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında kriz sonrası toparlanma daha hızlı gerçekleşiyor. Son on 
yılda MICEX’in piyasa değeri 20, İMKB’ninki ise 6 kat arttı. 
 
2001-2010 arasında Nasdaq’ta işlem gören şirket sayısı üçte bir oranında azalırken, Kore’de üç 
kat arttı. İMKB’de kote şirket sayısı 2000’lerin başında düşerken, özellikle 2010 yılında halka 
arzlar canlandı.  
 
İşlem Hacimleri Krizle Geriledi 
Genel olarak borsaların işlem hacimleri 2007 yılına kadar sürekli yükseliş gösteriyor. 2008 
yılında ABD ve Almanya piyasaları haricinde işlem hacimlerinde başlayan düşüş, 2009 yılında bu 
borsalara da yansımış durumda. 2010 yılına gelindiğinde, İMKB’nin de aralarında bulunduğu 
birkaç gelişmekte olan borsa dışındaki borsalarda işlem hacimlerinin 2007 yılının altında 
seyrettiği gözleniyor.  
 
Hisse senedi devir hızında İMKB’nin dönem boyunca karşılaştırılan ülkeler arasında üst sıralarda 
yer aldığı görülüyor. Hisse senedi endeksleri 2007 yılında en yüksek seviyelerine ulaşırken, 2008 
kriziyle birlikte birçok endeks hızla geriledi. 2009’da başlayan toparlanmaya rağmen, gelişmekte 
olan bazı piyasalar dışında endekslerin çoğu 2007 seviyelerine ulaşamadı.  
 
Özel Sektör, Tahvil Stokunun Yarısına Sahip 
Uluslararası Ödemeler Bankasına üye ülkelerde 2010 Eylül ayı itibariyle tahvil stokunun %43’ü 
özel sektöre aitken, ABD en büyük özel sektör tahvil stokuna sahip. Türkiye’de özel sektör 
borçlanma piyasası 2005 yılında canlanmaya başlarken, 3 milyar $ civarındaki özel sektör tahvil 
stoku karşılaştırılan ülkeler arasında en düşükler arasında. 
 
Türev Ürünlerde İşlem Adetleri Krizden Fazla Etkilenmedi 
Türev ürünlerde 2010 yılında Kore Borsası 4 milyar adet işlem hacmi ile ilk sırada yer alırken, 
onu CME Grubu ve Eurex izliyor. Bu gelişmiş ülke piyasalarını, BRIC ülkelerinin borsaları takip 
ediyor. Dünya genelinde işlem adetlerinin yıllar itibariyle arttığı, krizden olumsuz etkilenmediği 
görülüyor.  
 
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146  e-posta: ocikot@tspakb.org.tr 
 

Türkiye’de Yatırım Fonları 
 
Gündem’in ikinci raporunda, Türkiye’deki yatırım fonu pazarının gelişimi 10 yıllık bir perspektifle 
ele alınıyor. Türkiye’de B tipi yatırım fonları ağırlığını korurken, emeklilik yatırım fonlarının payı 
artıyor. Uluslararası karşılaştırmalarda ise Türkiye pazarının küçük kaldığı gözleniyor. 
 
A Tipi Fonlar 2010’da Hızlı Büyüdü  
A tipi yatırım fonlarının portföy büyüklüğünde 2005 yılına kadar süren artış, ilerleyen yıllarda 
yavaşlamaya başlamıştı. 2008 krizinden olumsuz etkilenerek yarı yarıya gerileyen portföy 
değeri, hızlı bir şekilde toparlanan piyasa koşullarına bağlı olarak 2010 yılında %39 artarak 1.5 
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milyar TL’ye yükseldi. 2005 yılından bu yana sayıları azalan A tipi yatırım fonlarının sayısı 2010 
sonu itibariyle 119. 
 
B Tipi Fonlarda Çeşitlenme Devam Ediyor  
B tipi fonlardaki çeşitlenme devam ediyor. 2007 yılından bu yana serbest, garantili ve koruma 
amaçlı fonlar gibi yeni fon çeşitleri piyasada yer almaya başladı. Fon türlerindeki artışa paralel 
olarak, 2001 yılında B tipi fon sayısı 115 iken, 2010’da 307’ye yükseldi. Portföy büyüklüğü ise 
son 10 yılda 5 milyar TL’den 31 milyar TL’ye çıktı. 
 
Emeklilik Yatırım Fonları Büyümeye Devam Ediyor  
Emeklilik yatırım fonlarında kuruluşu izleyen yıllardaki yükseliş yavaşlamış olmakla birlikte 
devam ediyor. 2003 yılında 67 olan bireysel emeklilik yatırım fonu sayısı 2010 yılında 140’a, 
portföy büyüklüğü ise 39 milyon TL’den, 12 milyar TL’ye yükseldi. 
 
Bilgi İçin: Efsun Değertekin: Tel: 212-280 85 67 Dahili:124  e-posta: edegertekin@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 40 
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını 
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 


