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Köksal: “İMKB şirketleşirken aracı kuruluşların hakları
gözetilmeli.”
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı (TSPAKB) Attila Köksal, Sermaye
Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısındaki yazısında, yeni hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu
taslağını değerlendirdi. Taslağın, modern sermaye piyasasının ihtiyaçlarını dikkate aldığını ve
köklü değişiklikler getirdiğini belirten Köksal; birçok konunun ise SPK’nın düzenlemelerine
bırakıldığını söyledi. Aracı kuruluşların hangi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getirebileceği,
aracı kurumlar arasında ne şekilde bir sınıflandırma yapılacağı ve bu sınıflandırmada esas
alınacak ölçütlerin net olmadığını da vurgulayan Attila Köksal, TSPAKB’nin yapısında öngörülen
değişikliklere de değindi.
Diğer taraftan, bu yılın başında İMKB’nin şirketleşme sürecinin hızlanması için yönetim
yapısında önemli değişikliklere gidildiğini vurgulayan Köksal, İMKB’nin şirketleşme sürecinde
aracı kuruluşların hak ve taleplerinin de göz önüne alınmasını beklediklerinin altını çizdi.

Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu
Sermaye Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısındaki ilk raporda 10 Mart 2012 tarihinde Birlik
tarafından düzenlenen “Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı” değerlendirildi. Konferansta
SPK, İMKB, TCMB, TKYD gibi kurum ve derneklerin yanında; aracı kurum, banka ve portföy
yönetim şirketi temsilcileri yer aldı.
En Önemli Sorun Bilgi Eksikliği
Konferansta öncelikle grup çalışmaları ile Yatırımcı Seferberliği Projesini etkileyecek olumlu ve
olumsuz faktörler ele alındı. Son dönemde Türkiye ekonomisine artan güvene rağmen, sermaye
piyasasına olan güven eksikliğinin altı çizildi. Güven eksikliğinin de bilgi eksikliğinden
kaynaklandığı dile getirildi. Finansal okuryazarlığı artırmak için sosyal medya, yarışma ve kamu
spotlarının yanı sıra MEB müfredatına ilgili derslerin konulması ve tasarruf haftası düzenlenmesi
de gelen öneriler arasında.
Genç Nüfus Teknolojiyle Kazanılacak
Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken katılımcılar, yeni neslin yakın geleceğin
karar vericileri ve yatırım yöneticileri olacağını vurgulayarak; bu kesimin piyasaya olan ilgisinin
artırılması gerektiğini vurguladı. Gençlerin teknoloji ve sosyal medyayı etkin kullandığını
söyleyen katılımcılar, telefon ve tablet bilgisayarlar için elektronik uygulamalar geliştirilmesi ve
GSM şirketleriyle ortak bir projeyle oyunlara ağırlık verilmesini önerdi.
Yatırımcı Seferberliği Projesinde Kadınlar
Ailenin tasarruf ve gelecek kaygısı en yüksek bireyi olan kadınların sosyal ve ekonomik gücü
arttıkça, sermaye piyasalarına katılımın da artacağı ifade edildi. “Hedef 20.000 Kadın
Projesi”nin, örnek olması açısından önemli bir proje olduğunu söyleyen katılımcılar, kadınlara
banka hesabı kampanyası yapılması, kadın yatırım kulüplerinin oluşturulması, farkındalığın
artması için televizyon dizileri ve rol modellerin kullanılması gibi önerilerde bulundu.
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Altyapı Yatırımlarının Finansmanı
Gündem’in ikinci raporunda kamu altyapı yatırımlarında alternatif finansman kaynakları ele
alınıyor. Genellikle yüksek maliyetleri olan altyapı projelerinin finansmanında, birçok ülkede
sermaye piyasalarının rolü artıyor. Aynı zamanda bu yatırımlar, özellikle uluslararası banka ve
kurumsal yatırımcılar gibi büyük piyasa oyuncuları için alternatif bir yatırım aracı oluyor.
Altyapı Yatırımları Farklı Yöntemlerle Finanse Edilebiliyor
Kamu kurumları, “altyapı tahvilleri” ihraç etmenin yanında, yatırım fonu oluşturarak da sermaye
piyasasından kaynak sağlayabiliyor. Türkiye’de 1990’lı yıllarda “Kamu Ortaklığı Fonu” tarafından
ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri bu ürünlere örnek teşkil ediyor.
Altyapı projelerini üstlenen özel şirketler ise, yine tahvil ihracının yanında halka arz ile de
kaynak sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra yatırım ortaklıkları oluşturularak da altyapı projelerine
fon sağlanabiliyor. Diğer taraftan, büyük kurumsal yatırımcılar doğrudan bu projelere ortak
olabiliyor.
En Büyük 30 Kurumun Altyapı Yatırımları 180 Milyar $’ı Aştı
Altyapı projelerine en fazla kaynak sağlayan 30 kurum listesinde büyük portföy yönetim
şirketleri ve emeklilik yatırım fonları başı çekiyor. En çok yatırım yapan 30 kurumun son 5
yıldaki altyapı yatırımları 180 milyar $’ı aştı. Bu tutarın 160 milyar $’ı yatırım fonları ve emeklilik
fonlarına ait.

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler
Genel Kurulumuz 25 Mayıs’ta
Birliğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2012 Cuma günü, saat 14:30’da Birlik
Merkezinde yapılacak.
İşlem Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi
Sektör görüşünü değerlendirerek işlem saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin İMKB’ye
başvuruda bulunduk.

Bilgi İçin: Gökben Altaş: Tel: 212-280 85 67 e-posta: arastirma@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 101 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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