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9 Eylül 2008 

 

Öztangut: “Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi 
Gerekli” 

 
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Ağustos 2008 sayısında yer alan 
yazısında Başkan Nevzat Öztangut, sermaye piyasasının yatırımcı, ihraççı ve aracılar olmak 
üzere üç temel üzerinde durduğunu vurguladı. 
 
Öztangut, yatırımcı ve ihraççıları bir araya getiren aracılık faaliyetlerinin daha verimli işlemesi 
için Birliğin çeşitli çalışmalar yürüttüğüne değindi. Ayrıca, ihraççıların sermaye piyasasında fon 
sağlamalarını kolaylaştırmak için Ağustos ayı içerisinde TOBB, İMKB, SPK ve TSPAKB 
koordinasyonuyla yürütülecek olan projeye ilişkin protokolün imzalandığını belirtti. Birliğin 
proje kapsamında eğitim ve lojistik desteği sağlayacağını ekledi. 
 
TSPAKB Başkanı Öztangut, sermaye piyasasında ana hedefin sermayeyi tabana yaymak 
olduğunu belirterek, yurtiçi tasarrufların daha önemli bir kısmının sermaye piyasasına 
yönlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu amaç doğrultusunda yatırımcı eğitiminin önemine 
dikkat çeken Öztangut, gelişmiş ülkelerde dahi yatırımcı eğitimi faaliyetlerinin yoğun bir 
şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Öztangut sözlerini “Yatırımcı eğitimi konusunda atılacak her 
adımın, bizleri sermaye piyasasının geliştirilmesi hedefine daha hızlı yaklaştıracağına 
inanıyoruz” diyerek bitirdi.  
 

Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar 
 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ağustos sayısında iki araştırma raporu yer alıyor; Yatırımcı 
Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar ve Yunanistan Sermaye Piyasası. İlk raporda 
piyasanın gelişimi için çok önemli olan ve ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren yatırımcı eğitimi 
faaliyetlerinin yurtdışı uygulamaları ele alınıyor.  
 
Bilinçli Yatırımcı Piyasayı Derinleştiriyor 
Piyasaların etkin işlemesi için yatırımcıların finansal araçlar ve sermaye piyasası hakkında bilgi 
sahibi olması gerektiği herkesin üzerinde uzlaştığı kanı. Eğitimle bilinçlenen yatırımcılar hem 
kendi maddi durumları için uygun kararlar alıyor, hem de piyasayla iletişimlerini artırarak 
piyasanın gelişimine katkıda bulunuyor. 
 
Farklı Gruplara Farklı Yöntemlerle Eğitim 
Yatırımcı eğitiminde farklı hedef kitlelere, basılı yayınlar, toplantılar, seminerler, radyo ve 
televizyonun yanı sıra internet siteleri üzerinden borsa oyunları, finansal hesap makinesi gibi 
özel araçlarla yaklaşılıyor.  
 
Uluslararası Kurumlar Standart Oluşturuyor 
Gerek çalışma grupları bünyesinde çıkarılan raporlar, gerekse kapsamlı bir eğitim için 
belirlenen prensiplerle, uluslararası kurumlar yatırımcı eğitimi faaliyetlerini daha etkili bir 
şekilde geliştirmek için çalışıyor. IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Kurumu), 
ICSA (Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi) ve Avrupa Komisyonu bu konuda çeşitli 
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ilkeler belirlemiş durumda. Ayrıca farklı ülkelerdeki yatırımcı eğitim faaliyetleri ve ilgili 
gelişmelerin bir arada bulunduğu IFIE (Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu) de bu konuda 
global bir merkez konumunda.  
 
Düzenleyici Otoriteler Başı Çekiyor 
Eğitim programları her ülkede farklı şekillerde uygulanırken, bazı ülkelerde bu konuda ulusal 
stratejiler belirlenip hükümetin desteğiyle çeşitli kampanyalar yürütülmekte. Bu faaliyetlerde 
düzenleyici otoriteler başı çekerken, borsa ve sektör birlikleri ile çeşitli dernekler de destek 
oluyor. 
 

Yunanistan Sermaye Piyasası 
 
İkinci raporda, Temmuz ayında İMKB ve Takasbank ile ortak çalışma girişiminde bulunan 
Yunanistan’ın sermaye piyasası inceleniyor.  
 
Sermaye Piyasasında Tek Çatı: HELEX Grubu 
Borsasının geçmişi 19. yüzyıl sonlarına dayanan komşumuz Yunanistan’ın sermaye piyasası, 
Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu’nun (HCMC) denetiminde. Piyasa faaliyetleri ise tek 
bir holdingin, HELEX Grubunun çatısı altında toplanıyor.  
 
2000’den itibaren kendi iştiraki olan Atina Borsasında (ATHEX) halka açılarak işlem görmeye 
başlayan Grup, 2003’te tamamen özelleşti.  
 
Halka Açık Şirket Sayısı Türkiye Kadar 
Hisse senedi, sabit getirili menkul kıymet (SGMK) ve türev piyasaların olduğu borsanın 2007 
sonu piyasa değeri 196 milyar €, halka açık şirket sayısı ise 303.  
 
Hisse Senedinde Yeni KOBİ Piyasası  
2008’te tezgahüstü KOBİ Piyasası ile borsa yatırım fonları piyasası faaliyete geçmiş, ancak 
işlem hacimleri düşük olmuştur.  
 
Sınırlı Türev Çeşidi 
Türev piyasada hisse senetlerine ve endekse dayalı vadeli işlemler ile endeks opsiyonları en 
çok işlem gören ürünler. Sabit getirili menkul kıymet işlemlerinde borsa değil tezgâhüstü 
piyasa tercih ediliyor.  
 
Sermaye Piyasası Gelişimi İçin Merkez 
Yunanistan’ın kuzeyinde sermaye piyasası faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere 
faaliyet gösteren Selanik Borsa Merkezi (TSEC), AB’nin fonladığı Mısır Sermaye Piyasasının 
geliştirilmesi projesinde konsorsiyum başkanlığını yürütüyor. 
 


