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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Gösterge Bahar 2016 

Sayısı Yayınlandı 
 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin üç aylık yayını Gösterge’nin Bahar 2016 sayısı 

yayınlandı. Raporda, yerel yönetimlerin borçlanma araçları, elektronik para ve blok 
zinciri teknolojisi, finansal gizlilik, ve portföy yönetiminde otomatik danışmanlık 
konuları ele alınıyor. 

 
Yerel yönetim borçlanma araçları mahalli idarelerin finansmanına alternatif 

sunuyor 
Artan şehirleşme oranları ile birlikte mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep hızla 
artarken giderek bağımsızlaşan yerel yönetimler, yatırımlarını finanse edebilmek için 

merkezi bütçeden aktarımlarının yanında sermaye piyasasına da başvuruyor.   
 

Yerel yönetim borçlanma araçlarının çeşitli ülkelerdeki uygulamalarının incelendiği 
raporda doğrudan yerel yönetimlerin çıkardığı tahvillerin yanı sıra, Kuzey Avrupa 
modeli olarak anılan yerel yönetimlerin bir araya gelerek ortaklaşa gerçekleştirdikleri 

tahvil ihraçları detaylı olarak anlatılıyor. 
 

Blok zinciri teknolojisi finans firmalarının ilgisini çekiyor 
Teknolojik gelişmelerle birlikte paranın dijitalleşmesi ile ortaya çıkan bitcoin en 
popüler ve yaygın elektronik para birimi konumunda. Uygulama alanları giderek 

yaygınlaşan bitcoin çeşitli eleştirilere de maruz kalıyor. Ancak bitcoin elektronik para 
birimini mümkün kılan “blok zinciri” teknolojisinin devrimsel niteliği ilgili tarafların 

hemfikir olduğu nokta olarak dikkat çekiyor.  
 
Gösterge’nin Bahar 2016 sayısında bitcoin’in ortaya çıkışı, arkasındaki teknoloji ve 

sermaye piyasasındaki uygulamalar ele alınıyor. Rapora göre 2012-2015 yılları 
arasında blok zinciri teknolojisi sermaye piyasalarının işleyişine nasıl entegre edileceği 

üzerine çalışan girişimlere neredeyse 1 milyar dolar girişim sermayesi aktarılırken bu 
yatırımların yarısı 2015 yılında yapılmış.  

 
Finansal gizlilikle mücadele gittikçe yaygınlaşıyor 
Küreselleşmeyle beraber ülkeler arası nakit aktarımları önündeki engeller hızlıca 

kalkıyor. Bu sayede, vergi kaçakçılığı ile yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin 



gizlenmesi gittikçe kolaylaşıyor. Kaynakların vergilendirilmemesi için kaçırılması ve 
saklanması finansal gizlilik olarak anılıyor. 

 
Gösterge’nin bu sayısında, finansal gizliliğin dünyada düşünüldüğünden daha yaygın 
olarak uygulandığına ve İsviçre, Hong Kong gibi refah ülkelerinin de finansal gizlilik 

uygulamalarında ön planda yer aldığına işaret ediliyor. 
 

Dünyada finansal gizlilikle ilgili yükselen hassasiyet ile gizlilikle mücadele politikalarına 
da raporda değiniliyor. 
 

Otomatik yatırım danışmanlığı portföy yönetiminde yeni bir dönem başlatıyor 
Göstergenin Bahar 2016 sayısında son birkaç yılda dünyada portföy büyüklüğü hızlı 

artan ve geleneksel yatırım danışmanları ve portföy yöneticileri için bir tehdit unsuru 
haline gelip gelmediği tartışma konusu olan otomatik yatırım danışmanları (robo 
advisor) da ele alınıyor.  

 
İlgili raporda otomatik danışmanlık şirketlerinin başta ABD olmak üzere dünyadaki 

örnekleri ile bu şirketlerin farklı yatırımcılara uygun varlık dağılımı oluşturma 
yöntemleri inceleniyor. 
 

TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve 

yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  


