
       İstanbul,18 Ağustos 2000

SAYIN ÜYELERİMİZ,

Bilindiği üzere; Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıklan, Özel Emeklilik Fonları... gibi 
kurumsal yatırımcılar, bireysel küçük tasarrufları sermaye piyasasına kanalize ederek 
bu piyasanın sağlıklı ve istikrarlı şekilde büyüme ve gelişebilmelerine önemli katkıda 
bulunurlar.

Bu nedenledir ki, sözkonusu kurumlar hemen her ülkede devlet desteğine sahiptirler. 
Aynca; Luxemburg’da ALFI, Ingiltere’de IFMA örneklerinde olduğu gibi, mesleki örgütler 
de bu kurumların gelişebiimesi için çaba gösterirler.

Yine çok iyi bilindiği üzere, ülkemiz sermaye piyasalarında yeterli derinlik ve istikrarın 
sağlanamaması büyük ölçüde kurumsal yatırımcı eksikliğinden ileri gelmektedir.
Gerçekten de, son yıllarda hızlı artışa rağmen yatırım fonu ve ortaklıklarının eriştiği 
büyüklük son derece yetersiz seviyededir.

TÜRKİYE’DE KURUMSAL YATIRIMCI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ
(Milyon $ )

1997 1998 % 1999 % 2000/5
A Tipi 
Yatırım 
Fonları

337 229 -32 527 130 1.389

B Tipi 
Yatırım 
Fonları

586 876 49 1.740 99 2.355

Yatırım 
Ortaklıkları

76 64 -15 157 143 158

Gayrimenkul 
YO

35 384 1,006 783 104 759

Toplam 1.034 1.553 50 3.207 106 4.661

Oysa; gerek nüfus, gerekse GSMH olarak Türkiye ile karşılaştırılamayacak boyuttaki 
ülkelerde bile kurumsal yatırıma büyüklükleri ülkemizin çok üzerindedir.

BAZI ÜLKELERDE KURUMSAL YATIRIMCI PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİ

GSMH
(Milyar $)

Fon Büyüklüğü
(Milyar $)

Avusturya 217.9 54.3
Portekiz 116.7 17.0



Yunanistan 125.7 27.4

Bu konuda, sektör çalışanları ve yöneticileri olarak bizlerin de üzerine düşen görevler 
bulunduğu inancı, bir dernek çatısı altında örgütlenmemizi sağlayan en önemli faktör 
olmuştur.

Bu düşünceyle oluşturulan “Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği”;

Kurumsal yatırımcıların hukuksal ve vergisel yönlerden kurucu ve yatırımcıya güven 
veren bir alt yapıya kavuşturulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunmayı,

Kurumsal yatırımcı ürünleri ve sağladığı avantajlar hakkında kamuoyunun ve 
yatınmcıların aydınlatılmasını,

Gelişmiş piyasaların izlenerek bu alandaki yeniliklerin ülkemize kazandırılmasını,
 Sektör çalışanları ile ilgili mesleki ve etik kurallar oluşturarak bu kurumların  
saygınlık ve güvenilirliğinin pekiştirilmesini hedeflemekte, misyonunu bu şekilde  
yerine getireceğine inanmaktadir.

26 Temmuz 1999 tarihinde kurucu üyelerce DemekTüzüğünün imzalanmasının 
ardından yukarıda sıralanan hedeflerimize uygun bir faaliyet yürütülmüştür.
Bu faaliyetleri kısaca;
• Fonlann vergilendirilmesine ilişkin konularda Dernek görüşünün ilgili merciler 

nezdinde savunulması,

• Türkiye’de kurumsal yatırımcı sorunlarının ve çözüm önerilerinin derlenerek 
SPK ve İMKB yetkililerine sunulması, takibi,

• Yatırım Fonlarının geniş halk kitlelerine tanıtımını sağlamak üzere hazırlanan 
broşürlerin tüm yurt sathında dağıtılması,

• Konferans ve panellerde konunun öneminin vurgulanması,

• Yatırım fon ve ortaklıklarına ilişkin yeni düzenlemelerde üye görüşlerinin 
derlenmesi ve ortak görüşün Kurul’a iletilmesi

şeklinde özetlemek mümkündür.



Değerli Üyelerimiz,

Kuruluş formalitelerini 3 Mart 2000 tarihinde tamamlayarak resmiyet kazanmış olan 
Derneğimize çok önemli görevler düşmektedir. Üye sayımızdaki hızlı artışı bu görevlerin 
yerine getirilebileceğine olan inancımızı pekiştiren somut bir işaret olarak 
algılamaktayız.
Nitekim, 10 kişi ile kurulan Derneğimizin bugünkü aktif üye sayısı 63’e ulaşmış 
bulunmaktadır. Sözkonusu üyeler, ülkemizdeki toplam yatırım fonu ve yatırım 
ortaklıkları portföyünün oransal olarak % 90’ını temsil etmektedir.
Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, derneğimizin bu ilk genel kurulunun başarılı 
geçmesini dileriz.

Saygılarımızla,

KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
   YÖNETİM    KURULU


