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TSPAKB 12.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

(12 Aralık 2011, İstanbul) 

 

Attila Köksal, CFA 
Başkan 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği  
 
 
Sayın Başkanlar, SPK, İMKB, VOB, Takasbank, MKK ve TKYD'yı temsil eden değerli 
misafirlerimiz, Genel Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım,  
 
Birliğimizin 12’nci Olağanüstü Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.  
 
Kasım ayı içinde yapmış olduğumuz üye toplantısında ve hemen ardından gelen İMKB 
Genel Kurulu'nda birçoğumuz bir araya gelip sektörle ilgili değerlendirmeler yapmıştık.   
  
Bugün ben sizlere Birlik yönetim kurulu olarak önümüzde kalan bir buçuk yıl 
içinde ve özellikle 2012 yılı içinde neler yapmayı planladığımızı anlatacağım. Birlik Genel 
Sekreteri İlkay Arıkan da 2011 yılı yapılan faaliyetleri özetleyecektir.  
 
Birlik yönetim kurulu olarak önümüzdeki dönemde tüm önceliklerimizi iki konuya 
odaklamayı hedefliyoruz:  
  

 Bir numaralı önceliğimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başlatılmış olan ve 
kanımızca hem sektörümüzün hem de Türk Sermaye Piyasasının gelişimi açısından 
hayati bir önem taşıyan Yatırımcı Seferberliği’nin başarılı olmasıdır.  

 
 İkinci olarak da İMKB'nin en kısa zamanda, doğru bir yapıda şirketleşmesi yönündeki 

çalışmalara katkıda bulunacak ve yeni oluşacak şirketten tüm aracı kurumlarımızın 
haklarını temsilen Birliğimizin makul oranda bilabedel bir pay alması için çaba sarf 
edeceğiz.  

 
Tabii ki çalışmalarımız sadece bu konularla sınırlı kalmayacaktır.  Yönetim Kurulu ve 
Birlik çalışanlarımız sektörün tüm güncel sorunları ile ilgileneceklerdir. Göreve geldiğimizde 
kurmuş olduğumuz Eğitim, Lisanslama ve Uyum ile Yeni Ürün, Teknoloji ve Mevzuat Çalışma 
grupları kendi konularındaki çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak özellikle YK üyeleri olarak 
vaktimizin çok önemli bir bölümünü yukarıda bahsetmiş olduğum iki konuya ayıracağız.   
 
Daha önce de çeşitli ortamlarda dile getirdiğimiz gibi, Birlik Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarım ve ben, yerli bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanının gelişememiş 
olmasını sermaye piyasasının büyümesinin önündeki en önemli engel olarak 
görüyoruz. Bu nedenle "Yatırımcı Seferberliği"ni bir numaralı gündem maddemiz olarak 
belirlemiş bulunuyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu’na bu çok önemli konuda vizyon ortaya 
koyduğu ve öncülük ettiği için teşekkürü bir borç biliyoruz.  
  
Sermaye Piyasamızın ikinci 25 yılını şekillendireceğini düşündüğümüz Yatırımcı 
Seferberliği ile hedeflenenler şunlardır:  
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 Uzun yıllar süren enflasyon ortamının hala etkisi altında olan ve sadece kısa vadeli 
mevduat, altın ve döviz türü yatırım araçlarına yatırım yapan "enflasyon 
jenerasyonu"nun yatırım alışkanlıklarını yeniden şekillendirmek;  

 Nüfusumuzun büyük bir parçası olan genç kitleye tasarruf alışkanlığı kazandırmak, 
onlara sermaye piyasası enstrümanlarını tanıtmak ve uzun vadeli yatırımın faydaları 
konusunda eğitim vermek;  

 Yatırımcıların özellikle hisse senedi piyasasına yatırım fonları, borsa endeks fonları, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi kurumsal yatırım araçları vasıtası ile yatırım 
yapmalarını özendirmek, kurumsal yatırımcı tabanını büyütmek ve İMKB'deki 
yerli/yabancı yatırımcı oranını dengelemektir.  

 
Yatırımcı Seferberliği girişiminin başarılı olması için bu konuda görev alacak 
sermaye piyasası kurumlarının çok detaylı bir "Yatırımcı Seferberliği Master Planı" 
hazırlamaları, bu girişimin temel amaçları, hedef kitleleri, ana sloganları, bütçesi, medya 
kanallarının kullanımı, kamu önündeki sözcüleri, v.b. konularda ana stratejileri belirlemeleri 
gerekmektedir. İyi planlanmaz ve güçlü bir bütçe ile desteklenmez ise, bu girişimin beklenilen 
hedeflere ulaşması mümkün değildir.  
 
Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamalı, yatırımcıları hisse senetlerine 
doğrudan yatırım yapmaya veya hisse senedi alım-satımı yapmaya 
özendirmemeli, onlara Türk Sermaye Piyasası'nın uzun vadeli büyümesinden pay 
almalarını sağlayan bir ortam yaratmalıyız. İMKB’nin başlatmış ve başarı ile yürütmekte 
olduğu Halka Arz Seferberliği ile Yatırımcı Seferberliği’nin birbirine karıştırılmaması gerektiğini 
ve Halka Arz Seferberliği ile  yeni yatırımcı kazanılmaya çalışılmamasının doğru bir yaklaşım 
olacağını düşünüyorum.    
 
Yatırımcı Seferberliği kapsamında kardeş kuruluşumuz TKYD'ye de çok önemli bir 
görev düşmektedir. Kurumsal yatırım yöneticilerinin de geçmişteki hatalardan dersler 
çıkarıp, yatırımcılara risk/getiri ve fayda/maliyet unsurlarının iyi dengelendiği, kolay anlaşılır 
ve kolay ulaşılabilir ürünler sunmalarını bekliyoruz. Bireysel Emeklilik Yatırımcı Seferberliği’nin 
en önemli unsurlarından birisi olacaktır. Ancak, Bireysel Emeklilik Sisteminin halihazırdaki 
maliyet ve varlık / risk dağılımı yapısı uzun vadeli yatırımcılar lehine bir ortam 
yaratmamaktadır.  Vergi avantajı dışında maalesef BE sisteminin önemli bir katma değeri 
yoktur. 
 
Şubat  ayı içinde tüm sektör katılımcılarının davet edileceği ve yukarıda bahsettiğim 
master planın hazırlanmasına yönelik bir arama konferansı hazırlığı yapmakta olduğumuzu da 
sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
Bildiğiniz gibi Yatırımcı Seferberliği'nin bütçesine katkıda bulunmak için İMKB'nin 
Birlik'imize 18 Aralık 2003 tarihli Genel Kurul kararı ile taahhüt etmiş olduğu 3.6 
milyon TL tutarındaki katkının ödenmesini geçtiğimiz genel kurulda talep ettik. 
Bunun takipçisi olacağız. Bu katkının sağlanmasıyla, artık bütün sermaye piyasası 
kurumlarının ortak projesi haline gelmiş olan Yatırımcı Seferberliği’ni daha güçlü bir şekilde 
yürütme imkânına kavuşacağız.  Tabii sadece bu kaynak böyle büyük bir proje için yeterli 
değildir. Aralık ayı içinde sektörümüzdeki büyük kurumlarla bir araya gelerek Yatırımcı 
Seferberliği’ne kaynak yaratma konusunda çalışmalara başlayacağız.  
 
Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan'ın başlatmış olduğu İMKB'nin 
şirketleşmesi projesini desteklemekteyiz. İMKB'nin en kısa zamanda şirketleşmesi ve 
ardından özelleşmesi, borsamızın global bir rekabet içinde olduğu uluslararası borsaların 
kurumsal yönetim ortamında çalışmasını sağlayacak ve onu güçlendirecektir.  
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Şirketleşme sürecinde, kanunla kurulmuş olan ve ana misyonu Türk Sermaye 
Piyasası'nın gelişimine katkıda bulunmak olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği'nin, tüm aracı kuruluşlar adına yeni şirket yapısında pay sahibi olmasının 
hem sektörün geleceği açısından, hem de İMKB'nin ilk kurulduğu günden beri bünyesinde 
faaliyet göstermiş ve gelişimine katkıda bulunmuş olan aracı kuruluşlarımızın İMKB üzerindeki 
haklarının gözetilmesi açısından doğru olacağına inanıyoruz.   
 
Hükümetimizin gündemindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin 
gerçekleşmesi sadece ve sadece güçlü bir Sermaye Piyasası ile mümkündür.   
 
Son yıllarda başta SPK ve İMKB olmak üzere, tüm sermaye piyasası kurumları 
büyük bir uyum içinde çalışmakta ve Türk Sermaye Piyasası'nı geliştirmek için gayret 
göstermektedirler.  
 
Biz aracı kuruluşlar da Birliğimiz vasıtası ile bu çalışmalarda yer almakta ve Türk 
Sermaye Piyasası'nın değişimine katkıda bulunmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş 
bulunmaktayız.   
 
Yakın bir tarihte görüşlere açılmasını ve üzerindeki fikirlerimizi paylaşmayı 
umduğumuz yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun sermaye piyasamızın 
gelişmesinin önünü açacak bir yapıda olmasını ümit ediyoruz.  
 
Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum.  
 


