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Sayın Başkanlar, Sayın Basın Mensupları, değerli katılımcılar,  
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı olarak hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Bu benim Birlik başkanı sıfatıyla katıldığım ilk resmi toplantı, bu vesileyle 
burada bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek istiyorum. 
 
Bizler, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği olarak, banka ve aracı kurumları 
temsilen burada bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi sermaye piyasasında alım satım işlemlerinin 
yapılabilmesi için aracılara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu aracılık faaliyetini banka ve aracı 
kurumlar üstlenmektedir. Piyasada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar da kanun 
gereği Birliğimizin üyeleridir. TSPAKB yani Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, 
banka ve aracı kurumların üye olduğu, özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.   
 
2001 yılında kurulan Birliğimizin, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren 103’ü aracı kurum, 
40’ı banka ve 1’i vadeli işlemler aracılık şirketi olmak üzere, toplam 144 üyesi bulunmaktadır. 
Kısacası Birlik, tüm aracılık sektörünü temsil etmektedir. 
 
Günümüzde hemen her ülkede girişimciler finansman olanaklarına göre, tasarruf sahipleri ise 
risk ve getiri beklentileri çerçevesinde alternatif yatırım fırsatlarına ulaşmak için sermaye 
piyasalarını kullanmaktadır. Aracılık sektörü ise bu iki tarafın beklentilerinin etkin, güvenilir ve 
verimli bir şekilde karşılaşmasını sağlamaktadır. Bu özelliği nedeniyle bizler aracılık sektörü 
olarak şirketlerimizin ihtiyaç duydukları kaynağın temininde sermaye piyasasının sunduğu 
imkanlardan yararlanmalarına ve halka arza uygun bir kurumsal yapıya kavuşmalarına büyük 
önem vermekteyiz.  
 
Sermaye piyasasından fon temin etmek bir şirkete sadece finansman desteği sağlamıyor. Biz 
şirketlerin kurumsallaşma süreçleri ile sermaye piyasası arasında çok doğrudan bir bağ 
olduğuna da inanıyoruz. Zira sermaye piyasaları özü itibariyle kurumsallığın olmazsa olmaz 
olduğu bir piyasa türüdür. Sermaye piyasasından fon temin edecek bir şirketin veya bu 
piyasada finansal hizmet sağlayacak bir kuruluşun etkin bir şekilde kurumsallaşmış olması 
gerekiyor. 
 
Biliyorsunuz biz piyasanın aracılık kesiminde bulunan taraf olarak, tasarruf sahipleri ile kaynak 
arayan kesimi bir araya getiriyoruz. Bu temel işlevimizi yaparken de görüyoruz ki sanayimizin, 
ihracatçımızın, tüm ekonomimizin hisse senedinden kaynak temin etmesi tek boyutlu bir olgu 
değil. Amaç kaynak ihtiyacı olsa da kazınım sadece ihtiyacın giderilmesiyle sınırlı olmuyor. 
Halka açılan şirketlerimizin büyük harcamalar yapıp yürütecekleri tanıtım faaliyetleriyle dahi 
elde edemeyecekleri tanınırlığa, üstelik prestijli bir tanınırlığa ulaşıyor. Dolayısıyla bu prestijli 
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tanınırlık artan güvenirliği de beraberinde getiriyor ve borsaya kote olan bir şirketin, 
uluslararası ticari ilişkileri de oldukça kolaylaşıyor.  
 
İşte tüm bu saydığımız nitelikleri kazanmanın en iyi ve en kolay yolu halka arzdır diyoruz. İşte 
bu doğrultuda son dönemde halka arzların artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve 
İMKB’nin öncülüğünde halka arz seferberliği çalışmalarına başladık. Bu işbirliği ve yoğun 
çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi. Diğer yandan KOBİ’lerin sermaye piyasasından fon 
sağlaması da gündeme gelmiş ve İMKB bünyesinde ayrı bir piyasa olarak Gelişen İşletmeler 
Piyasası (GİP) kurulmuş ve işlemler başlamıştır. Bu amaçla, KOBİ’lerin halka açılmasını teşvik 
amacıyla Birliğimiz KOSGEB, SPK ve İMKB bir protokol imzaladık. Bu protokol de ilk 
meyvelerini vermeye başladı. 
 
Bugünse bu çalışmalara paralel, en az onlar kadar piyasamıza ve ekonomimize katkı 
sağlayacağından emin olduğumuz bir başka işbirliğini başlatmak için buradayız. Bizler aracılık 
sektörü olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin konuya olan ilgisi ve desteğinden çok 
memnunuz ve kendilerine burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı şekilde Sermaye Piyasası 
Kurulu’na ve İMKB’ye halka arzların artırılması için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı aracılık 
sektörü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
 
Bu verimli işbirliği vesilesi ile biz aracılık sektörü olarak ihracatçılarımıza, sermaye piyasamıza 
dair ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye hazırız.  
 
İşbirliği protokolümüzün tüm taraflara, sermaye piyasamıza ve ekonomimize hayırlı olmasını 
diler, emeği geçenleri tekrar teşekkürlerimi sunar hepinizi saygıyla selamlarım.  
 


