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Halka Arz Teşvik Çalışmaları Protokolü Hakkında 
İşbirliği Toplantısı 

 
(19 Ekim 2009, İstanbul) 

 
 
Nevzat Öztangut 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
Sayın Başkanlar,  
Değerli Katılımcılar ve Basınımızın Saygıdeğer Temsilcileri  
konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum.  
 
Sermaye Piyasalarının Kaynak Yaratmadaki Önemi 
Günümüzde şirketlerin finansmanı söz konusu olduğunda sermaye piyasaları özellikle önem 
kazanmaktadır. Biz, sermaye piyasasında aracılık sektöründe bulunan kesim olarak tasarruf 
sahipleri ile kaynak arayan kesimi bir araya getiriyoruz. Bu temel işlevi gerçekleştirirken de 
birçok amaç bir arada gerçekleşiyor. Dolayısıyla, sanayinin, ekonominin hisse senedinden 
kaynak temin etmesini, tek boyutlu olarak, sadece bir kaynak ihtiyacının giderilmesi olarak 
görmüyoruz.  
 
Kuşkusuz bir şirketi hisse senedi ihraç ederek sermaye piyasalarından yararlanmaya yönelten 
en önemli etken fon ihtiyacıdır. Ancak günümüzde şirketlerin halka açılması, bu ana amacı 
besleyen çok sayıda tali amaç ile de çakışmaktadır.  
 
Örneğin hisse senedi piyasamızda işlem görmek, bir şirkete tüm Türkiye’de yüksek düzeyde 
bir prestij sağlamaktadır. Uluslararası ticari ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. İMKB-100, İMKB-30 
veya herhangi bir endekste yer alan bir şirket, milyonlarca lira harcayarak edinemeyeceği 
farkındalığı, Borsaya kote olarak, halka açılarak sağlayabilmektedir.  
 
Halka arzın bir şirkete sağladığı avantajlar sadece finansman kolaylığı ve bilinirliği artırmakla 
da sınırlı değildir. Kendine has bir kültürü olan sermaye piyasasında bulunan şirketler, bu 
piyasada kendilerinden önce yer alan şirketlerin deneyimlerinden de, düzenlemeler ve 
mevzuat aracılığıyla da yararlanmaktadır.  
 
Mali tablo standartları, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri gibi başlangıçta şirkete yeni 
yükümlülükler olarak ortaya çıkan bazı sermaye piyasası kuralları, şirketlerin daha başarılı, 
daha karlı ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayıcı bir fırsat olarak da görülmektedir.  
 
Yine halka açılmanın şirkette kurumsallaşmayı artırdığı da hemen herkesçe kabul edilen bir 
gerçektir. Borsada işlem görmenin az önce sıraladığım avantajları şirketlerde aynı zamanda 
derin bir kurumsal kültür yaratmakta, varolan kurumsallaşma düzeyini daha da yukarı 
seviyelere taşımaktadır. 
 
İşte bu nedenlerle dünyanın birçok ülkesinde binlerce şirket, getireceği yükümlülüklere 
rağmen sermaye piyasalarında hisse senedi ihraç etmekte ve bu ucuz finansman olanağından 
yararlanmaktadır. Ülkemizdeki duruma baktığımızda hisse senedi piyasamızdan yeterince 
şirketin yararlanmadığını görmekteyiz.  
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Yeterince derken bir yandan ekonomimizin potansiyeline diğer yandan da piyasamızın yasal 
ve teknik altyapısına oranla istediğimiz sayıda şirketin piyasanın imkanlarından 
yararlanmadığını görüyoruz.  
 
Şirketlerin hisse senedi piyasalarından yararlanması sadece o şirkete ve piyasaya değil ülke 
ekonomisinin tamamına katkı sağlayacak bir unsurdur. Bu yüzden bugün sizlerle bir araya 
gelmemizi sağlayan bu ortak çalışma büyük anlam taşımaktadır.  
 
Bu vesile ile bu projeyi başlatmak ve bizleri bir araya getirmek için yoğun çaba sarf eden 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na Sayın Başkan Hüseyin Erkan nezdinde teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çalışmalara eşsiz katkı sağlayacak düzenleyici otoritemiz Sermaye Piyasası 
Kurulumuza Sayın Başkan Vedat Akgiray nezdinde teşekkürler ediyorum. Ve  halka açılmaya 
aday şirketlerle aramızda köprü görevi görecek TOBB’a da katkıları ve olumlu yaklaşımı 
nedeniyle Sayın Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde şükranlarımı sunarım.  
 
Aracılık Sektörünün Konuya Yaklaşımı 
Konuşmamın başlarında biz aracılık sektörünün temsilcileri olarak, yaptığımız iş nedeni ile 
şirketlerin hisse senedi ihracı ile finansmanı konusuna farklı boyutlardan baktığımızı 
belirtmiştim. Bu açıdan bakıldığında gelişmiş bir ikinci el piyasanın varlığı elbette gelişmiş bir 
birincil piyasadan da geçiyor. Bu nedenle biz aracılar olarak ülkemizde ciddi potansiyeli 
bulunan ve henüz piyasamızda göremediğimiz şirketlerimizin bu imkanlardan yararlanmasını 
istiyoruz.  
 
Örneğin ülkemizde İSO-1000’deki şirketlerden yalnızca 132’si piyasadadır. İşlem gören 
şirket sayısı 2000’de 315 iken 2003’te 285’e gerilemiş, 2008’de yeniden 317 olmuştur. Şu 
anda ise bu rakam 314’tür ve 2000’den bu yana şirket sayısında net artış olmamıştır. 
 
Bu süreçte aracılar olarak daha çok sayıda şirketimize hizmet verebilecek donanım ve 
yetkinlikte olduğumuzu kolaylıkla söyleyebilirim. Keza Yasal altyapımız, Borsamızın altyapısı 
ve Takas ve Saklama altyapılarımız gelişmiş ülkelerin seviyesinde hatta bazılarından da ileri 
seviyededir.  
 
İşte bu girişim ve imza töreni bir yandan İMKB’deki Şirket sayısını artırırken sermaye 
piyasamıza katkı sağlayacak diğer yandan şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayacaktır. Bu 
nedenle biz bu girişimi son derece önemli görüyoruz.  
 
İstanbul Finans Merkezi Projesi Açısından Konunun Önemi 
Sermaye piyasası kurumlarımız ve TOBB olarak ortaklaşa imzamızı attığımız protokole dair 
çalışmalara başladığımız dönem özellikle bir başka açıdan da büyük önem taşıyor. Bildiğiniz 
üzere Yüksek Planlama Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Projesine dair Strateji Belgesini Resmi 
Gazete’de yayımladı.  
 
Biz Aracı Kuruluşlar Birliği olarak bu projenin en başından beri hemen her aşamasına katıldık, 
bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışmalarda yer alacağız. İstanbul’u bir finans merkezi 
yapma çabaları ile aynı anda şirketlerimizin hisse senedi piyasamızdan daha çok 
yararlandırmak için bir çalışmaya başlamanın çok anlamlı ve verimli olduğuna inanıyorum. 
Zira önümüzdeki dönemde, Strateji Belgesinde yer alan eylemlerin birer birer hayata geçmesi 
ile bizim bu protokol ile ulaşmaya çalıştığımız amaçların hayata geçmesi daha kolaylaşacak, 
yolumuz daha da açık olacaktır.  
 
TSPAKB’nin Protokoldeki Yeri ve Önemi  
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Birliğimizin bu protokolün hayata geçmesinde önemli işlevleri olduğunu düşünüyoruz. 
Öncelikle bildiğiniz üzere şirketler halka arz sürecine aracı kurumlar ile başlıyorlar. Türkiyede 
Sermaye piyasası faaliyeti olan bankalar ve aracı kurumlar Birliğimizin üyesidir. 145 üyesi 
olan birliğimiz üyeleri vasıtasıyla sahip olduğu kurumsal finansman tecrübelerini tüm 
şirketlerimize açmaya hazırdır.  
 
Diğer yandan Birliğimiz, lisanslama ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde edindiği tecrübe 
çerçevesinde de bu çalışmalara yoğun katkı sağlayacaktır. Birliğimiz SPK’nın verdiği yetki 
çerçevesinde sermaye piyasasında çalışanların kayıtlarını tutmakta, lisans belgelerini 
vermekte ve zorunlu eğitimlerini düzenlemektedir. Halihazırda Birliğimiz 31 bini aşan kişinin iş 
(sicil) bilgilerini izlenmektedir. Bugüne kadar düzenlediğimiz eğitimlere 17 bini aşkın kişi 
katılmıştır.  İşte bu eğitim tecrübesi de bu proje kapsamında emirlere amadedir. 
 
Ticaret ve Sanayi Odalarının Protokoldeki Yeri ve Önemi  
Bugün aramızda görmekten büyük memnuniyet duyduğumuz Ticaret ve Sanayi Odalarının 
değerli Başkan ve üyelerinin bu çalışmadaki yeri büyüktür. Ticaret ve sanayi odalarımızdan 
aldığımız destek ile ülkemizdeki bir çok şirkete ulaşıp sermaye piyasamızın avantajlarını 
anlatabiliriz. Odalar vasıtaşıyla bilgiye doğrudan erişimi mümkün kılabiliriz. Bugün ilk 
adımlarından biri atılan işbirliği çalışmamızın, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın illerdeki desteği 
ile çok daha verimli hale geleceğine inanmaktayım.  
 
Konuşmamın başında da söylediğim gibi sermaye piyasamızın ve dolayısıyla ekonomimizin 
gelişerek istediğimiz düzeye erişmesi için hisse senedi piyasamızda bulunan şirketlerin sayısını 
artırmamız gerekiyor. Bu da ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi, destek 
içinde olması ile daha hızlı erişilebilecek bir hedef. Bu anlamda biz hemen her projede olduğu 
gibi, düzenleyici otoritemiz SPK ve Borsamız İMKB ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet 
duymaktayız.  
 
Bu defa bu birlikteliği TOBB’un katılımı daha da güçlü hale getirmiştir.  
 
TOBB’un önderliğinde siz sayın oda başkanları ve temsilcilerinin desteği ve katkısı ile bu 
projede hızlı ve sağlam bir şekilde yol alacağımızdan kuşku duymuyorum.  
 
Bu vesile ile ilgililere çalışmalara olan katkısı için teşekkürlerimi sunar işbirliği protokolümüzün 
ekonomimize ve sermaye piyasamıza hayırlı olmasını dilerim.   
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
 


