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İMKB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

(29 Kasım 2011, İstanbul) 

 

Attila Köksal, CFA 
Başkan 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği  
 
 
Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım, 
 
Bugün burada İMKB'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak ve sektörümüzü İMKB’de 
temsil edecek yönetim kurulu üyelerimizi belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. 
 
Bugünkü genel kurul toplantımız geçtiğimiz yıllardakileri göre oldukça farklıdır. 
25 yıldır İMKB yönetim kurulu üyelerinin Başkan hariç tamamı aracı kuruluşlar 
tarafından seçiliyordu. Önümüzdeki dönemde 3 üye kamu tarafından, 3 üye de aracı 
kuruluşlar tarafından seçilecek ve İMKB'nin tarihinde ilk defa aracı kuruluşlar yönetimde 
"azınlık" konumuna düşeceklerdir. 
 
Bu ilk bakışta aracı kuruluşlar açısından olumsuz bir gelişme olarak görünmesine 
rağmen Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan bu konuda yaptığımız görüşmede bizlere, 
bu gelişmenin İMKB'nin şirketleşmesini hızlandırmak yönünde bir girişim olduğunu ve bu 
prosesin "en kısa zamanda tamamlanması" için gayret göstereceklerini söylemiştir. 
 
Bu söylem doğrultusunda, bugünkü genel kurul toplantımızın Türk Sermaye 
Piyasası'nın ikinci 25 yılı için bir milat olmasını temenni ediyoruz.  Bugün burada 
seçeceğimiz temsilcilerimiz ile hükümet tarafından atanacak başkan ve üyeler İMKB'nin 
şirketleşmesi aşamasında çok önemli bir dönüşüme liderlik edeceklerdir. 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. 
 
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.  
 
Hepimizin kabul edeceği gibi, bugün itibari ile Türk Sermaye Piyasası maalesef 
Türkiye ekonomisindeki gelişmenin oldukça gerisinde kalmıştır.   
Sayın Babacan ile yaptığımız görüşmeden ve son günlerde basında yer alan 
demeçlerden hükümetimizin Türk Sermaye Piyasası'nı yeniden yapılandırmak üzere bu 
konudaki çalışmaları yoğunlaştırdığını algılıyoruz. 
 
Değerli meslektaşlarım, İMKB'nin ikinci 25 yılı ilk 25 yılından çok farklı olacaktır.  
Kamu borçlanmasının sermaye piyasası üzerindeki ağırlığının kalkmış olduğu, şirketlerimizin 
hızlı ve sağlıklı büyüdüğü, enflasyonun, reel ve nominal faizlerin tarihi düşük seviyelere 
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geldiği, yabancı yatırımcıların ilgisinin en üst düzeyde olduğu, yerli yatırımcıların yatırım 
alışkanlıklarının yeniden şekillenmeye başladığı bir Türkiye'de, Sermaye Piyasası'nın gelişmesi 
için tüm olumlu faktörler bir araya gelmiştir.  Son 4-5 yılda gözlemlediğimiz gelişmeler 
geleceğin parlak olduğunun en önemli göstergesidir. 
 
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.  
 
Bizler de aracı kuruluşlar olarak Birliğimiz vasıtası ile bu çalışmalarda yer almakta  
ve Türk Sermaye Piyasası'nın değişimine katkıda bulunmak için tüm kaynaklarımızı seferber 
etmiş bulunmaktayız.  
 
Aracı kuruluşlar olarak enflasyonla, yüksek faizlerle, krizlerle, politik 
belirsizliklerle kaybettiğimiz yılları telafi etmek için çok daha fazla çalışmamız ve 
bu zorlu dönemde piyasalara küsmüş olan yatırımcılarla barışmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz. Geçmişte yaptığımız hatalardan dersler çıkarmalı, şirketlerimizi insan kaynağı, 
teknoloji, kurallara ve etik değerlere uyum açılarından sürekli güçlendirmeliyiz. Yatırımcılara 
zarar veren ve sektörümüze prestij kaybettiren manipülatörler ile iş yapanları aramızda 
barındırmamalıyız.  Biliyoruz ki, güçlü ve saygın aracı kuruluşlar olmadan güçlü bir sermaye 
piyasası olması mümkün değildir. 
 
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. 
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 Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından başlatılmış olan "Yatırımcı Seferberliği"ni bir numaralı gündem maddemiz olarak 
belirlemiş bulunuyoruz. 
 
Yatırımcı Seferberliği ile hedeflenenler şunlardır : 
 

 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, 
gayrımenkul 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 
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gerekmektedir.  İyi planlanmaz ise, bu girişimin beklenilen hedeflere ulaşması mümkün 
değildir. 
 
Aralık ayının son haftaları içinde tüm sektör katılımcılarının davet edileceği ve 
yukarıda bahsettiğim master planın hazırlanmasına yönelik bir arama konferansı hazırlığı 
yapmakta olduğumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Yatırımcı Seferberliği'nin bütçesine katkıda bulunmak için İMKB'nin Birliğimize 18 
Aralık 2003 tarihli Genel Kurul kararı ile taahhüt etmiş olduğu 3.6 milyon TL 
tutarındaki katkının ödenmesini bu genel kurulda tekrar talep ediyoruz.  Hafızaları 
tazelemek gerekirse, genel kurulumuzun aldığı bu karar sonrasında Birliğimiz İMKB tarafından 
istenen formatta Sermaye Piyasası Paydaşlarının Eğitim ve Farkındalık Düzeylerinin 
Artırılması Projesi başlıklı detaylı bir çalışma yapmış ve İMKB’ye iletmiştir. Ancak, genel 
kurul kararına ve İMKB yönetimi tarafından istenen kriterlerin yerine getirilmesine rağmen 
Birliğimize yapılacak ödeme yıllardır ertelenmektedir.  Bu katkının sağlanmasıyla, artık bütün 
sermaye piyasası kurumlarının ortak projesi haline gelmiş olan Yatırımcı Seferberliği’ni daha 
güçlü bir şekilde yürütme imkânına kavuşacağız. 
 
Bu temenni ile konuşmamı bitirmeden önce geçtiğimiz dönemde İMKB Yönetim 
Kurulu'nda sektör adına fedakârca görev yapan tüm yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımıza ve Borsa'mızın en vizyoner başkanlarından biri olan Sn Hüseyin Erkan'a 
sektörümüzün teşekkürlerini iletiyorum. 
 
Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 
 


