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"Sermaye piyasası sıkıntılı." Güven eksikliği etkisini piyasada en ağır şekilde hissettiriyor. 
Bunun yanında çözüm bekleyen pek çok sorun var. "Sermaye Piyasasını Geliştirme 
Koordinasyon Kurulu" oluşturulması gerekiyor. 
 
TSPAKB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri sermaye piyasasının sıkıntılarını ekonomiden 
sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'e aktardı. Birlik Başkanı Yusuf Ziya Toprak, uzunca bir 
süredir sermaye piyasasına duyulan güvenin yetersizliğinden kaynaklanan ciddi sıkıntıların 
bulunduğunu belirterek, acilen "Sermaye Piyasasını Geliştirme Koordinasyon Kurulu" 
oluşturulması gerektiğini söyledi. 
 
Birliğin Kemal Derviş'e aktardığı temel sorunlar şu başlıklar altında sunuldu: 
Reel sektöre uzun vadeli kaynak aktarma, sermayeyi tabana yayma gibi son derece hayati 
işlevlere sahip bulunan sermaye piyasasından ülkemizde gereği kadar yararlanılmamakta, 
piyasa adeta göz ardı edilmektedir. 
 
Sermaye piyasasında ciddi bir güven eksikliği var. El konulan halka açık bankaların küçük 
hissedarlarının mülkiyet hakları, yasa ile de olsa, haleldar edilmiştir. Bu bankalar ve 
iştiraklerinin İMKB'de işleme kapatılmış hisseleri dolayısıyla 200.000 küçük yatırımcı mağdur 
durumdadır. Bu rakam toplam yatırımcıların %16'sı demektir. Soruna genel hukuk ilkeleri 
çerçevesinde ivedi olarak çözüm bulunması gereği, bize göre kaçınılmazdır. 
 
Sermaye piyasalarına bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulması veya davaların makul 
sürelerde sonuçlandırılmasına yönelik idari tedbirlerin alınması da iç ve dış yatırımcıların 
piyasamıza güven duyması yönünden önem arz etmektedir. 
 
Kurumsal yatırımcı eksikliği borsamızda ürkütücü fiyat istikrarsızlıklarına neden olmakta, bu 
da yatırımcılar açısından caydırıcı etki yaratmaktadır. Kurumsal Yatırımcı tabanının 
güçlendirilmesi için, halka açık şirketlerin bilançolarında yer alan kıdem tazminatı 
karşılıklarının belli bir yüzdesi ile İşsizlik Sigortası Fonu'nda toplanmış olan 2.7 Katrilyonluk 
kaynağın makul bir bölümünün mevcut veya özel olarak kurulacak "A" tipi yatırım fon veya 
ortaklıklarda değerlendirilmesi isabetli olacaktır. 
 
Gelişmekte olan tüm ülkelerde sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, sermayenin tabana 
yayılması ve sonuçta bu alandan beklenen yararın elde edilebilmesi özendirici tedbirlerle 
mümkün olabilmektedir. Ülkemizde bu alanda atılmış olan adımlar gerek dozu, gerekse 
uygulama biçimi itibariyle ihtiyaca cevap vermekten uzak ve karmaşıktır. 
 
Örneğin büyük umutlarla beklediğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde öngörülen teşvikin kayda 
değer bir portföy oluşmasına olanak sağlayamayacağı kanısı tüm kesimlerce paylaşılmaktadır. 
Bu bakımdan yasa ile Bakanlar Kurulu'na tanınmış olan arttırım yetkisi behemehal 
kullanılmalıdır. 
 
Sermaye piyasamız çok iyi yetişmiş insan gücüne sahiptir. Bu kaynak piyasa şartları gereği 
yeterince kullanılamamakta, işsiz kalan binlerce gencimiz kendilerine umut kapılarının 



aralanmasını beklemektedir. Kurulması önerilen "Sermaye Piyasasını Geliştirme Koordinasyon 
Kurulu"nda belirlenecek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi bu açıdan da umut ışığı 
olacaktır. 
 
 
 
 


