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TSPAKB’den yeni bir rapor:
Borsa Şirketleşmeleri ve İMKB Özelleşmesi
TSPAKB, borsaların geleneksel yapılarından çıkarak kâr amaçlı şirketler haline dönüşmelerinin
yaygın olarak görüldüğü günümüzde, İMKB’nin özelleşmesini konu alan bir rapor yayınladı.
Borsa şirketleşmeleri konusu, son olarak New York Borsası’nın kâr amaçlı şirkete
dönüşmesiyle gündeme gelmişti.
Borsa Şirketleşmeleri ve İMKB Özelleşmesi adıyla yayımlanan raporda, İMKB’nin
şirketleşmesi ve özelleşmesi konusu geniş bir perspektiften ele alınıyor. Raporda öncelikle
İMKB’nin mevcut yapısı ortaya konuyor, ardından uluslararası uygulamalarda borsa
şirketleşmeleri örnekleriyle inceleniyor ve İMKB için geliştirilen öneriler tartışılıyor.

İMKB özelleşmeli mi?

Raporda, günümüzde İMKB’nin sermaye piyasasının gelişimine ve ülke ekonomisine daha
büyük katkılarda bulunan bir yapıya ulaşması için iki önemli koşulun; idari ve mali özerkliğin
sağlanmasının gerekliliği üzerinde duruluyor.
Borsaların, sermaye piyasasının yapısı gereği hızlı karar alma ve esnek hareket etme
kabiliyetine sahip olması gerektiği vurgulanırken, ülkemizdeki mevcut durumda bunun
gittikçe güçleştiğine ve İMKB’nin giderek ihtiyaç duyduğu yatırımları yapamayacak bir mali
yapıya büründüğüne değiniliyor. Bu durumun da İMKB’nin özelleşmesini “zorunlu” bir
noktaya taşıdığı belirtiliyor.

Neden anonim şirket yapısı?
Dünyadaki gelişmeler izlendiğinde borsaların geleneksel yapılarından çıkarak kâr amaçlı
şirketler haline dönüşmelerinin kaçınılmaz bir süreç olduğu ve İMKB’nin bu sürecin dışında
kalması durumunda sahip olduğu rekabet gücünün zayıflayacağı vurgulanıyor. Anonim şirket
yapısının özerkleşmeyi ve hızlı karar almayı getireceği, kâr amacı gütmenin ise verimlilik artışı
sağlayacağı belirtiliyor.

Nasıl bir özelleşme yöntemi?

Raporda dokuz ayrı ülkedeki örnekler inceleniyor ve her ülkenin kendi koşullarına özgü bir
yöntemle borsalarının şirketleşme sürecini ele aldığına değiniliyor. Bununla birlikte sürecin
ana hatları konusunda ortak noktaların da bulunduğu belirtiliyor ve İMKB’nin özelleşmesi için
de ana hatların ve genel ilkelerin çerçevesi çiziliyor.
İMKB’nin şirketleşmesinin artık sermaye piyasamızın gündemine girmesi gerektiği vurgulanan
raporda mevcut yapının gelecekteki ihtiyaçlara yanıt vermekte zorlanacağı dile getiriliyor.
Raporda, İMKB ile ilgili alınacak kararlar ülke ekonomisini dahi etkileyecek kadar önemli
olduğundan, şirketleşme sürecinin çok dikkatli planlanması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Ayrıca, İMKB’nin şirketleşmesinin zaman alıcı bir süreç olduğuna da değinilerek, uzun vadeli
bir planla hareket edilmesinin gerekliliği belirtiliyor. Bunlara ek olarak, şirketleşme sürecinin
TSPAKB Büyükdere Caddesi No. 173 1. Levent Plaza, 1. Levent 34394 İstanbul
Tel: 212-280 85 67 Faks: 212-280 85 89 internet: www.tspakb.org.tr e-posta: tspakb@tspakb.org.tr

1

tüm detay ve aşamalarının kamuoyuyla paylaşılması ve açıklanan planın taviz verilmeden ve
gecikmeden uygulanmasının önemi vurgulanıyor.
Çalışmaya, www.tspakb.org.tr
ulaşılabilmektedir.
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