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İlhami Koç: “2016 yılında somut gelişmeler bekliyoruz.” 
 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye 

Piyasasında Gündem’in Ocak sayısında 2016 yılına ilişkin beklentilerini 

paylaştı.   

 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Ocak sayısında 2015 yılını 

değerlendirdiği gibi, 2016 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Koç, geçtiğimiz yılın 

belirsizliklerle geçtiğini vurguladı: “2015, tam anlamıyla bir “beklenmeyen belirsizlikler” yılı 

oldu. Belirsizlik ortamında, dünyadaki genel eğilimlerin de etkisiyle, risk algısı arttı, varlık 

fiyatları düştü. Sermaye piyasalarımız da bu ortamdan payını fazlasıyla aldı. Hisse fiyatları 

düştü, büyük halka arzlar ertelendi. Sermaye piyasalarımızın özkaynak finansmanı tarafı 

durgun olmasına rağmen, borçlanma tarafı işlevini yerine getirmeye devam etti. 2015 yılında 

Kasım ayı sonuna kadar toplam 70 milyar TL’lik özel sektör tahvili satışı gerçekleşti. Ancak, 

önceki yıllara göre tahvillerin faizleri yükseldi.” 

 

Koç, ayrıca sermaye piyasalarında önümüzdeki yıl odaklanılması gereken konuları paylaştı: 

“Sektörümüzün önemli sorunlarını, uzun vadeli tasarrufların büyüyememesi, yatırımcı tabanının 

genişletilememesi, kurumsal yatırımcıların sınırlı kalması ve sermaye piyasası kurumları ve 

araçlarının vergisel sorunlarının çözülememesi olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu sorunlarımızın 

çözümü için tüm sermaye piyasası kurumlarıyla birlikte 2015 yılında farklı alanlarda çalışmalar 

yaptık. 2016 yılında bu konularda somut gelişmeler bekliyoruz.”  

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler  

TSPB’nin Web Sitesi ile ParamveBen Sitesi Yeni Arayüzleri ile Yayında  

Yeni kurumsal kimlik çalışmalarıyla bütünlük sağlaması amacıyla TSPB, kurumsal web sitesinin 

arayüzünde değişikliğe gitti. Bu kapsamda, tasarım ve geliştirme çalışmalarıyla 2015 yılının ilk 

aylarından bu yana üzerinde çalışılan web sitesi, yeni arayüzü ile kamuoyunun beğenisine 

sunuldu.  

Ayrıca tasarruf ve yatırım bilincini geniş kitlelere aşılamak amacıyla kurulan 

www.paramveben.org sitesinin arayüzü yenilendi. Kullanıcılarla daha etkileşimli bir iletişim 

sağlamak amacıyla yenilenen sitede, somut örneklere ve başarı hikayelerine yer veriliyor ve 

çoğu insanın dikkat etmediği harcamaların nelere mal olacağı hatırlatılıyor. Sitede bireyleri 

tasarruf ve yatırıma teşvik edecek kısa filmler de yer alıyor.   

 



 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta: togan@tspb.org.tr  

TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve 

yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  
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