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İlhami Koç: “Avrupa Birliği’nin geleceği ciddi bir şekilde 

sorgulanmaya başlandı” 

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

Piyasasında Gündem’in Temmuz sayısında, İngiltere’nin Avrupa 

Birliği’nden çıkma kararının ekonomik ve siyasi sonuçlarını 

değerlendirdi. 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Temmuz sayısında 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına yönelik referandumun Haziran ayında dünyada 

piyasaları etkileyen ana faktör olduğunu dile getirdi. Referandum sonrasında çıkan sonucun, 

piyasalarda yarattığı volatilite dışında önemli siyasi ve ekonomik sonuçlarının da olacağına 

vurgu yapan Koç, “50 yıldan uzun bir süredir ülkemiz için bir çeşit çıpa görevi gören Birliğin 

geleceği ciddi bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde Birliğin öncelikleri, 

genişlemek ve derinleşmeden çok mevcudu korumaya yönelik olacak” dedi.  

 

Koç ayrıca, referandumun yarattığı belirsizliklerle artan volatilitenin neden olabileceği 

hasarlardan korunmak amacıyla özellikle kaldıraçlı işlemlere yönelik olarak tedbirler almaya 

çalıştıklarını dile getirerek, “Sermaye Piyasası Kurulumuzun da bu konuya dikkat çekmesi 

sayesinde, üyelerimiz teminat oranlarını yukarı çekerek müşterilerini korumaya gayret ettiler. 

İlk şokların atlatılmasından sonra, bölgesel ekonomik büyümede yaşanacak olumsuzluklar ve 

Londra’nın ana finansal merkez konumunu koruyup koruyamayacağı önümüzdeki dönemde 

takip edeceğimiz başlıca konular olacak” dedi. 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

IMF ve Dünya Bankası Yetkilileri Birliğimizi Ziyaret Etti  

Ülkemize ilişkin Finansal Sektör Değerlendirme Programı (Financial Sector Assessment 

Program - FSAP) İncelemesi kapsamında IMF ve Dünya Bankası yetkililerinden oluşan bir 

heyet, 17 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) bir ziyarette 

bulundu. TSPB Genel Sekreter Yardımcısı O. İlker Savuran ile Araştırma ve İstatistik Müdürü 

Ekin Fıkırkoca’nın ziyaret kapsamında heyetle, sektörümüzün mevcut durumu ve gelişmesi için 

yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.  



 

Aracı Kurumların ve Portföy Yönetim Şirketlerinin 2016/03 Verileri 

Açıklandı  

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından derlenen aracı kurumların ve portföy 

yönetim şirketlerinin Mart 2016 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet verileri açıklandı. 

www.tspb.org.tr internet adresinden de ulaşılabilen verilere göre 2016 yılının ilk çeyreğinde 

aracı kurumların toplam gelirleri %11 artarak 581 milyar TL’ye çıktı. Bununla beraber sektörün 

net dönem karı %31’lik düşüşle 157 milyon TL’ye indi. Mart 2016 sonunda portföy yönetim 

şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 104 milyar TL’ye ulaştı. Bu şirketlerin yılın ilk 

çeyreğindeki net kârı ise 20 milyon TL oldu. 
 

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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