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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan: “Güven arttıkça, sermaye 
piyasalarımız hızla gelişecektir” 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla yapıldı. 

Toplantıda, sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirecek gelişmeler 

mercek altına alındı. 

 
Finans sektörünün en büyük meslek örgütü olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 

15.Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2015 tarihinde düzenlendi. Toplantıda, sermaye 

piyasalarının önümüzdeki dönemde değişimlerden geçmeye devam edeceğine dikkat çekilerek, 

finans merkezi olma yolunda elde edilen başarıların süreceğine olan inanç ifade edildi.  

 

Açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yaptığı toplantıda Sermaye Piyasası 

Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve Birlik Başkanı 

İlhami Koç da birer konuşma yaptılar. 

 

Ali Babacan: “Güven arttıkça, sermaye piyasalarımız da hızla gelişecektir” 

Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “25 tane 

öncelikli dönüşüm programı açıkladık. Bu programlar kapsamında ise 1.248 eylem planı yer 

alıyor. Sadece İstanbul Finans Merkezi planı değil; sermaye piyasasını ilgilendiren çok sayıda 

kanun var. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hazırlanırken çok titiz bir süreçten geçtik ve bu 

zamana kadar kanunda büyük bir değişiklik ihtiyacı duyulmadı. Önümüzdeki dönemde sermaye 

piyasalarımızın gelişebilmesi için güven ve istikrar büyük önem taşıyor. Öncelikle, uzun vadede 

güveni nasıl oluşturacağımızı göz önünde bulundurmalıyız. Güven arttıkça, sermaye 

piyasalarımız da hızla gelişecektir” diyerek görüşlerini dile getirdi. 

 

Dr. Vahdettin Ertaş: “Şirketlerimizi sermaye piyasalarını kullanmaya davet etmeliyiz”  

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, küresel alandaki gelişmeleri ve sermaye piyasalarının 

durumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Ülkemiz sadece bankacılık sektörü ile büyüyemez. 

Sermaye piyasalarımızı geliştirmemiz şart. 2023'e kadar 25 öncelikli programda eylem 

planlarını hayata geçirirsek, ülke büyümesine yıllık yüzde 1-1,5 katkı sağlayacağız. Bu nedenle 

şirketlerimizi sermaye piyasalarını daha fazla kullanmaya davet etmeliyiz." dedi. 

 

 



 

 

Tuncay Dinç: “Herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor” 

Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç açılış konuşmasında İstanbul’un finans merkezi 

haline gelmesinin uzun vadeli bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 

sektörümüz için bir milat niteliği taşımaktadır. Kanunla beraber İstanbul’un küresel finans 

merkezi olması hepimizin ortak hedefidir. Fakat bunun çok kısa vadede olmayacağını biliyoruz. 

Sihirli bir değnek yok ama bu uzun bir süreç. İstanbul’u en ileri finansal, hukuki, teknik 

altyapıya sahip bir konuma getirmeyi planlıyoruz. Bu noktada herkese çok büyük sorumluluklar 

düşüyor” dedi. 

 

İlhami Koç: “Daha büyük sermaye piyasası ve daha mutlu yatırımcılar için 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 

Konuşmasında yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve sonrasında yapılan düzenlemelerle birlikte 

sektörde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Birlik Başkanı İlhami Koç, “Daha güçlü 

ekonomi, daha büyük sermaye piyasası ve daha mutlu yatırımcılar için çalışmalarımızı 

sürdüreceğiz” dedi.  

 

Koç “Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması, finansal ürün ve 

hizmetlerin geliştirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi, portföy yönetimi ve yatırım 

ortaklıkları için yapılan düzenlemelerin daha etkin ve verimli şekilde geliştirilmesi, İstanbul 

Finans Merkezi projesine yönelik eksikliklerinin giderilmesi, yabancı finansal kurumlarla 

ilişkilerin kuvvetlendirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecek” dedi. 

 

 

Bilgi için: Eda Cabbar Tel: 212-280 85 67 Dahili: 119 e-posta: ecabbar@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. Birlik, meslek kurallarını oluşturmakta ve 

sektörü denetlemektedir. 
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