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İlhami Koç: “Halka arzlar, yeni yatırımcıları çekebilmek için ideal 

araçların başında geliyor.” 

 

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

Piyasasında Gündem’in Aralık sayısında son dönemde halka arzlarda yaşanan 

azalmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. 

 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Aralık sayısında halka 

arzlarda yaşanan gelişmeleri okuyucularla paylaştı. Koç, ülkemizde halka arzların gittikçe 

azaldığını belirterek: “2015 yılında yalnızca 6 şirket 119 milyon TL tutarında pay halka arzı 

gerçekleştirdi. Bu azalmada yurtiçi ve yurtdışında yaşanan belirsizliklerin etkisi olduğunu 

düşünüyorum. Şirketlerin, halka açık gelmeyi istememesi ve özkaynak ihtiyaçlarını farklı 

kaynaklardan sağlamayı tercih etmeleri de bir neden olabilir. Halka açık şirketler için getirilen 

yeni düzenlemeler bazı şirketler için ürkütücü gelmiş olabilir. Buna karşılık, uzun yıllar sonra 

halka arzı teşvik eden bir vergi düzenlemesi bu yıl gerçekleşti. Yeni düzenleme genelde 

özkaynak finansmanını özelde ise halka arzları teşvik ediyor. Buna rağmen halka arza yeni 

şirket görmüyoruz.” 

 

Koç, ayrıca halka arzların talep tarafında da sorunların olduğuna vurgu yaparak: “Bireysel 

emeklilik tarafındaki büyümeye rağmen pay piyasalarına olan talebin büyümemesi de ayrıca 

sorgulanmalıdır. Belirli bir boyutun üzerindeki halka arzlar için mutlaka yurtdışı yatırımcıların 

kapısını çalmak zorundayız. İç tasarrufları bu tarafa çekebilmiş değiliz. Oysa halka arzlar, yeni 

yatırımcıları çekebilmek için ideal araçların başında geliyor. Özellikle, kamu kökenli büyük 

arzların böyle bir özelliği vardı. Kamu tarafında da yeni ve büyük arzları piyasaya çekebilmemiz 

gerekiyor.” 

 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

 

Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı 22 Aralık’ta! 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği 

(KOTEDER), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği 

(TÜYİD) destekleriyle “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı bir konferans düzenliyor. 



 

Konferans, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Genel 

Müdürü Tuncay Dinç ve TSPB Başkanı İlhami Koç’un katılımıyla 22 Aralık 2015 tarihinde 13:30-

18:00 saatlerinde Sabancı Center’da yapılacak. 

 

Halka arzın kapsamlı bir şekilde tartışılacağı konferansta, Florida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jay 

R. Ritter “Dünyada Halka Arzlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir konuşma yapacak. 

Halka açık ve açık olmayan kurumların üst düzey yöneticilerinin de panelist olarak katılacağı 

konferans, “Halka Açılma Nedenler, Yararlar, Sorunlar” ve “Halka Arzda Aracılık ve Talep” 

başlıklı iki oturumda gerçekleşecek. 

 

Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) Yıllık Toplantısı Yapıldı 

Avrasya Borsalar Federasyonunun (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS) Çalışma 

Komitesi Toplantısı ve 21. Genel Kurulu, 17-18 Kasım 2015 tarihlerinde İran’ın İsfahan 

şehrinde yapıldı. TSPB’nin yönetim kurulu üyesi olarak katıldığı toplantıda, FEAS’ın faaliyetleri 

ve yeni projeleri tartışıldı. 

 

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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