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İlhami Koç: “İstanbul’u finans merkezi yapma hedefi için yapılan 

çalışmalar hız kazanıyor” 

 

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

Gündem’in Eylül sayısında sermaye piyasalarının rekabet gücünü ortaya koyacak 

yenilikleri anlattı. 

 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Eylül sayısında sermaye 

piyasasındaki yenilikleri değerlendirdi: “Bir yanda küresel büyümeye ilişkin Çin kaynaklı 

kaygıların yarattığı volatilite, diğer yanda sermaye piyasası mevzuatımızla ilgili yeni 

düzenlemeler gündemimizi belirledi. Sermaye Piyasası Kurulu, bu ay içerisinde, sermaye 

piyasası hizmet ve faaliyetleri sonucu düzenlenecek belge ve kayıtlarla ilgili tebliği yayınladı. Bu 

tebliğ ile birlikte yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenleyecekleri 

belgelere yönelik kayıtlar ve bunların saklanmasında uyacakları esaslar belirlendi. Üzerinde 

çalıştığımız bir başka konu da halka arzlar oldu. Birlik olarak bu konuda ilkeler oluşturup, 2013 

yılında kamuoyuyla paylaşmıştık. Buna ek olarak, Halka Arz İlkeleri Çalışma Grubunu 

oluşturduk. Bu grup, halka arzların nitelik ve niceliğini artırmak için çözüm önerileri içeren bir 

rapor hazırladı. Ağustos ayında Kurul’a iletilen raporda, değerleme ve fiyat tespiti, yüklenim, 

tahsis grupları ve satış sonrası fiyat istikrarı gibi konularda öneri ve görüşler yer alıyor.” 

 

Koç, ayrıca İstanbul’u finans merkezi yapma hedefi doğrultusunda yapılan yeni bir çalışma 

hakkında bilgi verdi: “İstanbul’u finans merkezi yapma hedefi için sektörde yapılan çalışmalar 

hız kazanıyor. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında farklı eylem planları yer alıyor. Bu eylem planlarıyla 

sektörümüzde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip donanımlı personel sayısının artırılması 

amaçlanıyor. Eylül ayı içerisinde kurum çalışanlarının İngilizce bilgisini tespit etmek için 

üyelerimizle bir anket çalışması paylaştık. Çalışma sonucunda sektörümüzde nitelikli iş gücü 

profili ortaya konularak, geleceğe yönelik planlar oluşturulacak ve elde edilen sonuçlar 

kamuoyuyla paylaşılacak.” 

 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Yeni Atama 



 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Süleyman 

Morbel atandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan ve 2001 

yılından itibaren TSPB bünyesinde görev yapmakta olan Morbel, son olarak TSPB Hukuk İşleri 

Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. 

 

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. Birlik, meslek 

kurallarını oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 
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