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TSPB 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
 (11 Aralık 2014, İstanbul) 

 
 
İlhami Koç 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
 
Değerli Konuklar, 
 
Olağanüstü Genel Kurulu’muza,  
 

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş, 
- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Turhan, 
- Sermaye Piyasası kurumlarımızın Değerli Genel Müdürleri  

 
zamanlarını ayırıp katıldılar; kendilerine özellikle teşekkür ediyor; Hepinize hoşgeldiniz 
diyorum. 
 
Bugün sizlerle birlikte yeni Birlik yapısı ve yönetim kurulu olarak ilk genel kurul toplantımız. 
Bu vesile ile bizleri Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Disiplin Komitesinde görev yapmaya 
layık gören değerli üyelerimize, hem kendim hem de arkadaşlarım adına bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Birliğimize geçtiğimiz üç yıl boyunca hizmet vermiş olan 
başta Sayın Attila Köksal olmak üzere, tüm Yönetim, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi 
üyelerine, değerli çalışmaları ve önemli katkıları için sektörümüz adına teşekkür ediyorum. 
 
Öncelikle geçtiğimiz 5 ayda neler yaptığımızı kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Birlik Yönetim Kurulu olarak öncelikle Sayın Ali Babacan ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanımız Sayın Vahdettin Ertaş’ı ziyaret ettik. Bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. 
Önümüzdeki dönemle ilgili olarak kendilerinin görüş ve talimatlarını aldık; çalışma 
programımıza dahil ettik. 
 
Hemen arkasından, önümüzdeki dönem stratejisini belirlemek ve önceliklerimizi tespit 
edebilmek amacıyla Eylül ayı içerisinde sermaye piyasalarımızın geleceği için çok güzel bir 
etkinliğe ev sahipliği yapma şansını elde ettik. Sermaye piyasalarımızın gelecek dönemdeki 
faaliyetlerini planlamak amacıyla, Sayın Dr. Vahdettin Ertaş’ın ve kamu kesimi ile özel 
sektörden tüm paydaşların katılımıyla Sermaye Piyasası Arama Konferansı’nı düzenledik. İki 
gün süren konferansımıza ilgili kamu kurumları, üyelerimiz, akademisyenler ve ekonomi 
basını dahil olmak üzere yaklaşık 150 temsilci katılarak görüşlerini bizlerle paylaştı. Sermaye 
piyasamızın gelişmesi için hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirleme sürecinde önemli yol kat 
ettiğimiz konferansımıza katılarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşan katılımcılarımıza bir kez 
daha teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
Bu toplantılar sayesinde sektörümüzde uzun yıllardır konuşulan ama çözüm yolu 
bulunamayan birçok konuya değinip, sonuca ulaşmaya çok yakınlaştık. Konferansın 
sonucunda sektörümüz için 5 yıllık hedefler belirleyerek, yol haritamızın ana hatlarını çizmiş 
olduk. 
 
Oluşan yol haritamızın ana başlıklarını şu şekilde sıralayabilirim. 
 

 En önemli önceliğimiz, yatırımcı tabanının genişletilmesi olmalı 
 Finansal okuryazarlık yaygınlaştırılmalı 
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 Uzun vadeli tasarruflar büyütülmeli 
 Finansal ürün ve hizmetler daha da geliştirilmeli 
 İstanbul Finans Merkezi projesine yönelik eksiklikler giderilmeli 

 
Bu konferansta vergi politikalarına ilişkin düzenlemelerin gerekliliği birçok üyemiz tarafından 
farklı yönleriyle önemli bir sorun olarak belirtildi. Biz de bu gerçekten yola çıkarak ve bütçe 
kanununun TBMM gündemine gelmek üzere olduğunu da dikkate alarak önceliğimizi vergi ile 
ilgili konulara ayırdık. Sermaye piyasamızın vergilendirilmesine ilişkin önerilerimizi bir raporda 
detaylı bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Bu amaçla, üyelerimizin görüş ve önerilerini dikkate 
alarak “Sermaye Piyasalarımızın Vergisel Sorunları ve Çözüm Önerileri” Raporumuzu 
hazırladık. Ekim ayı içerisinde, Birlik olarak Gelir Politikaları Genel Müdürü ve Gelir İdaresi 
Başkanını ziyaret ederek, bu raporu kendileriyle paylaştık. Bu görüşmelerde bundan sonra 
nasıl bir yöntemle ilerlememiz gerektiği konusunda mutabakata vardık. Raporumuzda yer 
alan her bir konuda alt çalışma grupları oluşturulacak ve bu çalışma grupları Maliye Bakanlığı 
içerisinde ilgili kişilerle doğrudan toplantılar yapacaktır. Birlik olarak takipçisi olacağımız bu 
raporun hayata geçmesi halinde, piyasalarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyoruz. 
 
İlk yaptığımız şeylerden biri de, bundan sonraki çalışmalarımıza yöntem açısından esas teşkil 
edecek olan meslek komitelerini oluşturmak oldu. Statümüzde yer alan 4 meslek 
komitesini, (Aracı Kurumlar Meslek Komitesi, Bankalar Meslek Komitesi, Portföy Yönetim 
Şirketleri Meslek Komitesi, Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi) mümkün olduğunca sektörü 
temsil edici bir içerikle oluşturmaya çalıştık. Birliğimiz bünyesinde faaliyete geçen Meslek 
Komiteleri, bu strateji çerçevesinde oluşan hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarına 
devam ediyor. Komitelerde görev alan üyelerimizin toplantılara ve çalışmalara aktif 
katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum.  
 
Meslek komiteleri dışında, sektörün gelişmesine katkıda bulunmak isteyen gönüllüleri teşvik 
etmek ve onların katkısını maksimize etmek amacıyla başka mekanizmalar da kurmak 
istiyoruz. Bunların başında çalışma komiteleri geliyor.  Bu konuda üyelerimizin görüş ve 
önerilerini bekliyoruz.  
 
Üyelerle ilişki kanalımız sadece komite çalışmalarıyla sınırlı değil. Üye Toplantıları, Konferans 
ve Panellerle, Birliğimizi, yerel ve uluslararası sorunların tartışıldığı bir platforma 
dönüştürmek istiyoruz. Bunun ilk örneklerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. 
 
SPK tarafından yayımlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin 
Rehber” ile yatırım kuruluşları tarafından mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi veya yeni 
başvuru başvurularda kullanılacak başvuru formları konusunda, Ekim ayında bir Üye 
Toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantı sonrasında üyelerimizden gelen soruları, önerileri 
derledik ve geçtiğimiz hafta SPK yetkililerinin katılımıyla Sabancı Center’da bir çalıştay 
düzenledik. Yaklaşık 300’e yakın üye temsilcimizin katıldığı bu toplantıda, SPK yetkilileri 
üyelerimizce iletilen konularda görüşlerini açıklayarak, üye temsilcilerimizin sorularını 
yanıtladılar. Yeni mevzuata geçiş sürecindeki belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan buna benzer 
toplantılarımıza devam ederek, sektörümüzün bu süreci hızla ve sorunsuz bir şekilde 
tamamlamasına yardımcı olacağız. 
 
Yine Aralık ayı içinde önemli bir uluslararası panele ev sahipliği yaptık. Türkiye Kurumsal 
Yönetim Derneği ile birlikte düzenlediğimiz “Integrated Reporting and Value Creation” başlıklı 
uluslararası panelde dünyada yeni bir kavram olan entegre raporlama konusunu tartıştık. 
Büyük ilgi gören bu panelde, bu konunun dünyadaki sponsoru konumundaki “The 
International Integrated Reporting Council”in başkanı Prof. Mervyn King ve Yönetim Kurulu 
üyelerini ağırladık. 
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Bu faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. 
 
Sektör çalışanlarının eğitimi, üzerinde çok önemle durduğumuz bir diğer alan. Sektör 
çalışanlarının gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları, eğitimlerimiz, yayınlarımız ve 
düzenlediğimiz konferanslarla sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı, “Birlikte Eğitim” başlığı 
altında “on site” ve mobil uygulamalarla yapıyoruz. Birlik içinde yaptığımız “on site” 
eğitimlerde, 2014 yılı sonunda 4.000’e yakın kişiye eğitim vermiş olacağız. Bu eğitimlerimiz o 
kadar başarılı oldu ki, bazı üyelerimiz tüm eğitimlerini bizim üzerimizden almaya başladı. 
Bunların içerisinde bir büyük Bankamız da var. Sınıf içi eğitimlerde böyle bir sayıya ülkemizde 
çok az kurumun ulaşabildiğini özellikle belirtmek istiyorum. 
 
Ayrıca, bu yıl Birlikte Eğitim platformunun mobil uygulamalarını da başlattık. Artık, bazı 
eğitimlerimize mobil platformlardan da ulaşılabilecek. 
 
Eğitimle ilgili bir başka çalışma alanımız da geniş kitlelere yönelik Finansal Okuryazarlık 
faaliyetlerimiz. Bu konu yol haritamızın da ana gündem maddelerinden biri. Bu amaçla, 
inetrnet ve sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. “Param ve Ben” başlıklı bir websitemiz 
var. İletişim kanalını bunun üzerinden yürütüyoruz. Facebook’ta Param ve Ben isimli 
sayfamızın takipçi sayısı 52.000’e ulaştı. Farklı meslek ve yaş gruplarından pek çok 
kullanıcıdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Aynı zamanda Twitter, Linkedin, GooglePlus ve 
Youtube gibi kitlelere ulaşmada en etkili araçlarla içeriklerimizi milyonlarca kişiye ulaştırmayı 
başardık. Bu konuda, her zaman olduğu gibi hep birlikte çaba sarf etmeye, kaynaklarımızı 
seferber etmeye devam edeceğiz.  
 
Bu çalışmalar kapsamında, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız e-eğitim projesini hayata 
geçirdik. Birliğimiz bünyesindeki Finansal Eğitim Çalışma Komitesi’nde yer alan uzmanlar 
tarafından hazırlanan “Varlıklı Geleceğin Sırrı” eğitiminin birçok vatandaşımıza ışık tutacağını 
düşünüyoruz. Bu e-eğitim platformuna www.paramveben.org internet sitemizden ulaşılabilir.  
28 kurum bu platformu kendi iç eğitimleri için de kullanmaya başladı. 
 
Aynı zamanda, 2014 yılı içerisinde yatırımcı eğitimi konusunda heyecan verici etkinlikler 
düzenledik. Bunlardan biri de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak 
ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için düzenlediğimiz “Param ve Ben Çocuk Şenliği” oldu. Şenlik 
kapsamında, tasarruf ve yatırımın önemini anlatan “Varlıklı Olmanın Sırrı” adlı oyunumuzu 
sahneledik. Kasım ayı içinde, oyunumuzun 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde “Kurumlar” 
kategorisinde ödül aldığını sizlerle paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle, 
başta Attila Köksal olmak üzere emeği geçen tüm ekip üyelerine, oyunculara ve projelerimizi 
sponsor olarak destekleyen üyelerimize teşekkür ediyorum.  
 

Yine bu kapsamda, askerlik süresince verilen eğitimler ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimleri 
içerisinde de yer almak istiyoruz. İlgili kurumlarla çalışmalarımız devam ediyor. 
 
Bu faaliyetlerle amacımız, ülkemizde tasarruf oranının artırılması. Bir yandan tasarrufların 
artırılması, diğer yanda ise bu tasarrufların uzun vadeli araçları yönelmesini hedefliyoruz. 
 
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
2015 yılından itibaren sermaye piyasalarımızın önünü açacak bazı değişiklikler 
uygulamaya geçecek. Kısaca hatırlatmam gerekirse; 

 
 Yeni sermaye zorunlulukları devreye girecek 
 Yatırım fonlarının kuruculuğu portföy yönetim şirketlerine geçecek 
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 Yatırım fonları Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda alınıp satılmaya 
başlanacak 

 Girişim sermayesi ve gayrimenkul fonları faaliyete geçecek. 
 
Bunun dışında, Birliğimizin yeniden yapılandırılması, şirketlerin özellikle KOBİ’lerin sermaye 
piyasalarından daha fazla yararlanması, finansal işlemlerdeki maliyetlerin azaltılması, vergi 
uygulamaları, veriler ve istatistiki bilgilerin sektörün tamamını kapsayacak şekilde toplanması 
ve yayınlanması, komisyon ve masraf uygulamaları da gündemimizin öncelikli konuları 
arasında yer alacak. 
 
Ayrıca, nispeten daha uzun vadeli olan, sermaye piyasalarında algı yönetimi, 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 
da elbette devam edecek. 
 
Bu yeni dönemde sizlerin katkısına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu ve her 
türlü görüş ve öneriye açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
 
Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
 
 
 
İlhami Koç 
Başkan 
 


