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TSPB’nin 21. Olağan Genel Kurulu Çevrimiçi Olarak 

Gerçekleştirildi 
 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), 21. Olağan Genel Kurulu pandemi 
nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.  

 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Nisan sonu itibarıyla 
çeşitli sermaye piyasası araçları yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak sermaye 

piyasalarında yatırımcı sayısının 19 milyonu bulduğunu söyledi. 
 

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun ise, 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 20 yıldır sermaye piyasasının büyümesinde 

ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesinde, önemli katkıları olduğunu vurguladı. 
 

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, TSPB’nin 20 yıldır üyeleri ve 
paydaşları ile koordineli bir şekilde çalışarak sermaye piyasalarının gelişimine 

ışık tuttuğunu söyledi.  
 
 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mayıs 2021 
tarihinde pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın yaptığı 
toplantıya 128 sektör temsilcisi katıldı.  
 

“Sermaye piyasaları yatırımcı sayısı 19 milyona çıktı” 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, TSPB’nin 21’inci Olağan Genel Kurulu 
toplantısında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarına olan ilginin son dönemde bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir artış gösterdiğini ve 2020 yılından itibaren artarak devam eden ilgi 
ve talebin, arz yönünden de karşılık bulduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, “Artan ilgi ile birlikte, 2021 
Nisan sonu itibariyle çeşitli sermaye piyasası araçları yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak 
piyasalarımızda yatırımcı olan kişi sayısı yaklaşık olarak 19 milyonu bulmuştur. Pay piyasasındaki 
yatırımcı sayısı 2020 yılı Nisan ayında 1 milyon 437 bin kişi iken, 2021 yılı Nisan sonu itibariyle 
neredeyse ikiye katlanarak 2 milyon 674 bine ulaşmıştır. Yatırımcı sayılarına ayrıntılı bir şekilde 
bakıldığında ise 20 bin TL ve üzeri portföyü bulunan yatırımcı sayısı 435 binden 780 bine çıkmıştır. 
Bu dönemde pay senedi yatırımcılarının portföy değeri de 461 milyar TL’den 695 milyar TL’ye 



yükselmiştir. 21 Mayıs haftası itibariyle menkul kıymet yatırım fonlarının portföy büyüklüğü ise 167 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.  
 
“Kısa vadede büyük kazanç hırsı, tuzaklara düşmeye neden olur” 
Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde devam 
edebilmesi için SPK ile başta yatırım kuruluşları olmak üzere yatırımcılar, şirketler ve piyasayı 
oluşturan bütün katılımcılara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Yatırımcıların 
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmeleri konusunda aracı kurumlardan daha 
yoğun çaba ve daha aktif rol oynamalarını beklediklerini belirten Taşkesenlioğlu, “Ayrıca aracı 
kurumlarımızın yasaklı yatırımcılar ve manipülatörlerle çalışmama konusunda gösterecekleri 
hassasiyeti artırmaları, onların piyasa bozucu eylemlerine ortam sağlamamaları piyasalarımızın 
sağlıklı işleyişine katkıda bulunacaktır. Böylelikle aracı kurumlarımız, uzun vadede bu tür işlemlerden 
kendilerinin de zarar görmelerini engellemiş olacaklardır” dedi. Yatırımcıların piyasanın temel 
kuralları ve özelliklerini bilmesi ve doğru risk algısına sahip olarak bilinçlenmesinin önemine değinen 
Taşkesenlioğlu yatırımcılara şu uyarılarda bulundu; “Yatırımcıların, her şeyden önce, kısa vadede 
büyük kazanç hırsına kapılmanın, kendilerini manipülatörlerin ve dolandırıcıların tuzaklarına düşmeye 
müsait hale getireceğini anlaması gerekmektedir. Bilinçli ve sağlıklı bilgiye dayanan yatırım kararları 
verebilmek için piyasadaki yetkili ve güvenilir mercilerden danışmanlık hizmeti almanın önemi de 
bilinmelidir.”  
 

“Halka arz başvurularını incelemede çok titiz davranıyoruz” 
Öz kaynak finansmanı ile piyasadan fon temin etmek amacıyla halka açılan şirket sayısında 2020 yılı 
başından bu yana yaşanan artışa dikkat çeken Taşkesenlioğlu, 2020 yılında toplam 8 şirketin halka 
açıldığını, 2021 yılında ise bugün itibarıyla halka açılma amacıyla izahnamesi onaylanan şirket 
sayısının 16’ya ulaştığını söyledi. Sermaye piyasalarının bir parçası olmanın şirketlere büyük bir 
imkan sağladığını belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi; “Şirketler açısından halka arzlar, temelde 
bilançoların uzun vadeli ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasına imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte, 
yatırımcılara karşı sorumluluk üstlenilmesi, piyasaya doğru bilgi aktarılması, yatırımcıların çıkarlarının 
zedelenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gibi yükümlülükler de getirmektedir. Özellikle son 
dönemde yoğun olarak artan yatırımcı talebinden hızlı bir şekilde yararlanmak isteyen bazı 
şirketlerin, sermaye piyasasının bir parçası olmanın gerektirdiği altyapı ve yükümlülükleri tam olarak 
yerine getirmeden bu işe girişmek istediklerini gözlemliyoruz. Bu şekilde piyasaya girecek şirketlerin 
piyasada kalıcı olamama riski ve piyasaya zarar verme ihtimallerinin yüksek olması sebebiyle halka 
açılma başvurusu yapan şirketleri incelerken çok titiz davranıyoruz. Bu noktada aracı kurumlarımıza 
da ciddi bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Halka arz arayışında olan şirketlerin doğru bir şekilde 
yönlendirilmeleri ve bilgi sahibi olmaları için aracı kurumların bu şirketlere destek olmaları büyük 
önem taşımaktadır. Özellikle halka arz işlemlerine aracılık ettikleri şirketleri çok ciddi bir şekilde 
incelemeleri, kural ve düzenlemelere uyumlarını titizlikle araştırmaları ve adil bir halka arz fiyat tespiti 
ile yatırımcılara sunmaları gerekmektedir.”   
 

“Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”  
Sermaye piyasalarının özel sektörün fonlama yapısındaki payının artması için son dönemde bazı 
adımlar attıklarını vurgulayan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Sektörden gelen talepler 
doğrultusunda girişim sermayesi yatırım fonlarından önemli nitelikteki işlemlere kadar bazı 
tebliğlerde önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Sisteme kazandırılan borçlanma aracı sahipleri 
kurulu ve teminat yönetim sözleşmeleri sayesinde ise finansman sağlamak isteyen şirketlerin risk 
primini düşürecek ve yatırımcıların şirketlere daha güvenilir bir şekilde finansman sağlayabilecekleri 
bir ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. Mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde Sermaye 
Piyasası Kurulu’na birçok önemli eylem konusunda sorumluluk yüklendiğini hatırlatan Taşkesenlioğlu 
şöyle konuştu; “Bu eylemlerden, projeye dayalı menkul kıymet ihracı, emeklilik fonlarının TEFAS 
benzeri bir platform olan BEFAS’ta işlem görmesi ve zamanaşımına uğrayan yatırım hesaplarının 
sahiplerine iade edilmesi konularında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu 
eylemlere ilişkin hedefler tamamlanmış olacak.” Taşkesenlioğlu, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması 
için çalışmaların sürdüğünü, tebliğ taslağını haziran sonuna kadar bitirip sektörün görüşüne açmayı 
planladıklarını söyledi.  
 

“Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde yakın ilişkiler kurmak istiyoruz” 
Taşkesenlioğlu, sorumlu oldukları "yeşil tahvil ve sukuk rehberinin hazırlanması" hususuna oldukça 
önem verdiklerini belirterek, bu meselenin sermaye piyasalarının önümüzdeki 10 yılı için kritik öneme 
sahip olduğunu düşündüklerini söyledi. Taşkesenlioğlu, "Borçlanma araçları konusunda yeşil 



standartları bir an önce oluşturarak hem küresel ölçekte büyüyen bir yatırım potansiyelinden pay 
almak hem de en büyük ticari partnerimiz ile Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde yakın ilişkiler kurmak 
istiyoruz. Paketin diğer bir hedefi ise reel sektöre yönelik tahvil garanti fonunun oluşturulmasıdır. Bu 
konuda oluşturduğumuz çalışma grubu dünya örneklerini incelemekte ve Türkiye için en uygun 
modeli kurabilmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda, sektör temsilcilerimizin altyapısı sağlam 
fikirlerini bizimle paylaşmalarından memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim" dedi.  
 
“TSPB 20 yıldır sermaye piyasasının büyümesine katkı sağlıyor” 
TSPB’nin 21. Genel Kurul Toplantısında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Korkmaz Ergun ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 20 yıldır sermaye piyasasının 
büyümesinde ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu söyledi. Ergun, “Gerek 
piyasanın gelişmesinde gerekse mevzuat altyapısının iyileştirilmesinde güçlü bir rol oynayan Birlik ile 
beraber Borsa olarak, ortak amaçlarımızda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  
 

“Halka Arza Aracılık İlkeleri Yönergesi aracı kurumlara çok fayda sağlayacak”  
Pandemi sürecine rağmen, aracı kurumlarla birlikte Borsa İstanbul olarak büyük çaba ve 
fedakarlıklarla tüm hizmetleri kesintisiz sunduklarını vurgulayan Ergun, “Üyelerimiz olan aracı 
kurumlarla birlikte Borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik ve bunun için 
gerçekten çok çaba verdik, fedakarlıklarda bulunduk. Sektör olarak çok ciddi bir testten geçtik ve 
değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik” diye konuştu.  

Halka arzlar açısından da yoğun bir yıl geçirdiklerini hatırlatan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, “Farklı sektörlerden şirketlerimiz sermaye piyasasına katılıyor, 
yatırımcılarına ulaşıyor. Yatırımcılarımız sizlerin aracılığı ile şirketlere ortak oluyorlar ve şirketlerimizin 
geleceğinde yer alma isteklerini gösteriyorlar” dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte 
“Halka Arza Aracılık İlkeleri Yönergesi” hazırladıklarını ve bu yönergenin yürürlüğe girmesinin halka 
arza aracılık eden aracı kurumların çalışmalarında çok faydalı olacağını belirten Ergun, aracı 
kurumların da bu ilkelere uyum konusunda azami özeni göstereceğine inandığını vurguladı. Ergun, 
“Ülke olarak, sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için, yatırımla, istihdamla, üretimle 
ve ihracatla büyümenin en önemli aktörlerinden biri olan şirketlerimizi, bankacılık sisteminden biraz 
daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmemiz, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha 
fazla faydalandırabiliyor olmamız lazım. Bu yönlendirmeyi yapan aracı kurumlarımızdan beklentimiz, 
doğru şirketi, doğru zamanda, doğru fiyattan halka arza getirmeleridir. Bu süreçte yaşanacak 
problemler ve yapılacak ihmaller, halka arz iklimine zarar vermektedir. Bu vesile ile halka arzlarda 
gerekli hassasiyeti gösteren aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 “Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri’nin uygulanmasında hassasiyet gösterilmeli” 
Borsa İstanbul olarak finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmak adına etkinlikler 
yaptıklarını, sosyal mecralarda videolar yayınladıklarını vurgulayan Ergun, yatırımcılara şu uyarılarda 
bulundu; “Finansal bilgileri ve açıklamaları lütfen doğru kaynaklardan öğrenin, şirketleri Kamuyu 
Aydınlatma Platformundan takip edin. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma raporlarını inceleyin. 
Aracı kurumlarınızın, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, birikimlerinizi bu bilgilere göre 
değerlendirin. Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin. Sosyal medyaya itibar etmeyin.” TSPB’nin 
Şubat ayında yayınladığı “Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri”nin finansal okuryazarlık kapsamında 
yapılmış çok önemli bir çalışma olduğunu hatırlatan Ergun, aracı kurumlardan bu ilkelerin 
uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi ve Borsa İstanbul olarak bu konuda her 
türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ergun, “Yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi ve doğru 
karar alabilmeleri için, doğru bilgiye erişimlerinin muhakkak hepimiz tarafından teşvik edilmesi 
gerekiyor” dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, Borsa 
İstanbul olarak sundukları hizmetlerde ve yeni ürünlerde odak noktalarının piyasanın talepleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda olacağını, her daim piyasa dostu adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.  
 

“TSPB 20 yıldır sermaye piyasalarının gelişimine ışık tutuyor”  
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 21’inci Olağan Genel Kurul açılış konuşmasını yapan TSPB Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, sözlerine finansal hizmetler sektörünün en geniş katılımlı üye yapısına 
sahip olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 20. Yılını kutlayarak başladı. Eraslan, “Dünya tarihini 
açısından ‘değişim’ dönemi olarak adlandırılabilecek bu 20 yıl, sermaye piyasalarımız açısından da 
değişimin ve dönüşümün tarihi oldu” dedi. TSPB’nin 20 yıldır üyeler ve paydaşları ile koordineli 
şekilde çalışarak sermaye piyasalarının gelişimine ışık tuttuğuna dikkat çeken Eraslan, “Türkiye 



Sermaye Piyasaları Birliği olarak, gelecek 20 yılda da sermaye piyasalarımızın etki alanını sadece 
ülkemizle sınırlı tutmayıp, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz.  
Bu anlamda gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi geniş yatırımcı tabanı ve ürün çeşitliliğine sahip, 
rekabetçi ve küresel finans dünyasıyla bütünleşmiş bir “finansal ekosistem” yaratarak, yatırımların 
finansmanında daha etkin rol oynamayı, fikir ve icraatlarımızla ülkemizin kalkınmasına daha fazla 
katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızın da desteğiyle hedeflediğimiz derinlik ve 
büyüklükte sermaye piyasaları yaratacağımıza inanıyorum. Bu noktada Birlik yönetimi olarak, 
sektörümüzün temel sorunlarına odaklanarak, tüm sermaye piyasası kurumları ve üyelerimizle iş 
birliği içerisinde orta ve uzun vadeli çözümler geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması, büyümenin sermaye piyasaları yoluyla 
gerçekleştirilmesi, ülkemizin dünya ile rekabet eden bir finansal alt yapıya sahip olması amaçlarıyla, 
piyasa paydaşlarımızın da desteğiyle faaliyetlerimize büyük özveri, azim ve kararlılıkla devam 
edeceğiz. Bu gayret ve motivasyonla, İstanbul’un uluslararası finansal arenada çekim merkezi haline 
gelmesi hedefine de her geçen gün biraz daha yaklaşacağımıza canı gönülden inanıyorum” diye 
konuştu. 
 
“Gençlerin sermaye piyasalarına yönelimi umut verici” 
Küresel piyasalara paralel şekilde Türkiye’de sermaye piyasalarında da yatırımcı ilgisinin ve talebin 
arttığı bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Eraslan, Nisan ayı sonu itibarıyla hisse senedi yatırımcı 
sayısının 2 milyon 674 binle tarihi rekor seviyelere ulaştığı bilgisini verdi. Eraslan, son bir yılda hisse 
senedi piyasasına katılan bireysel yatırımcıların Türkiye’nin dört bir yanından ve gençlerden 
oluşmasının sermaye piyasalarının geleceği açısından umut verici olarak gördüğünü söyledi.  
 
“Halka arzlar rekora koşuyor” 
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, 2020’de canlanan halka arzların bu yıl rekora koştuğunu 
vurguladı. Eraslan, “Geçen yılın tamamında 8 şirketin halka arzının gerçekleştiği Borsa İstanbul’da, 
halka arzlar vasıtasıyla reel sektöre sağlanan kaynak büyüklüğü 1,1 milyar TL oldu. Halka arzlara 
yerli yatırımcılardan gelen rekor talebin etkisiyle bu yıl çok sayıda şirket halka arz sürecine girdi. 
Yılbaşından bugüne kadar 14 şirketin halka arzı gerçekleşti. Yaklaşık 7.85 milyar TL halka arz 
büyüklüğü ile son yılların rekoru kırıldı. Pandemiyle birlikte yükselişe geçen halka arz rüzgarının 2021 
yılının ikinci yarısında da artan trendde devam edeceğini öngörüyorum. Halka açılacak her yeni 
şirketle borsaya olan yatırımcı ilgisinin de artacağı kanaatindeyim” dedi.  
 
“Yatırımcılar önceliğimiz”   
Eraslan, yatırımcı ilgisinin çok yoğun olduğu bu süreçte, yatırımcı memnuniyetinin artırılmasının 
önemine değinerek, sermaye piyasalarının gelişimi için yatırımcıların bilgilendirilmesi ve finansal 
okuryazarlığın artırılmasının hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. “Birlik olarak her zaman 
yatırımcıların korunması ve bilgilendirilmesine önceliğimiz oldu” diyen Eraslan, Birlik olarak bu 
anlayışla hareket ederek yatırımcı bilgilendirilmesinde ve finansal okuryazarlık konusunda eğitim ve 
etkinliklere hiç ara vermeden çevrimiçi olarak devam ettiklerinin altını çizdi. Eraslan, “Özellikle son 
dönemde sosyal medya ve benzeri iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilen yorum ve tavsiyelerle 
bireysel yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edildiğini üzülerek takip ediyoruz. Sermaye 
piyasalarında yeni mağdurların oluşmaması için tüm sektör paydaşlarının sorumluluğu bulunuyor” 
dedi.  
 
TSPB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 
ortaklıklarının üye olduğu öz düzenleyici bir meslek kuruluşudur.  


