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TOBB’dan “Halka Arz
Seferberliği”ne tam destek
TOBB, İMKB, SPK ve TSPAKB, reel sektör şirketlerinin halka açılımını özendirmek
amacıyla Halka Arz Seferberliği başlattı. Seferberliğin ilk adımı olarak İMKB’de yapılan ortak
toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, büyümek isteyen ve ﬁnansmana
ihtiyacı olan şirketlere “Bedava para borsada. Maliyeti sıfır. İşini büyütmek isteyen işletmeler
açısından halka açılmak için iyi bir dönemdeyiz” diye seslendi.
lıklar sermayeye dönüşmediği için hem tasarruf sahipleri kaybediyor hem de sermaye piyasası büyüyemiyor” ifadesini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU: TOMURCUKLARIN
KURUMASI ÖNLENMELİ

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Türk Sermayesi Aracı Kuruluşları Birliği
(TSPAKB), reel sektör şirketlerinin halka açılımını özendirmek ve halka arzları artırmak amacıyla Ağustos 2008’de imzaladıkları dörtlü iş birliği protokolü kapsamında, 19
Ekim’de, İMKB’de “Halka Arz Seferberliği” konulu ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, muhtelif illerden, sermaye piyasası
imkânlarından yararlanma potansiyeli yüksek şirketlerin kayıtlı olduğu 29 sanayi ve ticaret odasından yönetim kurulu başkanları ve temsilcilerle ilgili sektör kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, amaçlarının reel sektörün
gelişimini sağlarken sermaye piyasalarını büyütmek ve derinliğini artırmak olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de sermaye birikiminin az olduğunu, bu nedenle mali sistemin Batı’daki örneklerine göre daha küçük hacimlerde çalışmak durumunda bulunduğunu anlattı. Gayrimenkul ve altın konusunda Türkiye’de önemli kaynaklar bulunmasına rağmen, bunların sermayeye dönüşemediğini, geçmişteki olumsuz tecrübeler yüzünden önemli bir ﬁnansal varlığın da yurt dışında tutulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Var58 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

Krizde fırtınanın durulmaya başlamasıyla
önemli olanın ağaçların yeniden tomurcuklanmaya
başlaması değil, o tomurcukların daha patlamadan
kurumasının önlenmesi olduğunu söyleyen TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Tomurcukların patlamadan kurumasının önlenmesinin yolu onlara ihtiyaç duydukları nemin,
ısının sağlanmasıdır. Orta vadeli düşündüğümüzde
kriz sonrası yatırım iklimi için önemli olan unsurlardan bir tanesi de sermaye piyasalarının sağlıklı işlemesidir. Küresel rekabetin artışı ve kriz ortamı şirketlerin kâr marjlarını azaltmıştır. Dış kaynak ihtiyacı bu
devirde çok artmıştır. Kaynakta çeşitliliğin sağlanması ve sermaye piyasasının geliştirilmesinin önemi burada ortaya çıkmaktadır.”
Şirketlerin en büyük sıkıntısı şu anda sermaye olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Burada ortak olabilmek için elimizde bir fırsat var. Bunun
en güzel mekanizmalarından biri İMKB. Bunu kullanıyor olmamız lazım” diye konuştu. “Sermaye piyasalarında bedava para var. Sıfır maliyet var. İşini büyütebilmek için imkân var” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olmamasının sağlanmasını, bürokratik işlemlerin azaltılmasını istedi.

2023 YILINA KADAR 10 BİN ŞİRKET HALKA
AÇILACAK
Halka açılan bir şirket için üç bin sayfa mevzuatı da basitleştirmek gerektiğine işaret eden TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üç bin sayfa mev-
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> > TOBB, İMKB, SPK ve TSPAKB
arasında şirketleri sermaye
piyasasına kazandırmak amacıyla
imzalanmış olan protokolün hayata
geçirilmesini amaçlayan “Halka
Arz Seferberliği” konulu toplantı
İMKB’de gerçekleştirildi. İMKB
Başkanı Hüseyin Erkan, katılımcılara
seans salonunda bilgi verdi.

zuat hiçbirimizi teşvik etmez, tam tersine uzaklaştırır. Basitleştirilmiş ama muhakkak denetimleri de
içerecek bir düzenlemeye htiyaç var” dedi. Halka
arzların sadece sermaye artırımı yoluyla sınırlandırılmasının faydalı olacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
halka açık şirketlerde ortaklara dağıtılan kâr paylarının daha düşük vergilerle temin edilmesini hep
beraber ortak talep doğrultusunda götürüyor olmaları gerektiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, halka açıklık oranı
ne kadar yüksek olursa piyasadaki dalgalanmanın
da o kadar az olduğunu, yüksek tutulmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Başarının ölçüsünün halka arz sayısından
geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hedefi koyduk, 2023’te on bin şirketin halka arzı. Türkiye’de
217 bin tane üreten tesis var. Ticari şirketlerle beraber yaklaşık 1 milyon 300 bin şirket var. Daha o
kadar derinlik var ki…” dedi. Halka arzların kayıt
dışını önlemede de önemli bir unsur olduğunu
ve kayıt dışını önleme konusunda devletin elinde
önemli bir mekanizma olabileceğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını “Kayıt dışını bitirmeden Türkiye’de demokrasinin kalitesinden bahsedebilmek mümkün değil. Hesap vermeyen, hesap soramaz. Ben hesabımı verebileceğim ki hesap sorabileyim. Sadece şirketlere bedava para
temin etmek değil Türkiye’de geleceğin teminatı olan çocuklarımızın daha mutlu, üretken, şeffaf,
hesap verebilir ve herkesin eşit ortamda yarıştığı
bir Türkiye’de yaşamak istiyorsak, işte bunun geçtiği mekanizmalardan biri bu. Bu fırsatı iyi değerlendirelim” diyerek bitirdi.

> > “Halka Arz Seferberliği” toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kayıt dışılığı
bitirmek için halka arzın en büyük mekanizma olduğunu söyledi.

UCUZ FİNANSMAN İMKÂNI
İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, Türkiye’de bugüne kadar yeterli halka arz olmadığını
ve sermaye piyasasının yeterli büyüklüğe ulaşamadığını ifade ederek, geçen yıl imzaladıkları protokolün devamı olarak, kriz döneminde de hazırlıklarını yaptıkları Halka Arz
Seferberliği projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Halka arzların artması ile şirketlerin ve tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarında
buluşacağını ifade eden Erkan, Türkiye’de son beş senede sermaye piyasaları yoluyla
şirketlere 21,5 milyar dolar kaynak aktarıldığını, Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımcıların üçte birinin de yine İMKB’de kote olan şirketler üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.
2000’li yıllarda halka arzlarda düşüş yaşandığını ifade eden Erkan, “Önceliğimiz
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> > Yol haritalarını
belirlerken odalarla
iş birliği sağlayarak,
potansiyel şirketlerle
iletişim kurmayı, aracı
kurumları ve ilgili
kurumları bu sürece
katmayı planladıklarını
söyleyen İMKB Başkanı
Erkan, “Odalarımızdan
proaktif iş birliği
bekliyoruz” dedi.

Takasbank’ta da düzenlemelerimizde esneklikleri sağlamayı planlıyoruz. Odalarımızdan proaktif iş
birliği bekliyoruz. Aracı kuruluşlarımızdan da maliyetlerin indirilmesi ve onların da katılımlarını rica
ediyoruz. Bazı halka arzlarda maliyetler çok yüksek
olabiliyor. Özellikle maliyetleri aza indirmelerini ve
mümkün olduğunca fazla sayıda şirketi borsaya
getirmelerini kendilerinden rica ediyoruz. Birlikte
hareket edeceğiz ve uluslararası fonların da ülkemizde artmasını sağlayacağız.”

ÖZTANGUT: DOKUZ YILDIR
ŞİRKET SAYISI ARTMAMIŞ

Türkiye’nin ilk 1000 şirketini sermaye piyasasına kazandırmak. Sanayi şirketlerinden ilk 500’de bulunan 403, ikinci 500’den 469, toplamda 872 şirket işlem görmüyor. Finans, hizmet, ticaret sektörleri bunun dışında. Hedef 2023
yılında İMKB’de işlem gören şirket sayısını bine çıkartmak.
İMKB’de işlem görmeyen 872 şirketin 777’si oda başkanlarını çağırdığımız illerde bulunuyor. Oda başkanlarından şirketler ile İMKB arasında iletişim köprüsü kurmalarını bekliyoruz” diye konuştu.
Erkan, İMKB’nin şirketlere sunduğu fırsatları ise halka
açık şirket olmanın getireceği prestij ve tanıtım imkânları,
İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’nda da yer alan vergi
teşvikleri, şehir endeksleri ve ucuz ﬁnansman, kredibilite,
şeﬀaﬂık, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, yurt içi ve yurt dışında tanınma, halka açıklığın getireceği kurumsallaşma olarak sıraladı. İMKB’de oluşturulan şehir endekslerini de anlatan Erkan, hâlihazırda beşten fazla şirketi İMKB’de işlem gören dokuz şehir için endeks oluşturulduğunu, potansiyel
şehir endekslerinin Balıkesir, Denizli, Mersin, Aydın, Konya ve Manisa olduğunu, bu endekslerden bazılarının Ulusal 100 Endeksi’nden daha fazla artış gösterdiğini vurguladı. İMKB Başkanı Erkan, şehir endeksleri konusunda “Yatırımcılar her şehri takip etmektense o şehrin endeksine yatırım yapma imkânına kavuşacaklar. Endeksler o illerin kendi borsalarını kurmalarına benzer bir ortam yaratacak” ifadesini kullandı. Yol haritalarını belirlerken odalarla iş birliği
sağlayarak, potansiyel şirketlerle iletişim kurmak, aracı kurumları ve ilgili kurumları bu sürece katmayı planladıklarını
söyleyen Erkan, şöyle konuştu:
“Burada biz dörtlü sinerji oluşturmak istiyoruz. Devletten beklentimiz, vergi teşviki ve diğer konularda sağlayacakları kolaylıklar. SPK, İMKB, Merkezi Kayıt Kuruluşu,
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> > SPK Başkanı Prof.
Dr. Vedat Akgiray, halka
açılma sürecini ﬁrmalar
için kolay, korkulmayan
ve kârlı bir süreç haline
getirmek ve beyana
güvenmede yaklaşım
değişikliği peşinde
olduklarını söyledi.

> > TSPAKB Başkanı
Nevzat Öztangut,
Türkiye’nin kendi
potansiyeli içinde
değerlendirildiğinde,
yeterli düzeyde halka
açık şirket bulunmadığını
belirtti.

TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, İMKB Konferans Salonu’nda düzenlenen “Halka Arz Seferberliği” konulu toplantıda yaptığı konuşmada,
Türkiye’de potansiyeli bulunmasına rağmen halka arz edilen şirket sayısının az olduğunu belirtti. Öztangut, Türkiye’nin kendi potansiyeli içinde değerlendirildiğinde, yeterli düzeyde halka
açık şirket bulunmadığını söyledi. TSPAKB Başkanı, 2003 yılında halka açık şirket sayısının 285’e
gerilediğini ifade ederek, “2008’de rakama baktığımızda 317, bugün itibarıyla 314 yani dokuz
yıldır şirket sayısı artmamış” dedi. Aracılar olarak
şirketlerin sayısını artırmak için gerekli potansiyele, yeterliliğe sahip olduklarını ifade eden Öztangut, yasal altyapılarının, Borsa’nın altyapısının, takas ve saklama altyapısının yeterli durumda, birçok gelişmiş ülke ve birçok gelişmiş ülkeden de daha iyi seviyede bulunduğunu anlatarak “Aracı kuruluşlar olarak şirket sayısını artırmak için gerekli altyapı ve potansiyele sahibiz. TSPAKB’nin bu projede önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. 145 üyemiz var. Üyelerimizin kurumsal finansman, halka arz konularındaki
tecrübeleri, eğitim konusundaki tecrübelerimiz
emrinize amadedir” dedi.
SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray ise konuşmasında “bir ülkenin uzun vadeli büyümesinin salt
banka kredileriyle yürümeyeceğini” belirtti. Akgiray, zihniyet revizyonu peşinde olduklarını vurgulayarak, düzenleme ve denetleme otoritesi olan
SPK olarak halka açılma sürecini ﬁrmalar için kolay, korkulmayan ve kârlı bir süreç haline getirme
sorumluluğuna sahip olduklarını belirtti. SPK olarak halka arz için şirketlerden istedikleri belgeleri
azaltacaklarını ve beyanı doğru kabul edeceklerini
ifade eden Akgiray, “Türkiye’nin bugünkü konumu
ve ﬁnansal kriz düşünüldüğünde halka arzlar için
konjonktür son derece uygundur” dedi.

