Topaç: 2019’da en az 10 halka arz
bekl yoruz

SERAP SÜRMELİ – BORSAGUNDEM.COM / ÖZEL HABER
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ev sahipliğinde, SPK ve Borsa İstanbul’un
katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsü geçtiğimiz
haftaya damga vurdu. Borsagundem.com’un da sponsor olduğu dev etkinlik dünyaca ünlü
konuşmacılarla birlikte sermaye piyasasının aktörlerini buluşturdu. Çeşitli panellerde sermaye
piyasaları masaya yatırıldı, sorunlar, hedefler konuşuldu, çözüm arandı.
TSPB Başkanı Erhan Topaç, kongrenin yoğun bir katılımla çok başarılı geçtiğini ve
gündemde yer alan birçok konunun tartışıldığını, gelecek senelerde bu kurulan köprünün
sermaye piyasamızı daha da geliştireceğine inandığını söyledi.
HALKA ARZLARI TEŞVİK İÇİN TSPB BAŞKANI ERHAN TOPAÇ NE ÖNERDİ?
Birlik merkezinde bir araya geldiğimiz Erhan Topaç’la kongreyi konuştuk ama merak
ettiğimiz soruları da arka arkaya sıraladık. Halka arzlarda manzara nasıl, 2019 yılında kaç
halka arz olur? Halka arzları teşvik için bir öneriniz var mı? Robot devri aracı kurumları nasıl
etkiler? Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına bakışı değişti mi?

Topaç, “Halka arzlardaki hareketliliğin sürdürülebilmesi açısından önerimiz, halka açılan
şirketlere vergi desteği sağlanmasıdır” dedi, ekledi: “2019’da en az orta ve büyük ölçekli 10
halka arz bekliyoruz.” Yabancı yatırımcıların güveninde bir azalma olmadığının da altını
çizen Topaç’a göre yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan
daha çok güveniyor.
ARACI KURUMLARA “TEKNOLOJİYİ KAÇIRAN SİSTEM DIŞI KALIR”
MESAJI
Teknolojideki gelişime ve önemine dikkat çeken Topaç, “Sermaye piyasaları olarak biz de
yeni teknolojilere uyum sağlamak ve dönüşmek zorundayız. Bunu yapmayanlar sistem
dışında kalacaklar” dedi. Sözlerinde aracı kurumlara kritik bir mesaj vardı.
Tasarruf sahiplerine de yatırımları için önerilerde bulunan Erhan Topaç, özelikle TSPB
Başkanı seçildikten bu yana 6 ayda neler yaptıklarını da sıraladı. Devamında da “2019 yılı
için de Birliğimizin faaliyetlerini ikiye katlamayı hedefliyoruz. 2019 yılında içinde bütün
finansal birliklerin ortak olarak içinde yer alacağı menkul kıymetleşmeye yönelik İpotek
Finansmanı Kuruluşu A.Ş.’yi kurmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Borsagundem.com sordu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç yanıtladı.

“KONGREYE REKOR KATILIM “
-Kongre nasıl geçti, katılım ve heyecan beklediğiniz gibi oldu mu? Sizi en çok ne
etkiledi?
Erhan Topaç: Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
desteği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsorluğunda Türkiye Sermaye Piyasaları
Kongresi’nin üçüncüsünü başarılı bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Başkanı Sayın Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sayın Zafer Sönmez ve
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın katılımlarıyla 13-14
Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz kongremizde, Türkiye Sermaye Piyasası’nın
‘geleceğini’ tartıştık.
İstanbul Finans Merkezi hedefini gerçekleştirmek için çalışırken kuşkusuz geleceği
şekillendiren teknolojiyi odak noktası almalıyız. Bütün dünyanın gündeminde olan dijital
devrimi benimseyip en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz
“Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”nin temasını bu nedenle “Gelecek” olarak
belirlemiştik.
Fütüristik bir bakış açısıyla kongreyi düzenledik. Yapısal reformlardan ticaret savaşlarına,
girişimcilikten makroekonomik konulara, yapay zeka ve etkilerinden, teknolojinin finansal
mimariyi ve iş modellerini değiştirmesine, gelecekte istihdamın nasıl olacağından, müşteriyi
tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamalarına, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı
teknolojilerin etkilerinden kur ve faiz riskinin yönetimine, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve
halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatiflerinden, gayrimenkul ve girişim sermayesi
fonlarına kadar gündemde yer alan birçok konunun tartışıldığı 26 panel yapıldı. Bu panellere
15’i yurtdışından davet ettiğimiz konuklarımız olmak üzere toplam 134 panelist katıldı.
Uluslararası platformlarda kendi alanlarında uzman olan bu değerli konuşmacılarımızın
katımıyla etkinliğimiz küresel bir yapıya sahip oldu. Uzmanlarımızın tartıştığı bütün konular,
23 farklı eş anlı eğitim programıyla desteklendi. Kongrede oluşturulan reel sektör firmaları ile
Birliğimiz üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği Şirketlerarası
Görüşme (B2B) alanında, sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye
piyasalarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen tüm reel sektör firmaları
ile görüşmeler gerçekleştirdi.
İki gün boyunca yaklaşık 8 bin kişi Kongre’ye katıldı. Kongre, uluslararası alanda ve
Türkiye’den konularında en yetkin kişileri, yatırımcı ve yatırımcı adaylarıyla buluşturdu. Bu
anlamda, finansal hizmetler sektöründeki en kapsamlı, en büyük etkinlik olduğunu
söyleyebiliriz. Katılımcı sayısının çokluğu sermaye piyasasın ve finansal sektörü etkileyen
yeniliklere olan ilginin de bir göstergesi
Gelecek senelerde bu kurulan köprünün sermaye piyasamızı daha da geliştireceğine
inanıyorum.

“ANA KONUŞMACI OTURUMLARININ YOĞUNLUĞU ‘GELECEK’E OLAN
İLGİNİN GÖSTERGESİ”
-Gerd Leonhard ve Faruk Eczacıbaşı kongrenin iki konuşmacısı. Performansları ve
izleyici ilgisi hakkında ne söylemek istersiniz?
Erhan Topaç: Kongrenin açılış konuşmacılarından biri “Tekonolojiye Karşı İnsanlık”
kitabının yazarı Gerd Leonhard oldu. 2015 yılında Wired dergisi tarafından teknoloji alanında
en etkili 100 isimden biri olarak gösterilen Leonhard açılış konuşmasında, kültürel ve
toplumsal olgulardan ticaret ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğe dair yenilikleri
ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Leonhard’ın konuşmasını Kongre salonunda yaklaşık
1.500 kişi izledi. Leonhard, sunumunun ardından düzenlenen kitap imzalama etkinliğiyle
katılımcılarla buluştu.
Kongredeki bir diğer ana konuşmacımız da Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı oldu. Türkiye’nin dijital
ekonomiye geçişi için en fazla çaba gösteren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, Türkiye’nin bu
alanda yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri kendi kişisel deneyimlerinden yola
çıkarak anlattı. Faruk Bey’in konuşması sırasında salonda yaklaşık 1.000 kişi vardı. Faruk
Bey, Kongre’deki açılış konuşmasının hemen ardından “Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabının
imza etkinliğinde katılımcılarla bir araya geldi.
Dijital dönüşümün ve teknolojinin dünyadaki ve ülkemizdeki öncülerinden olan bu iki ismin
gerçekleştirdikleri sunumlar ile kongremizin değerine önemli katkıları oldu. Her iki günde de
ana salonda gerçekleştirilen ana konuşmacı oturumlarının yoğunluğu “Gelecek”e olan ilginin
göstergesi.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERE VERGİ DESTEĞİ SAĞLANMALI
-Halka arzlarda manzara nedir? Halka arzların önünü açacak bir projeniz, bir öneriniz
var mı?
Erhan Topaç: Halka arzlarda 2018 yılında önceki yıllara göre hatırı sayılır bir hareketlenme
gözlemliyoruz. 2018’de toplam 9 şirket halka arz edilerek 5,4 milyar TL’lik kaynak sağlandı.
İkincil halka arzlarla ise 2,9 milyar TL’lik bir kaynak sağlandığını görüyoruz. Bununla
beraber faizler artsa da özel sektör tahvil ihraçlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Yılın ilk
yarısında Borsa’da 729 ihraçla 82 milyar TL kaynak yaratılmışken, yılın üçüncü çeyreğinde
327 borçlanma aracıyla 47 milyar TL’lik ihraç yapıldı. Bu ihraçların 2,9 milyar TL’lik kısmı
finans dışı firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup bu tutarın yaklaşık 1 milyar TL’lik kısmı
Haziran ayından sonra yapıldı. Dolayısıyla, dalgalanmanın arttığı bir dönemde dahi sermaye
piyasaları kaynak yaratmaya devam edebildiğini görüyoruz.
Öte yandan özellikle bu yıl içerisinde yapılan ihraçlarla şirketlerimiz döviz kredisi borçlarını
kapatarak kur riskinin yaratacağı zararlardan kendilerini koruma fırsatı buldu. Bu anlamda
sermaye piyasamızın alternatif finansman kanalı olmasının yanı sıra risk yönetimi fırsatı da
sunduğunun fark edilmesiyle ihraçların önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağını
düşünüyoruz.
Halka arzlardaki hareketliliğin sürdürülebilmesi açısından önerimiz halka açılan şirketlere
vergi desteği sağlanmasıdır. Ancak şirketin hakim ortağının elindeki paylar dışındaki halka
açıklık oranına göre farklılaşan Kurumlar Vergisi desteği sağlanmasını öneriyoruz. Böylece,
şirketleri halka açıklık oranını artırmaya da teşvik edeceğimizi varsayıyoruz.

2018 yılında yapılan halka arzların detayı şöyle:

“2019’DA EN AZ ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ 10 HALKA ARZ BEKLİYORUZ”
-2019 yılında kaç şirket halka arz olur?
Erhan Topaç: Halka arzlar 2019 yılı başından itibaren canlanmaya başlar. Özelikle ilk altı ay
için yoğun bir hazırlık var diyebilirim. 2019’da en az orta ve büyük ölçekli 10 halka arz
bekliyoruz. Bu arada ikincil halka arzlar da bekliyoruz.
“YABANCI YATIRIMCILARIN GÜVENİNDE BİR AZALMA YOK”
-Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına bakışı nasıl?
Erhan Topaç: Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki tasarruflarının büyük kısmı pay
senetlerinde halihazırda, pay senetlerinin %63’ü yabancı yatırımcılarda. Yabancı yatırımcılar
genelde yatırıma uzun vadeli yaklaşan kurumsal yatırımcılardan oluşuyor. Dolayısıyla
yabancı yatırımcıların güveninde bir azalma olmadığını gözlüyoruz.
Ülkemiz, yatırım dünyasında yüksek büyüme oranlarıyla dikkati çeken bir ülke. Bu
büyümeden yararlanmak için şirketlerimize ortak olmak gerekiyor. Zaten, sermaye
piyasamıza yatırım yapmış yabancı yatırımcılar da böyle yapmış. Yani, yabancı yatırımcılar
ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor ve bunun uzun vadeli
getirisinden yurt içi tasarruf sahiplerinden daha çok yararlanıyor.

“YENİ TEKNOLOJİLERE UYUM SAĞLAMAK VE DÖNÜŞMEK ZORUNDAYIZ”
-Borsada robot devri başladı... Bu aracı kurumlar arasındaki rekabeti nasıl etkiler?
Sistemin sermaye piyasaları üzerinde nasıl bir etkisi olacaktır?
Erhan Topaç: Teknolojik dönüşüm tarihsel olarak insan hayatını, iş modellerini hep etkiliyor,
değiştiriyor, dönüştürüyor. Örneğin, borsamızda kullanılan tahta sistemini aramızda kaç kişi
biliyor. Bu arada, tahtaların bazıları Borsa İstanbul İstinye binasında hatıra olarak duruyor,
tavsiye ediyorum görmenizi. Bir başka örnek borsadaki brokerlarımız. Eskiden 1200 broker
vardı borsa binasında.
Dolayısıyla, sadece bu kongrede konuştuğumuz yapay zeka, algoritmik işlem, robo
danışmanlık gibi kavramların sadece hayatımızı değiştirdiği, değiştireceği gibi bir yanılgıya
kapılmayalım. Teknoloji hep iş modellerimizi değiştirdi ve biz de hep yeni modele kendimizi
uyarladık. Belki de insanın var olma başarısı da bu yetkinliğinden kaynaklanıyor.
Yeni teknolojiler iş modellerimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor bize ve buna uyum
sağlayamayanlar ortadan kalkacak ve yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Kongrede ana
konuşmacımız Gerd Leonhard konuşmasında müzik sektöründen örnek vererek müzik kaseti,
CD sektöründen, bulut teknolojisine (spotify’a) geçişi örnek vermişti.
Sermaye piyasaları olarak biz de yeni teknolojilere uyum sağlamak ve dönüşmek zorundayız.
Bunu yapmayanlar sistem dışında kalacaklar.
Son yıllarda Borsa İstanbul dünya standartlarında bir takım altyapı geliştirme faaliyetlerinde
bulundu. Bu girişimler sayesinde Borsa İstanbul’da algoritmik işlemlerin ağırlığının arttığını
görüyoruz. Henüz yaygınlaşmaya başlayan bu işlemlerin piyasalar açısından likidite yaratmak

gibi önemli faydaları bulunuyor. Algoritmalar sayesinde işlemler bir insanın yapabileceğinden
çok daha hızlı ve etkin gerçekleştiriliyor. Ayrıca, algoritma tarafından verilen emirlerdeki hata
ihtimali insana göre çok daha düşük. Son olarak, daha az personel istihdam edildiği için işlem
maliyetleri de buna paralel olarak azalıyor.
Ne var ki, başta algoritmik işlemler olmak üzere yenilikçi Fintek faaliyetleri geleneksel aracı
kurum yapı ve işleyişini tehdit ediyor. Sektörün devamlılığının sürdürülmesi açısından bu
tehditlerin bir fırsatı çevrilmesini önemli buluyorum. Burada, aracı kurum sektörünün
faaliyetlerinin kurumsal finansman, proje finansmanı gibi hizmetlerle çeşitlendirilmesinin
önemi ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda sermaye piyasalarının ciddi bir başkalaşım
geçirmesini bekliyorum. Bu konuda, gelişime ayak uydurmanın kalıcı olmak için belirleyici
etmen olduğunu düşünüyorum.
Zaten bu yüzden bu seneki Kongre’nin etkinliğini “Gelecek” olarak belirledik ve bu
farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz.

“YATIRIMCILAR BİRİKİMLERİNİ
BÖLÜŞTÜRMELİ”
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FAZLA

YATIRIM

ARACINA

-Tasarruf sahiplerine yatırımlarında nasıl bir strateji önenirsiniz?
Erhan Topaç: Birlik olarak yatırım tavsiyesinde bulunmadığımızı öncelikle belirtmek isterim.
Bu konuda üyelerimiz yatırımcılarımıza yardımcı oluyor. Bununla beraber yatırımcıların
dikkat etmesi gereken temel ilkeleri şöyle sıralayabilirim:
*Yatırımcı ne kadar risk almaya katlanabileceğini etraflıca değerlendirmeli ve yatırım yaptığı
ürünlerin riskini tamamıyla anlamalıdır.

*Birikimlerin tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracına dengeli şekilde
bölüştürülmesi, piyasa dalgalanmalarından korunmayı sağlar.
*Sermaye piyasaları aynı gün içinde dahi önemli değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle, pay
senedi veya tahvil/bono gibi araçlara doğrudan yatırım yerine bu ürünlerin yatırımcının
ihtiyacına uygun olarak yer aldığı yatırım fonlarını tercih etmek gerekli. Bilgiye erişimi
olmayan veya uzmanlığa sahip olmayan yatırımcıların riskini azaltır.
*Belli bir yatırım aracına doğrudan yatırım yapılmak istendiğinde, yetkili uzmanlardan ve
yatırım kuruluşlarının yayımladığı araştırma raporlarından sağlıklı bilgiler alınarak karar
verilmesi uygun olur.
*Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının devletçe ihraç edilen ya da SPK’nın izniyle
halka sunulmuş ve bu çerçevede işlem gören kıymetlerden olduğuna dikkat edilmesi gerekir.
*Yatırım işlemlerine aracılık edecek kuruluşların mutlaka gerekli izinlere sahip olduğu teyit
edilmelidir. Yetkisiz kuruluşların aracılık tekliflerine kesinlikle itibar edilmemelidir.

“DİJİTAL PARA DÜZENLEMESİ KAMUNUN PROGRAMINA GİRDİ”
-Dijital paraya nasıl bakıyorsunuz? Türkiye’de yeri nedir, geleceği hakkında ne
düşünüyorsunuz? Sisteme güvenli katılım açısından neler yapılmalı?
Erhan Topaç: Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün geleceği dijital teknolojilere
yapılacak yatırımlarla şekillenecek. Bu anlamda en çok dikkat çeken yeniliklerden biri dijital
para ve blockchain. Blockchain teknolojisinin kullanım alanının geniş olmasına ve pek çok
kolaylık sağlamasına rağmen, dijital paralar ile ilgili endişeler sürmekte. Özellikle dijital

paralara ilişkin bir gözetimin olmaması, yasa dışı işlemlerin kontrolünün zorluğu gibi konular
dünyada düzenleyicilerin gündeminde. Şeffaflık çok önemli; blochchain’in hukuken güvenle
kullanılabilmesi için vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi faaliyetlere hizmet etmemesini
sağlayacak bir ortam yaratmak gerekiyor. Türkiye’de henüz sanal para birim ile ilgili
düzenleme ve tanımlama olmadığı unutulmamalı.
Dijital para için dünyada düzenlemeler başladı. Bizde de kamunun programlarına girdi. Bu
konulardaki düzenlemelerin iyi yapılması halinde, halka arzlar için de bir ortamın oluşacağını
hatta yeni ekonomi diye adlandırılan şirketlerin halka arzlarının da başlayacağını
düşünüyorum.

“BİRLİĞİMİZ BÜNYESİNDE ÖSBA ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU”
-Bir konuşmanızda özel sektör tahvil ihraçlarının birkaçında temerrüt durumu
oluştuğunu, bu noktada İcra İflas Kanunu'nu ilgilendiren bazı sorunların bulunduğunu,
kanun değişikliği gerektiğini, taleplerinizi ilettiğinizi söylediniz? Bu konuyu biraz açar
mısınız?
Erhan Topaç: 2018 yılında faizlerin yükselmesine rağmen 1056 özel sektör borçlanma aracı
ihracı sayesinde toplam 129 milyar TL kaynak yaratıldı. Bununla beraber, yakın dönemde
birtakım ihraççıların yükümlülüklerini yerine getiremeyerek temerrüde düştüğü, kamuyu
aydınlatma faaliyetlerinde aksaklıklar yaşandığı ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA)
ikincil piyasasında likiditenin hayli sınırlı kaldığı gözlendi.
Bu kapsamda, Birliğimiz bünyesinde ÖSBA’ların ihracı ile ikincil piyasada görülen
aksaklığın tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu
oluşturuldu. ÖSBA‘ların sağlıklı gelişimini odak alarak kıymetlerin ihraç süreci, kamuyu

aydınlatma pratikleri, sınırlı likidite ile ihraççı riski takibine ilişkin önerileri içeren bir rapor
çalışma grubu tarafından ilgili kamu kuruluşlarına iletildi. Çalışma grubunun ÖSBA’ların
gelişimine yönelik önerileri aşağıda özetlenmiştir:
*İhraçlarda teminat kullanılmasının, ÖSBA’lara olan güveni, dolayısıyla bu araçlara olan
talebi artıracağı düşünülüyor.
*Döviz cinsinden borçlanma aracı ihraçlarına da imkân tanınmasının piyasayı geliştireceği
düşünülüyor.
*Mevcut durumda banka kredilerine verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin borçlanma
aracı ihraçları için de alınmasının piyasanın canlanmasında önemli katkısı olacağı
düşünülüyor.
*Sermaye Piyasası Kanunu’na göre ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarında, temerrüt
durumunda alacağın tahsilatı konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konu ile ilgili olarak icra
süresinin belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu’na değişiklik önerisinde
bulunuyoruz. Böylece ÖST’nin hukuki gücünü belirleyip artırıyoruz.
*Birliğimiz yatırım fonlarının belirli alacakları için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve
esasları düzenleyen “Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge”sini
duyurdu. Sektördeki uygulama farklarını gidermeyi amaçlayan bu yönerge ile yatırım
fonlarının portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçları için kredi/ihraççı risklerine
göre ayrılacak karşılıklara ilişkin standardizasyon getirildi.

“BİRLİK OLARAK İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞU A.Ş.’Yİ KURMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ”
-Yaklaşık 6 aydır birliğin başındasınız? Neler yaptınız?
Erhan Topaç: Sermaye piyasalarına daha çok katkıda bulunmak için birliğin başkanlığına
aday oldum. Seçildikten sonra raporlar hazırlamaya başladık ve hazırlayacağız da.
Sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerimizi içeren çok kapsamlı bir raporumuzu
internet sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaştık.
Ekim ayında bütün üyelerimiz ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile Antalya’da
değerlendirme ve vizyon toplantısı yaptık ve hem bu raporumuzu değerlendirdik hem de neler
yapabiliriz konusunu ele aldık.
Kasım ayında, artık geleneksel hale gelen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongremizi çok
başarılı bir şekilde geçti.
2019 yılı için de Birliğimizin faaliyetlerini ikiye katlamayı hedefliyoruz. 2019 yılında içinde
bütün finansal birliklerin ortak olarak içinde yer alacağı menkul kıymetleşmeye yönelik
İpotek Finansmanı Kuruluşu A.Ş.’yi kurmak için çalışıyoruz. 2019 yılının ortalarında onay
için başvurmuş olmayı hedefliyoruz.
TSPB olarak kurulmasına öncülük etmek istediğimiz bu şirket sayesinde, bankaların uzun
vadeli kredilerini sermaye piyasası ürünü haline getirerek hem bankaların üzerindeki yükü
almayı hem de sermaye piyasalarının büyümesini hedefliyoruz. 22 Kasım 2018

