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ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA VE YATIRIM FİNANSMANINDA KULLANILABİLECEK SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARI BAŞLIKLI SPK TOPLANTISI

SPK BASIN BÜLTENİ EKİ (Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet BOSTAN)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, otuz yıllık bu dönem içerisinde üretim ve hizmet
sektörlerindeki özelleştirmeleri başta olmak üzere altyapı yatırımlarının geliştirilmesine yönelik birçok
uygulamayı gerçekleştirmiştir. Sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasalarının geliştirilmesine
yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak bugüne kadar yaptığımız halka arz çalışmalarına
kısaca değinmek istiyorum.
Halihazırda piyasa değeri açısından borsanın en büyük şirketleri arasında yer alan Tüpraş, Türk Hava
Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri gibi şirketler de dahil olmak üzere, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından 1988-1991 yılları arasında gerçekleştirilen 22 şirketin halka arzı Türkiye'de
sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, geliştirilmesi ve sermayenin tabana yayılması yönünde o
dönem için atılmış büyük bir adımdır.
Öte yandan, Özelleştirme İdaresi, ilk defa Netaş ve Tofaş’la başlayıp, Tüpraş, THY ve Petkimle devam
eden uluslararası piyasalara ve yabancı yatırımcılara yönelik halka arzlarıyla, yerli ve yabancı
sermayenin uzun vadeli yatırım stratejisi güden uluslararası kurumsal fonların ülkemize çekilmesi
açısından önemli bir misyon üstlenmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1988 yılından bugüne kadar 35 şirketin özelleştirilmesinde halka arz
metodunu başarıyla kullanarak, yaklaşık 9.3 milyar ABD Doları tutarında kaynak oluşturmuştur.
Mayıs 2016 tarihi itibariyle, ekli tabloda görüldüğü üzere, 220 milyar ABD Doları piyasa değerine
sahip olan Borsa İstanbul’un piyasa değerinin yaklaşık %20’sini (45 milyar ABD Doları) Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından halka arz edilen şirketler oluşturmaktadır.
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Şirket

Arz Bedeli (milyon $)
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2012

Halk Bank (İkincil Halka Arz)

2.506
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2008

Türk Telekom (Birincil Halka Arz)

1.910
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2007

Halkbank (Birincil Halka Arz)

1.839
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2000

Turkcell

1.780
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2013

Emlak Konut GYO (Second public offering)

1.600
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Vakıfbank

1.269
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Tüpraş (İkincil Halka Arz)

1.140

8

2010

Emlak Konut GYO
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Migros
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Tekfen
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Borsa İstanbul’da yapılan en büyük 10 halka arzdan 4’ü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan Halkbank’ın 1. ve 2. arzları ile Tüpraş ve Türk Telekom’un halka arzlarıdır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptığı işlemlerle sermaye piyasasının büyüme ve geliştirilmesine
katkıda bulunurken, halka açtığı şirketlerin yönetim, şeffaflık, verimlilik, karlılık ve kurumsallıklarının
artırılması yönünden sermaye piyasalarından da büyük fayda sağlamıştır.
Bu çerçevede, Özelleştirme İdaresi, Borsa İstanbul’un büyüme ve gelişimine katkı sağlayacak her türlü
adımı desteklemeyi bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürecektir.
OECD’nin tahminlerine göre 2030 yılına kadar tüm dünyada altyapı yatırım ihtiyacının 50 trilyon
Dolara ulaşması beklenmektedir. Yüksek maliyetleri olan altyapı projelerinin finansmanı için yeni bir
kaynak olarak sermaye piyasası kullanılmaya başlanmış, bu yatırımlar özellikle uluslararası banka ve
kurumsal yatırımcılar gibi büyük piyasa oyuncuları için alternatif bir alan olmuştur.
Bugün geldiğimiz noktada, sermaye piyasamızın etkinliğini artırmak ve sermaye piyasası kurumlarının
gelir yapılarını güçlendirmek için, mevcut ürünlerin yaygınlaştırılması ve halkın ilgisinin artırılmasının
yanı sıra, yeni piyasaların ve yeni ürünlerin geliştirilmesine son derece ihtiyaç var.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak,
Bugüne kadar edindiğimiz birçok farklı modeli içeren ihale süreci tecrübemiz ve oluşturduğumuz
şeffaf kurum imajı, özellikle halka arzlarda küçük yatırımcıyı sermaye piyasalarına çeken ve onlara
kazanç sağlayan yenilikçi uygulamalarımız, yerli ve yabancı yatırımcıya yakın duruşumuz, danışman
firmalarla uyum ve işbirliği içinde, çözüm odaklı çalışma kültürümüz dikkate alınarak sermaye
piyasalarını geliştirmeyi planlıyoruz.
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Özelleştirme İdaresi’nin sermaye piyasalarında bugüne kadar yaptığı başarılı uygulamaların altında
yatan en önemli etken, Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği içinde çalışmamız ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bir çok yeni uygulamanın geliştirilmesine imkan veren, bizi daima destekleyen, anlayışlı ve
yenilikçi yaklaşımıdır. Önümüzdeki dönemde iki kurum arasındaki bu işbirliğinin altyapı yatırımlarının
finansmanına yönelik yeni araçların oluşturulmasında da büyük etkisi olacağına inanıyorum.
Teşekkürler,
Mehmet BOSTAN
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