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Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum.
TÜRKONFED ve KOTEDER iş birliği, üye federasyonumuz SEDEFED’in
gerçekleştirdiğimiz, Halka Arz ana temalı, çevrim içi etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz!

katkılarıyla

Değerli Dostlar;
Krizler karşısında, bağışıklık sistemi güçlü bir iş dünyasına sahibiz. İhracat pazarlarında yaşanan
daralmaları, yeni ticaret rotaları ile esnek ve çevik yapısıyla çözen iş dünyamız; yeni finansal kaynak
yaratmak için fırsat olarak da değerlendiriyor.
Kovid 19 sürecinde olduğu gibi kredi kanallarının kapanması ve kredi maliyetlerindeki artış karşısında,
üretim ekonomisini destekleyen büyüme potansiyeli güçlü işletmelerimiz, halka arz yöntemiyle kendi
kaynağını yaratıyor.
Makro ekonomik katkılarının yanı sıra yatırımcılar ve şirketlere değer katan halka arz, finansman
yaratmada daha özgür bir alan yaratırken, şeffaflaşma ve kurumsallaşma adına da önemli kazanımlar
sağlıyor. Şirketler, sermaye piyasalarında derinleşme imkânı bulurken, markalaşma açısından yurt içi
ve yurt dışında da bilinirlik yaratıyor.
Özellikle KOBİ’lerin finansman kaynağı yaratmasında halka arz önemli fırsatlar yaratabiliyor. Son
yıllarda ülkemizde başarılı işletmelerimiz halka arz ile nakit akışının güçlendirirken, elde edilen kaynağı
da yeni yatırım, üretim, istihdam artışı, yeni ürün ve hizmete dönüştürüyor.
2020 yılı başarılı halka arz hikayelerine sahne oldu. Son olarak yılın başarılı halka arzlarından birini de,
Sevgili Dostum Murat Kolbaşı’nın şirketi Arzum gerçekleştirdi. Bu noktada TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Üyemiz de olan Murat Kolbaşı’nı tebrik ediyor ve ülkemize daha fazla katma değer yaratacağına
inanıyorum.
Değerli Dostlar;
Halka arz ile sermaye piyasalarında şeffaflık-denetim ve kurumsallaşma yolunda atılan adımlar,
yatırımcı güveni açısından çok önemlidir. Özellikle büyük bir bölümü aile şirketi olan işletmelerin
kurumsallaşmasında halka arz süreçleri önemli bir ivme yaratmaktadır.
2020 yılında yüksek talep çeken başarılı halka arzların, 2021 yılında hız kesmeden devam edeceği
görülüyor. Sanayi, enerji ve teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yeni halka arzların gerçekleşecek
olması, sermaye piyasalarımız ve ekonomimiz açısından umut veren bir gelişme…
Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan Yeni Torba Kanun’da, şirketlerin
halka arzını teşvik edecek düzenlemenin de yerinde olduğunu söylemek isterim. Şirketler borsaya
açılarak yeni kaynak sağlarken, aynı zamanda vergi indirimlerinden de yararlanabiliyor.

Değerli Dostlar;
Pandemi alışılmış krizlerden çok farklı. Yaşadığımız süreçte, ekonomimiz ve KOBİ’lerimiz açısından
en önemli tehdit, likidite sıkıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Finansmana erişimin zorlaştığı kriz
dönemlerinde nakit akışını yönetmek, en öncelikli konulardan biri oluyor.
Gelişmiş ekonomiler, KOBİ’lerin kırılganlıklarını gidermek için içinden geçtiğimiz olağanüstü
dönemlerde, olağanüstü tedbirleri devreye aldı. ABD’de kabul edilen 2. Mali Teşvik Planı’nın yaklaşık
3’te biri (321 milyar dolar, GSYH’nin yaklaşık 1,5’i) küçük işletmelere sağlanacak hibe desteğinden
oluştu. İngiltere’de küçük işletmeler, işletme vergi oranlarında 2020 yılında tamamen muaf tutuldu.
Ülkemiz de bu dönemde, maalesef GSYH’nın %1’i kadar tüm işletmelere bir destek sağlandı. Bazı
borçların ötelenmesine dair düzenlemeler ve sınırlı destekler can suyu olsa da daha kapsamlı desteklerin,
özellikle hibe şeklinde verilmesi gerekliliğini hatırlatmak isterim.
İşletmelerimizin finansmana erişim sıkıntıları ile ödeme sorunlarına “doğru ve etkin destek
mekanizmalarını” devreye alarak çözüm üretmek zorundayız. Geri ödemesiz desteklerin artırılması,
merkezden alınan kararların sahaya tam ve etkin yansıması gerekiyor.
TÜRKONFED olarak 2011’den bu yana “Önce Küçüğü Düşün” diyoruz. KOBİ’lerin ödeme sorunlarını
ve finansmana erişimlerini rahatlatacak adımların bir an önce atılması gerektiğini söylüyoruz. Tedarik
zincirinin önemli bir parçası olan KOBİ’lerin etkileneceği süreçler, ekonomimiz ve büyük firmalarımız
için de ciddi sıkıntılar yaratacaktır. KOBİ’lerimiz büyürse, ülkemiz de büyüyecektir.
Değerli Dostlar;
İş dünyasının yatırım ve üretim kararlarındaki iştahın artmasın da fiyat istikrarı ve finansal istikrarın
sağlanması “gerekli ancak yeterli şart” değildir.
Çünkü, tek başına para politikası yetmeyecektir; liyakat, şeffaflık, kurumların bağımsızlığı ve hukukun
üstünlüğünü temel prensip kabul ettiğinizde, fiyat istikrarı da finansal istikrar da sağlanacaktır.
Temel ilke güvendir ve güven hukuk üstüne inşa edilir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği gibi
hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında demokratik reformların bir an önce hayata geçirilmesini iş dünyası
olarak ilgi ile bekliyoruz.
Çünkü, gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürü ile mümkündür. Ve ülkemizin bunun
için 3 önemli tuzaktan “Orta Gelir - Orta Demokrasi ve Orta Eğitim Tuzakları”ndan kurtulması şarttır!
Bu vesile ile etkinliğin gerçekleşmesine katkılarından dolayı KOTEDER’in Değerli Başkanı Dostumuz
Nalan Erkarakaş ile üye federasyonumuz SEDEFED’e teşekkür ediyorum.
Panelimizin moderatörü olan Değerli Gazeteci Dostumuz Abdurrahman Yıldırım ile konuşmacılarımız
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy’a
da katılımları için şükranlarımı sunuyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederken; sağlıkla kalın diyorum.

