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Değerli Üyelerimiz, 

Birliğimiz henüz çok yeni. Doğal olarak 
yapılması gereken işler de o denli fazla. 
Birlik yönetimimiz, sayıca çok kısıtlı, ancak 
inançlı ve azimli bir kadro ile tüm bu işlerin 
üzerine eğilmiş durumda. İzlediğiniz üzere, 
projelerimiz bir bir hayata geçiriliyor.  

Misyon cümlemizde sektör çalışanlarımızı 
“....en üst düzeyde mesleki bilgi....” ile 
donatmayı hedef edinmiştik. Bu yolda 
çalışmalarımız olanca gücüyle sürüyor. Çok 
kısa sürede dekore ederek yerleştiğimiz 
hizmet binamızın eğitim salonları 
gençlerimizle dolup taşıyor. 

Burada, bu vesile ile bize eğitmen sağlayan 
Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası ve Takasbank’a 
şükranlarımızı sunmayı da zevkli bir görev 
sayıyorum. 

Araştırma, sektördeki gelişmeler hakkında 
Üyelerin aydınlatılması... Birliğimizin asli 
görevleri arasında yer alıyor. Bu 
sorumluluğun bilincinde olarak güçlü bir 
“Sermaye Piyasası Veri Bankası” oluşturma 
çabalarımız sürüyor. Artık sektör verileri 
elimizin altında... Bu verileri işleyebiliyor ve 
yalnız Üyelerimize değil tüm sektörün, 
Üniversitelerin ve Basının hizmetine 
sunabiliyoruz.  

“Türkiye Sermaye Piyasası – 2001” 
Yıllığımızı 174 Üyemizin genel müdürleri 
yanında, konu ile ilgili 800 kişi ve kuruma 
ulaştırdık. Aldığım ız geribildirimler 
gerçekten umut ve cesaret verici oldu. 
Gelecek yıl daha da kapsamlı bir yıllık 
çıkarmayı hedefliyoruz. 

Sektörümüzde zaman her şeyden önemli 
ve değerli. Bu bakımdan gelişmelerin 

sosyal paydaşlarımızla daha hızlı şekilde 
paylaşılması gerekiyor. Örneğin, tüm finans 
sektörü 2002 yılını çok olumsuz koşullar 
altında geçiriyor. Aracı kuruluşlarımız da 
öyle... Aracı kurumlarımızın 30 Haziran 
2002 tarihi itibariyle finansal verilerini 
derledik ve bu verileri hızla değerlendirerek 
bulguları sizlerle paylaşmak istedik.  

Bu ve benzeri gelişmeler için etkin ve hızlı 
bir iletişim aracı olarak artık çağdaş bir 
yöntem kullanmayı kararlaşt ırd ık;             
e-birlik. Bundan böyle çalışmalarımızı ve 
sektörümüzdeki gelişmeleri e-birlik’ten 
izleyebileceksiniz.  

İlk sayılarımızda bazı hatalar veya içerik 
konusunda yetersizlikler farkedebilirsiniz. 
Kritikleriniz ve yol göstericiliğinizle sizlere 
daha iyi Bültenler sunabileceğimizi 
umuyoruz. 

Değerli Üyelerimiz, 

Önümüzde genel seçimler var. Bu 
seçimlerden güçlü bir iktidarın çıkması 
hepimizin ortak dileği.  

Birlik olarak sorunlarımızı ve çözüm 
önerilerimizi sürekli güncelleyerek ilgili 
mercilere iletiyor; sektörümüzün, kayıp iki 
yılın ardından, bir üçüncüsünü daha 
kaybedecek gücü olmadığını, ayrıca bunu 
hak etmediğimizi her vesile ile ifade 
etmeye çalışıyoruz.   

Sevgi ve Saygılarımızla, 

 

 

 

Yusuf Ziya TOPRAK 

Birlik Başkanı 
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Sermaye Piyasası 2001 
Raporu yayınlandı  
“Türkiye Sermaye Piyasası” Raporu 
Ağustos ayında basılarak üyelerimize, 
sermaye piyasası kurumlarına, halka 
aç ık ş i rketlere ve diğer sosyal 
paydaşlarım ıza gönderildi. Rapor, 
Sermaye Piyasas ında Gelişmeler, 
Türkiye’de Yatırımcı Profili, Aracı 
Kuruluşların 2001 Yılı Kurumsal ve 
Finansal Verileri başlıkları altında çoğu 
ilk kez kamuoyuna açıklanan verileri 
kaps ıyor .  Raporumuza internet 
sitemizde Yayın ve Raporlar linkinden 
ulaşabilirsiniz.  

 

Lisanslama ve sicil tutma 
altyapısı tamamlanmak 
üzere, Ekim ayında belge 
verilmeye başlanabilecek 
Bilindiği üzere, sermaye piyasası 
personelinin lisanslanması ve sicillerinin 
tutulması yetkisi Sermaye Piyasası 
Kurulunun 09/11/2001 tarih ve 52/1488 
sayılı kararı ile Birliğimize devredilmiş 
bulunmaktadır. 

Kurul tarafından yapılacak sınavlarda 
başarılı olanlara, ihtisas alanları itibariyle 
mesleki yeterliliklerini gösterir Lisans 
Belgelerini hazırlamak ve sicillerini 
tutmak üzere Birliğimizce Temmuz ayı 
başında başlatılan  alt yapı çalışmaları 
test  aşamas ına gelmiş t i r .  Baz ı 
üyelerimizin de katılımları ile yürütülen 
test çal ışmalar ın ın k ısa sürede 
tamamlanması beklenmektedir. 

İlgili tebliğ gereğince temel düzey 
sınavından muaf tutulanlarla, Eylül ayı 
sonunda yapılacak lisans sınavlarında 
başarılı olanlara Lisans Belgelerinin 
verilmesine Ekim ayında başlanabilecek. 

Bu arada, Lisanslama ve Sicil Tutma 
i ş l e m l e r i n i n  s a ğ l ı k l ı  ş e k i l d e 

yürütülebilmesi, gereksiz zaman ve iş 
gücü kaybının önlenmesi amacıyla, her 
üyemizin bu alanda Birliğimizle olan 
koordinasyonunu sağlamak üzere bir 
insan kaynakları yetkilisi belirlemesi 
istenmiştir.  

 

Lisanslama eğitimlerimiz 
sürüyor 
Birliğimizce, Haziran ayından itibaren 
Lisanslama sınavlarına dönük eğitim 
faaliyetlerine başlandı. Eğitimlerimiz ayrı 
ayrı modüller halinde gerçekleştiriliyor. 
Bu yöntemle meslek personeline, 
kendisini eksik hissettiği konuda eğitime 
katılma olanağı sağlanırken, kaynak 
israfı önlenmiş oluyor. 

Eğitimlere Haziran ayında, 1 gün süreli 
Takas ve Operasyon İşlemleri Eğitimi ile 
başlandı. Takasbank uzmanlarınca 
verilen bu eğitim 10 kez tekrarlandı. 
Eğitimden 108 Aracı Kurum, 3 Portföy 
Yönetim Şirketi ve 1 Yatırım Ortaklığı 
olmak üzere toplam 112 kurumdan 376 
çalışan yararlandı.  

Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye 
Piyasas ı  Araçlar ı ,  Hisse Senedi 
Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları, 
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar 
konuları birleştirilerek 3½ günlük bir 
eğitim haline getirildi. Bu modül, 
İMKB’nin uzman eğitmenleri tarafından 
verildi. Şimdiye dek iki kez gerçekleşen 
bu eğitime 70 aracı kurum, 6 banka 
olmak üzere toplam 76 kurumdan 154 
kişi katıldı. Bu modüle gelen talebin 
fazlalığı nedeniyle ileri tarihlerde 
tekrarlanması planlanıyor..  

Doç. Dr. Kerem Alkin tarafından verilen 
Genel Ekonomi eğitimi, şimdiye dek 2 
kez tekrarlandı ve güncel ekonomik 
bilgilerle desteklenmesi sayesinde yoğun 
ilgi gördü. Toplam 45 kurumdan (42 
aracı kurum, 3 banka) 86 kişi Genel 
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Ekonomi eğitimi aldı.  

Dr. Veysi Seviğ tarafından verilen “Vergi 
Mevzuatı”  eğitimimiz 27 ve 29 Ağustos 
2002 tarihlerinde toplam 97 katılımcı ile 
iki kez düzenlendi. 

İlk sınavın gerçekleşeceği 28-29 Eylül 
2002 tarihine kadar; SPK Mevzuatı 
konusunda 2 günlük, Birlik Mevzuatı ve 
Etik Kurallar konusunda 1 günlük, Temel 
F i nans  Matemat iğ i ,  Değe r l eme 
Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz 
konusunda da 3 günlük eğitimler 
tasarlanmış ve duyuruları yapılmıştır.  

Eğitimlerle ilgili tüm duyurulara, web 
sitemizde “Genel Mektup ve Genelgeler” 
bölümünden er iş i l e rek,  ta lep ler 
Birliğimize iletilebilir. 

 

Eğitim kılavuzu 
hazırlıkları son aşamada 
Sektör ça l ışanlar ın ın l i sanslama 
sınavlarına hazırlanabilecekleri bir kaynak 
oluşturmak üzere çal ışmalar ım ız 
sürdürülmektedir. Sınav konu başlıklarına 
göre hazırlanmakta olan kılavuzun 
tamamlanmış modüllerine  web sitemiz 
üzerinden erişilebilir.   
 

Tebliğ taslakları 
hakkındaki görüşlerimiz 
SPK’ya bildirildi 
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
değişiklik çalışmaları devam eden ve her 
biri sektörümüz ve üyelerimiz açısından 
büyük önem taşıyan; 

Kredili İşlemler... 
Portföy Yöneticiliği... 
Portföy Performansları... 
konularına ilişkin Tebliğ taslakları 
hakkında üyelerimiz görüşleri ayrı ayrı 
talep edilmiş, gelen öneriler birleştirilerek 
Birlik görüşü olarak Kurul’a iletilmiştir. 

 

Haziran 2002 sektör 
verileri elinizin altında... 
Aracı kurumlarımızın faaliyetleri hakkında 
düzenli ve güvenilir bilgi kaynağı 
oluşturulması ve konsolide sonuçların 
periyodik olarak sektörle paylaşılması 
temel amaçlarımızdan biridir.  

Bu amaçla hazırlanmış olan Aracı 
Kurumlar Bilgi Bankası Formu halen 6 
ayda bir aracı kurumlarımız tarafından 
doldurulmaktadır. Bu çerçevede, 2002 
Haziran sonu itibariyle gelen formlar 
konsolide edilmiş ve sonuçları aşağıda 
bilgilerinize sunulmuştur.  

Sektördeki gelişmelerin daha da 
y a k ınd a n  i z l e n eb i l me s i ,  a r a c ı 
kurumlarımızın durumlarını sektörle daha 
güncel karşılaştırabilmesi için 2003 
yılından itibaren formların 3 ayda bir 
talep edilmesi planlanmıştır. 

Aracı Kurum Sektörü Özet Mali Tabloları 

Bilanço (000 $) 30.06.2001 30.06.2002 Değişim 
Dönen Varlıklar 603.807 414.081 -31,4% 
Duran Varlıklar 93.228 159.591 71,2% 
Aktif Toplamı 697.035 573.672 -17,7% 
Kısa Vadeli Borçlar 260.259 169.943 -34,7% 
Uzun Vadeli Borçlar 21.705 14.738 -32,1% 
Özsermaye 415.072 388.992 -6,3% 
Pasif Toplamı 697.035 573.672 -17,7% 
Dönem Sonu $ Kuru 1.258.815 1.602.733 27,3% 

Gelir Tablosu (000 $) 30.06.2001 30.06.2002 Değişim 

  Net Komisyon Gelirleri 179.985 93.561 -48,0% 

Brüt Satış Karı/Zararı 304.985 153.937 -49,5% 

  Faaliyet Giderleri -201.721 -163.364 -19,0% 

Esas Faaliyet Karı/Zararı 103.263 -9.427 A.D.* 

  Net Diğer Faaliyet Gelirleri 156.958 54.174 -65,5% 

Faaliyet Karı/Zararı 260.222 44.747 -82,8% 

Dönem Karı/Zararı 271.075 53.023 -80,4% 

Net Dönem Karı/Zararı 184.314 34.243 -81,4% 

Dönemin Ortalama $ Kuru 997.326 1.380.362 38,4% 

* Anlamlı Değil 
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Mali tabloların gösterdiği 
gerçekler...  
Aracı kurumlarımızın özet konsolide mali 
tabloları önceki sayfada sunulmuştur. 

Tablolarda görüldüğü üzere; 

Haziran 2002 itibarı ile aracı kurumların 
aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %18 azalışla 574 milyon 
$’a gerilemiştir.  

Duran Varlıklardaki artışın en önemli 
sebebi Temmuz 2001’de yürürlüğe giren 
bir muhasebe sistemi değişikliğidir.  

Yaşanan kr iz dolay ıs ıyla, diğer 
sektörlerde olduğu gibi aracı kurumlar 
da yükümlülüklerini azaltmak suretiyle 
bilançolarını küçültmüşlerdir.  

Arac ı kurumların yükümlülüklerini 
azaltmalarının yanı sıra sermaye 
artırımına da gitmeleri özsermayenin 
toplam yükümlülükler içindeki payını    
%60’tan %68’e çıkarmıştır.  

Aynı dönemde İMKB’deki toplam hisse 
senedi işlem hacmi dolar bazında %32 
düşmesine rağmen Net Komisyon 
Gelirleri %48 oranında gerilemiştir. 
Diğer bir deyişle, aracı kurumların 
yatırımcılardan tahsil ettikleri komisyon 
oranı düşmüştür. Bunda, 2002 yılı 
başından itibaren yürürlüğe giren 
komisyon iadesi uygulamasının etken 
olduğu düşünülmektedir.  

K a r l ı l ı ğ ı n  d ü şü şü nd e  a r a c ı l ı k 

komisyonlarındaki gerileme dışında 
faaliyet giderlerinin azaltılamaması ve 
diğer faaliyetlerden gelirlerin çok 
düşmesi de önemli rol oynamıştır.  

Brüt Satış Karı %50 düşerken Faaliyet 
Giderleri sadece %19 azalmıştır. 
Dolayısıyla sektörün geçen seneki esas 
faaliyet karı, zarara dönüşmüştür.  

Ağırlıklı olarak faiz gelirlerinden oluşan 
Net Diğer Faaliyet Gelirleri 157 milyon 
$’dan 54 milyon $’a gerilemiştir. Likit 
bilanço yapısına sahip olan aracı 
kurumlar 2001 yılının ilk yarısında rekor 
seviyedeki yüksek faiz oranlarından 
olumlu yönde etkilenmişler, fakat 2002 
yılında daha düşük seyreden faizler 
diğer faaliyetlerden gelirleri azaltmıştır.  

Aracı kurumlar Banka Kökenli Olan ve 
Banka Kökenli Olmayan şeklinde 
gruplandırıldığında, Banka Kökenli 41, 
Banka Kökenli Olmayan 81 aracı kurum 
bulunduğu görülmektedir. Haziran 
2001’de sektörün toplam aktiflerinin     
%64’ünü banka kökenli kurumlar 
oluştururken Haziran 2002’de bu oran  
%60’a inmiştir.  

Aracılık komisyonlarında ise banka 
kökenlilerin toplam komisyonlar içindeki 
payı %54’ten %51’e gerilemiştir. 
Buradaki pazar payı kaybının ağırlıklı 
olarak TMSF bünyesindeki kurumlardan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Aracı kurumları ortaklık yapısına göre 

Aracı kurumların 
komisyon gelirleri 

azalmıştır. 

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Banka Kökenli 446.686 346.920 -22% 264.057 246.470 -7%
Banka Kökenli Olmayan 250.350 226.752 -9% 151.014 142.522 -6%
Toplam 697.035 573.672 -18% 415.072 388.992 -6%

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Banka Kökenli 97.224 52.750 -46% 149.287 27.877 -81%
Banka Kökenli Olmayan 82.985 51.112 -38% 35.026 6.366 -82%
Toplam 180.209 103.862 -42% 184.313 34.243 -81%

Aracılık Komisyonu Net Kar

Ortaklık Türüne Göre Aracı Kurum Mali Verileri

Aktif Özsermaye

TMSF bünyesindeki 
kurumların 

küçülmesi banka 
kökenli aracı 

kurumların 
sonuçlarını 

etkilemiştir. 
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sınıflandırdığımızda 100 adet Özel, 4 
adet Kamu sermayeli, 9 adet TMSF 
bünyesinde ve 9 adet yabancı sermayeli 
aracı kurum bulunduğu görülmektedir.  

Özel ve Yabancı kurumların aktif ve 
özsermaye içindeki payları hemen hemen 
aynı kalmıştır. Kamu aracı kurumlarının 
ise aktif ve özsermayedeki payları 
artarken, TMSF bünyesindeki kurumların 
payı azalmıştır.  

TMSF bünyesindeki kurumların kaybettiği 
pazar payı ağ ırl ıkl ı olarak Kamu 
kurumları lehine gelişmiştir. Sektörün 
komisyon gelirleri %42 düşerken, Kamu 
kurumlarının komisyon gelirleri %40 
artmıştır.  

Yabanc ı kurumların gelir ve kar 
performansları sektör ortalamalarının 

üzerinde gerçekleşmiştir.  

Aracı kurumlar aktif büyüklüklerine göre 
sınıflanmış, 5 milyon $ üzerinde olanlar 
Büyük, 2 ile 5 milyon $ arası olanlar 
Orta, 2 milyon $ aktif büyüklüğünün 
altında olanlar ise Küçük kurumlar diye 
tanımlanmıştır. Bu ayırıma göre 26 
kurum Büyük, 32 kurum Orta, 64 kurum 
Küçük kategorisinde yer almaktadır.  

Büyük aracı kurumlar Haziran 2001’de 
sektörün toplam aktiflerinin %66’sını 
oluştururken, Haziran 2002’de bu oran 
%71’e çıkmıştır. Orta ölçekli kurumların 
payı %20’den %17’ye, Küçük ölçekli 
kurumların payı %14’ten %12’ye 
gerilemiştir. Özetle, Büyük arac ı 
kurumlar sektör içindeki paylarını 
artırmışlardır.  

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Özel 578.555 473.803 -18% 341.771 320.502 -6%
Kamu 41.546 48.875 18% 20.879 26.781 28%
TMSF 37.123 22.712 -39% 27.112 20.127 -26%
Yabancı 39.811 28.283 -29% 25.309 21.581 -15%
Toplam 697.035 573.672 -18% 415.072 388.992 -6%

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Özel 146.722 87.023 -41% 154.542 25.439 -84%
Kamu 2.834 3.972 40% 11.799 6.039 -49%
TMSF 16.305 2.141 -87% 10.330 81 -99%
Yabancı 14.348 10.726 -25% 7.642 2.684 -65%
Toplam 180.209 103.862 -42% 184.313 34.243 -81%

Aracılık Komisyonu Net Kar

Ortaklık Yapısına Göre Aracı Kurum Mali Verileri

Aktif Özsermaye

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Büyük 458.816 407.576 -11% 274.985 274.767 0%
Orta 141.909 97.636 -31% 82.212 67.046 -18%
Küçük 96.311 68.461 -29% 57.874 47.178 -18%
Toplam 697.035 573.672 -18% 415.072 388.992 -6%

000 $ 06.01 06.02 Değişim 06.01 06.02 Değişim
Büyük 99.802 61.935 -38% 143.583 34.544 -76%
Orta 41.500 21.074 -49% 28.660 1.073 -96%
Küçük 38.908 20.852 -46% 12.069 -1.375 A.D.
Toplam 180.209 103.862 -42% 184.313 34.243 -81%

Aktif Büyüklüğüne Göre Aracı Kurum Mali Verileri

Aktif Özsermaye

Aracılık Komisyonu Net Kar

Büyük 
kategorisindeki 
aracı kurumlar 
piyasa paylarını 
artırmışlardır. 
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Gel i r tablosu i le i lg i l i  veri lere 
bakıldığında da benzer bir tablo 
görülmektedir. Aracı kurumların aktif 
büyüklüğü ile karlılığı doğru orantılıdır.  

Sektörün aracılık komisyonları %42 
oranında gerilerken büyük arac ı 
kurumların komisyon gelirleri %38 
oranında gerilemiştir.  

Net karda ise tablo daha belirgindir. 
Büyük aracı kurumların net karı %76, 
orta ölçekli kurumların %96 oranında 
gerilemiştir. Küçük ölçekli kurumların 
2001’in ilk altı ayındaki net karları ise 
2002 yılında zarara dönüşmüştür.  

Sektör veri lerinin daha ayrınt ı l ı 
sonuç l a r ın ı  web  s i temi zde  ve               
e-birlik ’ in gelecek say ı lar ında 
yayınlamaya devam edeceğiz.  

 

Borsa Dışı İşlemler 
başladı  
Uzun süredir işlem sırası kapalı hisseler 
yüzünden  zo r  du rumda ka l an 
yatırımcılar sermaye piyasamızın önemli 
bir sorununu oluşturmaktaydı. Borsa 
Dışı İşlemlerin başlatılmasıyla, yatırımcı 
mağduriyetinin bir ölçüde de olsa 
giderilmesi yönünde yararlı bir adım 
atılmış bulunuyor.  

Borsa kotundan çıkarılan aşağıdaki 13 
şirketin hisse senetleri 19 Ağustos 
2002’den itibaren aracı kurumlar 
vasıtasıyla Borsa dışında işlem görmeye 
başladı.  

1. Boyasan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 

2. EGS Holding A.Ş. 

3. EGS Egeser Giy.San.iç.Dış Tic.A.Ş. 

4. EGS Finansal Kiralama A.Ş. 

5. Medya Holding A.Ş. 

6. Facto Finans Alacak Alımı A.Ş. 

7. İktisat Finansal Kiralama A.Ş. 

8. Nergis Holding A.Ş. 

9. Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. 

10. Sabah Yayıncılık A.Ş. 

11. Sabah Pazarlama A.Ş. 

12. Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. 

13. Tümteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 

Bilindiği gibi, Birliğimiz SPK tarafından 
bu işlemlerle ilgili bilgileri yayınlamak 
üzere bir veri dağıtım şirketi ile anlaşma 
yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu 
doğrultuda, 16 Ağustos 2002 tarihinde 
bir veri yayın şirketi ile Veri Yayın 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan 
sözleşme ile aracı kuruluşlar verilerin 
y a y ı n ı n a  ü c r e t s i z  o l a r a k 
erişebileceklerdir. Diğer veri yayın 
kuruluşları ise istedikleri takdirde, Alt 
Alıcılık Sözleşmesi çerçevesinde ilgili 
verileri abonelerine sunabilecektir. 

İ ş l e m l e r  a ş a ğ ı d a k i  ş e k i l d e 
gerçekleştirilmektedir. 

Yatırımcı yukarıda belirtilen hisse 
senetlerinde işlem yapmak istediğinde 
aracı kurumunu arayacak ve emrini 
iletecektir. Aracı kurumlar kendilerine 
gelen alış ve satış emirlerini gün içinde 
ö n c e l i k l e  f i y a t  b a k ım ı n d a n 
karşılaştıracaklardır. Fiyat konusunda 
eşleşen talepler, zaman önceliğ i 
bakımından da karşılaştırılacaktır. Bu 
piyasadaki alış/satış işlemleri sadece 
aracı kuruluşa gelen emirlerin eşlenmesi 
suretiyle gerçekleştirilecektir.  

16 Ağustos 2002 tarihli Borsa Günlük 
Bülteni’nde her hisse senedi için farklı 
belirlenen asgari işlem miktarları 27 
Ağustos 2002 tarihli Borsa Günlük 
Bülteni’nde yeniden düzenlenmiş ve 29 
Ağustos 2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere 1 lota indirilmiştir.   

Aracı kurumlar müşterilerinden kendi 
p o r t f ö y l e r i n e  a l ı ş  v e  s a t ı ş 
yapamayacaklardır. 

Borsa Dışı İşlemlerle 
yatırımcı 

mağduriyeti bir 
ölçüde gideriliyor. 
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İş lemler,  İMKB Hisse Senet ler i 
Piyasasının resmi olarak faaliyette olduğu 
günlerde; 09:30–12:00, 14:00–16:30 
saatleri aras ında yap ı labilecektir. 
Gerçekleşen işlemlerin takası aynı gün 
olacaktır. 

Borsa Dışı Hisse Senedi Alış/Satış Veri 
Giriş Ekranı’ndan Aracı Kuruluşlarca 
girilen veriler, işlemlerin gerçekleşmesini 
müteakip anında ekrandan iptal edilmesi 
ve verilerin sürekli  güncel olmasına özen 
gösterilmesi sistemin sağlıklı işlemesi 
açısından önem taşımaktadır. 

Henüz çok yeni olan bu piyasanın zaman 
içinde oturması beklenmektedir.   



Türkiye Sermaye Piyasası  
Aracı Kuruluşları Birliği 
 

Büyükdere Caddesi No:173 
1. Levent Plaza A Blok Kat:4 
1. Levent 80620 İstanbul 
 

Tel.: 212-280 85 67 
Fax: 212-280 85 89 
 

Web: www.tspakb.org.tr 
Email: tspakb@tspakb.org.tr 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), aracı 
kuruluşların üye olduğu, kamu tüzel kişiliğini haiz özdüzenleyici bir 
meslek kuruluşudur.  
 
Birliğin 126 aracı kurum ve 50 banka olmak üzere toplam 176 üyesi 
vardır.  
 
Birliğin Misyonu  
Sermaye piyasamızın geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı ana 
hedefi doğrultusunda; tüm çalışanları en üst derecede mesleki bilgi 
ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli 
ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan, saygın bir meslek 
mensupları kitlesi oluşturmak  
 
Birliğin Amaçları  

Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini,  
Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içerisinde 
çalışmalarını,  
Haksız rekabetin önlenmesini,  
Mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamaktır. 

Bu bülten Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (“TSPAKB”) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu bültende yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler hazırlandığı tarih itibariyle 
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla 
kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPAKB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bültende yer alan 
bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir.  

TSPAKB 

 

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI  
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 


