
 
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ  

29 NİSAN 2003 TARİHLİ ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 2003 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 29 Nisan 2003 Salı günü saat 14:30’da Birlik Merkezinin yer aldığı 
Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL 
adresinde yapılmıştır.  

 
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 165 üyesinden 140 üyenin 

toplantıda temsil edildiği tespit edildi. (Ek-1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği Statüsü’nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 
anlaşılması üzerine Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK tarafından açılış 
konuşması yapıldı.  

 
Gündemin görüşülmesine geçildi. 
 

1. Divan Heyeti’nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı’na Sn. Bedii 
ENSARİ, katipliklere Sn. Semih Ata ÇINAR ve Sn. Murat SARAÇ’ın aday 
olmasına ilişkin önerge okundu. (Ek-2) Divan Heyeti’nin açık oylamayla 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Divan Heyeti’nin seçimine geçildi. Divan 
Başkanlığı’na Marbaş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Bedii ENSARİ’nin, 
katip üyeliklere Camiş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Semih Ata ÇINAR ve 
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Murat SARAÇ’ın seçilmelerine 
(1) karşı oyla oy çokluğu ile karar verildi. 

 
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 

oybirliği ile karar verildi.  
 

3. Genel Kurula SPK temsilcisi olarak İbrahim PEKER ve Dilek ULUDAĞ 
katıldı.  

 
4. 2002 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal 

süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine 
ilişkin önerge okundu. (Ek-3) Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde 
üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve 
müzakere edildi. 
 
Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. 
 
Arı Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Aydın ÇAKMAKKAYA söz aldı ve 
ekte yer alan konuşmayı yaptı . (Ek-4) 
 
Ardından, Arıgil Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Güner ARIGİL söz aldı. 
Bütün başlangıçların zor olduğunu, bu nedenle Birlik yönetimine teşekkür 
ettiğini, yeni yönetime yardımcı olmak amacıyla bazı hususlara değineceğini 
ifade etti. 
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SPK’nın kurulmasından bu yana 25 yıl geçmesine rağmen aracılardan 
hiçbirinin Kurul üyesi olarak temsil edilmediğini, Kanun değiştiği halde 
Birliğin temsilcisinin Kurul’da yer almadığını belirtti. 
 
Bir diğer önemli konunun lisanslama olduğunu, lisanslamaya ilişkin 
düzenlemelerde SPK’ya muafiyetler tanındığı halde, aracı kurum 
çalışanlarının müktesep haklarına tecavüz edildiğini belirtti.  
 
Ayrıca aracı kurum bilançolarının gerçeği yansıtmadığını, kar orantısızlığı 
olduğunu ve Birliğin buna müsade etmemesi gerektiğini ifade etti.  
 
Çağrı Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Nüvit TOPALOĞLU söz alarak, 
Birliğin Vadeli İşlemler Borsası’na ortak olduğunu ve bunun için 360 milyar 
ödediğini belirterek bu borsanın Birlik tarafından kurulması gerektiğini ifade 
etti.     
 

5. 2002 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde 
üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine ilişkin 
önerge okundu. (Ek-5) 2002 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap 
cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına 
oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.  
 
Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli  
oybirliği ile tasdik edildi. 

 
6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri 

ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. 
 

7. Birlik Başkanı Yusuf Ziya TOPRAK söz alarak Aydın ÇAKMAKKAYA’nın 
içten ifadelerinin bilinmeyen hususlar olmadığını ve sıkıntıların tüm sektör 
tarafından hep beraber yaşandığını, katılmamanın mümkün olmadığını belirtti. 
Birliğin Disiplin Yönetmeliği’nin bir takım disiplin cezaları öngördüğünü, 
şikayet ve denetimler üzerine prosedürün işletildiğini, Birlik Genel Kurulunda 
Üyelerce kabul edilen meslek kurallarına aykırılık durumunda disiplin 
hükümlerinin uygulandığını ve bunun yasal bir uygulama olduğunu; aracı 
kuruluşların kurallara uygun hareket etmesinin saygınlık kazanmada önemli 
olduğunu ve saygınlık kazandıktan sonra müşterilerin geleceğini ifade etti.  
 
Kendisine Ankara’dan baskı yapıldığı iddiasını kabul etmediğini, 35 yıllık 
meslek hayatında kimseye boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini, hiçbir yerden 
emir almadığını ve verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığını belirtti.  
 
İMKB özelleştirmesi konusunda net olduğunu ve İMKB Başkanı ile aynı 
görüşleri paylaştığını ifade ederek, ilke olarak özelleştirmeyi benimsediklerini, 
bunun dünyadaki trende de uygun olduğunu, ancak önemli olan hususun 
bunun hangi yöntemle gerçekleştirileceğinde düğümlendiğini belirtti. 
Yönteme ilişkin olarak da Birlik olarak öneri geliştirildiğini ve bunun da 
bültenlerde yayınlandığını ifade etti. Kendisinin hiçbir yerde Borsa kötü 
çalışıyor demediğini, Borsanın çok iyi çalıştığını, ancak daha iyisinin de 
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olabileceğini, özelleştirmede de ana amacın çok daha etkin ve verimli, 
çalışacak bir sistemin olması gerektiğini  belirtti.  
 
KOBİ Borsalarının çeşitli illerde kurulmasının yeni siyasal anlayışın bir ürünü 
olduğunu ve Anadolu’da Borsaların kurulacağının ifade edildiğini, bunun için 
TOBB’nin sponsor olduğunu ve Birlik olarak buna karşı çıksak bile 
kurulmasının engellenemeyeceğini, bu bakımdan, aracı kurumlar olarak böyle 
bir  konuya pragmatik yaklaşmanın daha doğru olacağını  ifade etti.  
 
Komisyon oranlarının serbest bırakılması konusunun SPK’ya iletildiğini ve 
konunun daha fazla uzatılmaması gerektiğini ifade ederek, bu konuda önce 
tarafsız olduğunu, ancak daha sonra serbest olması yönünde oy kullandığını ve 
Birlik Yönetim Kurulunda iki üyenin serbest komisyona karşı olmasına 
rağmen, sektörün ağırlıklı görüşü olan serbestlik yönündeki karara imza 
attıklarını, bu konuda hiçbir şekilde tersine kulis yapılmadığını belirtti.  
 
Discount Brokerage konusunun araştırma faaliyetleri sırasında ortaya çıktığını 
ve Kanada gibi yurt dışı uygulamalarda böyle bir sistemin olduğu ve saklama 
yetkisi olmayan, az sermaye ve az sorumluluğu olan kurumların diğer ülke 
sermaye piyasalarında bulunduğunu, serbest piyasa ekonomisinde 1 lirası olan 
ile 1 milyon lirası olanın eşit olduğuna ilişkin bir mantık olmadığını, kapitalist 
düzende sermayenin önemli olduğunu ve bunun aksinin kapalı ekonomilerde 
söz konusu olacağını ifade etti. Sektörde bu öneriye yoğun bir muhalefet 
olduğu, benimsenmediği görülünce de Sn. Ceyhan BEKTAŞ’ın birleşmeye 
ilişkin önerisinin geliştirildiğini ve bunun kurula iletildiğini, önerinin de 
prensipte kabul gördüğünü belirtti.   
 
SPK Kurul üyeliğine ilişkin atamanın Birlik kurulmadan hemen önce yapıldığı 
ve Birliğimiz yerine Bankalar Birliği tarafından önerilen Kurul üyesinin Birlik 
kurulduktan sonra da kendi iradesine bağlı olarak görevine devam ettiğini 
ifade etti.  
 
Lisanslamaya ilişkin mevcut çalışanların müktesep hakları olduğuna sonuna 
kadar katıldığını, konunun SPK’ya iletildiğini, ancak kabul görmediğini 
belirtti.  
 
Vadeli İşlem Borsalarına ilişkin bakış açısının da KOBİ Borsaları 
doğrultusunda olduğunu ve bu nedenle ortak olunduğunu ifade etti.  
 
Bumerang Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Müslüm DEMİRBİLEK söz 
alarak, Birlik Başkanının özelleştirme konusundaki görüşlerine inanamadığını 
ifade ederek, birilerinin “İMKB çok para eder” diyerek gelir sağlansın diye bu 
işe giriştiğini, konuyu Ali BABACAN ve Bülent GEDİKLİ’ye anlattıklarını 
belirtti. Borsanın parası değil binası olduğunu, ancak bunların satışından bir 
gelir elde edilebileceğini bir de Takasbank hissesinin satılabileceğini ifade etti 
ve Borsanın çok özel bir yer olduğunu ve özelleştirme değil, özerkleştirilmesi 
gerektiğini bildirdi. Türkiye Sermaye Piyasasının ilkel bir piyasa olmadığını, 
21 yıl önce ilk Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı olarak işe başladığında 
konuyla ilgili bir kitap bile olmadığını, bugün gelinen noktaya bakıldığında 
Borsanın işletim sisteminin en iyi sistem olduğunu ifade etti. İngiltere’de 
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Londra Borsasının özelleştirilmesinin çok eleştirildiği ve yanlış bir işlem 
olduğunun kabul edildiği bildirdi. 
 
Discount Brokerage sistemine gerek olmadığını ve Takasbank sisteminin çok 
iyi olduğunu ve saklama sisteminin kişiye özgü yapılabileceğini belirterek, 
Başkanın gündemimizden çıktı dediği Discount Brokerage sisteminin SPK’nın 
gündeminde olduğunu ifade etti.  
 
Komisyon oranlarının serbest olması gerektiğini ve Birliğin tek bir 
kompartımanın değil, tüm kompartımanların çıkarlarını koruması gerektiğini 
bildirdi.  

 
8. TSPAKB Statüsünde yazılı iki yıllık görev süresi dolan Yönetim ve 

Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adaylara ilişkin önergeler 
verildi. (Ek-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) Adayların belirlenmesi ile birlikte oy 
pusulaları çoğaltılıp saat 16:30’da seçimlere geçildi.  

 
9. Ekte yer alan Sandık Kurulu Tutanağı ile tespit edilen seçim sonuçları 

aşağıdaki gibidir. 
 

YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI 
 

Oy Kullanan Üye Sayısı  : 136 
Geçerli Oy   : 136 
Geçersiz Oy   : - 
İptal    : - 

 
 A GRUBU 

Mehmet Ali ALKAN (YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 20 
Halis ERENOĞLU (TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 76 
Sarper Volkan ÖZTEN (FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 57 
Belma ÖZTÜRKKAL (KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 39 
Yusuf Ziya TOPRAK (İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ı 72 

 B GRUBU 
Metin AYIŞIK (ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.) 70 
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT (GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.) 50 
Salih REİSOĞLU (ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 57 
Alp TEKİNCE (EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 67 
Hakan TURUNÇ (DIŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 20 

 C GRUBU 
Hüseyin Cemal ACAR (ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.) 49 
Bora BÖCÜGÖZ (DENİZBANK A.Ş.) 64 
Müslüm DEMİRBİLEK (BUMERANG MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 86 
Cavidan KONURALP (BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 43 
Attila KÖKSAL (DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 69 
Tulga KUMBASAR (SİTE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 10 
Selim ÜNVER (CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 65 
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DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI 

 
Oy Kullanan Üye Sayısı  : 136 
Geçerli Oy   : 136 
Geçersiz Oy   :- 
İptal    :- 

 
 

A GRUBU 
Türkay OKTAY (AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 70 
Hasan SEZER (TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.) 66 

 B GRUBU 
Oktay AYDIN (INTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) 73 
Berra KILIÇ (ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A.Ş.) 63 

 C GRUBU 
Alper NERGİZ (MNG MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.) 58 
Pamir SEZENER (EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.) 76 

 
10. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.   

 
 
 
 
 

Bedii ENSARİ             Semih Ata ÇINAR      Murat SARAÇ 
       BAŞKAN             ÜYE           ÜYE 


