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TSPAKB 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
 

(28 Nisan 2006, İstanbul) 
 
 
T. Metin Ayışık 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
Değerli Üye Temsilcilerimiz, Sayın Katılımcılar;  

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyor ve hoş 
geldiniz diyorum.  

Bugün geldiğimiz noktada, faaliyetlerinde beşinci yılını doldurmuş bulunan Birliğimizin adını 
artık daha çok duyar, saygınlığını daha çok hisseder olduk. Hep birlikte çalışarak önemli bir 
yol katettik, bundan sonraki çalışmalarımızın da en az öncekiler  kadar zor ve yoğun, ama bir 
o kadar da sektörümüz için yararlı olacağına inanmaktayız. Bu doğrultuda bugüne kadar 
olduğu gibi Birliğimizin ve üyelerimizin her türlü özveriyi göstereceğinden kuşku 
duymamaktayım. Ayrıca Bu toplantı vesilesiyle Birliğimize 3 yıl boyunca Başkanlık etmiş Sn. 
Müslüm Demirbilek’e özverili çalışmaları ve  önemli katkılarından dolayı teşekkür etmek 
istiyorum. 

Saygıdeğer Üye Temsilcileri, 
Faaliyet Raporumuz incelendiğinde, 2005 yılının Birliğimiz açısından yoğun çalışmalarla dolu 
olduğu görülecektir.  

2005 yılı, piyasalardaki olumlu seyrin yanısıra sermaye piyasamız açısından mevzuat 
değişikliklerinin yaşandığı hareketli bir yıl oldu.  

Yatırımcı güvenini kazanmada en önemli unsurlar arasında gördüğüm Kamuyu Aydınlatma 
sisteminde, aracı kurumlarımız ve borsada kote şirketler, mali tablolarını uluslararası finansal 
raporlama standartlarında yayınlamaya başladı. 

Birliğimizin kurucu ortak olduğu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası faaliyetlerine başladı. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydileştirme sürecini başlattı.  

Aracılık komisyonlarının serbestçe belirlenmesi kararı alındı.  

Diğer yandan, para ve sermaye piyasası araçlarının vergileme sisteminde çok ciddi 
değişiklikler yapıldı.   

Bir yıla sığdırılmış bu yoğun gelişmelerle ilgili tüm süreçlerde Birliğimiz her tür  çalışmaya 
doğrudan katılarak sektörümüze çeşitli katkılar sağladı. Mevzuat çalışmalarının bu kadar 
yoğun olduğu bir yılın ardından 2006 yılında Birliğimizin sektörümüzü şekillendirmeye yönelik 
çalışmalarını artırarak sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sermaye piyasamızın etkinliğini geliştirmek ve üyelerimizin gelir yapılarını artırmak için, yeni 
piyasaların ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde Birliğimiz çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. 
Sermaye Piyasamızın ve aracılık sektörünün sadece hisse senedi ve devlet tahvili  işlemlerine 
dayalı yapıdan çıkması tüm kurumların yararına olacaktır, hizmet ve ürün çeşitliliğinin 
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artırılması, aracı kurumlarımızın etkinliğini yükseltecek, diğer yandan sermaye piyasalarına 
yeni yatırımcı girişini hızlandıracaktır. Öncelikle ele alacağımız konulara göz atarsak; 

 Özel sektör tahvillerinin önündeki engellerin kalkması ve 2. el piyasasının gelişmesi 
için uğraş vereceğiz,  

 Borsa hisse senedi işlem hacmine çok olumlu etkisi olacağına inandığım  ve 
yatırımıcılara çeşitli avantajlar sağlayan ödünç ve açığa satış piyasasının kullanılır hale 
gelmesini sağlayacağız,  

 VOB ve GİP gibi yeni borsa ve piyasaların  gelişmesine katkıda bulunacağız,  
 Aracı kurumları ve piyasalarımızı etkileyen maliyetleri azaltmaya uğraşacağız,  
 Borsa işlem saatlerinin artması için çalışacağız.  

Borsa işlem süresinin uzaması aracı kuruluşların komisyon gelirlerini artıracaktır. Sizlerden 
aldığımız görüşlerle borsada açılış seansı uygulamasını, seans sürelerinin uzamasıyla birlikte 
desteklediğimizi borsaya bildirdik. İMKB’nin olumlu görüş vermesini temenni ediyoruz. 

Değerli Üyelerimiz, 
Sermaye piyasalarının olmazsa olmaz şartlarından biri yatırımcı güveninin sağlanmasıdır. Ne 
yazık ki yakın geçmişte yaşamış olduğumuz bazı olumsuz gelişmeler, yerli ve yabancı 
yatırımcıların piyasamıza olan güvenini sarsmıştır. Başta geçmişte haklarını kaybetmiş 
yatırımcılar olmak üzere, ayrıca kamuyu aydınlatma sistemi, kurumsal yönetim ilkeleri gibi 
çok olumlu gelişmelerinde altını çizerek, güven unsurunun tesis edilmesi ve sermaye 
piyasamıza yeni yatırımcı girişinin sağlanması için, tanıtım da dahil olmak üzere yapılması 
gereken bir çok çalışma olduğunu düşünüyoruz.  

Değerli Temsilcilerimiz,  
Birliğimiz çok özverili çalışan kaliteli kadrosu ile artık kuruluş ve emekleme dönemini 
bitirmiştir. Bugün itibariyle Birliğimiz çok daha fazla katma değer sağlayacak yapıdadır. Bu 
konuşmamda özetlemeye çalıştığım konularda ve ayrıca üretilecek birçok proje için, bugüne 
kadar olduğu gibi, sizlerden gerekli desteği alacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik Yönetim 
Kurulumuz ve çalışanları her zaman sektörle el ele dayanışma içinde olmaya özen gösterdi ve 
göstermeye de devam edecek. Mayıs ayında ziyaret ve anket yöntemi ile görüşlerinize 
başvuracağız.  

Birliğimizle ilgili her türlü öneri ve eleştirilerinizi iletmenizden Birliğimizi daha iyiye götürme 
adına mutluluk duyacağız. Birlik içinde yapılan çalışmaları, sizlerin değerli görüşleriyle 
birleştirmeyi hemen sonrasında  Birliğin izleyeceği yol haritasını oluşturmayı ve yapacağımız 
üye toplantısında görüşlerinize sunmayı planlıyoruz. 

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Birliğimize olan katkılarınız için teşekkürlerimi 
sunar, başarılı bir Genel Kurul geçirmemizi diler, saygılarımı sunarım 


