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TSPAKB 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
 

(19 Aralık 2006, İstanbul) 
 
 
T. Metin Ayışık 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
Değerli Üye Temsilcilerimiz, 

Birliğimizin Yedinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.  

Birliğimiz yetkili organları ve çalışanları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sermaye piyasamız, son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyor.  

Geçtiğimiz yakın dönemde, vadeli işlem borsası işlemlere başladı,  

Merkezi Kayıt Kuruluşu faaliyete geçti.  

Artık uluslararası muhasebe standartlarına uyumu son derece önemseyen bir sistemimiz var.  

Vergi rejimimizde kökten bir değişiklik yaşandı.  

Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. kuruldu ve faaliyete geçmek için çalışmalarını sürdürmekte.  

Bu yeniliklerin ve yapısal değişimlerin tamamı, üyelerimizin faaliyetlerini doğrudan etkileyen 
önemli noktalar. 

Sermaye piyasamızın ve aracılık sektörünün, yalnızca hisse senedi işlemlerine dayalı yapıdan 
çıkması ve katma değeri yüksek alanlara yönelmesi hepimizin yararına olacaktır. Bu noktada 
Birliğimiz, temsilcisi olduğu sektörle el ele ve yoğun iş birliği içinde yeni ürünler ve yeni 
piyasaların geliştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını artan 
bir ivmeyle sürdürecektir.  

Aracı kurumlarımızın ilk 9 aylık verilerine baktığımızda piyasamızdaki değişimleri de 
gözlemliyoruz, sektörde vadeli işlemler geçen seneye göre %1000 arttı. Komisyon 
gelirlerindeki payı geçen sene bindeli rakamlardayken bu sene sonunda %2’ye çıkacağını 
tahmin ediyoruz. Gene kurumsal finansman gelirlerinde %100’e yakın bir artış gözlemliyoruz. 
Gene yatırımcılara açılan kredi tutarında da %25’lik büyüme gözümüze çarpıyor. 

Bildiğiniz üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; hedge fonlar, fonlara yatırım yapan 
yatırım fonları, garantili ve korumalı yatırım fonları konularındaki düzenleme ve tebliğ 
taslakları da sektöre sunuldu. Bu girişimler, gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarında giderek 
daha fazla yer tutan ürünlerin ülkemizde de işlem görmesi bakımından da önemli. Fon 
sektörünün bu senenin ikinci yarısında yüzde 25 küçülmesi ve tasarrufların mevduata 
yönelmesi karşısında mevduata rakip olacak bu yeni fon çeşitlerinin önemi daha da 
artmaktadır. Bu konudaki Birliğimiz görüşlerini her ortamda Sermaye Piyasası Kuruluna 
iletmekteyiz.  

Hizmet ve ürün çeşitliliğinin artması, bir yandan aracı kurumlarımızın etkinliğini artıracak, 
diğer yandan sermaye piyasalarına yeni yatırımcı girişini hızlandıracaktır.  
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Piyasalara yeni yatırımcı girişinden söz etmişken, bu bağlamda güven faktörüne de değinmek 
gerek. Son zamanlarda, ekonomimizin istikrarlı bir yapı sergilemesiyle birlikte, yatırımcıların 
piyasaya olan güveninin de artmaya başladığını gözlemliyoruz. Özellikle de yabancı 
yatırımcıların. Yabancı yatımcıların, bankalardan sonra, aracı kurum satın almalarını bu 
güvenin bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkün.  

Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği aracı kurumlarımızın 2006 yılı ilk 9 aylık verileri, sektörün 
yavaşlayarak da olsa büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Bununla beraber, Haziran ayındaki 
dalgalanmanın etkisi ile, sektörün kârlılığındaki artışın durduğunu görüyoruz. Rakam vermek 
gerekirse, sektörün toplam aktifleri 2 milyar $'a yaklaşmış, özsermayesi 1 milyar $'ı geçmiş 
durumda. İlk dokuz aydaki kârlılık ise geçen sene ile aynı seviyelerde, 130 milyon $ civarında. 
Birliğimiz tarafından üretilen ve ilgiyle karşılanan istatistiklerden sektörümüzün son durumunu 
rahatlıkla izlemek mümkün.  

Değerli üyelerimiz, 

Sermaye piyasamızın gelişmesinden söz ederken, bunu dünyadan kopuk olarak 
gerçekleştiremeyiz. Sermaye piyasası kurumlarının uluslararası işleyişle uyumlu olması da 
önemli. Bildiğiniz gibi, bütün dünya borsalarında büyük bir hareket, büyük bir rekabet var. Bu 
borsalar  özel şirket statüsünde ve sürekli büyümek için stratejiler geliştiriyorlar. İMKB'nin de 
bu yarışta aktif rol alabilmesi için özelleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi bu 
konudaki çalışmalarımızı kitaplaştırarak kalıcı hale getirdik.  

Sektörümüzün gelişmesi için yeni piyasaların ve ürünlerin geliştirilerek hayata geçirilmesi 
konusunda önemli bir konu da ödünç işlemleridir.  Konuyu etraflı tartışmak ve çözüm önerileri 
üretmek için Birlik merkezimizde Takasbank ile ortaklaşa bir panel düzenledik. Son derece 
değerli katılımcıların yer aldığı panelde, sermaye piyasası ödünç işlemlerinin sorunları ve 
çözüm önerileri tartışıldı. Daha sonra kitap haline getirerek yayınladığımız panelin, ödünç 
piyasasına katkı sağlamasını diliyoruz.  

Sermaye piyasası kuruluşlarından ve maliyeden bazı taleplerimize örnek vermek gerekirse:  

SPK'DAN  

1.     Halka arz işlemlerinde radikal değişikliklere gidilmesi (minimum tutar, kurumsal 
yatırımcıya ağırlık, teminat olarak fonların yanı sıra diğer menkul kıymetlerin de kabulü) 

2.     Vergi numarası eksik olan hesapların nemalandırılmasına devam edilmesi, 

3.     Yatırımcıları Koruma Fonu için artık aidat ödenmemesi, 100 milyon YTL’ye ulaştı.  

4.     Lisanslama geçiş sürecinin uzatılması, 

5.     Takasbank hisse senetlerinin halka açılma gerçekleşinceye kadar likit değer sayılması, 

6.     Emir iletiminde tek seans formu zorunluluğunun kaldırılması, 

BORSADAN 

İlk etapta seans sürelerinin 1 saat uzaması yönünde talebimizi yaptık. Bu konunun aracı 
kurumların gelirlerini artırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancı borsalarla 
paralel süre artırımları borsadaki likidite üzerinde de faydalı olacağı gibi, yatırımcılara da 
fayda sağlayacaktır. Avrupa ülkelerinde süreler 8,5 saat ve üstü iken gelişmekte olan 
ülkelerde dahi sürelerin bizden çok olduğunu analiz ettik. 
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MALİYEDEN  

1.     Kredi sözleşmelerinde Damga vergisinin kaldırılması, 

2.     Menkul Kıymetler Tanzim Fonuna verilen teminatların iadesi ve artık fona ödeme 
yapılmaması. 

Değerli üyelerimiz, 

Piyasalarımızın gelişimi için yeni atılımları gerçekleştirmek, doğru adımları atabilmek sektörü 
ve sektörün sorunlarını iyi tanımayı da birlikte getiriyor. Bu nedenle sizleri Mayıs ayından 
itibaren ziyaret etmeye başladık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda, sizlerden gelen son 
derece önemli eleştiri ve öneriler doğrultusunda yol haritamızı hazırladık ve buradan çıkan 
sorunları ve önerileri bir kitap haline getirdik. Bugün birazdan yapacağımız 15. Üye 
Toplantımızda bu çalışmamızı sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacağız. 

Geçtiğimiz dönemde Birliğimiz faaliyetlerinde önemli yer tutan bir diğer alan da eğitim 
faaliyetlerimiz. Bildiğiniz gibi Sermaye Piyasası Kurulu, lisans yenileme eğitimi düzenleme 
yetkisini Birliğimize devretti. Bu doğrultuda 2006 yılının başından bu yana düzenlediğimiz 40 
ayrı lisans yenileme eğitimiyle 1.300 kişinin lisans belgesini yenilemiş olduk. Ayrıca 2006 yılı 
içinde, düzenlediğimiz çok sayıda eğitim ve seminer ile farklı konularda 1.500'e yakın kişiye 
eğitim verdik.  

Sermaye Piyasası Kurulu almış olduğu diğer bir kararla üyelerimizin reklam ve promosyon 
kampanyalarını inceleme yetkisini de Birliğimize devretti. Bir meslek kuruluşu olarak 
Birliğimizin, üyelerimizle ilgili konularda doğrudan söz sahibi olmasını sağlayacak yetkileri 
devralmasında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz.  

Birliğimizin diğer çalışmalarına da kısaca değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, uluslararası 
alanda çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda, Birliğimiz Mayıs ayı itibariyle ICSA'ya üye oldu. 
ICSA, aracı kuruluş birliklerinin üye olduğu uluslararası bir konsey. Üye olmamızla birlikte 
aktif çalışmalara da katıldık ve "Piyasa Altyapıları Yönetimi" çalışma grubunda yer aldık.  

Buradan Birliğimizin, IOSCO'nun 2007 yılında yapılacak olan yıllık konferansında da temsil 
edilecek olduğunu duyurmak istiyorum. Bu konferansta yapılan değerlendirmeler, oluşan 
fikirler uluslararası alanda sermaye piyasalarının yapısını değiştirebilecek önem taşıyor.  

Son olarak, Birliğimizin üzerinde çalışmaya başladığı iki önemli projeyi ilk defa burada 
duyurmak istiyorum. Birinci projemiz, sermaye piyasamızın tanıtımına ve yatırımcı eğitimine 
yönelik. İkinci projemiz ise Birliğimizin altyapısının güçlendirilmesine, iyileştirilmesine yönelik.  

Tanıtım projesi ile sermaye piyasasının daha geniş kitlelere ulaşmasını, yatırımların 
piyasamıza yönlendirilmesini, yatırımcı tabanının genişletilmesini hedefliyoruz. Amacımız, 
sermaye piyasasına uzak duran kesimleri sermaye piyasasına çekmek, piyasayla ilgili 
kesimleri de yatırım konusunda bilinçlendirmek. Daha çok yatırımcı, daha çok işlem ve daha 
büyük bir sermaye piyasasına bu yolla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  

Birliğin altyapısını iyileştirme projesi çerçevesinde hedefimiz ise, Birliğin sermaye piyasası ile 
ilgili bir bilgi merkezi haline getirilmesidir. Kısacası, sermaye piyasası ile ilgili bir konuyu 
merak eden herkesin aklına tek bir yerin gelmesini istiyoruz; Aracı Kuruluşlar Birliği. Bunu 
sağlamak için öncelikle iş süreçlerimizin daha verimli hale getirilmesi ve süreçlerin 
otomasyona dayanması gerekiyor. Böylece hem sektöre, hem yatırımcılara, hem piyasadaki 
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diğer kurumlara daha iyi hizmet sunan bir yapıya kavuşacağız. En önemli faydayı ise 
üyelerimizin üzerindeki operasyonel yükleri hafifleterek sağlayacağız.  

Burada kısaca değindiğim bu iki projenin mali yüklerinin ise mümkün olduğunca Birlik 
dışındaki kaynaklarla paylaşılması gibi bir stratejimiz var. Tanıtım projesi ile ilgili olarak 
İMKB'den, Birliğin bilgi merkezi haline gelmesi projesiyle ilgili olarak da TÜBİTAK'tan fon 
sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece, "daha büyük bir piyasada, daha verimli çalışan kurumlar" 
hedefimize ulaşırken, üyelerimiz üzerindeki maddi yükü de minimumda tutmayı istiyoruz.  

Sözlerime son verirken, Genel Kurul Toplantımıza katılımınız ve Birlik faaliyetlerine katkınız 
için teşekkür eder, başarılı bir Genel Kurul geçirmemiz dileğiyle saygılarımı sunarım. 

 


