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Değerli üye temsilcilerimiz,  
sayın basın mensupları ve sayın katılımcılar,  

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

Takasbank ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Sermaye Piyasasında Ödünç İşlemleri” panelimizde 
konunun uzmanı değerli panelistler birazdan ödünç işlemlerini ayrıntılı olarak ele alacaklar.  

Bilindiği üzere, ödünç işlemleri hem takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde hem de 
açığa satış işlemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu bakımdan ödünç işlemleri, bir 
yandan açığa satış ve takas işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan yatırımcılara yeni bir 
seçenek, aracı kuruluşlara da yeni gelir kaynağı yaratabilecek niteliktedir. Piyasamızda bugün, 
ödünç menkul kıymet işlemlerinin istenilen düzeyde gerçekleştiğini söylemek zor. Birliğimizin 
de katkılarıyla, SPK ve Takasbank tarafından konuya ilişkin yasal altyapı 2005 yılı sonunda 
oluşturulmuş ancak Takasbank bünyesindeki ödünç pay senedi piyasası istediğimiz düzeye 
gelmemiştir. Bugün burada yapılacak değerlendirmelerin ödünç işlemlerinin gelişmesine ve 
yerleşmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.  

Değerli katılımcılar,  
Günümüzde, uluslararası ölçekte, bütün aracı kuruluşların bir yandan kullandıkları teknolojileri 
geliştirip maliyetlerini azaltmaya çalışırken aynı zamanda faaliyet alanlarını çeşitlendirme ve 
daha fazla katma değer yaratacak faaliyetlere yönelme çabası içinde olduklarını görüyoruz. 
Yatırım bankacılığı, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği benzeri faaliyetlerin yanı sıra, 
yeni araçlar ve yeni teknikler aracı kuruluşların yoğun rekabet ortamında kârlılıklarını 
sürdürebilmeleri için ön plana çıkmaktadır.  

İşte böyle bir ortamda Birliğimiz, piyasamızda yeni araçlar ve yeni teknikler geliştirilerek daha 
fazla katma değer yaratacak faaliyetlere yönelmek için her türlü seçeneğin değerlendirilmesi 
gerektiğine inanmakta ve çabalarını bu yönde yoğunlaştırmaktadır.  

Aracı kurumların gelir yapılarını sağlamlaştırmak için orta ve uzun vadede hizmet çeşitliliğine 
yönelmesi ve yeni pazarlama teknikleri geliştirmeleri zorunlu görülmektedir. Bu çerçevede 
aracı kurumların, hisse senedi alım satım işlemleri ile sınırlı kalmayıp hizmet çeşitliliğinin 
arttırılması, bir yandan sektördeki yoğunlaşma çarpıklığını ortadan kaldırabilecek diğer 
yandan da sermaye piyasalarına yeni yatırımcı girişini hızlandırabilecektir.  

Birazdan burada ele alacağımız Sermaye Piyasasında Ödünç İşlemlerinin, hizmet çeşitliliğini 
artırıcı ve gelir yaratıcı özelliğini özellikle vurgulamak istiyorum. Aracılık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi amacıyla birliğimiz yeni piyasaların yanı sıra başka çalışmalar da sürdürmektedir. 
Birliğimiz halka arzlarda yurtdışı kurumlarda olduğu gibi aracı kurumlarımıza daha fazla 
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esneklik tanınması ve yatırımcılara sunduğu olanakların genişletilmesi ile borsa işlem 
süresinin uzamasıyla ilgili görüşlerini ilgili sermaye piyasası kurumlarıyla paylaşmaktadır.  

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği olarak, piyasamızda yeni teknikler ve yeni 
araçların yerleşip gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu yöndeki 
çalışmalarımızı artırarak sürdürmeyi planlıyoruz.  

Sözlerime son verirken panelimizin tüm katılımcılara ve piyasamıza faydalı olmasını diler 
hepinizi saygıyla selamlarım.  
 


