TSPAKB 16. Üye Toplantısı
(27 Mart 2007, İstanbul)
T. Metin Ayışık
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
Değerli Üye Temsilcilerimiz,
On altıncı Üye Toplantımıza hoş geldiniz.
Hepinizi Birlik Yetkili Organları ve çalışanları adına saygıyla selamlıyorum.
Sektörümüzle ilgili tüm konularda yürüttüğümüz çalışmaları siz değerli üyelerimizle
paylaşmaya, görüşlerinizi almaya, sorunlarımızın aşılmasında sizlerin katılımıyla çözüm yolları
üretmeye her zaman özen gösterdik.
Bu çerçevede, Birliğimiz koordinasyonunda kurulan; Aracılık Maliyetleri ve Vergi, Piyasa
Kurumları, Yatırımcılar, Yeni Ürün ve Araçlar, Birlik Faaliyetleri, Lisanslama ve Eğitim Çalışma
grupları, toplantılarını gerçekleştirerek çalışmalara başladı. Konuyla ilgili olarak gelişmeleri
sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca tahvil ve bono piyasasının işleyişinden
kaynaklanan bazı sorunlara çözüm önerileri üretmek için İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
Çalışma Grubu da çalışmalarını sürdürmekte.
Değerli üyelerimiz,
2007 yılının bu ilk üye toplantısında, sermaye piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirmeyi
istiyoruz. Ayrıca, İMKB Hisse Senetleri Piyasası seans saatlerinin piyasa tarafından arzulanan
en uygun şekilde yeniden düzenlenebilmesi için görüş alışverişinde bulunarak sektör
görüşünü oluşturmaya çalışacağız.
Bildiğiniz üzere İMKB, Birliğimizin de görüşleri doğrultusunda, yerinde bir kararla açılış seansı
uygulamasına geçti. Bunun faydalarını orta vadede göreceğiz. Açılış seansı sonrasında sürekli
müzayede süresinin bir saat uzamasını yatırımcıların işlem yapma olanaklarını artıracaktır.
Aynı zamanda artan sürenin, yurtdışı piyasalarla uyumu beraberinde getirmesini, böylece
İMKB’nin dünya borsaları arasındaki konumunun da güçlenmesini bekliyoruz.
İzin verirseniz sermaye piyasasındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi ve seans saatlerinin
uzatılması konularını tartışmadan önce, son dönemde Birliğimiz tarafından ele alınan konulara
ve bu konularla ilgili Birliğimiz görüş ve girişimlerine kısaca değinmek istiyorum.
Değerli üye temsilcilerimiz,
Birliğimiz sermaye piyasasını ilgilendiren her konuda her makama görüşlerini ısrarla iletiyor.
Bu doğrultuda, Yatırımcıları Koruma Fonu ödentilerinin yarı yarıya azalması yönündeki
Birliğimiz görüşü SPK tarafından kabul edildi. Benzer şekilde halka arz sürecinde kredi
kullandırılmasında haksız rekabetin engellenmesi, yine halka arz sürecinde talep toplama
aşamasında blokaja kabul edilebilecek araçların geliştirilmesi taleplerimiz de SPK tarafından
uygun görüldü. Döviz ve devlet tahvilleri de blokaja tabi oldu.

TSPAKB
1

Henüz sonucunu almak için beklediğimiz başvurular da bulunuyor. Lisanslama sınavlarını
düzenleme yetkisinin Birliğimize devredilmesi için SPK’ya başvurmuş bulunuyoruz. Söz
konusu başvurumuzda lisanslama sınavlarına giriş aşamasından lisans belgesinin verilmesine
dek geçen sürecin kolaylaştırılması, verilmesi gereken belgelerin en aza indirilmesini de talep
ettik. Bu konularda önümüzdeki günlerde sonuç almayı bekliyoruz.
SPK’nın düzenleme yetkisini Birliğimize devrettiği yenileme eğitimlerinin elektronik ortamda
uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Kısa bir süre sonra,
üyelerimizin işe almak üzere personel taleplerinin kolaylaştırılması için Birlik Özgeçmiş
Bankası uygulamasını başlatacağız. Bu sistem ile lisans sahibi olup bir kurumda çalışmayan
kişilerin sermaye piyasasında iş bulmaları kolaylaşacak. Test sürecini tamamladığımız Birlik
Özgeçmiş Bankası uygulamasının önümüzdeki hafta kamuoyuna tanıtılarak başlatılacağını
burada belirtmek istiyorum.
İMKB bütçesinden Birliğimize tahsis edilen bir fon tutarını da sermaye piyasamızın
geliştirilmesi için eğitim, tanıtım ve teknoloji altyapısı yatırımlarına yöneltmeyi hedefliyoruz.
Bu doğrultuda Avrupa Birliği standartlarında hazırladığımız proje dokümanını İMKB ve SPK’ya
gönderdik, sonuç bekliyoruz. Bu farkındalık projesinin mevcut veya potansiyel yatırımcıların
piyasalarımızı tanıması, güven duyması açısından çok önemli olduğunu düşünüyor, azalan
yatırımcı sayısını artırmada son yıllarda yapılan en önemli uygulama olacağını düşünüyorum.
Basel II konusunda sayısal etki analizi, borsaların şirketleşmesi, açılış seansı uygulamaları,
ödünç menkul kıymet uygulamaları, aracı kurum çalışanları ve yatırımcılarının analizi, mali
suçlarla mücadelede aracı kurumların etkinliğinin artırılması, yatırımcı psikolojisi, sermaye
piyasasını ilgilendiren AB direktifleri, Japonya, İsviçre, Avusturya ve Avustralya sermaye
piyasaları, son dönemde irdelediğimiz konulardan bazıları.
Değerli üyelerimiz,
16. üye toplantımız, Birlik Başkanı olarak benim sizlerle bir arada olduğum son üye toplantısı.
Bir yıldır bu önemli görevi yürütmenin onurunu taşıyorum.
Birliğimiz kısıtlı kadrosu ve imkânlarıyla, her alanda çok önemli kazanımlar elde ediyor.
Raporları, araştırmaları, eğitimleri, sicil tutma sistemi, çalışma gruplarıyla piyasamızı
ilgilendiren her düzenlemede, her platformda aktif bir şekilde rol alıyor. Görüşleri sermaye
piyasası kuruluşlarınca değerlendiriliyor ve uygulamaları değişiyor.
Bu vesileyle özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve sermaye piyasamızda hepimizin
paylaştığı sorunların çözümüne yönelik görüş ve önerilerini esirgemeyen siz değerli
üyelerimize teşekkür ediyor, sözü sizlere bırakıyorum.
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