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TSPAKB 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
 

(10 Mayıs 2007, İstanbul) 
 
 
T. Metin Ayışık 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun Sayın Üyeleri, 
Sermaye Piyasası Kurumlarımızın ve Borsalarımızın Değerli Yöneticileri,  
Değerli Üye Temsilcilerimiz, 
Değerli Basın Mensupları,  
  
Birliğimizin Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.  
  
Birliğimiz yetkili organları ve çalışanları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
  
Bir yıldır onurla yürüttüğüm, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı 
görevim bugün sona eriyor. Geriye dönüp baktığımda, yönetim kurulu üyelerimiz ve Birlik 
çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir yılı geride bıraktığımızı görüyorum. Birliğimizin  Genel 
Kurul toplantısı vesilesiyle geçtiğimiz bir yılı kısaca değerlendirmek ,girişimlerimizi ve 
sonuçlarını özetlemek istiyorum. 
  
SPK 
  
SPK nezdindeki faaliyetlerimizde , 
Serbest komisyon uygulamasına ilişkin Birliğimiz görüş ve önerilerini, SPK’ya ilettik. Önerimizi 
değerlendiren SPK aracılık komisyonu oranının serbestçe belirlenebilmesine karar verdi. 
  
Buna ek olarak SPK, aracı kurumlarca düzenlenecek promosyon kampanyalarını inceleme 
yetkisini Birliğimize devretti. 
  
Halka arz işlemlerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerimiz sonucunda, halka arzlarda blokaja 
kabul edilebilecek araçların genişletilmesi talebimiz de uygun bulundu. Bu doğrultuda sadece 
likit fonlar değil, döviz ve devlet tahvilleri de blokaja tabi oldu. Böylece yatırımcıların halka 
arzlara daha az masrafla ve zahmetsizce katılmalarının önünü açtık. 
  
Yatırımcıları Koruma Fonunda toplanan tutar 110 milyon YTL’yi aştığı için, artık yıllık 
ödentilerin alınmaması yönündeki görüşlerimizi SPK’ya ilettik. Başvurumuzu değerlendiren 
Kurul, oranların %50 azaltılmasına karar verdi. 
  
Sermaye Piyasası Kuruluna bu önemli düzenlemelerde gösterdiği olumlu yaklaşım için 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
  
MALİYE 
  
Maliye tarafına gelince,  
Yabancı yatırımcıların vergilendirilmesinde yapılan düzenlemeleri olumlu karşılamakla 
beraber, vergide eşitliğin sağlanması ve yurtiçi yatırımcılara uygulanan oranın da sıfıra 
düşürülmesi yönündeki görüşlerimizi Maliye Bakanlığına ilettik.  
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Vadeli İşlemler Borsası yönetiminin  vergi konusunda sürdürdüğü çalışmalara destek olduk ve 
bu yeni borsanın teşviği yönünde Maliyeye görüşlerimizi bildirdik. Bildiğiniz üzere, vadeli 
işlemlerdeki değer artışlarından 2008 sonuna kadar stopaj ödenmemesi kararı çıkmıştır.  
  
Üzerinde durduğumuz bir diğer konu da yeni piyasaların gelişmesinde önemli gördüğümüz 
özel sektör borçlanma araçları üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılması idi. Özellikle damga 
vergisinin kaldırılması konusundaki görüşlerimizi çeşitli toplantı ve yazılarla Maliye  
Bakanlığına ilettik. Bu sene yapılan değişiklikle damga vergisinin sıfırlanması maliyetleri 
önemli ölçüde azaltarak özel sektör tahvillerinin arzının önünü açmıştır. 
  
Yetki belgesi harçlarının azaltılması ve kredi sözleşmelerinden alınan damga vergisinin 
kaldırılması yönünde de girişimlerde bulunduk. Bu konunun, Birliğin yeni yönetimince de takip 
edileceğini düşünüyorum.  
  
İMKB  
  
Birlik olarak, İMKB ile yaptığımız temaslarda, açılış seansı uygulanmasını memnuniyetle 
karşıladığımızı belirttik. Ancak, bu uygulamayla birlikte seans süresinin kısaldığına dikkat 
çektik. İşlem saatlerinin uzatılması yoluyla, yatırımcılara daha uzun süreli işlem yapma 
olanağı sağlanacağı yönündeki önerilerimizi ilgililere bildirdik. Bu doğrultuda İMKB, üyelerimiz 
arasında bir anket çalışması yapma kararı aldı. Hatırlayacaksınız, konuyu ayrıntılarıyla 16. üye 
toplantımızda da değerlendirdik 
  
Kısa bir süre sonra İMKB’nin görüşlerimiz doğrultusunda seans süresini uzatmak için gerekli 
düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Seans süresinin uzaması üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz, zira bu yönde bir düzenlemenin sermaye piyasamız ve aracı kuruluşların 
gelirlerinde çok olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz.  
  
Konuya ilgilerinden dolayı İMKB yönetimine de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum.  
  
BİRLİK FAALİYETLERİ 
  
Değerli üyelerimiz,  
Yönetimimiz döneminde aracı kuruluşların gelir yapılarını geliştirmek amacıyla yeni piyasa ve 
borsalara çok önem verdik. Raporlarımız, paneller, toplantılar ve eğitimlerimizle bu alanlara 
destek verdik, dikkat çektik. 
  
Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş.’nin kurulmasında önemli bir rolü olan Birliğimiz, GİP 
yönetimine mekan ve insan kaynağı olarak destek vermekte. Bu sene sonuna doğru bu yeni 
borsanın açılmasını bekliyoruz.  
  
Takasbank ile beraber Sermaye Piyasasında Ödünç İşlemleri Paneli düzenledik. Oldukça 
değerli görüşlerin yer aldığı panel sunumlarını kitaplaştırarak kalıcı hale getirdik. 
  
Geçtiğimiz bir yıl içinde gündeme taşıdığımız, tartıştığımız konulardan bazıları ise,  

 Sermaye piyasası AB direktifleri,  
 Basel II,  
 Borsaların şirketleşmesi,  
 Açılış seansı,  
 Ödünç menkul kıymetler,  
 Mali suçlarla mücadelede aracı kurumların rolü,  
 Ve çeşitli gelişmiş ülkelerin sermaye piyasaları oldu.  



TSPAKB 
3 

Son olarak üzerinde durduğumuz konu ise “Avrupa Birliği’nin Karapara Direktifi” idi. 
  
Üyesi olduğumuz Vergi Konseyinde de çalışmalarımızı sürdürdük. Maliye Bakanının talimatıyla 
kurulan İstanbul Finans Merkezi Çalışma Grubu için hazırladığımız “Global Finans Merkezleri 
ve İstanbul” raporumuz Mart ayında yayınlandı ve basında yoğun bir şekilde yer aldı.  
  
Yurtdışında, ülkemizi ve sektörümüzü etkileyecek gelişmeleri yakından takip etmek üzere 
yabancı sermaye piyasası kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi sürdürdük. Bu çerçevede 
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’ne (ICSA) üye olduk.  
  
Değerli üyelerimiz,  
Bildiğiniz gibi, Aracı kurumları tek tek ziyaret ederek sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. 
Çalışmamızı bir kitapçık haline getirdik, üyelerimizle ve ilgili sermaye piyasası kurumlarıyla 
paylaştık. Ardından, çözüm önerilerini hayata geçirmek için çeşitli çalışma grupları oluşturduk. 
Çalışma gruplarının bazılarının raporları yayınlanmak üzere, bazıları ise çalışmalarına devam 
etmekte.  
  
Birliğimiz, piyasamızın tanıtılması ve her yönüyle geliştirilmesi için önemli projeler üzerinde 
çalıştı. “Sermaye Piyasasında Eğitim ve Farkındalık Projesi” İMKB ve SPK’ya sunuldu. Bildiğiniz 
üzere, İMKB Genel Kurulunda alınan kararla Birliğimize tahsis edilmesi planlanan bu kaynağa 
yönelik hazırladığımız projenin hayata geçirilmesinin piyasamıza çok büyük katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Projeyle, İMKB’den aktarılacak kaynağı “eğitim”, “tanıtım” ve 
“teknolojik altyapı” yatırımlarında kullanmayı amaçlıyoruz. Yerli yatırımcı sayısının hızla 
azaldığı göz önüne alındığında, projemizin zamanlamasının ne kadar önemli olduğu ortadadır.  
  
İMKB’de karar aşamasında bulunan bu konuda bir an önce olumlu sonuca varılacağına, 
SPK’nın da değerli desteğini sürdüreceğine inanıyoruz. Bu hususu İMKB ve SPK’nın değerli 
yöneticileri önünde bir kez daha tekrarlamak ve bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.  
  
Lisanslama faaliyetlerimiz kapsamında, Mayıs 2007 itibariyle Birliğimize ulaşan 10.700 lisans 
başvurusundan 9.900’ü sonuçlandırıldı. Halen 23.000 kişinin sicil bilgileri Lisanslama ve Sicil 
Tutma Sistemi’nde izlenebiliyor.  
  
Özgeçmiş Bankası da Nisan ayından itibaren internet sitemizde sektörün hizmetine sunuldu.. 
Özgeçmiş Bankası, sizlerin de katkılarıyla gelişecek, hem kurumların insan kaynağı sürecine, 
hem de lisanslı kişilerin iş bulmasına katkı sağlayacaktır.  
  
Sektör eğitimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürdük. Geçtiğimiz bir yıl içinde yaklaşık 3.000 
kişiye, başta lisanslama sınavlarına yönelik olmak üzere çeşitli eğitimler verdik.  
  
BİRLİĞİN YOL HARİTASI 
  
Birliğin yol haritasına baktığımızda, 
Başarıyla yürüttüğümüz lisans, sicil ve eğitim faaliyetlerinde bugün geldiğimiz tecrübe ve bilgi 
düzeyi ortadadır. Bu tecrübeye güvenerek, eğitim ve lisans konularında önemli bir çalışmayı 
daha tamamlayarak SPK’ya sunduk. Burada, lisanslama sınavlarını düzenleme yetkisinin 
Birliğimize devredilebileceğini, her meslek kuruluşunda olduğu gibi kendi meslek 
mensuplarının eğitilmesi ve sınava tabi tutulmasında Birliğimizin daha çok sorumluluk alması 
gerektiğini düşünüyoruz.  
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Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da SPK’nın Birliğimize gerekli desteği vermesini 
bekliyoruz. Özellikle enstitü, eğitim merkezi gibi sektöre yeni bir maliyet getirecek farklı 
yapılar yerine, bu hizmeti en iyi şekilde vermekte olan Birliğimiz bünyesindeki seçeneklerin 
değerlendirilmesini tercih ediyoruz. 
  
Hazırladığımız ve SPK ya sunduğumuz raporda aynı zamanda sektörde uzun yıllar yöneticilik 
yapmış sektör çalışanlarına lisans verilmesi konusundaki çalışmamızı da sunduk ve olumlu 
dönüşler aldık. Bu konunun belirginleşmesi sektörümüzde her türlü sorumluluğu alan 
yöneticiler açısından da hayırlı ve isabetli bir gelişme olacaktır.  
  
Önümüzdeki dönemde, üyelerimizin merkez dışı örgüt açma gibi, SPK’dan izin almasını veya  
bildirim yapmasını gerektiren bazı işlemlerden başlayarak aracılık faaliyetleri ile  ilgili yetkilerin 
Birliğimize devredilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu, bir yandan Birliğimizin öz 
düzenleyici yönünü güçlendirecek, diğer yandan SPK’nın operasyonel yükünü hafifletecektir.  
  
Değerli konuklar, 
Birliğimizin ana hedefi sermaye piyasamızın ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamaktır. 
Bu amaçla, gerek Yönetim Kurulu Üyesi olarak bilfiil görev aldığımız Vadeli İşlemler Borsası, 
MKK, GİP, gerekse diğer sermaye piyasası kuruluşları ile yakın bir işbirliği içinde olmaya 
çalıştık. Görüşlerimizi her vesile ile aktardık, karşılıklı diyaloga özen gösterdik.  
  
Konuşmama sığdırmaya çalıştığım tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken desteklerini 
esirgemeyen Sermaye Piyasası Kuruluna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına, Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’a teşekkürlerimi sunuyorum.  
  
Gene Birliğimiz görüş ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmamızda çok büyük katkısı olan 
değerli basınımıza da şükranlarımı sunarım. 
  
Başkanlık görevinde bulunduğum süre boyunca benden bilgi, destek ve tecrübelerini 
esirgemeyen değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize, özverili çalışmaları için Birlik personelimize, 
ve her zaman sağladığınız destek için siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum ,şükranlarımı 
sunuyorum. 
  
7. Olağan Genel Kurulumuza geçerken, sektörümüzü geliştirme görevini devralacak yeni 
Yönetim Kurulumuza şimdiden başarı dileklerimi sunuyorum.  
  
 


