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TSPAKB 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
  

(5 Mayıs 2009, İstanbul) 
 
 
Nevzat Öztangut 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun Sayın Başkanı ve Üyeleri  
Sermaye Piyasası Kurumlarımızın Değerli Yöneticileri 
Değerli Basın Mensupları 
Saygıdeğer Meslektaşlarım,  
 
Birliğimizin Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.  
 
Birliğimiz yetkili organları ve çalışanları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.   
 
İki yıldır, büyük bir heyecan ve onurla yürüttüğümüz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulundaki görevimiz bugün sona eriyor. Öncelikle sektörümüzü 
daha da ileriye götürebilmek için bu yoğun çalışmaları özveri ile birlikte yürüttüğümüz, hemen 
her konuda bilgi, destek ve deneyimlerini açık yüreklilikle paylaşan, yaptığımız çalışmalarda 
hep uyum içinde olan, bu nedenle de önemli sonuçlara ulaşan Yönetim ve Denetim 
Kurulumuzun değerli üyeleri ile Birlik personelimize sizlerin huzurunda teşekkür etmek 
istiyorum. 
 
Göreve başladığımız andan itibaren sektörü tam olarak temsil edebilmek için hemen her 
konuda siz değerli üyelerimizin görüşlerine başvurduk. Bazen bizzat toplanarak, bazen yazılı 
olarak her çalışmamızda bunu yapmaya çalıştık. Sizlerin görüşleriniz, önerileniz, 
eleştirilerinizle çalışmalarımıza yön verdik, sektörümüzü gelişimi için daha çok çalışmaya güç 
bulduk. Desteğiniz ve paylaşımınıza şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz adına bir kez daha 
teşekkür ederim. 
 
Şimdi izninizle, son dönem faaliyetlerimizden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa kısa 
başlıklarla çalışmalarımızı ve görüşlerimizi ve bugün geldiğimiz noktayı özetlemeye gayret 
edeceğim. 
  
Genel Kurulumuzun Değerli Katılımcıları,  
 
Öncelikle projelerimizden bahsetmek istiyorum.  
 
Sermaye piyasamızı gelişmesi için önem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz konuların başında 
İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olması konusu bulunuyor. Bu konuyla ilgili 
çalışmalarımızı, yayınlarımızı hepiniz biliyorsunuz. 2008’deki en sevindirici gelişmelerden birini 
bu alanda yaşadık.  Hükümet tarafından İstanbul Finans Merkezi  bir politika olarak 
benimsendi. Hükümetin bu projeyi resmi bir politika haline getirmesinin detayları ve eylem 
planını belirlemesinin tüm finans sektörünün gelişimi için olumlu açılımlar sağlayacağını 
düşünüyoruz. Konuyla ilgili ön çalışma ve tespitler sürüyor. Bu tespitlerin ardından hükümet 
düzeyinde benimsenecek bir strateji planı uygulamaya konacak. Sevinerek belirtmeliyim ki 
Birliğimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Bu projeyle ilgili olarak oluşturulan her 
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çalışma grubunda bulunuyoruz. Hatta projenin en aktif katılımcı kurumu Birliğimizdir 
diyebiliriz. Yönetim Kurulumuzdan başlamak üzere Birliğimizin çoğu personeli bu işe büyük 
mesai harcamaktadır.  
 
Hatırlasınız, 2007 yılında dile getirdiğimiz bir projeden söz etmiştik. Birliğimizin sektörün bilgi 
merkezi haline gelmesi.  2008’de konuyla ilgili önemli aşamalar kaydettiğimizi sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi SPK, kendisine yapılan bazı bildirimlerin 
artık Birliğimize yapılması yönünde bir karar aldı. Söz konusu bildirimlere ilişkin standart 
bildirim formları Birliğimiz tarafından hazırlandı. Bu formları, internet üzerinden doldurulmak 
ve çıktı alınmak suretiyle sizlerin kullanımına sunduk. Ayrıca Birliğin tüm iş akış süreçlerini 
2008 yılının Mayıs ayında dijital ortama taşıyarak Birlik Otomasyon Sistemi projemizin 
aşamalarını hayata geçirmeye başladık. Projemizin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra, 
farklı kurumlara farklı şekillerde gönderilmesi gereken bilgileri, elektronik ortamda üzerinde 
tek bir merkez ve her türlü analize uygun bir şekilde tutarak, ilgililerin paylaşımına açmayı 
planlıyoruz. Konuya dair yoğun çalışmalarımız sürüyor.  
 
Saygıdeğer Konuklar,   
 
Kriz ortamında aracı kuruluşlarımızın daha da ağırlaşan maliyetlerinin azaltılması yönünde 
çalışmalarımıza çok önem verdik. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz azımsanmayacak bir bölümü 
sonuç verdi.   
 
Aracı kuruluşlarımızın maliyetlerini düşürmek amacıyla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında 
alım satım işlemleri üzerinden alınan borsa paylarının düşürülmesi yönündeki girişimlerimiz 
sonucu, Yüz binde 5 olan oran yüz binde 4’e indirildi.  
 
SPK yeni bir düzenlemesiyle;  aracı kurumlarımızın teminat olarak Takasbanka yatırmaları 
gereken sermaye blokajlarının oranının düşürülmesine olanak sağladı. Maliyetlerimizin 
düşürülmesi çabamıza gösterdikleri yakın ilgiden ve getirilen bu kolaylıktan dolayı Sermaye 
Piyasası Kuruluna teşekkür ederiz.  
 
Hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesi konusunda üst düzeyde aktardığımız 
görüşlerimiz olumlu karşılandı ve çok uzun zamandır dile getirdiğimiz, yerli yatırımcının hisse 
senedi kazançlarından alınan stopajın, yabancı yatırımcılarda olduğu gibi % 0 olması 
talebimiz Maliye Bakanlığı tarafından olumlu karşılandı. Bakanlar Kurulu Kararı ile tam 
mükellef gerçek kişi ve kurumların hisse senedi alım satım kazançları üzerinden yapılacak 
stopaj oranı % 0 olarak belirlendi.  
 
Ancak yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kazançlar ve portföyleri hisse 
senedinden oluşan yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının alım satımından elde edilen 
kazançlar için tevkifat oranı değiştirilmeyerek %10 olarak korundu. Bu nedenle oluşan 
olumsuzluklara ilişkin görüş ve önerilerimiz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına ve 
Vergi Konseyine ilettik.  
 
Yine Birliğimizin görüş ve önerileri çerçevesinde, tam mükellef gerçek kişi ve kurumların hisse 
senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde edilen kazançları üzerinden yapılacak stopaj oranı da %0 olarak 
belirlendi.  
 
Üzerinde durduğumuz ve itiraz ettiğimiz bir diğer husus dövize dayalı vadeli işlemlere 
uygulanan % 10 tevkifat oranıdır. Aynı varlığa, vadeli işlemler aleyhine farklı vergi oranı 
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uygulanmasının makul olmadığını ve sermaye piyasamızın gelişimini sınırladığını 
düşünüyoruz. Konuyla  ilgili çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor. 
 
Menkul Kıymet Tanzim Fonu (MKTF) teminatlarının üyelerimize iade edilmesi için Maliye 
Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizi sürdürdük. 
 
BSMV cezaları ile ilgili farklı uygulamaların ve uzlaşma sonuçlarının çözümlenmesi için görüş 
ve önerilerimiz Vergi Konseyi’ne ilettik. BSMV, finansal piyasalarda yeni ürün geliştirilmesine 
engel niteliğinde bir vergi türü. Özellikle bir finansal ürüne dayanan sermaye piyasası 
araçlarına yönelik BSMV uygulamaları piyasanın gelişimine engel olmaktadır. Bu nedenle 
BSMV’nin kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. 
 
Yine maliyetlerin azaltılması için; sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ile 
ödünç alma ve verme işlemleri konusunda aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen 
sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi yönündeki görüş ve önerilerimizi Maliye 
Bakanlığı’na sunduk. Ayrıca Aracılık Yetki Belgesi harçlarının düşürülmesi yönündeki 
görüşlerimizi de bildirdik. Bir aracı kurum, yılın ilk günü, yetki belgesi başına 26,9 bin TL 
olmak üzere 6 belge için yaklaşık 162 bin TL harç ödemek zorunda.   
 
Öte yandan gelirlerinde önemli bir azalma olan aracı kurumlarımıza ek bir maliyet 
yaratılmaması için İMKB’de işlem sırası sürekli olarak kapatılan hisseler için komisyon 
alınmaması yönündeki önerimizi SPK ve MKK’ya ilettik. 
 
Maliyetlerin azaltılmasına dair çok önem verdiğimiz bir konu ise Yatırımcıları Koruma Fonu 
(YKF) ödentileri oldu. SPK’nın ödenti oranlarını artırma ve sonraki yıllara mahsuben geçici 
ödenti alabilme imkânları dikkate alınarak, 2009 ve izleyen yıllar için ödenti alınmaması , 
2008 yılı için alınmış ödentilerin kurumlara iade edilmesi yönündeki görüş ve önerilerimizi 
SPK’ya ilettik. Konuyla ilgili  çalışmalarımız sürüyor. 
 
Değerli Konuklar,  
 
Bir yandan karşılaştığımız maliyetlerin azaltılması için emek harcarken piyasamızın işleyişi ile 
de çok yakından ilgilendik.  Bildiğiniz gibi, İMKB’deki çoğu uygulamayı titizlikle ele almaktayız. 
Sizler tarafından Birliğimize, “Tek Üyenin Taraf Olduğu (Çapraz) İşlemler” düzenlemesinin, 
uygulamada bir takım sıkıntılara neden olduğu belirtilerek, uygulamanın yeniden 
düzenlenmesi yönünde görüşler iletildi. Bu görüşleri değerlendirerek İMKB nezdinde 
girişimlerde bulunduk. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 
 
Küsurat işlemlerinin sadece borsa dışında gerçekleştirilmesi uygulamasının yarattığı sıkıntı göz 
önüne alınarak, küsurat işlemlerinin borsada da gerçekleştirilebilmesi yönündeki önerimizi 
İMKB’ye ilettik.  
 
Üyelerimizden alınan görüşlerin değerlendirerek İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda öğle 
arasının bir saat kısaltılması yönünde sektör görüşümüzü İMKB’ye ilettik. Öğle arasının 
kısaltılarak seans sürelerinin uzatılması yönündeki önerimiz İMKB tarafından hayata geçirildi.  
 
Yeri gelmişken, Özellikle yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen türev pozisyon 
transferinin yapılabilmesine ilişkin görüşlerimizi VOB’a ilettiğimizi de belirtmek istiyorum. 
 
2008 yılında yoğun çalışma ve işbirliği içinde bulunduğumuz bir diğer kurum da MASAK oldu. 
Aracı kurumların münhasıran uyum görevlisi ataması konusu gündeme geldiğinde Birliğimiz 
bu konuda karşı görüş bildirdi. MASAK tarafından görüşlerimiz dikkate alınarak aracı 
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kurumların müfettişleri ve iç kontrol elemanlarının uyum görevlisi olarak görev yapmasına 
olanak sağlandı.  
 
MASAK nezdindeki girişimlerimizden biri de, müşterilerin kimlik tespitinin 31 Aralık 2008 
tarihine kadar yapılmasına ilişkin düzenlemede sürenin uzatılması yönünde oldu.  
Yine girişimlerimiz doğrultusunda MASAK, finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerinin 
doğrulanmasına yönelik istenen bilgi ve belgeleri yeniden düzenledi. Bu yenilik özellikle 
yabancı müşterilerin işlemlerine yönelik bir kolaylık sağladı. MASAK yetkililerine konuya yakın 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.    
 
2008 yılında, Birliğimizin, TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Konseyine kurucu üyelik başvurusu 
kabul edildi. Böylece Üyelerimiz DEİK tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olabiliyor, 
bu etkinliklere katılabiliyor.  
 
Sayın Üyelerimiz,  
 
Son derece verimli bir çalışma yöntemi olduğunu gördüğümüz çalışma grupları, çeşitli 
konularda 2008 yılında da çalışmalarına devam etti.  

 Aracı Kurum Mali Tabloları,  
 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Yeni Belge Kayıt Düzeni,  
 Piyasa Kurumları,  

gibi önemli konularda, çalışmalar yürüttü, çözüm önerileri üretti.  
 
Birliğimiz 2008 yılında da yaptığı yayınlarla sektörün bilgi kaynağı olmayı sürdürdü. Aylık 
yayınımız “Sermaye Piyasasında Gündem” yeni tasarımıyla ve daha kolay okunabilirliğiyle 
sektörün beğenisini topladı. Bu sene yayın konusunda bir ilk de gerçekleşti: İlk kez İngilizce 
raporlar yayımladık.  
 
Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çok yoğun emek harcadığımız bir diğer konu da 
lisanslama süreçleri oldu. Sektörden gelen istekler ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bir 
çok yeni düzenleme yapıldı. Yine ısrarlı görüşlerimiz doğrultusunda bugünlerde yeni bir 
değişik hazırlığını da buradan sizlere duyurabilirim. Sermaye Piyasası Kurulumuz kısa bir süre 
içinde görüşlerimiz doğrultusunda, özellikle müşteri temsilciliği ve türev araçlara dair 
lisanslama sorunlarımızı çözecek bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.  
 
Eğitimler konusunda da 2008 yılında ilkler vardı. Bildiğiniz üzere eğitim faaliyetlerimizi artık 
bir Birlik bünyesinde farklılaştırılmış merkez, başka bir deyişle bir İktisadi İşletme altında 
yürütüyoruz. İlk kez  bu yıl kişisel mesleki gelişim eğitimleri vermeye başladık. Biliyorsunuz 
verdiğimiz eğitimler her yıl  gelişiyor ve çeşitleniyor. İlgi gören eğitimlerimiz 2009’da da 
devam ediyor. 2008 yılında verdiğimiz eğitimlere katılan toplam kişi sayısı  3.880. 2009 yılının 
ilk dört ayında ise geçen yıl ki bu rakamı yakalamış bulunuyoruz.  
 
Lisanslama ve Sicil Tutma konusunda verimli çalışmalarımız 2008’de de sürdü. Sistemde 2008 
sonu itibariyle 29.371 kişinin sicil bilgileri izleniyor. 31 Aralık 2008 itibariyle 15,470 kişi 
Birliğimize lisans başvurusunda bulundu ve başvuruların 14,630 adedi sonuçlandırıldı. Lisans 
belgelerinin teslim sürelerinde çok ciddi iyileştirmeler oldu.   
 
Bilindiği üzere, lisanslama sınavlarının düzenlenmesi hariç; eğitim, lisans ve sicille ilgili tüm 
faaliyetler Birliğimiz tarafından yürütülüyor. Sınavlara katılan kitlenin % 95’i Birliğimizin 
doğrudan görev alanında bulunuyor. Bir özdüzenleyici kuruluş olarak Lisanslama Sınavlarının, 
yurtdışı ve yurtiçindeki örneklere paralel ve sektörün talepleri doğrultusunda Birliğimize 
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devredilmesini istiyoruz. Sınavların Birliğe devrine mevcut Lisanslama Tebliği izin veriyor. 
Kurul kararı ile süreç hızlı bir şekilde tamamlanabilecek durumda. Lisanslama sınavlarının 
elektronik ortamda daha sık ve daha çok merkezde yapılması, ayrıca lisanslama sınav 
sorularının güncel konuları ve bilgileri içerecek şekilde ve mutlaka yapılacak göreve uygun 
içeriklerle hazırlanması yerinde olacaktır. Konuyla ilgili ısrarlı girişimlerimiz ve çalışmalarımız 
devam ediyor. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde olumlu yönde sonuçlar alacağız.  
 
Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Katılımcıları, 
 
Piyasamızla ilgili bir diğer önemli gelişme de SPK, İMKB ve TOBB ile beraber imzaladığımız 
işbirliği protokolü oldu. Protokol, şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlama imkânlarını 
kolaylaştırmak amacıyla ulusal bir kampanya hazırlanmasını içeriyor. Bu çerçevede, 
Birliğimizin eğitim ve tanıtım konularında katkıda bulunması öngörülüyor. Sermaye 
piyasasının potansiyel ihraççılara ve tasarruf sahiplerine etkin bir şekilde tanıtılmasının 
piyasamızın gelişiminde önemli bir etken olacağını düşünüyoruz.  
 
Bir finans merkezi olmayı hedefleyen sektörümüzde, uluslararası alanda tartışılan konulara 
yakınlık sağlanması, dış gelişmelerin yakından izlenmesi son derece önemli. Bu nedenle 
küresel platformlarda sektörümüzün temsil edilmesi için 2008’de uluslararası 
organizasyonlara özel önem verdik.  
 
Bu çerçevede, üyesi olduğumuz Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü’nün 
(IOSCO) 33. Genel Kurulu’na katıldık. Birliğimiz, 2008 yılı içinde ilk defa olarak Özdüzenleyici 
Kurum Yapıları Çalışma Grubunda yer aldı. Fransa Aracı Kuruluşlar Birliği ile ortaklaşa yapılan 
anket çalışması ve hazırlanan rapor IOSCO’nun üst yönetim organlarına sunuldu.  
 
Yine üyesi olduğumuz Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (ICSA) Genel kuruluna 
katıldık. Genel Kurul’da Birliğimiz, Türkiye’deki sermaye piyasasının yapısı ve son yıllardaki 
gelişmeler ile geleceğe dönük çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Birliğimiz ICSA 
bünyesinde, Bireysel Yatırımcılar Çalışma Grubu, Piyasa Profesyonelleri Çalışma Grubu, 
Strateji Komitesi ve Düzenleme Komitesi’nde yer alarak uluslararası platformlara katkısını 
artırdı. 
 
Son dönemlerdeki çalışmalarımızın çok ana hatlarıyla bu şekilde.  
 
Konuşmamda sizlere geçmiş dönemdeki faaliyetlerimize dair bilgiler verdim. Şimdi de izninizle 
önümüzdeki dönem Birliğin olası faaliyetlerinden ve projelerinden de kısaca bahsetmek 
istiyorum. 
 
Yeni dönemde sektör olarak öncelikli hedefimizin aracılık sektörümüzün gelişmesi için 
gereken adımların bir an önce atılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda 
İstanbul Finans Merkezi Projesi, Birliğimizin en önemli projesi olmalıdır. Bu projeye yönelik 
adımların atılması sektörümüzün görünümünü değiştirecek ve beklediğimiz atılımı 
sağlayacaktır. Bu projedeki hedeflere paralel olarak, ürün çeşitliliği gibi gelir artırıcı 
gelişmelerin olması için her türlü gayretin gösterilmesi gerekiyor. Gelirlerin artırılması 
çabalarımızın yanında elbette giderlerimizin azalması, özellikle de haksız olduğunu 
düşündüğümüz maliyetlerin gündeme gelmesi ve engellenmesi için yoğun çaba sarf etmeliyiz.    
 
Takdir edileceği üzere, diğer tüm ilgililerle birlikte yürüttüğümüz tüm bu çabalara karşın 
sermaye piyasamız istediğimiz ölçüde gelişmiş değil. Ülkemizde aktif hisse senedi yatırımcı 
sayısı 180-200 bin civarında. Borsa yatırımcılarının yarısından fazlası borsada işlem yapmayı 
günlük alım satım şeklinde algılıyor ve hisse senedi işlemlerini bu şekilde sürdürüyor. 



TSPAKB 
6 

Kurumsal yatırımcılarımızın hisse senedi işlemlerine baktığımızda da tablo değişmiyor. 
Yaklaşık 30 milyar TL’lik fon büyüklüğünün sadece 800 milyon TL’lik kısmı hisse senedi 
yatırımlarından oluşuyor. Ülkemiz ekonomisinin, Türk sanayinin sermaye piyasasına, onun 
yaratacağı fonlara çok ihtiyacı var. Reel ekonomimizi büyütmemiz ve şirketlerimizin fon 
ihtiyacını en makul şekilde karşılayabilmemiz için sermaye piyasamızın sorunlarını bir an önce 
çözmeliyiz. Yatırımcı kitlemizi bireyselden kurumsala her yöne doğru geliştirmeliyiz. Bugün 
şirketlerimizin gerçekleştirdikleri halka arz sonrasında yatırımcılar aldıkları hisse senetlerini 
hemen elden çıkarıyorlar, halka arz sonrası oluşacak fiyat artışını yeterli görüyorlar. Oysa 
Türk şirketlerinin potansiyeli sermaye piyasasımızı şahlandıracak düzeydedir.   
 
Kuşkusuz, bahsettiğim çerçevede sermaye piyasamızın geliştirilmesinde aracı kuruluşlar 
büyük bir önem taşıyor. İyi bir piyasa için gelişmiş aracılık şart. Bu doğrultuda ürün 
yaratmada ve faaliyetlerde engellerin azaldığı bir ortam tüm ekonomimiz için faydalı olacaktır. 
Biz bugün Avrupalı bir yatırım kuruluşu, bir aracı kuruluş hangi faaliyetlerde bulunabiliyorsa 
en az o kadar çeşitte faaliyette bulunmak istiyoruz, buna hazırız. 
 
Diğer yandan başladığımız ve epeyce yol kat ettiğimiz projelerin de yeni dönemde 
tamamlanması ve sektörün hizmetine sunulması gerekmekte. Birliğimizin hem bir Eğitim 
Merkezi hem de piyasanın Bilgi Merkezi olması için iki ayrı projemiz var bildiğiniz üzere. 
Eğitim Merkezi yolunda ilk adımı atıp bir iktisadi işletme kurduğumuzu, Bilgi Merkezi yolunda 
da elektronik arşiv gibi aşamaları kaydettiğimizi belirtmiştim. Bundan sonra bu projelerin 
tamamlanması sektörümüze çok verimli ve kalıcı bir katkı olacaktır.  
 
Lisanslama Sınavlarının düzenlenmesi yetkisinin Birliğimize devredilmesini de çok arzu 
ediyoruz. SPK’nın ilgili Tebliği böyle bir yetki devrine izin veriyor. Bu yönde bir yetki devri ile 
Birliğimiz lisanslama sınavları ve zorunlu eğitimlerde her türlü teknolojik eğitim-öğretim-sınav 
araçlarını kullanabilecektir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle sektöre hem maddi hem de 
teknik açıdan ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. Yeni dönemin öncelikli konularından 
birinin lisanslama sınavlarının Birliğe devredilmesi olması gerektiğine inanıyorum.   
 
Son dönemde gelişen uluslararası ilişkilerimizin de artarak sürmesini bekliyoruz. Bu 
doğrultuda Uluslararası Aracı Kuruluşlar Birliği ICSA’nın 2010’daki genel toplantısını 
İstanbul’da yapmak için girişimlerimiz halen sürüyor. 
 
Ben daha fazla vaktinizi almamak için burada konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Özetle 
değinmeye çalıştığım tüm konular ve daha fazlası, bu yıl ilk kez iki dilde yayınladığımız 
faaliyet raporumuzda ayrıntılarıyla yer alıyor.  
 
Konuşmamın başında da söylediğim gibi sektörümüz gelişmesi, istediğimiz düzeye erişmesi 
için, ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi, destek içinde olması son derece önem 
taşıyor. Bu anlamda biz hemen her çalışmamızda, düzenleyici otoriteler, siz sayın üyelerimiz, 
sermaye piyasası kurumları, üniversiteler ve diğer ilgililerden önemli ölçüde destek aldık, ilgi 
gördük. Çalışmalarımıza ve görüşlerimize önem veren, desteğini hep hissettiren ilgili 
kurumlarımızın başkanlarına, yöneticilerine ve değerli çalışanlarına yönetim kurulumuz adına 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli işbirlikleri neticesinde pek çok konuda hızlı ve sağlam bir 
şekilde gelişme sağladık, görüşlerimizi paylaşma imkânı bulduk. 
 
Yeri gelmişken, yaptığımız çalışmalara, Birliğimize ve sektörümüze büyük ilgi gösteren Sayın 
Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Nazım Ekren’e yakın ilgilerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Yeni Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan’a da 
yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımızın, sermaye piyasamıza ve 
aracı kuruluşlarımıza çok yakın ilgi göstereceğinden hiç kuşku duymuyoruz. 
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Çalışmalarda emeği geçen tüm ilgililere ve siz sayın üyelerimizin çok değerli katkılarına bir kez 
daha teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.   
 
9. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı geçmesi dileğiyle…  
 
 
 
 


