TORKivE SERMAVE PiVASASI ARACI KURULUSLARI BiRLiGi
30 MAVIS 2013 TARiHLi XIII. OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTITUTANAGI
TUrkiye Sermaye Piyasasi Arao Kuruluslan Birligi'nin 13. Olaqan Genel Kurul Toplantrsi
30.05.2013 Persernbe gUnU saat 14:30'da Birlik Merkezinin yer aldlgl BUyUkdere Cad. No:173
l.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent - iSTANBUL adresinde yaprlrrustir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birligin toplam 142 Uyesinden 86 Uyenin toplannda temsil edildiqi
tespit edildi (Ek-l). TUrkiye Sermaye Plyasasi Araci Kuruluslan Birligi StatUsUnde onqorulen
asgari toplanti nisabmm mevcut olduqu anlastldr. Toplanti TSPAKB Baskaru Attila KOKSAL
tarafmdan aoldr,
GUndemin qorusulmesine qecildi,

1.

Divan Heyeti'nin acrk oyla secllrnesl ve Divan Heyeti Baskanhqr'na Bedii ENSARi, katipliklere
Ibrahim HASEL<;iN ile SUleyman MORBEL'i aday qosterlr onerqe okundu (Ek-2).
Divan Heyeti'nin

acik oylamayla secilmesi ova sunuldu ve oybirliQjyle kabul edildi.

Divan Heyeti icin baskaca bir onerqe olrnadrqmdan Divan Heyeti'nin seclrnlne qeclldi, Divan
Baskanhqi'na Marba~ Menkul Degerler A.$. Yonetim Kurulu Oyesi Bedii ENSARi'nin, katip
Uyeliklere ise TSPAKB Hukuk Darusrnam Ibrahim HASEL<;iN ve TSPAKB Hukuk lslen MUdUrU
SUleyman MORBEL'in sectlmelerlne oybirliQjyle karar verildi.
2.

Divan Baskaru tarafmdan tum Uyeler Mustafa Kemal AtatUrk ve silah arkadaslan ile sektorde
kaybedilen rneslektaslar icin bir dakikahk sayq: durusuna davet edildi. Saygl durusunu
mUteakip, toplanti gUndeminin gorU~Ulmesine devam edildi.

3.

Genel Kurul tutanaklannm
karar verildi.

4.

Sermaye Pivasasi Kurulu'nu temsilen toplannva Ergun TUREOGLU katildr,

5.

Divan Baskaru, toplantiya kanhrnlanndan dolayi SPK Kurul ikinci Baskaru Bekir Sltkl $AFAK,
SPK Kurul Baskanvekili Bulent GOKREM, SPK Kurul Oyesi Himmet KARADAG, SPK Kurul
Oyesi Murat KO<;, TKYD Baskarn GUr <;AGDA$ ve BAKYD Baskaru Sudi AYDEMiR'e tesekkur
etti.

imzalanmast icin Divan Heyetine yetki verilmesine oybirligi ile

A<;lh~ konusmasrru yapmak uzere TSPAKB Baskaru Attila KOKSAL'I kursuve davet etti.
TSPAKB Baskaru Attila KOKSAL konusmasmda ozetle: Sermaye Pivasasi Kurulu'nun sektoru
qeleceqe hazirlama yonunde kurguladlgl aracrhk faaliyetleri yapismm aract kurumlar icin
onernli firsatlan beraberinde getirirken, digerleri (ozellikle kucuk olcekli araci kurumlar)
aosmdan krsa vadede onemli tehditler, ancak uzun vadede Vine onernli firsatlar i<;erdigini,
TSPAKB yonetirn/denetim
kurullan ve cahsanlan olarak bu zorlu donemde sermaye
plyasarruzm qelisrnesl yonunde onernli cabalar sarf ettiklerini, yeni kanun cercevesinde yeni
Birligin ozduzenlerne qorevini daha etkili ifa edebilecek sekilde yapilanmast qerektiqini,
Birligin proaktif bir vaklasim sergilemesi qerektiqini, sektorle ilgili qelisrnelere tepki veren bir
merci degil, sektorle ilgili konulan ilk gUndeme getiren ve bu konuda ahnacak kararlara yol
qosteren bir kurum olmasi qerektiqini belirtti. Attila KOKSAL konusmasirun devammda,
sermaye piyasalanrruzda qecrniste vasanan sorunlarda aracihk faaliyetinde
bulunan
kurumlannda
sorurnluluqun
bulunduqunu,
yeni sekillenen piyasalanrruzda bu konuda
Uyelerimizin daha hassas olmasmi, yapilan vanhshklara kar~1 okmasuu ve birlikte hareket
edilmesinin onernlne deqindi, Aynca, gU<;IUbir sermaye piyasasi i<;in arac kurumlann insan
kaynagl, teknoloji, etik deqerlere ve kurallara uyum aolanndan surekll
udendirrneleri

gerekt~U~V3'

kuruluslar olrnadan gu,lu bir sermaye iya aSIalma~

•

