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SERMAYE PİYASASINDA KOMİSYON UYGULAMASI   
HAKKINDA RAPOR  

 
Sunuş 
 
Bu Rapor, Birliğimiz tarafından geniş üye katılımıyla oluşturulan Haksız 
Rekabeti Önleme Çalışma Grubu tarafından ele alınan asgari komisyon 
uygulamasına ilişkin Birliğimizin çalışmalarını, üyelerimizin görüş ve 
önerilerini değerlendirmektedir. 
 
Haksız Rekabeti Önleme Çalışma Grubu, ivedi bir konu olarak asgari 
komisyon oranına ilişkin faaliyetlerini tamamlamış, haksız rekabetin diğer 
unsurlarına ilişkin çalışmalarını ise sürdürme kararı almıştır. Bu haliyle, bu 
Rapor, Çalışma Grubumuzun Ara Raporu niteliğindedir. 
 
Sektöre İlişkin Finansal Verilerin Değerlendirilmesi     
 
Sektörün 2003 yılı ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmeler ve son dört 
yılın gelir-gider dengeleri ile, bu dengeleri sağlayacak piyasa büyüklüğü 
istatistikleri ekteki İnceleme Raporu’nda bütün açıklığı ile ortaya 
konmuştur.  
 
Maalesef, trendin sektör aleyhine geliştiğini görmekteyiz. Raporumuzun 
temel olarak ulaştığı sonuç; sermaye piyasasının büyütülmesi gerektiğidir. 
İMKB’nin işlem hacmini etkileyecek olan finansal piyasaların 
derinleşmesine ilişkin tedbirler, öncelikli konularımız içine girmiştir. Bu 
yönüyle baktığımızda, üyelerimizin, komisyon gelirine bağlı İMKB işlem 
hacmi dengesinin günlük ortalama 330 Milyon $ seviyesinde olduğu 
görülmektedir. Sektörün ulaştığı maksimum işlem hacminin 2000 yılında 
günlük ortalama 750 Milyon $ olduğu gözönüne alındığında, bu çizginin 
çok da ulaşılmaz olmadığı düşünülmektedir. 
 
Öte yandan, sektörün toplam gelirinin % 70’inin aracılık komisyonlarına  
bağlı olması, sistemik riski artırmaktadır. Sermaye piyasasındaki mevcut 
faaliyet türlerinin geliştirilmesinin ve yeni faaliyet alanlarının 
yaratılmasının önemi fevkalade büyüktür. 
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Sektör, yeni piyasalar ve yeni ürünler konusunda çeşitli platform ve 
çalışma grupları içerisinde görüş oluşturmaktadır. Vadeli işlem ve opsiyon 
piyasaları, ödünç menkul kıymet piyasaları, yatırım fonu piyasası, 
eurobond piyasası, döviz efektif piyasası gibi yeni pazarların aracı 
kuruluşların gelirlerine olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
      
Alınacak bütün tedbirlere rağmen küresel bunalımın etkilerinden sermaye 
piyasası kısa dönemde kurtulamaz ise, konsolidasyonların ve sistemden 
çıkışların olabileceğini öngörmekteyiz. Bu hallerde, hem konsolidasyonun 
hem de sistemden çıkışın teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  
 
Birliğimizin, Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan toplantılarda da bu 
doğrultuda sunduğu görüşler şöyledir. 
 

 Aracı kurumlar birleşerek yeni bir aracı kurum kurabilmelidir. 
 

 Aracı kurumlar, bütün aktif ve pasifleriyle birleştiği takdirde, 
hisse senetlerini halka arz etmeleri için sanayi şirketleri için 
istenen kriterler yeterli olmalıdır.  

 
 Aracı kurumlar, bütün aktif ve pasifleriyle birleştiğinde, halka 
açılma alternatifinin yanında, aracılık lisanslarından birini, yeni 
oluşan kurumun aktifine koyabilmelidir. Bu lisans daha sonra, 
ağırlaştırılmış sermaye koşulları aranan kişilere belirli bir süre 
içinde satılabilir. 

 
 Aracı kurumlar, yatırım ortaklığı ve portföy yönetim şirketlerine 
daha kolay şartlarda dönüşebilmelidir. 

 
Serbest Komisyon Uygulamasının Rekabet Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi 
 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, mal ve 
hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma 
karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu 
hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli 
düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.  
 
Rekabetin en önemli görünümü fiyatta gerçekleştiğinden, temel amacı etkin 
ve işleyen bir rekabet ortamı sağlamak ve korumak olan Rekabet Hukuku 
fiyat konusuyla yakından ilgilidir.  
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Rekabet Hukukunda fiyat sınırlamaları konusunu iki başlık halinde 
incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, hakim durumun kötüye 
kullanılmasıdır. İkincisi, yukarıda da değinildiği gibi, işletmelerin 
aralarında yaptıkları anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle rekabeti 
sınırlamalarına ilişkin getirilen yasaktır. Aynı hükümde, teşebbüs birlikleri 
de Rekabet Kanunu kapsamında değerlendirilmiş ve bu tür birliklerin 
rekabetin sınırlanmasına yol açan kararlar alamayacağı ve bu sonucu 
doğuracak eylemlerde bulunamayacaklarını düzenlemiştir.  
 
Kanun “teşebbüs birliği”ni “Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için 
oluşturduğu tüzel kişiliği haiz ya da tüzel kişiliği olmayan her türlük birlik” 
olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği de bir teşebbüs birliğidir ve Rekabet Kanunu 
kapsamında bir kuruluştur. İşletmeler arası anlaşmalar ve uyumlu eylemler 
ile teşebbüs birliği kararları ile rekabetin ihlali çok çeşitli görünümlerde 
karşımıza çıkabilmektedir. Rekabet Kurulu ve Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı kararları ışığında buna ilişkin olarak; 
 

- Fiyatın esaslı unsurları üzerinde karar verilmesi,  
- Hedef fiyat belirlemeleri, 
- Belirli bir oran ya da miktarın altındaki indirimlerin yasaklanması, 
- Maliyet, kar, ücret gibi fiyat bileşenlerini ve bunların fiyatı 

oluşturacak hesaplama formüllerinin belirlenmesi, 
- Tavsiye fiyat belirlenmesi, 

 
örnek olarak gösterilebilir.  
 
Üye Görüşleri 
 
Çalışma Grubumuz, Birliğimizin, serbest komisyon uygulamasına  geçişle 
ilgili aldığı 27.12.2002 tarih ve 54 sayılı kararından bu yana, üyelerimizin 
görüşlerinde olabilecek gelişmeleri ve farklı önerileri toparlamak amacıyla 
geniş katılımlı toplantıların yanısıra, 165 üyemizin görüşlerine 
başvurmuştur. 
 
Üyelerimizden 26’sı komisyonun serbest bırakılmasına karşı çıkmış, 
bunlardan 1’i mevcut durumun devam etmesi, 19’u komisyon iadesi 
uygulamasının artarak devam etmesi, 2’si yeni sistem önerileri yönündeki 
görüşlerini bildirmiştir. Bu gelişme, üyelerimizin %16’sının komisyon 
serbestisine karşı olduğunu ve bir önceki anketimizle bu oranı 
karşılaştırdığımızda, komisyon serbestisinin büyük ölçüde benimsendiğini 
ortaya çıkarmaktadır. 10 üyemiz ise, azami komisyon oranının da 
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kalkmasını önermiştir. Bu önerinin rekabet mevzuatına uygun olduğu 
düşünülmektedir.       
 
Öte yandan, aracı kurumların müşterilerine uyguladıkları en düşük 
komisyon oranını, işlem yaptıkları yatırım fon ve ortaklıklarına da 
uygulamasına ilişkin öneri, yatırım fon ve ortaklıklarının toplam 
portföyünün % 60’ına sahip 23 aracı kuruluşumuz tarafından kabul 
görmemiştir. Bu konuda öne sürülen temel gerekçe ise, verilen hizmetin 
niteliği, performansı, müşteri ve işlem büyüklükleri gibi kriterlerin 
gözetilmesi gereğidir. Çalışma Grubumuz, bu kaygıları dikkate alarak, 
kurumsal yatırımcı maliyetinin düşürülmesini ele alan ayrı bir çalışma 
grubu oluşturulması görüşünü benimsemiştir. 
 
Aracılık komisyonu ve diğer masrafların sözleşmelerde yer almasına ilişkin 
önerimiz ile ilgili olarak ise; bu önerinin geniş müşteri kitlesi ile çalışan 
aracı kurumların fazla sayıdaki sözleşmelerinin değişmesine neden olduğu 
için, kolaylaştırıcı ilave düzenlemelerin yapılması üzerinde durulmuştur. 
Üyelerin müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri 
ücret ve masraf tutarlarının sözleşme eki bir listeyle belirlenmesi ve bu 
listede müşteri aleyhine gelişecek hususların bildirilmesi hakkında görüş 
oluşmuştur.   
 
Sonuç 
 
Çalışma Grubumuz yaptığı toplantılar sonucunda Birlik Yönetim 
Kurulu’na sunulmak üzere asgari komisyon uygulaması ile ilgili olarak 
aşağıdaki sonuca ulaşmıştır. 
 

1- Üyeler, sermaye piyasası aracı alım satım işlemleri nedeniyle 
müşterilerinden tahsil edecekleri komisyonu Rekabet Mevzuatı 
çerçevesinde serbestçe belirlerler. Birlik, rekabet ihlallerini Rekabet 
Kurulu’na re’sen veya ihbar ya da şikayet üzerine bildirir.  

 
2- Üyeler, tahsil edecekleri ücret, komisyon ve masrafların tespitinde 

uygulayacakları hesaplama yöntemleri ile ödeme esaslarına ve varsa 
konuya ilişkin düzenlemelere, çerçeve sözleşmelerinde yer vermek 
zorundadır. Müşterilerden tahsil edilecek ücret, komisyon ve 
masrafların oran ve tutarları, çerçeve sözleşmelerinde belirlenir. Söz 
konusu oran ve tutarların, müşteri aleyhine olan hususları, bildirim  
yapılması suretiyle değiştirilebilir. İstanbul, 18 Haziran 2003 
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İstanbul, 18 Haziran 2003  
 
 
 

ARACI KURUMLARIN MALİ DURUMLARI  
HAKKINDA RAPOR 

 
 
Aracı Kurum Sektöründe Komisyon Gelirleri ve Mali Durum 
 
Aşağıdaki tabloda aracı kurum sektörünün konsolide Gelir Tablosu ABD 
Doları bazında sunulmaktadır. Tablonun kısaca açıklanması yorumlamayı 
kolaylaştıracaktır. 
 
Gelir Tablosu (Bin $)         
  1999 2000 2001 2002 2003/03 
A. Brüt Satışlar 174.037.100 248.255.616 137.517.230 68.443.135 17.213.393 
    1. Menkul Kıymet Satışları 173.660.352 247.542.992 137.199.340 68.140.376 17.154.254 
    2. Aracılık Komisyonları 323.408 603.193 277.506 250.256 49.146 
    3. Diğer Hizmet Satışları 53.341 109.431 40.384 52.504 9.993 
B. Satışlardan İndirimler -400 -174 -66 -49.146 -10.180 
C. Net Satışlar 174.036.700 248.255.442 137.517.164 68.393.989 17.203.213 
D. Satışların Maliyeti -173.573.730 -247.512.941 -137.073.165 -68.089.544 -17.147.450 
 BRÜT SATIŞ KARI 462.969 742.501 443.999 304.445 55.763 
E. Faaliyet Giderleri -372.981 -590.885 -368.384 -304.229 -64.754 
 ESAS FAALİYET KARI 89.988 151.616 75.615 216 -8.991 
F. Diğer Faaliyet Gelirleri 370.961 346.656 351.414 184.062 49.132 
G. Diğer Faaliyet Giderleri -52.424 -91.068 -62.547 -68.218 -22.120 
H. Finansman Giderleri -129.464 -95.659 -105.390 -17.386 -2.750 
 FAALİYET KARI 279.061 311.545 259.091 98.674 15.271 
I. Olağanüstü Gelirler 9.092 9.480 22.614 13.027 2.591 
J. Olağanüstü Giderler -9.475 -18.701 -10.156 -4.096 -1.500 
 DÖNEM KARI 278.678 302.325 271.550 107.605 16.362 
K. Ödenecek Vergi -101.190 -114.307 -93.813 -37.394 -6.375 
 NET DÖNEM KARI 177.488 188.017 177.737 70.210 9.987 
 
Menkul Kıymet Satışları, aracı kurumun kendi nam ve hesabına yaptığı 
menkul kıymet satışlarını göstermektedir. Satılan menkul kıymetlerin alış 
bedeli ise Satışların Maliyeti hesabında izlenmektedir. Aralarındaki fark, 
aracı kurumun kendi hesabına gerçekleştirdiği menkul kıymet alım-satım 
karlarını göstermektedir. Alım-satım karları, aracı kurumun piyasada kendi 
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varlıkları ile pozisyon alarak gerçekleştirdiği karların yanı sıra, piyasadan 
kendi portföyüne alıp belli bir kar marjı ile müşterilerine sattığı menkul 
kıymet karlarını da göstermektedir.  
 
Aracılık Komisyonları hesabı, aracı kurumun hisse senedi ve menkul 
kıymet alım-satım işlemlerinden aldığı komisyonları göstermektedir. 
Satışlardan İndirimler hesabında, 2001 yılı Şubat ayından itibaren 
yürürlüğe giren Komisyon İadesi uygulaması çerçevesinde müşterilere iade 
edilen komisyon tutarı gösterilmektedir. Aracılık Komisyonlarından 
Satışlardan İndirimler kaleminin düşülmesi ile aracı kurumun Net Aracılık 
Komisyonu Gelirlerine ulaşılmaktadır.  
 
Diğer Hizmet Satışları ise aracı kurumun yönettiği yatırım fonu ve müşteri 
portföylerinden alınan yönetim komisyonları ile, kurumsal finansman 
faaliyetlerinden elde ettiği aracılık komisyonları ve danışmanlık gelirlerinin 
toplamını göstermektedir.  
 
Brüt Satış Karı, sektörün ana faaliyetlerinden elde ettiği tüm gelirleri 
göstermektedir.  
 
Aşağıdaki tabloda aracı kurumların gelirlerinin dağılımı sunulmaktadır. 
Tablodan görüldüğü üzere aracılık komisyonları %70’e ulaşan pay ile 
sektörün en önemli gelir kalemidir.  
 
Gelir Kompozisyonu 
  1999 2000 2001 2002 2003/03 
Net Aracılık Komisyonu 70% 81% 62% 66% 70% 
Diğer Hizmet Satışları 12% 15% 9% 17% 18% 
Alım-Satım Karları 19% 4% 28% 17% 12% 
 
Aracılık Komisyonları İMKB’nin hisse senedi işlem hacmine bağlıdır. 
Diğer bir deyişle, sektörün en önemli gelir kaynağı, kendi kontrolü dışında 
olan piyasanın genel performansına dayanmaktadır.  
 
Hisse Senedi İşlem Hacmi ve Net Aracılık Komisyonu Oranı (milyon $) 
 1999 2000 2001 2002 2003/03 
Yıllık İşlem Hacmi* 84.034 181.934 80.400 70.756 13.487 
Günlük Ort. İşlem Hacmi 356 740 324 281 233 
Net Aracılık Kom. Oranı 0,18% 0,17% 0,18% 0,14% 0,14% 
*: 2003 yılı için ilk üç ayın toplamı.  
 
Yıllık İşlem Hacmi, İMKB Hisse Senedi Piyasasında gerçekleşen işlem 
hacmidir. İMKB’nin açıkladığı işlem hacmi, alım-satım işlemlerini tek 
taraflı olarak hesaplamaktadır. Oysa aracı kurumlar hem alım hem de satım 
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işlemlerinden komisyon almaktadırlar. Dolayısıyla aracı kurumların 
komisyonlarını hesaplamak için baz alınacak işlem hacmi, İMKB Hisse 
Senedi Hacminin iki katıdır. Net Aracılık Komisyonu Oranı hesaplanırken 
aracı kurumların Net Aracılık Komisyonu Gelirleri İMKB Hisse Senedi 
İşlem Hacminin iki katına bölünmektedir.  
 
Komisyon İadesi uygulamasının başladığı 2002 yılına kadar aracı 
kurumların müşterilerinden tahsil etmeleri gereken minimum komisyon 
oranı %0,2 idi. Bununla beraber, 1999-2001 arasında sektörün fiilen %0,2 
oranının altında, ortalama %0,18 komisyon oranı ile çalıştığı 
gözlenmektedir. Bu durum, ağırlıklı olarak aracı kurumların şube ve 
acenteleri ile yaptıkları komisyon paylaşımı işlemlerinden 
kaynaklanmaktadır.  
 
2002 yılından itibaren Komisyon İadesi sistemine geçilmesi ile beraber 
Efektif Komisyon Oranı %0,14’e gerilemiş ve aynı seviyede kalmıştır.  
 
Aşağıdaki tablo aracı kurumun müşterilerinden tahsil ettiği aracılık 
komisyonlarının paylaşımını göstermektedir.  
 
Aracılık Komisyonları Dağılımı 
 2001 2002/03 2002 2003/03 
Brüt Aracılık Komisyonu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Şube, Acente, İrt. Büro. Ödenen 14,6% 10,3% 10,2% 10,6% 
Aracı Kurumun Kom. Gelirleri 85,4% 89,7% 89,8% 89,4% 
Komisyon İadesi 0,0% 9,6% 18,4% 18,4% 
Net Aracılık Komisyonu 85,4% 80,1% 71,4% 71,0% 
 
2001 yılında müşterilerden tahsil edilen komisyonların %14,6’sı acentelerle 
paylaşılırken bu rakam 2003 yılının ilk çeyreğinde %10,6’ya gerilemiştir. 
Düşüşte özellikle TMSF bünyesindeki kurumların acentelik 
sözleşmelerinin yenilenmemesi ve bu kurumların piyasadaki paylarının 
azalması etkili olmuştur. Sonuç olarak sektör, müşterilerinden tahsil ettiği 
100 TL’nin yaklaşık 11 TL’sini acenteleri ile paylaşmakta, 89 TL’si aracı 
kurum bünyesinde kalmaktadır. 
 
2002 yılının ilk çeyreğinde müşterilere iade edilen komisyon tutarı Brüt 
Komisyon Geliri’nin %9,6’sı olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılının tamamına 
bakıldığında ise bu rakamın %18,4’e çıktığı görülmektedir. İlk çeyrekteki 
rakamın düşüklüğü, Komisyon İadesi sisteminin 2002 Şubat ayından 
itibaren uygulamaya geçmesinden ve sistemin ilk geçiş aşamasında 
olmasından kaynaklanmaktadır. Uygulama yaygınlaştıkça iade oranı 
artmıştır. 2003 yılının ilk çeyreğine bakıldığında da iade oranının 
değişmeyip %18,4 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, aracı 
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kurumun müşterisinden tahsil ettiği her 100 TL’lik komisyonun 71 TL’si 
kendi bünyesinde kalmaktadır.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tablodaki oranların müşteriden tahsil 
edilen Brüt Komisyonlara kıyasla verildiğidir. Gelir Tablosunda görülen 
Aracılık Komisyonları ise acentelere yapılan ödemeler çıkarıldıktan sonra 
aracı kuruma kalan komisyon gelirini göstermektedir. Diğer bir deyişle, 
gelir tablosu yukarıdaki %89 rakamının karşılığı olan komisyon gelirini 
göstermektedir. Müşterilere yapılan Komisyon İadesi de bu gelir üzerinden 
yapılmaktadır. Dolayısıyla Komisyon İadesi rakamını Aracı Kurumun 
Komisyon Gelirine oranlamak gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
komisyon iadesi oranı 2002 yılı için %20, 2003/03 dönemi için %21 olarak 
hesaplanmaktadır.  
 
Gelir tablosundan görüldüğü kadarı ile sektör %35 olan komisyon iadesi 
sistemini limitte kullanmamaktadır. Uygulamada iade oranı %21 
seviyelerinde kalmıştır.  
 
Aracılık komisyonlarının gelir yapısı içindeki oranı ve paylaşım 
dağılımının ardından işlem hacmi ile olan bağlantısına da bakmak 
gerekmektedir.  
 
İMKB hisse senedi işlem hacmi 2000-2002 yılları arasındaki iki yıllık 
dönemde dolar bazında %61 düşmüş, Net Aracılık Komisyonları ise %67 
oranında gerilemiştir. Piyasadaki daralma komisyon gelirlerini doğrudan 
etkilemiştir. Diğer Hizmet Satışları ise aynı dönemde %52 daralmıştır. 
Bununla beraber, alım-satım karları %69 artmıştır. Özetle, daralan piyasada 
düşen gelirlerinin etkisini azaltmak için aracı kurumlar alım-satım karlarını 
artırma yoluna gitmişlerdir.  
 
Diğer gelir kalemlerinde aracılık komisyonu kadar düşüş olmamasına, hatta 
alım-satım karlarında artış olmasına rağmen, aracılık komisyonlarının 
toplam gelirler içindeki payının yüksekliğinden dolayı, aracı kurumlar 
toplam gelirlerinin (Brüt Karın) %59 oranında azalmasını 
engelleyememişlerdir.  
 
Faaliyet Giderlerinde gerekli tasarruf tedbirleri alınmasına rağmen 
gelirlerdeki düşüşü karşılayabilecek bir daralma sağlamak mümkün 
olmamıştır. 2000-2002 yılları arasında Faaliyet Giderleri %49 oranında 
gerilemiştir.  
 
Bu gelişmelerle beraber, Esas Faaliyet Karı iki yıl içinde 152 milyon $’dan 
0,2 milyon $ seviyesine gerilemiş, hatta 2003 yılının ilk çeyreğinde 9 
milyon $ zarara dönmüştür.  
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Aracı kurumların Esas Faaliyet Karının hisse senedi işlem hacmi ve net 
aracılık komisyonuna duyarlılığı aşağıdaki tabloda incelenmiştir. Tablodaki 
ilk sütunda, ortalama günlük hisse senedi işlem hacminin alabileceği 
değerler 200-500 milyon $ aralığında gösterilmektedir. 2003’ün ilk 5 
ayında günlük ortalama hisse senedi işlem hacmi 290 milyon $ seviyesinde 
gerçekleşmiştir.  
 

 
Tablonun ilk satırında ise net aracılık komisyonu oranının %0,12 ile %0,20 
aralığında çeşitli seviyeleri verilmiştir. 2002 yılı ve 2003’ün ilk çeyreğinde 
bu oran %0,14 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Tablonun içindeki rakamlar satır ve sütunlardaki değişkenlere göre aracı 
kurum sektörünün Esas Faaliyet Karının tahmin edilen seviyelerini 
göstermektedir. Esas Faaliyet Karı, Net Aracılık Komisyonları+Diğer 
Hizmet Satışları+Alım-Satım Karları-Faaliyet Giderleri formülü ile 
hesaplanmaktadır.  
 
Esas Faaliyet Karının hesabında kullanılan varsayımlar aşağıda 
açıklanmaktadır.  
 
Aracılık Komisyonları, satır ve sütunlardaki değişkenler kullanılarak 
hesaplanmıştır.  
 

Aracı Kurumların Esas Faaliyet Karı (milyon $) 
    Ortalama Net Aracılık Komisyonu 

   0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19% 0,20% 
200 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 
220 -98 -87 -76 -65 -54 -43 -32 -21 -10 
240 -86 -74 -62 -50 -38 -26 -14 -2 10 
260 -74 -61 -48 -35 -22 -9 4 17 30 
280 -62 -48 -34 -20 -6 8 22 36 50 
300 -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 
320 -38 -22 -6 10 26 42 58 74 90 
340 -26 -9 8 25 42 59 76 93 110 
360 -14 4 22 40 58 76 94 112 130 
380 -2 17 36 55 74 93 112 131 150 
400 10 30 50 70 90 110 130 150 170 
420 22 43 64 85 106 127 148 169 190 
440 34 56 78 100 122 144 166 188 210 
460 46 69 92 115 138 161 184 207 230 
480 58 82 106 130 154 178 202 226 250 
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Diğer Hizmet Satışları 40 milyon $ olarak tahmin edilmiştir. Geçmiş 
yıllarda Diğer Hizmet Satışları 40-50 milyon aralığında gerçekleşmiştir. 
2003’ün ilk çeyreğindeki gerçekleşme 10 milyon $ seviyesinde olduğu göz 
önüne alınarak Diğer Hizmet Satışlarının yıllık olarak 40 milyon $’a 
ulaşacağı tahmin edilmiştir.  
 
Alım-Satım Karları 2002 yılında 50 milyon $, 2003’ün ilk üç ayında ise 7 
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, yıllık olarak Alım-Satım 
Karlarının 30 milyon $ olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir.  
 
Faaliyet Giderleri, 2000 yılında 591 milyon $ iken 2002 yılında 304 milyon 
$’a gerilemiştir. 2003’ün ilk çeyreğinde ise 65 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir. Yılın geri kalanında dolar kurundaki gerilemenin etkisi ve 
personel maaş artışları gibi etkiler dikkate alındığında Faaliyet Giderlerinin 
300 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesi olası görülmektedir.  
 
Tabloda, mevcut durumu yansıtan 300 milyon $ işlem hacmi ve %0,14 net 
aracılık komisyonu dikkate alınırsa, aracı kurum sektörünün Esas Faaliyet 
Zararının yıllık 20 milyon $ olacağı görülmektedir.  
 
Sektörün başabaş noktasını (Esas Faaliyet Kar/Zararının sıfır olduğu) 
bulmak için iki açıdan bakılabilir. %0,14 net aracılık komisyonu esas 
alınırsa Esas Faaliyet Karı/Zararını sıfırlayacak ortalama günlük işlem 
hacminin 320-340 milyon $ arasında olması gerektiği görülmektedir. Diğer 
bir deyişle, yukarıda açıklanan varsayımlar altında ve mevcut komisyon 
oranı baz alındığında ortalama günlük işlem hacminin %10 civarında 
artması sektörün Esas Faaliyet Zararını sıfırlayacaktır.  
 
Esas Faaliyet Karının incelenen değişkenlere duyarlılığı göz önüne 
alındığında, %0,14 net aracılık komisyonu sütununda görüleceği üzere, 
günlük ortalama işlem hacminin her 20 milyon $’lık değişimi sektörün 
Esas Faaliyet Karını 14 milyon $ değiştirmektedir  
 
Esas Faaliyet Karının detaylarının ardından, gelir tablosunun diğer 
kalemlerindeki gelişmeler incelenebilir.  
 
Diğer Faaliyet Gelirlerinin önemli bir kısmı faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 
Diğer Faaliyet Gelirleri, Diğer Faaliyet Giderleri ve Finansman 
Giderlerinin toplamını Net Faaliyet Dışı Gelirler olarak adlandırılırsa, bu 
gelirlerin 1999-2002 yılları arasında 180 milyon $ civarında olduğu, 2002 
yılında ise gerileyen faiz oranları nedeni ile 100 milyon $ seviyelerinde 
gerçekleştiği görülmektedir.  
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Net Faaliyet Dışı Gelirler, esas faaliyetlerden elde edilen gelirler toplamını 
gösteren Brüt Kar ile kıyaslandığında, faaliyet dışı gelirlerin önemi daha da 
belirgin hale gelmektedir. Aracı kurumlar esas faaliyetlerinden 100 TL 
gelir elde ederken, ek olarak 40-45 TL arasında da diğer faaliyetlerinden 
gelir elde etmektedir.  
 
Faaliyet Dışı Gelirlerin bu kadar yüksek seviyede olması aracı kurumların 
düzenli olarak bir Dönem Karı açıklamasını sağlamaktadır. Fakat 
Ödenecek Vergiler, Faaliyet Dışı Gelirleri de kapsadığından aracı kurumlar 
fiilen faiz gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ödemektedirler. Efektif 
Vergi Oranı aracı kurumlar için %35-39 arasında değişmektedir.  
 
Bu etkilerin ardından, sektörün 1999-2001 yılları arasında 180 milyon $ 
civarında olan net karının 2002 yılında 70 milyon $’a gerilediği 
görülmektedir. 2003’ün ilk üç ayındaki net kar ise yaklaşık 10 milyon $ 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  
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SERBEST KOMİSYON UYGULAMASININ REKABET HUKUKU 
AÇISINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 

 
 
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun), mal ve 
hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı 
anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin 
bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli 
düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak 
amacıyla 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.  
 
“Rekabet”i, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında 
özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış olarak 
tanımlayan Kanun, üç temel yasak getirmektedir. Bunlar; 
 

1)    Rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı etkisi olan teşebbüsler 
arasındaki anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler, 

2)   Mal ya da hizmet piyasalarının bir bölümünde ya da tamamında 
hakim durumun kötüye kullanılması, 

3)   Piyasaların tamamında veya bir bölümünde rekabetin önemli 
ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde, hakim durum 
yaratan ya da mevcut hakim durumu güçlendiren birleşmeler ve 
devralmalar, 

 
olarak belirlenmiştir.  
 
Rekabetin en önemli görünümü, fiyatta rekabettir. Çünkü fiyat, 
rekabet ortamındaki en önemli değişken unsurdur. Bu nedenle, temel 
amacı, etkin ve işleyen bir rekabet ortamını sağlamak ve korumak olan 
rekabet hukuku da fiyat konusuyla yakından ilgilidir. 
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Rekabet hukukunda fiyat sınırlamaları konusunu, iki ana bölüme 
ayırarak incelemek mümkündür. Anlaşmalar, uyumlu eylemler ve 
işletme birliği kararları yoluyla yapılan fiyat sınırlamaları ilk bölümü 
hakim durumun kötüye kullanılmasıyla yapılan fiyat sınırlamaları 
ikinci bölümü oluşturur. 
 
 
I. ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE İŞLETME BİRLİĞİ 
KARARLARI YOLUYLA YAPILAN FİYAT SINIRLAMALARI 
 
İşletmelerin aralarında yaptıkları anlaşmalar veya uyumlu 
davranışlarla rekabeti sınırlamaları mümkündür. İşletmeler 
aralarında oluşturacakları birliklerin kararlarıyla da bu sonuca neden 
olabilirler. Bu sebeple Kanunun 4. maddesi aşağıdaki ifade ile rekabeti 
sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları yasaklamıştır:  
 
"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak 
rekabeti engelleme, bozma, ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi 
doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, 
uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri 
hukuka aykırı ve yasaktır.” 
 
Kanun, genel bir yasaklama ilkesi koyduktan sonra, ikinci fıkrasında 
bir takım özel sınırlamalara yer vermiştir. Kanunun, 4. maddesinin 2. 
fıkrasının (a) bendinde "Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, 
fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım 
şartlarının tespit edilmesi " rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ilk örnek 
olarak verilmiş olup, fiyatları veya diğer ticari şartları belirleyen 
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve birlik kararları yasaklanmıştır. 
 
Rekabet hukukunda fiyat sınırlamaları incelenirken altı çizilmesi 
gereken bir nokta, tespit edilen fiyatın, piyasa fiyatının üzerinde ya da 
altında olmasının, sınırlamanın niteliği açısından önem taşımadığıdır.  
 
Anlaşmalar yoluyla yapılan fiyat sınırlamaları pek çok görünümde  
ortaya çıkabilir. Sık rastlanan şekillerine aşağıda yer verilmiştir.  
 
- Mal ve hizmetlerin alış veya satış fiyatlarının rakiplerce, müştereken 
belirlenmesi (Bu belirleme sabit bir rakam olabileceği gibi, minimum, 
maksimum, "kabul edilebilir" fiyatlar ya da fiyat listeleri de olabilir.). 
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- Müşterek bir pazarlama ya da satış organizasyonu anlaşmasıyla 
belirlenen fiyatlar. 
- Rakiplerden birinin fiyat artışı talebine, diğerlerinin olumlu cevap 
vermesi. 
- Fiyat artış oranı, tarihi ve yerinin birlikte belirlenmesi. 
- Fiyatın esaslı unsurları üzerinde anlaşılması.  
- Hedef fiyat belirlemeleri. 
- Belirli bir oran ya da miktarın altındaki indirimlerin yasaklanması. 
- Tavsiye fiyatların müştereken belirlenmesi (tavsiye fiyatlar, uyulacak 
da olsa uyulmayacak da olsa fiyat politikası hakkında bilgi verirler.). 
- Fiyatlar hakkında düzenli bilgi alışverişini sağlayan anlaşmalar. 
- Özellikle maliyet, kar, ücret gibi fiyat bileşenlerini ve bunların fiyatı 
oluşturacak hesaplama formüllerinin belirlenmesi.  
- Tekrar satış fiyatlarının belirlenmesi. 
Kanunun 4. maddesi, uyumlu eylemleri sadece ilk fıkrasında anlaşma 
ve birlik kararlarıyla birlikte yasaklamakla kalmamış, 3. ve 4. 
fıkralarında aynı konuda ek hükümler de getirmiştir. 3. fıkrada "Bir 
anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat 
değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet 
bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı 
piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde 
olduklarına karine teşkil eder." ifadesiyle uyumlu eylem karinesi 
düzenlenmiştir. Son fıkrada ise "Ekonomik ve rasyonel gerçeklere 
dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını 
ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." ifadesine yer verilmiştir. 
 
Kanunun 4. maddesinin 3. ve 4. fıkralarından hareketle uyumlu 
davranış, "iki veya daha fazla işletmenin, ekonomik ve rasyonel 
gerçeklerle açıklanamayan ve bir anlaşmaya dayanmayan fakat 
bilinçli olarak birbirine paralel hale getirilmiş rekabeti sınırlayıcı 
pazar davranışları" olarak tanımlanabilir. 
 
Eğer böyle bir düzenleme yapılmasaydı, işletmeler arasındaki rekabeti 
sınırlayan, ama anlaşma olarak nitelendirilemeyen dolaylı ilişkiler 
engellenemezdi.  
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Rekabet Kurulu, fiyat sınırlamalarına ilişkin görüşünü 26.11.1998 
tarih ve 93/750-159  no.lu kararında açıkça ortaya koymuştur. Bu 
karara konu olan olayda, Aygaz A.Ş., Likidgaz A.Ş., Milangaz A.Ş. ve 
İpragaz A.Ş., Yücel Gaz A.Ş.yi piyasa dışında tutmak amacıyla bir 
fiyat anlaşması yapmışlardır. Rekabet Kurulu, söz konusu anlaşmayı 
Kanunun 4. maddesine aykırılıktan cezalandırırken, gerekçesinde 
aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır. 
 
"Fiyat rekabeti, rekabetin en kolay hissedilen önemli bir çeşiti olup, 
fiyatları olabilecek en alt seviyede tutarak rekabeti teşvik eder ve bu 
sayede şirketlerin verimlilik ve rekabet koşullarına uyabilme yeteneğiyle 
doğrudan bağlantılı olarak kaynaklarını en uygun şekilde dağıtmasına 
imkan vererek tüketiciye geniş bir ürün ve hizmet yelpazesinden 
yararlanabilme avantajı sağlar.  
 
Rekabet Hukuku açısından fiyat tespitine yönelik bu tür anlaşmalar en 
ciddi rekabete aykırılık halleri arasında değerlendirilmiş ve çok açık bir 
biçimde yasaklanmıştır. Bu tür anlaşmalar rakipleri pazar dışına itmek 
ve faaliyetlerini güçlendirmek suretiyle, rekabeti bozan "yıkıcı fiyat" 
uygulamalarına neden olabilmektedir. 
 
Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararları 
yoluyla maliyetin altında bir fiyatın belirlenmesi, bu uygulamaya uzun 
süre dayanabilecek yeterli finansal kaynakları bulunmayan bir rakibi 
pazar dışına atarak veya pazara girmeye istekli olan firmaları caydırarak 
Kanunun 4. maddesine açık bir aykırılık oluşturmaktadır." 
 
Kanunun 4. maddesi ile sınırlama getirilen bir diğer husus, teşebbüs 
birliklerinin piyasalarda rekabetin sınırlanmasına yol açan karar ve 
eylemleridir.  
 
Bu düzenlemenin kapsamını belirleyebilmek için, öncelikle teşebbüs 
birliği teriminin anlam ve içeriğinin belirlenmesi gerekecektir. Bu 
nedenle Kanun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde teşebbüs birliği 
tanımına yer vermiş ve "Teşebbüs Birliği: Teşebbüslerin belirli 
amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel kişiliği haiz ya da tüzel kişiliği 
olmayan her türlü birlikleri ifade eder." tanımlamasını yapmıştır. 
  
Üyelerini teşebbüs niteliğine haiz aracı kuruluşların oluşturduğu  
Birliğimiz de bir teşebbüs birliğidir.  
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Konuya açıklık getirmesi açısından, aşağıda rekabeti sınırlayıcı  
teşebbüs birlikleri kararlarına yer verilmiştir. 
 
Bir teşebbüs birliği olan Türkiye Bankalar Birliği, Rekabet 
Kurumu’ndan, bankalarca müşterilerinden tahsil edilecek ücret, 
masraf ve komisyonların asgari sınırlarının Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından tespitinin Kanun çerçevesinde değerlendirilmesi talebinde 
bulunmuştur. Konuya ilişkin olarak Rekabet Kurumu’nun 05.04.2001 
tarihli görüşü aşağıdaki şekilde olmuştur. 
 
“Bilindiği üzere; Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesindeki teşebbüs 
tanımı kapsamında bulunan bankalara, 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca getirilen üye olma zorunluluğu, 
Türkiye Bankalar Birliği’ne, yukarıda değinilen Kanun maddesinde yer 
verilen “Teşebbüs Birliği” niteliği kazandırmaktadır. 
 
Bu çerçevede Bankaların sundukları elektronik bankacılık dışındaki 
hizmetleri için müşterilerinden tahsil edilecek ücret, komisyon ve 
masrafların asgari sınırlarının Birliğinizce belirlenmesinin, bu alanda 
yatay düzeyde tüm teşebbüsleri kapsayacak bir teşebbüs birliği kararı 
niteliğinde olacağı kuşkusuzdur. Bankalar bakımından uyulması zorunlu 
olan ve sonuçta bankacılık hizmetlerinden sözü edilen ürün pazarında 
yatay düzeyde bankalar arası rekabeti ortadan kaldıracak olan bu 
nitelikte bir kararın, 4054 sayılı Kanunun Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, 
Uyumlu Eylem ve Kararlar başlıklı 4. maddesinin (a) bendi kapsamına 
gireceği değerlendirilmektedir.  
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin bankaların müşterilerine uygulayacakları 
ücret, masraf ve komisyonların asgari sınırlarının tespiti talebinin uygun 
olmadığı ve bunların serbest piyasa şartlarında her banka tarafından 
kendi koşullarına göre belirlenmesinin gerektiği düşünülmektedir.” 
 
Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun bir işletme birliği kararına ilişkin 
olan “Belasco Davası” da fiyat sınırlamalarıyla ilgilidir. Belasco çatı 
kaplama malzemeleri üreticileri ve satıcıları kooperatifidir. İşletme 
birliği olan Belasco Kooperatifinin üyeleri arasında aktedilen bir 
anlaşmayla, üyelerin maliyet altında satış yapmaları ya da yaptıkları 
satışın yanında hediye vermeleri, çeşitli promosyon kampanyalarına 
girmeleri yasaklanmıştır. 
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Önce Avrupa Topluluğu Komisyonu, sonra da Belasco’nun komisyon 
kararının iptali talebini reddeden Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, 
söz konusu anlaşmayı rekabeti sınırlayıcı bulmuşlardır. 
 
 
II. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 
 
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi hakim durumu, 
“belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve 
müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım 
miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü” 
olarak tanımlamıştır.    
 
Kanunun 6’ncı maddesi ise hakim durumun kötüye kullanılmasını 
yasaklamıştır. Madde, belirli bir mal veya hizmet piyasasında hakim 
durumda olan bir ve birden fazla teşebbüsün, rekabetin sınırlanması 
ve bozulması sonucu doğuracak davranışlarını hukuka aykırı olarak 
nitelemiş ve hangi davranışların kötüye kullanma kapsamında ele 
alınması gerektiğini belirtmiştir.  
 
Maddenin konumuz ile ilintilendirilebilecek kısmı (a) bendinde yer 
almaktadır. Söz konusu bent, 
“Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan  veya 
dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerini 
zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler”i eğer söz konusu teşebbüs hakim 
durumda ise yasaklamaktadır.  
 
Bu bağlamda, hakim durumdaki teşebbüsün davranışları, hakim 
durumda olmayan teşebbüslere oranla kısıtlanmış bulunmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, hakim durumda bir teşebbüsün, hakim durumda 
olmayan bir teşebbüse oranla piyasada rekabeti sınırlayabilme 
kabiliyeti daha gelişmiş olduğundan,  hakim durumda olmayan 
işletmelerin başvurabileceği bazı uygulamalara hakim durumdaki 
teşebbüslerin başvurması  yasaklanmıştır.  
 
Hakim Durumun Saptanmasında Kullanılan Kriterler 
Hakim durumun tespitine ilişkin somut bir kriter bulunmamaktadır. 
Rekabet Kurulu, hakim durum olup olmadığının tespitinde, ilgili mal 
ve hizmet piyasasının coğrafi ve ekonomik büyüklüğü, ilgili işletmenin 
pazar payı, piyasada faaliyet gösteren işletmelerin sayısı, teknolojik 
üstünlük gibi bir dizi ölçütü dikkate alarak, ilgili işletmenin hakim 
durumunu, yani bağımsız karar ve davranışlarıyla pazar fiyatını ve 



 7 

diğer şartları belirleyebilme gücüne sahip olup olmadığını tespit 
edebilecektir.  
    
Gerek Rekabet Kurulu’nun gerekse Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’nın (ATAD) kararları incelendiğinde, hakim durum tespitiyle 
ilgili inceleme çalışmaları, öncelikle pazar payının saptanmasıyla 
başlar. Ancak, ilgili işletmenin pazarda sahip olduğu payın tespiti tek 
başına yeterli bir ölçüt kabul edilmemektedir. İşletmenin ilgili olduğu 
pazardaki payı kadar rakiplerinin pazar payı da önem arz etmektedir.  
Örneğin, %30 oranında pazar payına sahip bir işletmenin rakiplerinin 
pazar payı %1’den fazla değilse, söz konusu işletme hakim durumda 
kabul edilebilmekte; %25, %10, %20 ve %15 pazar payına sahip bir 
sektörde %30 pazar payına sahip işletme hakim durumda 
nitelendirilmeyebilinmektedir. 
 
Bu hususun ölçütü, “hakim durum” tanımından hareketle, işletmenin 
pazar payına dayanarak bağımsız kararı ile piyasa şartlarını 
değiştirebilme gücünün olup olmadığıdır.  
 
Ayrıca, pazar payı kriterine göre hakim durumda olarak 
nitelendirilebilecek işletmelerin bu statüde ele alınabilmeleri için 
ekonomik güçlerinin süreklilik taşıması gerektiği de rekabet otoriteleri 
tarafından  belirtilmektedir.  
   
Nitekim, Ekohaber Gazetesinin, Hürriyet, Sabah, Olay ve Bursa 
Gazeteciliğin piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullandığına 
ilişkin Rekabet Kurulu’na yaptığı şikayet, Kurulun 05 Eylül 2000 tarih 
ve 00-33/356-200 sayılı kararı ile sonuçlandırılmış ve kararda şu 
ifadeye yer verilmiştir.  
“... Şikayet başvurusunda birlikte hakim durumda oldukları iddia edilen 
Doğan, Bilgin grupları ile Olay ve Bursa 2000 gazetesinin pazar payları 
toplamı Mart ayında % 72,6  Nisan ayında %78,6 ve Mayıs ayında  % 
68,3 şeklinde gerçekleşmiştir. Dört grubun pazardaki toplam payının 
yüksek olması nedeniyle hakim durum kriterlerinden birisi olan 
ekonomik gücün var olduğu ileri sürülebilirse de, pazar payı büyüklüğü 
hakim durum analizi açısından tek başına yeterli değildir. Gazete 
fiyatlarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak 
gazetelerin/grupların pazar payları da değişmektedir. Bu nedenle, ilgili 
pazarda hakim durum kriterlerinden ikincisi olan ekonomik gücün 
sürekliliği söz konusu değildir..”  
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Bu noktada, bir hususun altının çizilmesinde yarar görmekteyiz. 
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere, Rekabet Hukuku hakim 
durumda olmayı değil, hakim durumun sağladığı imkanı kötüye 
kullanarak rekabetin sınırlandırılmasını veya bozulmasını 
yasaklamaktadır.  
 
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yoluyla Yapılan Fiyat 
Sınırlamaları 
Hakim durumun kötüye kullanılması, en net biçimde fiyatlandırma 
politikalarında kendini gösterir. Aşırı derecede yüksek veya düşük 
fiyatlar, prensip olarak hakim durumun kötüye kullanıldığı anlamına 
gelebilmektedir. Bu çalışmada, komisyon iadesi ile ilgili olarak hakim 
durumun kötüye kullanılması temel olarak aşırı veya yıkıcı 
fiyatlandırma politikaları ile ortaya çıkacağından bu iki durum 
üstünde durulacaktır.  
 
Aşırı Fiyatlama 
Hakim durumdaki bir işletme, elinde tuttuğu pazar gücü gereği, 
müşterilerine adil olmayan fahiş fiyatlar uygulama imkanına sahiptir. 
Fahiş fiyat ATAD tarafından, 
“piyasaya sunulan ürünün ekonomik değeriyle makul bir ilişkisi 
olmayan aşırı fiyatların uygulanması”  
olarak tanımlanmıştır.  
 
Ancak, bir işletmenin fahiş fiyat uygulamasıyla sorumlu tutulabilmesi 
için bunun güçlü delillerle ispatlanmış olması gerekmektedir.  
 
Rekabet Kurulu da fahiş fiyat uygulamalarının hakim durumun 
kötüye kullanılması anlamını taşıyabileceğinin ipucunu 17 Ağustos 
1999 tarihli Havaş incelemesinde vermiştir. Kurul, Havaş’ın şehir 
merkezleri ile havaalanları arasında yolcu taşıma ücretlerini fahiş 
tutarak, hakim durumu kötüye kullandığına dair iddiayı, aşağıdaki 
gerekçe ile reddetmiştir. 
 
“Maliyet kar hesaplarından aşırı fiyat uygulandığına dair somut 
bulgulara ulaşılamadığı, şehir ile ilçeler arasındaki diğer toplu taşıma 
hizmeti ve ücretlerinin bu hizmetler için emsal teşkil etmeyeceği...” 
 
Rekabet Kurulu’nun ifadesinden anlaşılan, aşırı fiyat uygulaması 
tespit edilebilseydi, hakim durumun kötüye kullanılması olarak 
nitelendirilerek teşebbüsün cezalandırılacağıdır. 
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Yıkıcı Fiyatlama 
Yıkıcı fiyatlar, fiyat sınırlamaları ile ilgili kötüye kullanmalar içinde, 
Kanunun 6/a maddesi kapsamında değerlendirilebilecek en somut 
örnektir. Zira, Kanun koyucu 6’ıncı maddenin (a) bendinde,  
“Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya 
dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin 
zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler” 
ifadesini kullanmıştır.  
 
Yıkıcı fiyat uygulaması Kanun’da açıkça yasaklanmış değildir. Ancak, 
yıkıcı fiyatlama politikasının uygulanması, rakipleri pazar dışına itme 
veya pazara yeni girişleri engelleme amacı taşıyabileceğinden, söz 
konusu madde kapsamında değerlendirilir. Komisyonların serbest 
bırakılması halinde de, piyasanın yaşayacağı temel sorunun yıkıcı 
fiyatlama politikası olacağı düşünülmektedir.  
 
Yıkıcı fiyat iddiasının söz konusu olduğu hallerde, fiyatın yıkıcı olup 
olmadığının nasıl tespit edileceği önem kazanmaktadır. Zira rekabet 
politikasının bir amacı da işletmeleri rekabete teşvik ederek pazarda 
fiyatların düşmesini sağlamaktır. Ancak kimi zaman düşük fiyatlar da 
rekabeti bozucu etki yapabilmektedir. Bu nedenle rekabeti bozan 
fiyatlarla, rekabetçi düşük fiyatlar arasındaki ayırımın çok iyi 
yapılması gerekmektedir.  
 
Rekabet hukukunda genellikle maliyetin altında olan fiyatlar için 
yıkıcı fiyat tanımı yapılmaktadır. Komisyon, yıkıcı fiyat 
uygulamalarına ilişkin kararında, maliyetin altında satışa uzun süre 
dayanabilecek yeterli finansal kaynakları bulunmayan bir rakibi pazar 
dışına atmak için girişilecek bir fiyat rekabetinin, hakim durumun 
kötüye kullanılmasını oluşturacağını belirtmiştir. Ancak Komisyon, 
maliyetin altında satışların her zaman kötüye kullanma 
sayılmayacağını, bazı hallerde bunun haklı nedenleri olabileceğini de 
belirtmektedir. Gerçekten de hakim işletme, ekonomik konjonktür, 
stokların eritilmesi gibi saiklerle fiyatı düşürme yoluna gidebilecektir.  
 
Bu noktada, sadece fiyatların maliyetlerin altında olmasıyla 
yetinilmeyip, işletmelerin bu indirimleri hangi niyetle yaptığının 
araştırılması gerekmektedir. Rekabet Kurulu, Star Gazetesi aleyhine 
yapılan şikayete ilişkin olarak verdiği kararda, düşük fiyatın rekabeti 
dışlamak amacıyla değil, pazara girip tutunmak amacıyla 
uygulandığını, bu nedenle de kötüye kullanma olarak kabul 
edilemeyeceğini belirtmiştir. 
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“okuyucu bağlılığı az ve fiyat hareketlerine duyarlı ulusal günlük siyasi 
gazeteler pazarında Star gazetesinin 05 Eylül 1999’da fiyatını 130,000.-
TL’den 50,000.-TL.ye indirmesinin pazara yeni giren bir firmanın 
pazarda tutunma çabası olarak değerlendirilmesi gerektiği; anılan 
gazeteyi yayınlayan Ulusal Basın Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık 
Sanayi A.Ş.nin ilgili pazarda hakim durumda bulunmaması ve 
davranışın niteliği gereği, bu aşamada 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı 
maddesine aykırılık oluşturmadığı, 
 
İlgili pazarda birlikte hakim durumda bulunan Sabah Grubu ve Doğan 
Grubu’nun yayınladıkları Takvim ve Posta gazetelerinin Star gazetesinin 
fiyatını düşürmesinin ardından fiyatlarını düşürmelerinin, amacı, etkisi 
ve süresi dikkate alındığında, yıkıcı fiyat uygulaması olarak 
değerlendirilemeyeceği, aksine bu davranışın rekabetçi nitelikte olduğu 
ve 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine aykırılık oluşturmadığı, 
kanaatine varılarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına 
gerek olmadığına OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.”  
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III. SONUÇ 
 
Çalışmamızın ilk iki bölümünde, Rekabet Hukukunun düzenleme 
alanı ve 4054 sayılı RKHK’na göre işletmelerin ve işletme birliklerinin 
hangi fiillerinin rekabet düzenini bozucu olarak nitelendirilebileceği 
konularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  
 
Bu bölümde ise, Rekabet Kanunu düzenlemeleri somuta indirgenerek, 
aracı kurumların müşterilerinden tahsil edecekleri komisyonu 
belirlenmesinde kullandıkları yöntemlerin, hangi durumlarda rekabet 
ihlali oluşturacağı konusu irdelenecektir.  
 
İlk bölümde ele aldığımız anlaşmalar ve uyumlu eylemler açısından 
bakılırsa, aracı kurumların birbirleri ile, doğrudan veya dolaylı olarak 
rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu 
etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte komisyon oranını 
belirleyen anlaşmalar yapmaları ve uyumlu eylemlerde bulunmaları 
Kanun hükümlerine aykırılık teşkil edecektir. 
 
Konuya, ikinci bölümde ele aldığımız, hakim durumun kötüye 
kullanılması çerçevesinden bakıldığında, fiyat sınırlamaları, hakim 
durum konumunda olan bir işletme söz konusu olduğunda rekabet 
ihlali olarak nitelendirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, gerek AB 
Hukukunda gerekse 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun düzenlemeleri gereği, ilgili pazarda hakim durumda olmayan 
bir aracı kurumun yıkıcı veya aşırı fiyat uygulaması, Kanuna aykırılık 
oluşturmamaktadır. Kanunun öngördüğü biçimde hakim durumda 
olma, fiyat sınırlamalarının rekabet ihlali olarak sayılması için zorunlu 
bir koşul olarak karşımıza çıkar. Buna göre de bir aracı kurumun 
herhangi bir komisyon ücreti almaksızın dahi aracılık yapması 
durumunda, söz konusu aracı kurum piyasada hakim durumda değil 
ise 4054 sayılı Kanun çerçevesinde bir rekabet ihlali oluşmayacaktır.  
 
Aracı Kurum Hakim Durum Niteliğinde Bir İşletme İse Veya Birden 
Fazla Aracı Kurum Anlaşarak Hakim Durum Yaratmış İse, 
 
Yukarıda yer alan açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, bir 
işletme piyasada hakim durumda ise ve rakip teşebbüslerin 
faaliyetlerini zorlaştırmak veya piyasaya yeni teşebbüslerin girmesini 
engellemek gayesiyle yıkıcı ve aşırı fiyatlama politikası güdüyorsa bu 
durum 4054 sayılı Kanun anlamında rekabet ihlalidir.  
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Burada tartışılması gereken husus, Birliğin bu noktada rekabeti ihlal 
ettiğini düşündüğü aracı kuruluş için herhangi bir soruşturma 
yürütüp yürütemeyeceğidir.  
 
Bilindiği üzere, gerek Sermaye Piyasası Kanunu’nda gerekse, Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü’nde “haksız 
rekabetin önlenmesi”ni sağlayıcı tedbirler almak Birliğin temel 
amaçlarından biridir.  
 
Birlik, bu temel amacın etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla, 
“Meslek Kuralları” düzenlemesine “Haksız Rekabetin Önlenmesi” 
başlıklı bir hüküm getirerek, Birlik üyelerinin bu madde çerçevesinde 
uyması gereken kuralları belirlemiş ve bu kurallara uyulmaması 
durumunda da üyelerin karşılaşacağı yaptırımları Disiplin 
Yönetmeliği’nde düzenlemiştir.  
 
Meslek Kuralları’nda yer alan haksız rekabet fiilleri belirlenirken 
Türk Ticaret Kanunu’nun 56’ncı maddesindeki fiiller esas alınmış ve 
üyelerin aldatıcı, dürüstlüğe aykırı davranışlarla diğer üyelere zarar 
vermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.  
 
Bu noktada, Rekabet Hukuku’nun diğer disiplinlerle, özellikle TTK’da 
düzenlenen  haksız rekabet kuralları ile ilişkisinin üzerinde durma 
zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, Rekabet 
Hukukunun düzenleme alanı ile Haksız Rekabet Hukukunun 
düzenleme alanının ve korudukları menfaatin belirlenmesi 
gerekmektedir.   
 
Haksız rekabet hukuku, tacirlerin kötü niyetli davranışları ile 
birbirlerine karşı üstün çıkmaya çalışmalarını önlemek ve bu gibi 
davranışlardan tacirleri korumak amacına yöneliktir. Haksız rekabet; 
rekabetin kötüye kullanılmasını engeller ve kişilerin zararını 
gidermeye yöneliktir. Buna karşılık rekabet hukuku rekabeti mümkün 
olduğu kadar genişletmeye çalışır ve etkin rekabetin önünde her türlü 
engeli kaldırmayı amaçlar. Rekabet Hukukunun amacı doğrudan 
kişileri korumak değil, rekabet düzenini korumaktır.   
 
Sermaye Piyasası Kanunu ile Birliğe verilen görev haksız rekabetin 
önlenmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almaktır. Bu nedenle 
de, yıkıcı fiyat olarak nitelendirilebilecek komisyon ücreti alan bir 
aracı kurum, piyasada hakim durumda olsa bile, bu aracı kurumun 
fiilinin haksız rekabet kapsamında değerlendirilemeyeceği rekabet 
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otoritelerinin önemli bir bölümü tarafından genel kabul gördüğünden, 
Birlik tarafından ilgili kurum aleyhine takibat yapılması konusu 
tartışmalıdır.  
 
Son olarak, komisyon oranlarının serbest bırakılması durumunda, çok 
düşük oranlarda komisyon alınması neticesinde aracı kurumların 
faaliyetlerinin zorlaşmasını önlemek için Birlik olarak çeşitli 
önlemlerin alınıp alınamayacağı konusunun tartışılması 
gerekmektedir.  
 
Örneğin Birlik, komisyon oranlarının serbest bırakılması sonucu 
yaşanacak rekabette, küçük aracı kurumların piyasadan silinmesini 
önlemek amacıyla aracı kurumların, işlem maliyetlerinin altında bir 
komisyon ücreti alamayacaklarına ilişkin mesleki tanzim kararı 
alabilecek midir? 
 
Yukarıda da açıklandığı üzere, bir teşebbüs birliği piyasalarda 
rekabetin sınırlanmasına yol açan kararlar alamaz ve/veya eylemlerde 
bulunamaz.  
 
Bir teşebbüs birliği olarak Birliğimiz de alacağı kararlar ve/veya 
eylemler ile rekabeti sınırlayamaz.  
 
Dolayısıyla, Birliğin, fiyat sınırlamasına yol açan bir kararı Kanuna 
aykırılık oluşturacaktır. Kanunun, 4. maddesinin 2. fıkrasının (a) 
bendinde belirtildiği üzere ise "Mal veya hizmetlerin alım ya da satım 
fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım 
yahut satım şartlarının tespit edilmesi " hukuka aykırı ve yasaktır.  
 
Bu nedenledir ki, maliyet, kar, ücret gibi fiyat bileşenlerini ve bunların 
fiyatı oluşturacak hesaplama formüllerinin belirlenmesi fiyatlarla ilgili 
anlaşmalar içinde sayılmaktadır. 
 
Bu çerçevede, Birliğin, aracı kurumların işlem maliyetlerinin altında 
bir komisyon ücreti alamayacaklarına ilişkin mesleki tanzim kararı 
almasının, Kanun çerçevesinde rekabetin sınırlanmasına yol açan bir 
karar olarak değerlendirileceği düşünülmektedir.  
Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 
 
Aslı ÖZKAN    Esra Esin SAVAŞAN 
Kıdemli Uzman Hukukçu  Kıdemli İnceleme Uzmanı 
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İstanbul, 02 Haziran 2003                            2003/ 
 
 
Değerli Sektör Temsilcileri, 
 
Bilindiği üzere, gerek Sermaye Piyasası Kanunu’nda gerekse, Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü’nde “haksız 
rekabetin önlenmesi”ni sağlayıcı tedbirler almak Birliğin temel 
amaçlarından biridir.  
 
Birlik, bu temel amacın etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla, 
“Meslek Kuralları” düzenlemesine “Haksız Rekabetin Önlenmesi” 
başlıklı bir hüküm getirerek, Birlik üyelerinin bu madde çerçevesinde 
uyması gereken kuralları belirlemiş bulunmaktadır.  
 
Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin üyelerimizce benimsenen meslek 
kuralları aşağıda sunulmuştur: 
 

a) Diğer Üyelerin ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım-
satım ilkelerini ihlal edecek şekilde davranmazlar, 

b) Müşteri elde etmek amacıyla, diğer Üyelerin faaliyetleri, 
verdikleri hizmetler ve mali gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve 
kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde 
menfaatler sağlamazlar, 

c) Kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, 
müşterilere verdiği hizmetler, mesleki deneyim ve yeterlilikleri 
konusunda yanıltıcı açıklamalarda bulunmazlar, 

d) Bir menkul kıymetin değerine ilişkin olarak elde ettikleri 
kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak kendileri ve/veya 
müşterileri için işlem yapmazlar ya da başkalarını bu yönde işlem 
yapmaya sevketmezler, 

e) Manipülatif işlem yapmazlar, bu tür işlemlerin yapılmasını 
engellemek için gerekli özeni gösterirler ve bu işlemlere bilerek imkan 
tanımazlar, 

f) Sundukları hizmetlerle ilgili olarak müşterilerinden 
düzenlemelerde yer alan oran ve tutarların altında komisyon, ücret 
ve masraf almazlar ya da bu sonucu dolaylı olarak doğuracak 
şekilde işlemlerde bulunmazlar, 
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g) Diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini ciddi şekilde 
zorlaştıracak veya kesintiye uğratacak şekilde ekip halinde personel 
transferi yapmazlar, 

h) Yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer Üyenin 
müşterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay 
süreyle engelleyici önlemleri alırlar, 

i) Haksız rekabet sonucunu doğuracak diğer fiillerde 
bulunmazlar. 
 
Görüldüğü üzere haksız rekabete ilişkin çalışma konuları oldukça 
geniş yer tutmaktadır. Haksız rekabet, insider-trading, manipülasyon, 
işlem yasakları gibi temel konularla, haksız reklam, promosyon, itibar 
zedeleyici davranışlar kadar birçok konuyu ilgilendirmektedir.  
 
Dolayısıyla konumuz yalnızca asgari komisyon tartışmalarıyla sınırlı 
değildir. Ancak bir kangren olan asgari komisyon, ücret ve masraf 
hususlarının Haziran ayı sonuna kadar belli esaslara bağlanması 
zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma grubu 15 
Haziran’a kadar çıkaracağı bir ara rapor ile asgari kurtaj tarifesine 
açıklık getirip, diğer konulardaki çalışmalarına da devam edecektir 
inancındayım.  
 
Çalışma grubunun belirtilen amaçları gerçekleştirmek için yoğun bir 
çalışma temposu içinde olacağı bilinciyle, yapacağınız katkılardan 
dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Müslüm DEMİRBİLEK 
BAŞKAN 
 
 



 

TSPAKB    
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İstanbul, 21 Mayıs 2003      2003/712-073 
 
 
 
BİRLİK BAŞKANLIĞINA 
 
 
 
Konu : Çalışma Platformu ve Grupları hk. 
 
 
Birlik Yönetim Kurulu’nun 07 Mayıs 2003 tarih ve 64 sayılı toplantısında 
oluşturulmasına karar verilen Çalışma Platformu ve Gruplarının çalışmalarının 
Genel Sekreterlikçe koordine edilmesi ve raporlanmasına ilişkin esaslara aşağıda 
yer verilmiştir. 
 
1- Çalışma platformu ve gruplarının koordinasyonunun Yönetim Kurulu 

Üyelerinin başkanlığında, aşağıda belirtilen Genel Sekreterlik personeli 
tarafından yerine getirilecektir. 

 
 KONU Başkan Genel Sekreterlik 

1 
Sermaye Piyasasında Güven 
Unsurunun Pekiştirilmesine Yönelik 
Çalışma Platformu 

Metin Ayışık 

İlkay Arıkan 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

2 KOBİ’lerin Finansmanı Çalışma 
Platformu Alp Tekince 

İlkay Arıkan 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları 
Çalışma Platformu Attila Köksal 

Turgut Tokgöz 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

4 Vergi ve Teşvik Çalışma Grubu Attila Köksal 
İlkay Arıkan 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

5 Borsaların Özelleştirilmesi Çalışma 
Grubu Halis Erenoğlu 

Turgut Tokgöz 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

6 Haksız Rekabeti Önlemeye İlişkin 
Çalışma Grubu  Selim Ünver 

Turgut Tokgöz 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

 



2- Çalışma platformu ve gruplarının çalışmalarına ilişkin prensipler; 
 

a) Çalışma platformu / grubunun amaç ve konu başlıklarına ilişkin 
çerçevenin Platform/Grup Başkanı ve Genel Sekreterlik koordinasyon 
ekibi tarafından belirlenmesi, 

 
b) Toplantıların belirlenecek bir gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 

her toplantıda bir sonraki toplantıya ilişkin gündemin oluşturulması, 
 

c) Çalışma platformu / grubu üyelerinin görüşlerini bir sayfayı aşmayacak 
şekilde yazılı olarak sunmalarına imkan tanınması, 

 
d) Gerçekleştirilen toplantılara ilişkin “Toplantı Tutanağı” düzenlenmesi, 

 
e) İhtiyaç duyulması halinde ara raporların düzenlenmesi, 

 
f) Çalışma platformu / grubunun amaç ve çalışma konularına ilişkin alt 

çalışma komitelerinin kurulabilmesi, 
 

g) Çalışma platformu / grubu çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Birlik 
üyeleri nezdinde anket tekniği uygulanabilmesi, 

 
h) Çalışma platformu / grubunun bir çalışma planı oluşturması ve 

toplantıların saat 17:00’da başlatılması, 
 

i) Çalışma platformu / grubu üyeleri arasında iletişimin sağlanabilmesi 
amacıyla Birlik bilgi işlem sistemi üzerinden bir e-posta listesi 
oluşturulması, 

 
j) Çalışma platformu / grubunun amacı, üyeleri, toplantı notları ve 

raporlarına ilişkin bilgilerin Birlik internet sitesinde yayınlanması, 
 

k) Çalışma platformu / grubu çalışmaları neticesinde rapor düzenlenmesi, 
 
olarak belirlenmiştir. 
 
 
3- Çalışma platformu ve gruplarına ilişkin alt konu başlıklarının belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışma sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.  
 
I - SERMAYE PİYASASINDA GÜVEN UNSURUNUN PEKİŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Takas ve Saklama Riski  
2- TSPAKB Tahkim Kurallarının Belirlenmesi  
3- Borsa ve Borsa Dışı Uyuşmazlıklar, Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği 
4- Kamuyu Aydınlatma ve Muhasebe Standartları  
5- Manipülasyon Tanımı ve İşlem Yasaklılar 
6- Kurumsal Yönetişim 



II - KOBİ’LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- KOBİ’lerin Sermaye Piyasasından Finansman Sağlama Olanakları 
2- Türkiye İçin KOBİ Borsası Yapılanma Önerisi 

- İMKB içinde veya Bağımsız olarak 
- Kamu kurumu veya kar amaçlı şirket olarak 

3- KOBİ Borsasının Alternatifi 
 
 

III - VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Sermaye piyasasının, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarından beklentileri. 
a. Katkı 
b. Arz - Talep 

2- “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik” düzenlemeleri. 

3- Piyasa işleyişine dair VOBAŞ tarafından yapılacak düzenlemeler. 
4- Piyasada işlem görecek ürünlere ilişkin esasların belirlenmesi. 
5- Borsa üyeliğine ilişkin esasların belirlenmesi. 
6- Takas merkezine ilişkin esasların belirlenmesi. 
7- Kurtaj tarifesinin belirlenmesi konusunda TSPAKB’nin rolü. 
8- Piyasa işlemlerinde güvenliğin sağlanması ve yatırımcının korunmasına 

yönelik tedbirler. 
9- Piyasanın teknolojik alt yapısının oluşturulması veya İMKB’nin mevcut 

olanaklarından faydalanılması. 
10- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine dair vergisel düzenlemeler. 

 
 
IV - VERGİ VE TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU 
 

1- Türkiye’de sermaye piyasasının mevcut vergilendirme rejimi 
a. Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi, 
b. Sermaye piyasası kurumlarının vergilendirilmesi. 

2- Sermaye piyasası araçları ve kurumlarının vergilendirilmesine yönelik 
düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar. 

3- Sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik vergi politikaları hakkında 
görüş ve öneriler 

c. Mevzuat değişiklikleri, 
d. Arz ve talep yönlü teşvikler. 

 
 
V - BORSALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU  
 

1- Dünyada Borsa Yapıları ve Trendler 
2- İMKB’nin Mevcut Yapısı 
3- İMKB için Model Önerileri 

- Mevcut yapıyı koruma/yeniden yapılandırma/özelleşme  
- Sahiplik (ortaklık) önerileri  
- Yönetim hakkı  



 
 
VI - HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU 

 
1- Komisyon oranlarının tarifeye bağlanması ve serbest bırakılması 

konusunun tartışılması 
2- Komisyonlara ilişkin yapılacak düzenlemenin Haksız Rekabet ve Rekabet 

Hukuku açısından irdelenmesi  
3- Türk Ticaret Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde Sermaye 

piyasasında gerçekleştirilen haksız rekabet fiilleri  
4- TSPAKB’nin haksız rekabetin önlenmesi konusunda alabileceği önlemler 
5- Birlik tarafından alınacak önlemlerin Rekabet Hukuku açısından 

incelenmesi. 
 
Değerlendirmenize sunarız. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER YRD. 
 
 

Uygun görüşle sunulur. 
../05/2003 

 
 

Turgut TOKGÖZ 
GENEL SEKRETER 

 
 
 
 

Yönetim Kuruluna Sevki Uygundur. 
.../05/2003 

 
 

Müslüm DEMİRBİLEK 
BAŞKAN 
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HAKSIZ REKABET ÇALIŞMA GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISINDA                   
 
                            TARTIŞMAYA SUNULAN GÖRÜŞ 
 
 
 

 
 
 
 

• Azami komisyon oranı % 1 dir. 
• Hiçbir kurum mali gücünü ve hakim durumunu kötüye 

kullanmak suretiyle doğrudan veya dolaylı yıkıcı tarife 
uygulayamaz;aksi takdirde bu uygulamada her müşteriye 
uygulanan tarife ayrı bir disiplin suçunu oluşturur. 

• Aracı kurumlar müşterilerine uyguladıkları en düşük 
komisyon oranını kurumsal yatırımcılara uygulamak 
zorundadır. 

• Üyeler, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil 
edecekleri ücret ve masraflar Takasbank tarafından tahsil 
edilen tutarın bir katını aşamaz. 

 
 

 
 



 
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU 

2 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 
Sermaye piyasasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin öneriler geliştirmek üzere 
oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısı 2 Haziran 2003 Pazartesi günü saat 
17:00’de, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere Cad. 
No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 25 üyenin 
(Ek-1) katılımıyla yapılmıştır.  
 
Toplantı, Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK tarafından yapılan konuşma ile 
açıldı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Sermaye piyasası mevzuatında, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla tedbir almak 
Birliğin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bu amaçla oluşturulan meslek 
kurallarında, hangi fiillerin haksız rekabet oluşturduğu tek tek belirlenmiş ve bu 
kuralları ihlal edenlere uygulanacak yaptırımlar Birlik Disiplin Yönetmeliği ile 
düzenlenmiştir. Meslek kurallarındaki düzenlemeye bakıldığında, haksız rekabet 
fiillerinin, kurtaj tarifesi ile sınırlı olmadığı görülüyor. Manipülasyondan insider’a ve 
işlem yasaklılara kadar çok geniş kapsamda konunun bu grupta tartışılması gerekiyor. 
Ancak komisyon meselesi bir kangren ve çözmemiz lazım. Haziran sonunda SPK bu 
konuda bir karar verecek ve biz de bu tarihten önce SPK’ya konu hakkında bir öneri 
götüreceğiz. Önceki öneri, sadece serbest kalsın şeklindeymiş. Ham bir öneri, altının 
doldurulması gerekiyor. Haksız rekabet durumunda ne gibi önlemler alınabilecek. 
Çok kısa, çerçeve bir taslak hazırladım. Açıkçası, üzerinde çok fazla kafa yorulmadan 
hazırlanan bir taslak  ama tartışmaya açılması amacıyla okuyorum. 

- Azami komisyon oranı %1’dir.  
- Hiçbir kurum mali gücünü ve hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 

doğrudan veya dolaylı yıkıcı tarife uygulayamaz; aksi takdirde bu uygulamada 
her müşteriye uygulanan tarife ayrı bir disiplin suçunu oluşturur.  

- Aracı kurumlar müşterilerine uyguladıkları en düşük komisyon oranını 
kurumsal yatırımcılara uygulamak zorundadır. 

- Üyeler, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri ücret 
ve masraflar Takasbank tarafından tahsil edilen tutarın bir katını aşamaz.  

Arkadaşlar, dediğim gibi bunlar tartışmaya açmak amacıyla hazırlandı. 
 
 
Asgari komisyon (kurtaj) tarifesine ilişkin çalışma grubuna katılan Üyelerden 1 
sayfalık yazılı görüş talep edildi. 
 
Çalışma grubu Başkanı Sn. Selim ÜNVER, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 
çalışma grubunda ele alınacak konuların oldukça geniş kapsamlı olmasıyla birlikte, 
komisyon tarifesine ilişkin hususların Haziran ayı sonuna kadar belli esaslara 
bağlanması zorunluluğu nedeniyle, ilk toplantıda ağırlıklı olarak komisyon tarifesi 
üzerinde tartışılması gereğini belirterek Üyelere söz verdi. Söz alan çalışma grubu 
üyelerinin konuya ilişkin görüşleri aşağıdadır.  
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Halim ÇETİNEL (As Menkul Kıymetler A.Ş.) : Serbestiyi tekrar tartışmayalım. 
Komisyonların serbest bırakılması ile ilgili kim soru işareti taşıyor, hiçbirimiz soru 
işareti taşımıyoruz. 
 
Semih Ata ÇINAR (Camiş Menkul Değerler A.Ş.) : Komisyonun serbest 
bırakılacağına ilişkin karar alınmıştı, bunu yeniden neden tartışıyoruz? 
 
Yasemin Öney CANKURTARAN (Değer Menkul Değerler A.Ş.) : Serbestiyi 
tekrar tartışalım. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : SPK, Birliğin daha 
önce ilettiği kararı reddettiği için konuyu yeniden tartışıyoruz. Serbestlik kararını  
SPK’ya yeniden bildirebiliriz.   
 
Selim ÜNVER (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Çalışma grubunun temel amacı, 
Üyelerin katılımını sağlayarak ve tartışarak ortak bir karar almak. Daha önce alınmış 
bir kararı SPK’ya yeniden iletebiliriz. Çalışma grubu, alınmış bir kararı yeniden 
tartışmayalım da diyebilir. Komiteden, serbestlik kararı var diye de bir karar çıkabilir, 
temel amaç tartışmak.    
 
Yusuf SERBEST (Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.) : Daha önceden alınmış bir karar 
olduğu için alınmış bir kararın arkasında durulması gerekiyor. Ancak, her zaman için 
bu konunun tartışılması gerekiyor. Örneğin, serbestlik uygulanmaya başlandığında 
doğacak yıkıcı taraflarını görüşelim. Komisyon, serbest kaldığında da tartışmaya açık 
bir konu. Bu çalışma grubu, bu konuyu her yönüyle değerlendirmeli. Ama, daha önce, 
Genel Kurul’da alınmış olan kararın arkasında durulmadığı yönünde eleştiriler oldu. 
Aynı eleştiriye maruz kalmayalım.  
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Serbestlikten yanayız. 
Önceki yönetim de bunu bildirdi, ama SPK %35 iade uygulamasını devam ettirdi. 
Maalesef, SPK’dan, Birlik önerisi karar olarak çıkmadı. Bu nedenle, SPK’ya birden 
fazla eğilimle gidilmesi faydalı olabilir. Serbestliğe alternatif olarak, iade oranının 
%75’e çıkartılması ve müşteri bazında %75 iade uygulanması önerilebilir. Önerim; 
binde 2 komisyonun aynen kalması, müşteri bazında komisyon iade oranının % 35’ten 
% 75’e çıkarılmasına izin verilmesidir. Müşteri bazlı iadeden, bir müşteriye azami    
% 75 iade verilmesini kastediyorum. Burada aracı kurumlara reklam yasağı da 
getirilebilir. Bu önerinin piyasa gerçekleri ile uyuştuğunu düşünüyorum. Bugünkü 
koşullarda, binde 1.5 gibi iade oranı basına yansımıştır. Getirilecek böyle bir 
uygulamanın, aracı kurumları, bu kötü durumdan kurtaracağını düşünüyorum. Serbest 
komisyon uygulamasında, bir aracı kurum sıfır komisyon veriyorum dediğinde, 
engellemekte zorlanacağız. Dolayısıyla binde 2 olan asgari komisyon oranının 
kalması bu yönde iyi olacaktır. İade oranı %75’e çıkarıldığında aracı kurum iyi işlem 
yapan müşterisine gerekeni yapabilecektir. 
 
Berra KILIÇ (Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş.) : Şöyle bir hatırlatma yapmak 
istiyorum. Genel Kurulda komisyon serbestisine verilecek oyları kuvvetlendirmek 
için diğer öneriler, %50 iade oranı, %75 iade oranı gibi öneriler geri çekilmişti. Bu 
nedenle bu konunun yeniden tartışılabileceğini düşünüyorum. Ben, % 75 iadeyi 
destekliyorum. Şu an ki mevcut % 35 iadenin % 75’e çekilmesini destekliyorum. 
Ancak müşteri bazında değil toplamda % 75 genel ortalamayı daha iyi yansıtacaktır. 
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Sencer TANRIVERDİ (Delta Menkul Değerler A.Ş.) : Ben Genel Kurulda çıkan 
kararın en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Genel Kurul’dan oylama ile çıkan 
karar ve anket ile çıkan karar daha önce eleştirilmişti. Biz komite olarak aynı hataya 
düşmeyelim. Komitenin bunu konuşması sakıncalı bence. Asgari komisyon oranının 
binde 2 denmesi bir hata. %75 iade oranını dediğimizde, yeni bir hedef belirlemiş 
olacağız. Tam serbesti ile hedefi ortadan kaldırarak ticari serbestiyi ortaya koymuş 
oluruz. Piyasa koşulları değişkendir. Piyasa koşulları değiştikçe oran mı 
belirleyeceğiz. Genel Kurul kararı piyasayı en iyi yansıtan karardır. SPK’ya bundan 
sonra iletilecek karar ne olursa olsun, oybirliği ile alınmış bir karar olmalı. Yönetim 
Kurulu içinde bölünme olmamalı. Birlik Yönetiminden çıkan karar uzlaşı içinde 
olmalı. Yönetim Kurulu nihai kararı vermelidir. 
 
Yasemin Öney CANKURTARAN (Değer Menkul Değerler A.Ş.) : Genel Kurul’da 
serbest komisyon kararı alındı. Ama kargaşa oldu. % 75 komisyon iadesi taraftarı 
fazlaydı. Ancak, oylarda bölünme olmasın diye bu kişilerde tam serbestiden yana oy 
kullandı. Bu nedenle, bu konu yeniden tartışılmalı. Serbest komisyon uygulaması 
küçük aracı kurumların sonu olabilir. Anadolu’da, yüksek komisyon oranları ile 
çalıştığımız müşterilerde erozyona uğrayacağız. Komisyonlar serbest bırakıldığında 
sıfır komisyon uygulayacak bankalar olacak ve bu sorun yaratacak. % 75 komisyon 
iadesi piyasanın dengesidir. 
 
Sitare GÜRER (Aktif Menkul Değerler A.Ş.) : Neden bu konulara geri dönüldü? 
Neden daha önce alınan kararlara saygı gösterilmiyor? Genel Kurul kararlarının 
bağlayıcı olması için, Genel Kurulda serbestliği savunmamama rağmen, alınmış olan 
Genel Kurul kararının arkasında durulmasını istiyorum. Yönetimde bir devamlılık 
olmalı. Yeni gelen yönetim, bir önceki yönetimin kararları doğrultusunda hareket 
etmeli. Altı aylık süre içinde ne değişti? Alınan kararın arkasında durmazsak, SPK 
önerilerimizi ciddiye almaz.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : SPK bizden bir 
karar bekliyor. Yeni yönetim kararı destekleyebilir. Ama, serbest olsun demek yeterli 
olmuyor. Serbest olması durumunda haksız rekabeti nasıl ölçeceğiz? Birlik mi 
düzenlemeler getirecek, Rekabet Kurulu’na mı bırakılacak? Rekabet Kurulu baksın da 
diyebiliriz, biz de düzenleme getirebiliriz. SPK’ya sunulacak önerinin böyle bir 
devamı olmalı. Bazı fikirler değişmiş olabilir. Burada en doğru sonuca ulaşmaya 
çalışacağız. Peşin hüküm yok. Hiç bir şey empoze etmiyoruz.  
 
Sitare GÜRER (Aktif Menkul Değerler A.Ş.) : Serbest komisyonun rekabeti ihlal 
koşullarını konuşalım. 
 
Selim ÜNVER (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Kararı üyeler benimsiyor mu, 
benimsemiyor mu bunu tartışacağız. 
 
Halim ÇETİNEL (As Menkul Kıymetler A.Ş.) : Sitare Hanım’ın görüşüne 
katılıyorum. Genel Kurul kararının arkasında durmalıyız. Yeni bir karar ile 
gitmemeliyiz SPK’ya. SPK’ya eski önerimizi destekler yeni bazı hususlar iletilebilir.  
Eski önerimizi destekleyici anket ve öneriler geliştirilebilir. Bu stratejik açıdan daha 
iyi olacaktır. SPK’ya birden fazla öneriyle, alternatif önerilerle de gidilmemeli. O 
zaman, sanki Birlik olarak biz karar veremiyoruz, siz karar verin demek gibi oluyor.  
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Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Ben, Genel Kurulda 
serbestlik için oy kullanmıştım. Rapor, SPK’ya sunulurken, farklı öneri varsa bunu da 
sunalım. Gazetelerde, SPK Başkanı ile yapılan röportajda, Başkanın % 75 komisyon 
iadesi görüşünü telaffuz ettiğini okuyorum. Bu aynı zamanda piyasa ile uyuşan bir 
oran. Komisyon iadenin %35’ten % 75’e çıkmasını bekliyorum. 
 
Ahmet ERELÇİN (HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : SPK kendisi komisyon 
iadesine ilişkin kontrollerle uğraşmak istemiyor. Tam serbesti noktasına gelmemiz 
gerekiyor. Haksız Rekabet doğar mı? Anti-damping uygulanır mı? Sermaye yeterliliği 
tablosundaki 3 aylık gider kalemlerine bakılabilir. Örneğin, operasyonel giderlerle 
komisyon gelirleri arasında bir bağlantı belirlenebilir. Böyle bir kural getirilebilir. 
Herkes mali yapısını bozmayacak şekilde iade işlemlerini yapsın. Benim tercihim 
komisyonun serbest bırakılması yönünde değil. Yurt dışı yatırımcılar için de 
komisyon iadesi söz konusu olacak. Yabancı müşteriler için komisyon iadesi servet 
kaybıdır. 
 
Semih Ata ÇINAR (Camiş Menkul Değerler A.Ş.) : Kontrol edilemeyecek kural 
koymak en büyük yanlış. Komisyonlar serbest bırakılmalı. Yıkıcı rekabetin 
sonuçlarını konuşmalıyız. Aksi durum bize güvensizliği doğurur. Keşke asgari 
komisyon oranı hiç telaffuz edilmeseydi. Hak eden müşteride, hak etmeyen müşteride 
binde 2 komisyon talep ediyor. Asgari lafını bırakmalıyız artık. Komisyonun üst 
limitini belirleyip diğer tarafı aracı kurumların rekabet gücüne bırakmak lazım. Başka 
konulara bakmalıyız, örneğin, repoda da haksız rekabet yok mu?  
 
Eral KARAYAZICI (Merkez Menkul Değerler A.Ş.) : Komisyonların serbest 
bırakılmasına karşıyım. Serbesti sonrası doğal bir rekabet olacak. Konjonktür buna 
uygun mu? Anadolu’da, yüksek komisyon oranları ile çalıştığımız müşterilerde 
erozyona uğrayacağız. Önümüzdeki üç yılı nasıl bekliyoruz ona göre hareket 
etmeliyiz. Komisyon gelirleri % 30 iskonto edilmeli. Gelecekte 600-700 milyon $  
gelir bekliyorsak yapalım. SPK, yeniden değerlendirilsin demiş. Tartışalım o zaman. 
%75 iade oranında düşünelim bence. 
 
Yusuf SERBEST (Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.) : Genel Kurul’a bu konu bir daha 
sunulursa, Genel Kurul’un daha önceden aldığı karar yok sayılacak. Bunu açıklamak 
çok zor olacak. Aracı kurumlar ne yapıyor? Emrin İMKB’ye iletimini sağlıyor. Bu 
emir tutarı ne olursa olsun, aynı kaynağı tüketiyor. 1 lot veya 1000 lot farketmiyor. 
Asgari maktu bir tutar müşterilerden alınabilir. Büyük çapta işlem yapan müşteri, 
Anadolu’da düşük tutarlı işlem yapan müşteriye göre, çok daha büyük miktarlarda 
komisyon ödüyor. Aracı kurum yüksek işlem hacmi gerçekleştiren müşterisini 
ayırmalı. Aracı kurum toptan-perakende farklılığına gidebilmeli. Ben, kademeli 
tarifeyi öneriyorum. İMKB işlem hacminin belli bir yüzdesine kademeli tarife 
uygulansın. Ama, bugün gelinen nokta can sıkıcı. Birilerinin eli serbestken, birilerinin 
elinin bağlı olması hoş değil. Tartışma sürdükçe çıkar gruplarının durumları ne 
olacak? SPK’ya karşı tutarlı davranılmalı. Bir önceki önerinin arkasında durma 
zorunluluğumuz var. 
 
Murat SARAÇ (Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)  : SPK uzmanları yaptıkları 
denetlemelerde komisyon oranlarını incelemiyorlar, bakmıyorlar. Bana göre, SPK’nın 
düşüncesi komisyonların serbest kalması yönünde. SPK denetleme yapmadığı konuda 
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serbest kalmasını istiyor demektir. Genel Kurul kararı tartışılmalı mı? Genel Kurul’da 
çok ciddi bir grup serbestiyi destekliyordu. Önceki toplantıya göre fikirler değişmiş 
gözüküyor.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Komisyonlar serbest 
kalsın demekle işin içinden çıkamazsınız Bunun hukukunun oluşturulması gerekir.  
 
Murat SARAÇ (Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. )  : Bu konuda konsensüs 
çıkmaz. Anket çalışması eğilimi yansıtma açısından en doğru karar olacaktır. 
 
Semih Ata ÇINAR (Camiş Menkul Değerler A.Ş.) : Komisyon serbest bırakılsın. 
Komisyon, yıkıcı rekabette kullanılmasın. Aracı kurumun işlem maliyeti düşük ise, 
düşük komisyon versin. Ama sıfır komisyon veremesin. 
 
Murat AYSAN (B.A.B. Menkul Değerler Ticareti A.Ş.) : Bazı korkularım var. 
Korku nerede? Korku şurada; Bir toptan piyasa var, bir de aşağıda bir piyasa var. 
Gelirler 2 yıldır buradan elde ediliyor. Komisyonların serbest kalması ile ciddi bir 
gelir kaybına uğrayacak aracı kurumlar. Önemli olan piyasanın genişletilmesi.  
Piyasanın genişletilmesi için neler yapılabilir? Müşteri sayısı arttırılmalı. Nasıl 
arttırılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı. 
 
Banu TAŞKIN (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Komisyonların serbest 
bırakılmasına karşıyım. Ama karar böyle olursa, serbestliğin altının doldurulması 
lazım. Toptan pazarda yüksek tutarlı işlem yapan müşteriler, komisyonları aşağıya 
çekiyor. Bu, genele yayılırsa diye tereddütlerimiz var. Gelirlerin düşmesinden 
çekiniyoruz. Büyük kaldıraç oranları ile işlemler yapılıyor. T+2; T+1, T+0’a 
çekiliyor. Bunların da düşüncenin bir parçası olarak hesaba katılması gerekiyor. Aracı 
kurumların risk oranları dikkate alınmalı. 
 
Sencer TANRIVERDİ (Delta Menkul Değerler A.Ş.) : Genel Kurul kararını 
eleştirmek istemiyorum. Denetlenebilirliği olmayan bir şeyin üstünde tartışmak bence 
gereksiz. Denetlemesini yapamadığımız konuda fikir üretmenin anlamı yok. 
Komisyon serbestisini savunanlar, piyasadaki haksız rekabet yüzünden zarar gören 
aracı kurumlar. Korkularımız var. Yüksek komisyon almıyoruz. Daha az komisyon 
almak istiyor konumuna düşüyoruz. Sermaye yeterliliği tablosu önemli. Kurumların 
özsermaye yapısını yakından raporlayan tablo. Müşteriler şu an piyasa serbestmiş gibi 
pazarlık yapıyor zaten.  
 
Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.) : İşlem hacminde 72’nci 
vergide 7’nciyiz. İlk 20, ilk 30 daki firmalarda zarar diz boyu. Piyasada onbinde 2 
komisyonlar var. Piyasa gerçeklerine bakmak lazım. 
 
Aydın ÇAKMAKKAYA (Arı Menkul Kıymetler A.Ş.) : Adnan Bey’in görüşlerine 
katılıyorum. Asgari komisyon uygulamasına karşıydım. Binde 2’nin piyasayı 
küçülteceğini söylemiştim. Komisyon oranları kesinlikle serbest kalmalı. Asgari 
komisyon yokken, şirketler çok daha iyi iş yapıyordu. Komisyon serbest olmalı ve 
bunun sonuçlarına katlanılmalı. Sadece azami sınırı belirleyelim. Konsolidasyon 
olacak ise olsun. Ticaret iki kişi arasında bir sırdır. Bugün bankalarda müşterilerin 
işlem oranları arasında farklılıklar vardır. Maddi gücüne, ilişkilerine göre değişkenlik 
gösterir. Bir bankada 5 kişi aynı işlemi yapsın, işlemin maliyeti 5 yatırımcı içinde 
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farklı olur. Ben piyasada onbinde 4 ile işlem yapıldığını bileceğim, bir yandan da %35 
iade ile uğraşacağım. Kurtaj, aracı kurum ile müşteri arasında ticari bir iştir, ben 
kimse karışmasın diyorum.       
 
Selim ÜNVER (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Geçen anket sonuçlarını 
hatırlayalım isterseniz. 76 üye serbest komisyonu, 43 üye mevcut durumun devamını, 
29 üye mevcut durumda değişikliği istiyor. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Yıkıcı rekabet 
olmamalı. Aracı Kuruluşlar Birliği buna ilişkin içtihadı oluşturacak. Mali gücünü 
kullanmak suretiyle yıkıcı rekabet yapılamaz. 
 
Eral KARAYAZICI (Merkez Menkul Değerler A.Ş.) : Aydın Bey’e 4 sorum 
olacak. 1-Serbestiye geçersek komisyon oranı ortalaması ne olur? 2-Anadolu’da 
durum ne olur? Ortalama oran ne olarak gerçekleşecek? Şu an onlarla binde 2 
komisyon oranı ile çalışıyoruz. 3-Yıkıcı rekabet nasıl engellenecek? Rekabet Hukuku 
nasıl uygulanacak? 4-Birlik bu konular da neler yapacak?  
 
Aydın ÇAKMAKKAYA (Arı Menkul Kıymetler A.Ş.) : Bence, komisyonlar 
serbest bırakılınca komisyon oranı ortalaması yükselecek.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Buradaki üyelerle 
bir mini anket yapalım isterseniz, eğilimi ölçelim. 17 üye serbest komisyonu, 7 üye 
komisyon iadesinin geliştirilmesini istiyor. Çalışma grubumuzun önerisini üyelere 
gönderelim. Katkılarını isteyelim. Komisyon serbestisine geçildiğinde ne gibi emniyet 
subapları getirilebilir. Bunu geliştirelim. Hiçbir kurum yıkıcı tarife uygulamak 
suretiyle haksız rekabet uygulayamaz.  
 
Vesile ŞARLIOĞLU (Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Hesap başına limit 
koyalım, kısıtlama getirelim. Müşteriler, bana şu oran ile işlem yapılıyor dediğinde, 
ben bunun kontrolünü yapamıyorum. Komisyon serbest bırakıldıktan sonra, Birlik 
aracı kurumlardan hacim ve komisyon oranlarını istesin. Ortalama oranlar ilan edilsin. 
Hangi aracı kurum ne kadar komisyon almış belli olsun.   
 
Yusuf SERBEST (Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.) : Birlik tüm aracı kurumlardan 
müşterilerinin listesini alır. Kim ne kadar komisyon aldı? Deşifre edilsin.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Manevi baskı 
yapılabilir. Piyasa konsolidasyona gidecekse gidecektir. Korkular, piyasanın 
büyümesi ile ortadan kalkacaktır.   
 
Banu TAŞKIN (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Azami % 1’lik oran da  
görüşülmeli. Maliyet unsuru var. Maktu bir oran belirlenmeli. Öneri, asgari maktu bir 
oranın uygulanması olabilir. 
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Ben, bazen, müşteri, A 
kurumu şunu veriyor, B kurumu şunu veriyor dediğinde, bazı aracı kurumlara telefon 
açıp sorabiliyorum. Bazılarına soramıyorum. Komisyon serbest bırakıldığında, Birlik 
tavsiye niteliğinde bir karar almalı. Birlik olarak, komisyon serbest bırakıldığında, 
komisyon oranının onbinde 5’in altında verilmemesi diye bir tavsiye niteliğinde karar 
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alınabilir. Diğer haksız rekabet halleri üzerinde de durmalıyız. Yasaklı müşterilerin  
başka isimler altında işlem yapmaları da haksız rekabettir. Bu spekülatörler bazı aracı 
kurumlara para kazandırıyorlar. Bu tür çalışan kurumlar ile diğer kurumlar arasında 
haksız rekabet var. Kontrolsüz işlem yasağı getirilmesin. Manipülasyon tanımı 
getirilsin. Yasaklı müşteriler ile, mahkeme kararı kesinleşmediği sürece çalışılabilsin. 
Bu konuda bu yönde bir düzenleme getirilebilir. Takasbank ile sorunlarımız var. 
Takasbank İMKB-100 dışındaki hisse senetlerini de ödünç verebilsin. Açığa satışa 
konu olan mallardaki sorunu Birlik Takasbank ile çözsün. Hisse senedini elinde 3 ay 
tutan gerçek kişilerde vergi yok. Bu uygulama kurumlar için de geçerli olmalı. Burada 
da haksız rekabet var. Bankalarla haksız rekabetin önlenmesi gerekmektedir. Banka 
kayıtları delil niteliğindeyse aracı kurum kayıtları da delil niteliği taşımalıdır. Bu 
durum bir haksız rekabettir. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Manipülasyon 
önemli bir konu. Mahkeme kararı olmadan aracı kurumların işlem yapabilmesine 
ilişkin de bir düzenleme geliştirilebilir.  
 
Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.) : Aracı kurumlar SPK’nın 
denetlemeleri sayesinde batmamıştır. SPK’ya teşekkür ediyorum. 
 
Tarkan KIRMUSAOĞLU (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Olaya duygusal 
yaklaşmamalıyız. % 35’lik iade ortamında bile % 50, % 75 zaten delinmiş durumda. 
Bunun karşısında durmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Serbest piyasa 
koşullarında yıkıcı rekabet yıkacaktır. Olması gereken olması gerektiği yere 
gidecektir. Son 3 yıldır bir türlü bitmek bilmeyen kriz olmasaydı binde 2’nin 
zararlarını konuşuyor olacak mıydık acaba? İşlem hacimleri 600-700 milyon $ olsaydı 
bu çalışma grubu kurulmayacaktı. 
 
Yasemin Öney CANKURTARAN (Değer Menkul Değerler A.Ş.) : Ben, haksız 
rekabete ilişkin önerilerimi 3 başlık altında topladım. 1-İMKB’ye verilen teminat 
mektupları haksız rekabet yaratıyor. Aracı kurumlar bire bir teminat vermeden 
teminat mektubu alamıyor. Bankalarda ise böyle bir sorunu yok. İMKB teminat 
olarak gayrimenkul ipoteği alabilir. 2-Kredi konusu önemli. Kredi kullandırımında 
aracı kurumlar tebliğdeki limitler ile bağlı iken, Bankalar bunu aşabiliyor. 3-
Takasbank para piyasasında mahsup yapılmalı.  
 
Semih Ata ÇINAR (Camiş Menkul Değerler A.Ş.) : Toplantılara saat sınırlaması 
konması gerektiğini düşünüyorum. 
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GENEL MEKTUP 

No: 88 
 
 
Konu : Haksız Rekabeti Önlemeye İlişkin Çalışma Grubu hk. 
 
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Sermaye piyasasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin öneriler 
geliştirmek üzere oluşturulan çalışma grubumuz ilk toplantısını           
2 Haziran 2003 Pazartesi günü gerçekleştirmiştir. 
 
Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin çalışma grubumuzun ele alacağı 
konular oldukça geniş kapsamlı olmakla birlikte, komisyon tarifesine 
ilişkin hususların Haziran ayı sonuna kadar belli esaslara bağlanması 
zorunluluğu nedeniyle, sözkonusu ilk toplantıda ağırlıklı olarak 
komisyon tarifesi üzerinde durulmuştur.      
 
Çalışma grubumuzun serbest komisyon uygulamasına ilişkin 
oluşturduğu öneriler Üyelerimizin değerli görüşlerinin alınmasıyla son 
şeklini alacaktır. Önerilerinizi beklediğimiz düzenlemeler aşağıda 
sunulmaktadır: 
 

a) Azami komisyon oranı %1’dir. 
 

b) Hiçbir kurum mali gücünü ve hakim durumunu kötüye 
kullanmak suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak yıkıcı tarife 
uygulayamaz; aksi takdirde bu uygulamada her müşteriye 
uygulanan tarife ayrı bir disiplin suçunu oluşturur. 



c) Aracı kurumlar müşterilerine uyguladıkları en düşük komisyon 
oranını işlem yaptıkları yatırım fon ve ortaklıklarına da 
uygulamak zorundadırlar. 

 
d) Üyeler müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil 

edecekleri ücret ve masrafların esasları ile oran ve tutarlarını 
sözleşmelerinde belirlemek zorundadırlar. 

 
Yukarıda yer alan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerinizi ve varsa 
konuya ilişkin farklı önerilerinizi en geç 9 Haziran 2003 Pazartesi 
akşamına kadar Birliğimize bildirilmesini bekliyor ve katkılarınızdan 
dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurumunuzun herhangi 
bir görüş bildirmemesi, çalışma grubumuzca sözkonusu düzenlemelere 
olumlu yaklaştığınız şeklinde benimsenecektir. 
    
Saygılarımla, 

Turgut TOKGÖZ 
GENEL SEKRETER 
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A- KOMİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
I- AZAMİ KOMİSYON ORANI %1’DİR.  
 

1. Serbest bırakılmamalı. İade oranı % 75’e çıkarılmalıdır. (Merkez Menkul 
Değerler A.Ş., Universal Menkul Değerler A.Ş., Site Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş., Deniz Yatırım A.Ş., Denizbank A.Ş., Tariş Yatırım A.Ş., Evgin Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş.) 

2. Serbest bırakılmamalı. İade oranı % 50-65’e çıkarılmalıdır. (Erciyes Menkul 
Değerler A.Ş.)   

3. Serbest bırakılmamalı. İade oranı % 50’e çıkarılmalıdır. (Dış Ticaret Bankası 
A.Ş., Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Finansbank A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., Ekspres Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.) 

4. Serbest bırakılmamalı. Mevcut uygulama ( % 35 iade) devam etsin. (Piramit 
Menkul Kıymetler A.Ş.)  

5. Serbest bırakılmamalı. İade oranı % 100’e çıkarılmalı. (Alternatif Yatırım A.Ş.) 
6. Asgari komisyon oranı belirlenmeli. Bu oran % 0,1 olmalıdır. (ABN Amro 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
7. Alt sınır ile birlikte üst sınır da serbest olmalıdır. (TEB Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., TSKB Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası A.Ş., Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pamukbank 
T.A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.) 

8. Sadece hisse senedi alım satımlarında geçerli olmak üzere uygundur. (Gisad 
Menkul Değerler A.Ş.) 

9. Azami % 1, asgari % 0,2 olmalı yada aracı kurumlar tarafından uzlaşılabilecek 
en düşük komisyon oranı belirlenmeli. (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

10. Azami % 1 komisyon oranı kaldırılmalı. Minimum maktu tutar belirlenmeli. ( İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

11. Azami % 1 komisyon oranı yanında minimum maktu tutar belirlenmeli. (Camiş 
Menkul Değerler A.Ş.) 

12. Komisyon ve BSMV iadesi hakkı kalkmamalıdır. (Egemen Menkul Kıymetler 
A.Ş.) 

13. Serbest komisyona geçiş için zamanlama yanlış. İadelerin yükseltilmesi yoluyla 
bir düzenleme yapılmalı. ( Değer Menkul Değerler A.Ş.)  

14. Komisyon tarifesi konusunda nihai hedefin serbestiye geçiş olması konusunda 
fikir birliğimiz olmakla birlikte, serbestiye geçiş için zamanlama konusunda 
gerekli şartlar henüz oluşmamıştır. Eğer son karar komisyon oranlarını bu 
olumsuz konjonktürde serbest bırakmak olacaksa, yıkıcı rekabeti azaltmanın bir 
yolu Birliğin komisyon oranları için bir tavsiye listesi yayınlaması olabilir. 
(Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

15. Komisyonların serbest bırakılmasına karşıyız. Ama serbest bırakılırsa, azami 
komisyon % 1 olarak belirlenebilir, işlem başına sabit komisyon uygulanabilir ve 
oransal komisyon bu tutarın altına düştüğünde sabit komisyon geçerli olabilir. 
(HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)      

16. Azami komisyon oranı % 2’ye yükseltilmeli, asgari maktu bir komisyon tutarı, 
oran tespit edilmeli (binde 2) ve iade oranı %75’e yükseltilmelidir. (Ak Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., Akbank A.Ş.) 

17. Böyle bir tavanın hiç olmaması veya bazı özellikli işlemler için istisna getirilmesi 
gerekmektedir. (Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.) 
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18. Azami sınır olmalı ama alt sınır serbest bırakılmamalı. Komisyon alt limitinin 
tamamen serbest bırakılması yerine, müşterinin günlük işlem hacmi toplamı 
dikkate alınarak komisyon oranının asgari binde 0,4’ten başlamak üzere işlem 
hacmi kademelerine göre azami % 1’e kadar uygulanması yoluna gidilebilir. Ya 
da, aracı kurumların aylık toplam işlem hacimlerinin müşteri bazında 
yüzdelenmesi suretiyle belirlenmiş yüzdesel oranlar üzerinden komisyon tarifesi 
uygulanabilir ve ay sonlarında gerçekleşene göre müşterilere komisyon iadesi 
yapılır. Aynı fiyatlı günlük müşteri işlemlerinde ise binde 0,3 uygulanabilir. Bu 
tarifeler müşteri sözleşmelerinde belirtilir ve yatırım fon ve ortaklıklarına da 
uygulanabilir. (İnfo Menkul Değerler A.Ş.)   

 
 
II- HİÇBİR KURUM MALİ GÜCÜNÜ VE HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE 
KULLANMAK SURETİYLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK YIKICI 
TARİFE UYGULAYAMAZ; AKSİ TAKDİRDE BU UYGULAMADA HER 
MÜŞTERİYE UYGULANAN TARİFE AYRI BİR DİSİPLİN SUÇUNU OLUŞTURUR. 
 

1. Pratikte uygulanması çok güç, yoruma açık ifadeler, subjektif bir tanımlama. 
Yıkıcı tarife, hakim durumun kötüye kullanılması ve disiplin cezalarının somut 
olarak belirtilmesi gerekli. (Merkez Menkul Değerler A.Ş., Gisad Menkul 
Değerler A.Ş, Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş., Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tekstil Menkul Değerler A.Ş., Deniz 
Yatırım A.Ş., Denizbank A.Ş., Koçbank A.Ş., Dış Ticaret Bankası A.Ş., Dış 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tariş Yatırım A.Ş., Acar Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Finans Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., Finansbank A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank A.Ş., 
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Menkul Değerler A.Ş.) 

2. Bu konuların somut hale getirilmesi için düzenlemeler Birliğin Meslek Kuralları 
ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yapılabilir. (Türkiye İş Bankası A.Ş., TSKB 
Menkul Değerler A.Ş.) 

3. Hakim durum, kötüye kullanma, yıkıcı tarife, bunlar kargaşa yaratacak 
kavramlar. Bu madde öneriler arasından çıkarılmalı. (Eczacıbaşı Menkul 
Değerler A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,) 

4. Yıkıcı rekabetle ilgili olarak olay bazında Birlik karar versin. Konuya ilişkin 
içtihat oluşturulması uygun olacaktır. (Camiş Menkul Değerler A.Ş.) 

5. Serbestlik uygulaması ile çelişiyor. (Site Yatırm Menkul Değerler A.Ş.) 
6. Hakim durumu ihlal halleri Rekabet Kanunu ile belirlenmiş. Hakim durumun 

kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespiti Rekabet Kuruluna bırakılmalı. (TEB 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

7. Yıkıcı tarifenin tanımı verimlilik esasına göre değişebildiğinden spesifik bir oran 
olarak belirlenemez. Disiplin suçunu böyle belirsiz bir kritere bağlamayı doğru 
bulmuyoruz. (Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)  

8. Mali güç ve hakim durum kavramı bakış açısına göre göreceli olduğundan, 
sektörel mali gücün (aktif büyüklükler, özsermaye büyüklükleri) yüzde olarak 
oranı üzerindeki kurumlar diye belirtilmeli. Hakim durum ise hisse senedi 
piyasasında işlem hacminin belli bir yüzdesi olarak belirtilerek, kavram 
kargaşası engellenmeli. Yıkıcı kavramı yerine, net işlem karı veya “direkt 
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giderler de dahil edildikten sonra işlem maliyetinin altında komisyon tarifesi 
uygulanamaz” şeklinde belirtilmelidir. (Sanko Menkul Değerler A.Ş.)   

9. Bu maddenin uygulanabilirliği tartışmalı. Uygulanacak cezai şartların ne kadar 
caydırıcı olduğu belirsiz bir husus. Kötüye kullanma tanımı, disiplin cezaları, 
yıkıcı tarife net belirlemeli. Disiplin cezasına uğrayan bir aracı kurumun 
ödeyeceği miktar caydırıcılık taşıyacak mı, bu konuda şüphelerimiz var. (Piramit 
Menkul Değerler A.Ş., Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş. ) 

10. Tanımlar açık yapılmalı. Her müşteriye uygulanacak tarifenin ayrı bir disiplin 
suçu oluşturması istenmeyen sonuçlar doğurabilir. (Yatırım Finansman Menkul 
Değerler A.Ş.) 

11. Her bir müşteriye uygulanan tarifenin ayrı bir disiplin suçu oluşturması 
konusunun hukukiliği ve uygulanabilirliği konusunda şüphelerimiz var. Serbest 
komisyon uygulaması ile birlikte yaşanabilecek haksız rekabet uygulamaları 
konusunda bazı varsayımlara dayalı ön düzenleme yaklaşımı yerine, 
uygulamanın izlenerek düzenlemeye gidilmesi daha doğru olacaktır. (İnter 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

12. Piyasamıza bakıldığında hiç bir kurumun hakim durumda olduğundan söz 
edilemeyeceğinden, bu hüküm işlerlik alanı bulamayacaktır. Son derece subjektif 
bir kriterdir.Mali gücü yüksek kurumlar hedef alınmıştır. Bu da bu hükmün tek 
yanlı bir bakış açısıyla getirildiği endişesi yaratmaktadır. (Garanti Yatırım 
Menkul Kıymetler A.Ş.) 

13. Uygulamada objektif kriterler belirlenmeli. Hisse senedi komisyon gelirleri ve bir 
aylık faaliyet giderleri arasında bir ilişki kurulmalı ve bu oranın seviyesine göre 
alım-satım aracılığı için istenen asgari sermaye oranı artırılmalı. (HSBC Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.) 

 
 
III- ARACI KURUMLAR MÜŞTERİLERİNE UYGULADIKLARI EN DÜŞÜK 
KOMİSYON ORANINI İŞLEM YAPTIKLARI YATIRIM FON VE 
ORTAKLIKLARINA DA UYGULAMAK ZORUNDADIRLAR. 
 

1. En düşük komisyon oranının % 50 fazlası uygulanmalı. (Gisad Menkul Değerler 
A.Ş.) 

2. En düşük komisyonu fahiş miktarda aşmamak kaydıyla daha fazla bir 
komisyonu yatırım fon ve ortaklıklarına uygulanabilsin. (Bender Menkul 
Değerler A.Ş.)  

3. İllegal yollarla suiistimal edilebilir. (Merkez Menkul Değerler A.Ş.) 
4. Yatırım fon ve ortaklıklarında ek hizmet söz konusu olduğundan (araştırma, 

raporlar vb.) alınacak komisyon daha yüksek olmalıdır. (TEB Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

5. Bu görüşe katılmamaktayız. Bu konuda zorlama yapılamaz. Verilen araştırma ve 
diğer hizmetler göz önüne alınarak, portföy büyüklüğü, işlem hacmi, sunulan 
hizmetin türüne vb. göre uygulanacak komisyon oranını belirleme inisiyatifi 
aracı kurumda olmalıdır. (Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş., Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TSKB Menkul Değerler A.Ş., 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Pamukbank T.A.Ş., Koçbank A.Ş., Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Dış 
Ticaret Bankası A.Ş., Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Acar Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman 
Menkul Değerler A.Ş., İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
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6. Bu düzenleme uygulanamaz. Çünkü, içtüzük ve portföy yönetim sözleşmesi 
kapsamında yatırım fonlarının aracı kurumlara ödeyecekleri ücret 
belirlenmektedir. Yatırım fonlarından alınan ücret, komisyon oranı ve fon 
yönetim ücretinden oluştuğundan sadece bir değişkene limit getirmek fazla bir 
yarar sağlamayacaktır. (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Gedik Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.)  

7. Fon ve yatırım ortaklığı kurucusu olan kurumlar için adil olmayan bir durum 
arz edecektir. (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finansbank A.Ş.) 

8. Bu öneri serbestlik uygulaması ile çelişiyor, getirilmek istenen komisyon 
serbestisinin özüne aykırı. Öneriler arasından çıkarılmalı. (Eczacıbaşı Menkul 
Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

9. En düşük komisyon oranını yatırım fon ve ortaklıklarına uygulamak zorunlu 
tutulmamalıdır. Amaç, komisyonlarda kontrolü sağlamaksa, yaptıkları işlem 
hacmi ve ödenen tüm komisyon giderleri mercek altına alınmalıdır. Sektör 
ortalamasının üzerinde komisyon ödeyen fon ve yatırım ortaklıkları 
uyarılmalıdır. (Alternatif Yatırım A.Ş.)   

10. Bu hüküm ile, aracı kurum, rekabeti bozucu aşırı düşük durumda değil her 
durumda en düşük komisyonu işlem yaptığı fonlara uygulamak zorunda 
kalacaktır. Fonlar için kapsamlı araştırma ekipleri tutulmakta, şirket ziyaretleri 
yapılmakta, raporlar yazılmaktadır. Fonlara verilen hizmetin maliyeti farklıdır. 
Dolayısıyla fonlara verilen ücretin farklı olması  da doğaldır. Fonların, komisyon 
uygulamasında bir ceza olarak ortaya konması yadırganacak bir durumdur. 
Sadece belirli bir kesimi cezalandırma amacını çağrıştırmaktadır. (Garanti 
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.) 

11. Bu maddede adı geçen yatırım fonu ve ortaklıklarının, yurtiçinde SPK 
mevzuatına göre kurulu yatırım fonu ve ortaklıkları olarak belirtilmesi kesinlikle 
gereklidir. (Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

 
 
IV- ÜYELER MÜŞTERİLERİNE VERDİKLERİ HİZMETLER KARŞILIĞINDA 
TAHSİL EDECEKLERİ ÜCRET VE MASRAFLARIN ESASLARI İLE ORAN VE 
TUTARLARINI SÖZLEŞMELERİNDE BELİRLEMEK ZORUNDADIRLAR 
 

1. Bu konuda müşteri ile ek bir anlaşma yapılsın. Komisyon ve masraf tarifesi  
sözleşmenin ekinde yatırımcıya verilebilir. (Gisad Menkul Değerler A.Ş., İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

2. Geniş kitleler için belirlenen genel oranlar çeşitli kanallar ile ilan edilsin. Bir 
kısım müşterilere verilecek özel oranlar ise sözleşmenin eki olarak ayrı bir belge 
ile düzenlensin. (Camiş Menkul Değerler A.Ş.)   

3. Bu düzenlemenin mevcut sözleşmeleri yenileme gereği doğurup doğurmayacağı 
belirlenmelidir. (Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

4. Değişebilirliği yüksek ihtimal taşıyan rakamların sözleşmede tutarlar şeklinde 
belirlenmesi yeni sorunlar ve maliyetler doğuracaktır. Sözleşmelerde sadece 
genel  esaslar belirlenmelidir. (Datek Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Kalkınma Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., TSKB Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş., Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Tekstil Menkul 
Değerler A.Ş., Dış Ticaret Bankası A.Ş., Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Öncü 
Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank A.Ş., Yatırım 
Finansman Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
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5. Birlik, müşterilerden tahsil edilecek masraf karşılıklarının azami tutarını her yıl 
belirleyerek üyelerine duyurabilir ve denetleyebilir. (Tariş Yatırım A.Ş.)   

6. Müşteri ile kurum ilişkisinde tüm fiyatlar belirli bir ihbar süresi sonucunda 
değiştirilebilmeli. (Koçbank A.Ş.) 

7. Yatırımcı başlangıçta ve de değişiklik olduğunda yazılı bir şekilde 
bilgilendirilmelidir. (Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

8. Ücret ve masraflar aracı kurum ve acentalarında ilan edilmek suretiyle 
gerektiğinde değiştirilebilmelidir. Ücret ve masrafların hangi esaslar ve kriterler 
dikkate alınarak belirlenebileceği sözleşmelerde yer alabilir. (Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O.)  

9. Müşteri sözleşmelerinin yenilenmesinin güçlükleri dikkate alınarak Takasbank 
uygulamalarının dışındaki (aynen yansıtmanın haricindeki) ücret ve masrafların 
oran ve tutarlarının sözleşmelerle belirlenmesi sağlanmalı. (Aktif Menkul 
Değerler A.Ş.)  

10. Bu konuda SPK’nın düzenlemeleri vardır, yeniden düzenleme yapılmasına gerek 
yoktur. Mevcut uygulama gereği kurumlar ücret ve masraf tarifelerini şube ve 
bürolarında ilan etmekte ve değişiklik halinde müşterilerini bilgilendirmektedir. 
Uygulama bu esaslar çerçevesinde devam etmeli.(Finans Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş., Finansbank A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 

11. Ücret ve masrafları sözleşmede belirlemek yerine, sözleşme dışında mutabakata 
varılmalı. (Alternatif Yatırım A.Ş.) 

 
 
B- DİĞER KONULARA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 

1. Banka mevduatlarına garantinin fiilen devam etmesi, banka ve banka kökenli 
aracı kurumlar lehine haksız rekabet yaratmaktadır. (Gedik Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.) 

2. Takas bakiyelerinin müşteriye T ya da T+1 gününde ödenmesi ya da takas 
alacağının kredilendirilmesi gibi uygulamalara son verilmelidir. Bu tür 
uygulamalar sistemin riskini artırmaktadır. Bakiyesiz hesaplara işlem 
yapılmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle de alım emri ile hesap bakiyesi 
arasında minimum oran belirlenmelidir. (HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)    



 
FON VE YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENELMEYİ KABUL ETMEYEN ÜYELER 
 
Düzenlemeyi kabul etmeyen üye sayısı: 23 
 
 
 
UNVAN 

TOPLAM PORTFÖY  
(A TİPİ ve YAT.ORT.) 

( Milyon TL) 

FON SAYISI 
(A TİPİ ve YAT.ORT.) 

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  12.267.318 1 
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. 5.304.515 1 
DIŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 0 
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.839.739 3 
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.204.287 3 
FİNANSBANK A.Ş. 2.597.299 2 
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.592.895 2 
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 804.280 3 
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.307.285 3 
İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.312.815 2 
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 61.921.551 2 
KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.293.778 2 
KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.779.799 2 
KOÇBANK A.Ş. 52.623.254 6 
PAMUK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 0 
PAMUKBANK T.A.Ş. 813.202 1 
TSKB MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.187.540 1 
TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. 5.676.968 2 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 48.814.202 8 
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1.102.990 2 
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 1.901.696 4 
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 47.876.565 4 
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ. 14.246.345 3 
TOPLAM                 327.468.323 57 
ARACI KURULUŞ TOPLAMI                 547.178.321 146 
 (%)                          59,85 39 
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HAKSIZ REKABET ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISINDA        
      
                           TARTIŞMAYA SUNULAN GÖRÜŞ 
 
 
 

 
 
 
 
1. Üyeler, sermaye piyasası alım satım işlemleri nedeniyle 

müşterilerinden tahsil edecekleri komisyonu Rekabet Mevzuatı 
çerçevesinde serbestçe belirlerler.Birlik, rekabet ihlallerini 
Rekabet Kurulu’ na re’sen veya ihbar ya da şikayet üzerine 
bildirir. 

 
 
 
 
2. Üyeler, tahsil edecekleri ücret, komisyon ve masrafların 

tespitinde uygulayacakları hesaplama yöntemleri ile ödeme 
esasları ve varsa konuya ilişkin düzenlemeleri çerçeve 
sözleşmelerinde yer vermek zorundadır.Müşterilerden tahsil 
edilecek ücret, komisyon ve masrafların tutarları,çerçeve 
sözleşmenin ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz parçası 
niteliğinde olan bir tarife ile belirlenir. 
Söz konusu tarife, müşteriye bildirilmek suretiyle değiştirilebilir. 

 
 



 
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU 

16 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 
Sermaye piyasasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin öneriler geliştirmek üzere 
oluşturulan çalışma grubunun ikinci toplantısı 16 Haziran 2003 Pazartesi günü saat 
17:00’de, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere Cad. 
No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 31 üyenin 
(Ek-1) katılımıyla yapılmıştır.  
 
Toplantı, Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK tarafından yapılan konuşma ile 
açıldı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Bu, haksız rekabete ilişkin ikinci toplantımız. Bildiğiniz gibi ilk toplantıda bazı 
hususları tartışmaya açmıştık ve tüm üyelere bunları bildirmek suretiyle konu 
hakkındaki farklı görüşleri topladık. Gelen görüşlerden sadece 4 üyemiz bunu politik 
bir şekle soktular. Bunu doğru bulmuyorum. Herkesten görüş alıyoruz ve en doğruyu 
bulmaya çalışıyoruz. Bunun en uygun zemini de burasıdır.  
Komisyon oranı azami % 1’dir şeklinde önerimize çeşitli görüşler geldi. 6 ya da 8 
aracı kurum “azami oran kalksın”; 26 üye, “iade oranı artırılsın” ve 50-65-75 gibi iade 
oranları getirilsin şeklinde görüş bildirmişlerdir.  
Üyelerin, komisyon uygularken mali güçlerini ve hakim durumlarını kötüye 
kullanamayacaklarına ilişkin ifadeye ilişkin olarak, hakim durumun ve yıkıcı tarifenin 
tanımlarının yapılması doğrultusunda öneriler getirildi. 
Yatırım fonlarından alınacak komisyonlara ilişkin önerimize ise, yatırım fonları 
portföy toplamının %60’ını oluşturan kurumlardan itirazlar geldi.  
Aracı kurumların müşterilerinden tahsil edecekleri diğer ücret ve masraflar için ise 
sözleşme değişikliğine yol açmayacak şekilde bir çözüm bulunması gerektiği üzerinde 
duruldu.  
Asgari komisyon uygulaması her şeyden önce Rekabet Kanunu’na aykırı. Rekabet 
Kanunu, Birliklerin böyle bir karar alamayacağını söylüyor. Rekabeti bozan olaylar 
nedir? Hakim durumun kötüye kullanılması ve belirli bir mal veya hizmet piyasasında 
rekabeti bozucu nitelikte teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs 
birliği kararlarıdır. Rekabet Kanunu hakim durumu açıklamış. Avrupa Hukukundan 
alınmış bu tanımlar. Bu nedenle, SPK’ya yapılacak öneride, “hakim durum” ve “mali 
güç” gibi ibarelere, açıkta kalan bir husus bulunmaması için hiç yer vermeyerek, 
rekabet mevzuatına toptan bir yollama yapılmasının doğru alacağı kanaatindeyiz ve 
bu konuyu tartışmaya açmak istiyorum.  
Yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeye yönelik olarak da Rekabet Kanununda bir 
hüküm bulunuyor. Nedir bu hüküm? Eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit 
durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması Rekabet Kanununa göre rekabet ihlali 
sayılmaktadır.  
Komisyon oranlarına ilişkin düzenlemenin Rekabet Hukuku açısından incelenmesine 
ilişkin olarak arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Şimdi bu konunun hukuki alt 
yapısıyla ilgili bir sunum yapılacak. 
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Komisyonlarının serbest bırakılması veya tarifeye bağlanması konusununun Rekabet 
Hukuku açısından incelenmesi konusunda Birlik uzmanları tarafından hazırlanan 
Rapor hakkında çalışma grubu üyelerine genel bilgi verilerek Rekabet Kanununda 
yasaklanan fiiller ve bunların komisyon uygulamasıyla bağlantısı açıklandı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
İlk toplantıda tartışmaya açılması amacıyla bir metin okumuştum ama bazı arkadaşlar 
hepsini duyamamış sanırım. Şimdi elimde yeni bir metin var. Bunu okuyacağım. Bu 
metin, bildirilen görüşler dikkate alınarak hazırlanan bir metindir. Arkadaşlar, 
dediğim gibi bunlar tartışmaya açmak amacıyla hazırlandı. Burası Birlik ve sermaye 
piyasasının geliştirilmesi için yegane yer. İki maddeyi okuyorum. 
 

1- Üyeler, sermaye piyasası aracı alım satım işlemleri nedeniyle müşterilerinden 
tahsil edecekleri komisyonu Rekabet Mevzuatı çerçevesinde serbestçe 
belirlerler. Birlik, rekabet ihlallerini Rekabet Kurulu’na re’sen veya ihbar ya 
da şikayet üzerine  bildirir.    

 
2- Üyeler, tahsil edecekleri ücret, komisyon ve masrafların tespitinde 

uygulayacakları hesaplama yöntemleri ile ödeme esaslarını ve varsa konuya 
ilişkin düzenlemeleri çerçeve sözleşmelerinde yer vermek zorundadır. 
Müşterilerden tahsil edilecek ücret, komisyon ve masrafların tutarları, çerçeve 
sözleşmenin ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan 
bir tarife ile belirlenir. Söz konusu tarife, müşteriye bildirilmek suretiyle 
değiştirilebilir. 

Görüldüğü gibi, 1’inci madde sadece hisse senetlerini değil, tüm sermaye piyasası 
araçlarını kapsıyor. 2’nci maddede ise her değişiklikte sözleşme yenileme yoluna 
gidilmemesi için oranların sözleşme ekinde yer alan bir tarifede belirlenmesi yoluna 
gittik. Kaldı ki ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esasları sözleşmeyle belirlemek 
Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan bir zorunluluk. Tartışmaya başlayalım 
arkadaşlar.  

 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)  
Tarife ne şekilde olacak? Skala mı belirleyeceğiz?  Yoksa miktar mı yazacağız? 
 
Aslı ÖZKAN-TSPAKB 
İstenilen şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Skala da belirlenebilir, miktar da 
yazılabilir.  
 
Halim ÇETİNEL (As Menkul Kıymetler A.Ş.)  
Geçen toplantıda 15 Haziran’a kadar görüş bildirileceği ifade edilmişti. Gönderildi 
mi? Yoksa Rekabet Kanunu açısından incelendikten sonra mı bildireceğiz? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Komisyon tarifesine ilişkin farklı öneriler getirildi. İade oranı yükseltilsin diyenler 
var. Yatırım fonlarının toplam portföyünün %60’ına sahip kurumlar asgari uygulama 
olmasını istemiyor. Hakim durumun ne olduğu, yıkıcı tarifenin tanımı konusunda 
tereddütler var. Bu sorun mevzuata toptan atıf yapılması suretiyle aşılabilir. Ücret ve 
komisyonların belirlenmesinin sözleşme değişikliği olmaksızın ek bir tarife ile 
sağlanması konusunda öneriler var. Tüm bunları burada tartışıp bir rapor haline 
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getireceğiz ve sonra Yönetim Kurulunda tartışılarak karara bağlanacak. Karar SPK’ya 
rapor edilecek.  
  
Ahmet ERELÇİN (HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
Hakim durumun tanımı bizim piyasaya uymuyor. Piyasada en yüksek pay %6. Bu 
durumda hakim durum söz konusu olabilecek mi? 
 
Aslı ÖZKAN-TSPAKB 
Rekabet Kanununda hakim durum kriterleri belirlenmemiş. Bu kriterleri Rekabet 
Kurulu kararlarıyla belirliyor. Hakim durumun tespitinde Rekabet Kurulunun ilk 
baktığı kriter pazar payı.  Bir aracı kurumun payı yetmese de, birden fazla kurum 
birleşerek hakim durum oluşturabilir. Ama %6’lık bir pay için Rekabet Kurulunun 
hakim durum kararı vereceğini düşünmüyorum.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Ben hakim durumdan tek başına fiyat belirleme gücünü anlıyorum. Ancak bu 
konunun hukukçular tarafından tartışılması lazım. Biz idare olarak bunları tartışırsak 
yanlış olur. Ancak Rekabet Kanunu olayın tek emniyet subabı olarak gözüküyor.  
 
Güner ARIGİL (Arıgil Menkul Değerler A.Ş.)  
İkinci fıkrada çerçeve sözleşmesi geçiyor. Biz bir kere sözleşme yaptık. Müşterileri 
yeniden çağıracağız yeniden sözleşme yapacağız. TSPAKB’nin hazırladığı kitapta 
aracı kurumları; kara göre, vergiye göre ve ciroya göre bir sıralama yapalım. Zaten 
çift sözleşme var. Bürokratik işler ve yeni yükümlülükler doğuracak. Yazılı kağıda 
bağlanmasına ve tarifeye karşıyım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Komisyonlara ilişkin olarak çerçeve sözleşmelere hüküm getirilmesi sermaye piyasası 
mevzuatında da düzenlenen bir konu. Birliğe iletilen uyuşmazlıklar da ağırlıklı olarak 
bu konulardan kaynaklanıyor. Biz üyelerle müşteriler arasında serbestçe belirlensin 
ama belirli olsun istiyoruz. SPK’da bu yönde düşünüyor. Ama bizim önerimiz 
üyelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırmaya yönelik bir öneri. 
Lehine olan durumlar bildirilmez, aleyhe olan bildirilir diye değiştirebiliriz.  
 
İlkay ARIKAN-TSPAKB 
Birlik Statüsünün 6/h maddesi, üyelerin müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında 
tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırının ilişkin esasları 
belirleyerek SPK’ya öneri götürme görevini Birliğe yüklemiş. Gelen şikayetlerin 
önemli bir bölümü EFT tarifesinin, takas hizmetlerinin yüksekliği konularında idi. 
SPK’da bu konuda birşey belirlenmesini istiyor.  
 
Eral KARAYAZICI (Merkez Menkul Değerler A.Ş.)  
Merkez Menkul Değerler olarak onbinde üç komisyon uygulasak ve ardından diğer 
kurumlar buna katılsa. Ama organize bir durum değil, kendiliğinden olsa. Bu hakim 
durumun ihlali olarak nitelendirilebilir mi? İkinci sorum serbestliğin faydası ne 
olacak? Kurumlara nasıl bir katkı sağlayacak? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Aracı kurumların büyük bölümü sizden farklı düşünüyor. Sektör başka bir öneri 
getirseydi, mevcut karara rağmen bu öneriyi sunardık. Bir üyemiz, Birlik tavsiye 
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niteliğinde tarife belirlesin demiş. Bu konuyu tartışabiliriz. % 35 iade uygulamasında 
işlem hacmi en yüksek ilk 11 kurum %20 iade veriyor. 35 oranı sonuna kadar 
uygulanmıyor demek ki. Bu sonuç, serbestiden çok korkulmaması gerektiğini 
gösteriyor. İşlem hacmini 450 milyon $ ‘ın üstüne getirmemiz durumunda başa baş 
geleceğiz. İlk üç ayda 14 milyon $ sektörün reel zararı var. Demek ki tarife çok 
faydalı değil. Hedefimiz pastayı büyütmek olmalı. Yatırım fonları ve Eurobond 
piyasasının oluşturulması, vergi teşviklerinin sağlanması, döviz efektif piyasası 
kurulması gibi konularla sonuna kadar ilgilenmeliyiz.  
 
Aslı ÖZKAN-TSPAKB 
Rekabet Kanunu, ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine engel 
olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştırılmasını amaçlayan 
eylemleri yasaklamış. Bu noktada Rekabet Kurulu amaca bakacak. Birden fazla 
kurum böyle bir amaç olmaksızın bunu yapmışsa rekebet ihlali oluşturmayacak, ama 
kasıtlı olarak, bu amaç doğrultusunda hareket edilmişse rekabet ihlalini oluşturacak.  
 
Ertan YILMAZ (Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticareti A.Ş.) 
165 üyeye soruldu. 28’i hayır dedi. Yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeye kaç kişi 
cevap verdi? Bunlardan kaç tanesi itiraz etti?  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
23 itiraz oldu.  
 
Ertan YILMAZ (Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticareti A.Ş.) 
O zaman niye bu düzenlemeyi kaldırdık? Benim yatırım fonum var ve bu konu 
kurumsal yatırımcılar için oldukça önemli.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Bu konu, ayrı bir çalışma gerektiriyor. Tüm kurumsal yatırımcıları biraraya getirelim. 
Yatırım fonlarına ilişkin önerimize toplam yatırım fonu portföyünün %60’ını 
oluşturan 23 aracı kurumdan itiraz gelmiş. Araştırma faaliyetleri var. Bu konuda ayrı 
bir çalışma grubu oluşturalım ve kurumsal yatırımcıların maliyetlerini de inceleyerek 
öneri geliştirelim. Ayrıca Rekabet Kanunu, fiyat belirlenemeyeceğini söylüyor. Ancak 
Kanun,  eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların 
uygulanmasını da yasaklanmış.  
 
Ertan YILMAZ (Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticareti A.Ş.) 
Komisyon konusunda Birliğin görevi SPK’ya öneri sunmakla sınırlı. Kararı SPK 
veriyor. Bu nedenle, Birliğin öneri niteliğindeki kararı Rekabet Kanunu açısından 
sorun yaratmaz diye düşünüyorum.  
  
Aslı ÖZKAN-TSPAKB 
Bu konuyu Rekabet Kurulu ile de konuştuk. Komisyonlara karar verme yetkisi sadece 
Birliğe ait olsaydı tartışmasız Rekabet Kanunu ihlalini oluşturacaktı. Ancak SPK’nın 
kararı olması ve SPK’nın da bu yetkisini özel bir Kanundan alıyor olması bunun 
önüne geçiyor. Bir tarafta Rekabet Kanunu var. Diğer tarafta özel bir Kanun. Özel 
Kanun öne geçiyor.  
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Türkay OKTAY (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
Konunun Rekabet Kurumuna taşınmasından rahatsızım. Bu kurum nasıl çalışır? Ne 
kadar etkin denetim yapar? Nasıl ceza verir? Bildiğim kadarıyla cezaları tahsil 
problemi var. Rekabet Kurulu kararının verene kadar yoğun rekabet ihlalleri yaşanır. 
İkinci maddeye de itirazım var. Serbest diyoruz. Tarifeye bağlıyoruz.  
 
İlkay ARIKAN-TSPAKB 
Şunu belirtmemiz lazım. Komisyon oranının serbestçe belirlenmesi tarifeye 
bağlanmaması anlamına gelmiyor. Serbest olsun ama sözleşmede kaydı olsun.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Sözleşmede belirlenmesi Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan bir yükümlülük. Biz 
bunu, sözleşme değişikliğine gidilmeksizin en rahat biçimde nasıl üstesinden geliriz, 
onu araştırıyoruz.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) 
Tarife sözcüğü kafa karıştırıyor sanırım. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Miktar ve oran olarak değiştirebiliriz.  
 
Türkay OKTAY (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 
Bu çok ciddi bir operasyonel yük. Yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeye de 
katılmıyorum. Aracı kurum çok yüksek komisyon alırsa yatırımcı da o fondan almaz. 
2 trilyonluk yatırım fonuna ayırdığımız kaynak ile 2 trilyonluk müşteriye ayırdığımız 
kaynak arasında fark var. Bir de azami komisyon yerine küçük montanlı işlemlerde 
minimum 1-2 milyonluk komisyon alma yönünde bir önerimiz var. Tutar olarak 
minimum bir rakam belirlenmesini istiyoruz. 5 milyon ile 5 milyarlık işlemin 
operasyonel maliyeti aynı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Yatırım fonları için bir iki kötü örnek dışında birşey olmadı. Biz bu düzenleme 
yapılırsa emniyet subabı olabilir mi olamaz mı diye tartışalım istedik. Azami sınır da 
serbest bırakılınca, aracı kurumlar istedikleri gibi minimum maktu tutar 
belirleyebilecek. Bu önerimiz SPK tarafından da benimsenir mi bilemiyorum. Ancak 
serbestiden korkmamamız lazım. Örneğin üyelerimizden birinin Birliğin tavsiye bir 
tarife belirlemesi yönünde bir önerisi var. İhmal edilecek bir öneri değil. 
Korkulmaması lazım. Asgari komisyon onbinde beşe yaklaşmış. Aracı kurumlar hala 
faaliyette, işlem yapıyor. Ama komisyon oranları dışındaki konulara da ağırlık 
vererek yeni alanlar yaratmak için çalışmalıyız. Yatırım fonları, ödünç piyasası 
kurulması konularına eğilmeliyiz. Vadeli işlem piyasasını işler hale getirmeliyiz.  
 
Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.)  
Ben sizler kadar eski değilim. İşlem hacmi ile kar arasında çok fark var. Güner Bey’in 
dediği doğru. En azından millet geleceği yere gelsin. Maliye ile başımız belaya 
girmesin. 
  
Eral KARAYAZICI (Merkez Menkul Değerler A.Ş.)  
Serbest komisyon uygulaması kime fayda getirecek? Maliye ile yaşanan sorunlardan 
bahsedildi. % 75 iadenin kabul edilmesi Maliye ile olan sorunların aşılmasını sağlar. 
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Ancak, şunu da belirteyim. Serbest komisyondan en küçük ile çalışan en az etkilenir. 
Bizim kurumumuzdaki müşterilerin portföy ortalaması 4,5 Milyar TL. Bu nedenle çok 
fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum. Ama, 8 ay sonra piyasanın ne duruma 
geleceğini düşünmek lazım.  
 
Yasemin Öney CANKURTARAN (Değer Menkul Değerler A.Ş.)  
Serbest komisyon uygulamaya konulacak gibi görünüyor. Ama, aracı kurumlar 
İMKB, Birlik ve SPK denetiminde sıkışmışken, bir de devreye Rekabet Kurumu mu 
girecek. Rekabet Kurulu konu hakkında ne kadar bilgi sahibi? Kısır bir döngüye 
gireceğiz. Rekabet Kurulu’na sevk edildiğinde, kaçak daha büyük olacak. Ücret, 
komisyonlar ayrı bir haksız rekabet unsuru olacak. Açıkçası, serbest komisyon beni 
korkutuyor. Onbinde 1 ile çalışacak müşteri bulamazken, yüzde 20 iade ile 
çalışıldığına inanmıyorum. Rekabet Kurulu’na güvenerek mi biz bu işe gireceğiz? 
Serbestiye geçelim. Ama, katı kurallar koyarak geçelim.  
 
Selim ÜNVER (Censa Menkul Değerler A.Ş.)  
Serbest uygulamanın katısı olmaz. İyi yönetemiyorsak, piyasadan silineceğiz. Pastayı 
büyütmemiz lazım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Biz Rekabet Kanununa atıf yapsak da yapmasak da bu Kanuna tabiiyiz. Bugün için 
SPK devrede olduğundan, Rekabet Kurulu tarafından uygulama gözardı edilmiş 
durumda. Ancak, komisyon konusunda boğulmayalım. Yeni piyasalar, yeni teşvikler, 
sermaye piyasasının nasıl büyütüleceği, sistemden çıkışın ve konsolidasyonların 
kolaylaştırılması, aracı kurumların yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine 
dönüştürülebilme imkanının getirilmesi konularını tartışalım. Bu konuda 
yapabileceğimiz neler varsa, yapalım. 
 
Berra KILIÇ (Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş.)  
Birliğin görüşünü seçim döneminden biliyoruz. Anladığım kadarıyla, Rekabet 
Kanunu’na göre de aksi mümkün değil. Ama, bir hususu belirtmek istiyorum. 165 
kurumdan 130’u serbestiyi kabul etti demek, istatistik olarak bana doğru gelmiyor. 
Bankaları çıkartırsak, 119 aracı kurum var. Bunlardan 19’u TMSF aracı kurumu, 100 
kurumdan da 50’si cevap vermiş. Bunların yarısından fazlası iade oranı artırılsın 
demiş. Bunu, bu şekilde ifade etmemiz daha doğru olur ve tutanaklara böyle geçmesi 
gerekir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Azami komisyon oranı % 1’dir dedik, aksi görüşlerin bildirilmesini talep ettik. 28 
kurum farklı görüş söyledi. Asgari komisyon kalkmasın diyenler var, iade % 75’e 
çıkarılmalıdır diyenler var. Bunları tek tek raporumuzda belirteceğiz. Uzmanlarımızın 
konuyla ilgili raporu var. Çok objektif davranıyoruz ve tüm aksi görüşleri dikkate 
alıyoruz. Ancak, Birlik Yönetim Kurulu’nun SPK’ya iletmiş olduğu bir karar var. 
Yönetim Kurulu’na raporumuzu sunacağız ve çıkacak kararı SPK’ya ileteceğiz.  
 
Ertan YILMAZ (Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticareti A.Ş.)  
Yatırım fonlarını da bu kapsama almalıyız.   
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Kurumsal yatırımcıların işlem maliyeti konusunda bir çalışma grubu oluşturalım.  
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Tayfun ORAL (Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)  
Bu komisyon meselesi 1 yıldır konuşuluyor. Verdiğiniz beyanatta bizim meselemiz 
komisyon iadesi değil demiştiniz. Temel sorun vergilendirme baskısı. Para yurtdışına 
çıkıyor. Beyan esası dert açıyor. Piyasanın teşvik edilmesi ve yeni ürünler 
geliştirilmesi çok önemli. Bütün enerjimizi buraya vermeliyiz. Piyasada teknik altyapı 
ve insan kaynağı çok iyi. Komisyonları indirmemiz olayı erteleme anlamına geliyor. 
Sektörün temel sorunu komisyon değil, istatistiksel olarak baktığımızda sorun aşılmış 
görünüyor. Serbestlik komisyon oranlarına ciddi bir değişiklik getirmeyecek. Somut 
ve net bir biçimde sistemi geliştirecek öneriler için çalışma gruplarında bulunmamız 
lazım.  
 
Tulga KUMBASAR (Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)  
Asgari bir komisyon oranı saptamak konusunda net değilim. Bu saatten sonra bir 
asgari komisyon oranı belirleyebilir miyiz? Böyle bir öneri götürebilir miyiz? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK-TSPAKB 
Zor görünüyor. Öneri SPK’ya Yönetim Kurulu tarafından gönderilmiş. Çıkan 
sonuçlar tartışmaya yer vermeyecek şekilde net. Biz piyasanın yıkılması için değil, 
büyümesi için çalışıyoruz. Vadeli işlemlere ilişkin sorunları çözmemiz lazım. 
Sorunlarımızı anlatabilmemiz için rakamları doğru belirleyip, el birliği ile çalışmamız 
lazım.  
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