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KISACA TSPB  

Kamu kurumu niteliğinde, özdüzenleyici bir meslek kuruluşu 
olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik), Şubat 2001’de 
Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş ve Nisan 2001’de 
faaliyete geçmiştir. 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği adı altında 
kurulan Birlik, yeni sermaye piyasası kanunu ile beraber 2014 
yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ismini almıştır.

AMAÇLAR   

• Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini,
• Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin 

içerisinde çalışmalarını,
• Haksız rekabetin önlenmesini,
• Mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamak. 

YÖNETİM YAPISI   

Tüm üyelerden oluşan Genel Kurul, Birliğin en yüksek organıdır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki dağılımla onbir kişiden oluşur:

• Aracı kurumlardan üç üye,
• Bankalardan iki üye,
• Portföy yönetim şirketlerinden iki üye,
• Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye, 
• Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini temsilen bir üye,
• İki bağımsız üye.

Genel Kurul iki yılda bir Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu (5 
kişi) üyelerini seçer. Disiplin Komitesi (5 kişi) 3 yıllığına seçilir.

GELİRLER 

Birliğin gelirleri üye aracı kuruluşlardan toplanan giriş 
ücreti, gider payları, yıllık aidatların yanı sıra eğitim ve diğer 
gelirlerden oluşmaktadır.

FAALİYETLER

Birliğin faaliyetleri aşağıdaki bölümler aracılığıyla 
yürütülmektedir.

Araştırma ve İstatistik
• Üyelerin işlemleri hakkında istatistiki bilgileri derler ve 

raporlar üretir.
• Sermaye piyasasının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar 

yapar.
• Uluslararası ilişkileri yürütür.

Eğitim
• Profesyonel gelişime yönelik eğitim programları hazırlar ve 

uygular.

Hukuk İşleri
• Birliğe yapılan başvurulara ilişkin olarak hukuki konularda 

gereken incelemeleri yapar.
• İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler üzerinde 

çalışmalar yaparak önerilerde bulunur.
• Üyelere ilişkin disiplin sicilini tutar.
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Bu rapor, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, 
yorum ve istatistiki değerler, hazırlandığı tarih itibariyla güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve 
ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak gösterilmek 
şartıyla izinsiz yayınlanabilir.
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• Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa 
işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların 
çözümüne yardımcı olur. 

İnceleme ve Gözetim
• Üyelerin faaliyetlerini izler ve inceler.
• İlgili mevzuatı izler ve düzenleme taslakları hakkında 

görüş verir.

Üye İşleri
• Üyelik başvurularını takip eder ve üyeler hakkında detaylı 

kayıt tutar.

Kurumsal İletişim
• Birliğin finansal eğitim dahil olmak üzere tüm tanıtım 

faaliyetleri ile basınla ilişkilerini yürütür.

Bilgi İşlem ve Teknoloji
• Birliğin tüm bilgi teknolojisi işlemlerini ve altyapısını 

yönetir.

Personel, İdari ve Mali İşler Bölümü
• Birlik içi idari işlerin, muhasebe işlerinin ve personel ile 

ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar.

İŞTİRAKLER  

Borsa İstanbul
Borsa İstanbul A.Ş.’de, Birlik %1,3 oranında paya sahip olup 
yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir.

MKK
Birlik, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’de %5 oranında paya sahip 
olup yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’de, 
Birlik %49 oranında paya sahip olup yönetim kurulunda üç üye 
ile temsil edilmektedir. 

ÜYELİKLER 

Yurt İçi   

DEİK
Birlik, özel sektörün dış ekonomik 
ilişkilerini yürütmek amacıyla kurulan 
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK), 
2008 yılında “kurucu üye” statüsünde üye 
olmuştur. 

Yurt Dışı

ASF
Asya-Pasifik bölgesinde menkul kıymet 
piyasalarını geliştirmeyi amaçlayan 
Asya Menkul Kıymetler Forumuna (Asia 
Securities Forum-ASF), Birlik 2009 yılında 
üye olmuştur.

FEAS
Avrasya bölgesindeki borsa, takas 
ve saklama kurumlarının üye olduğu 
Avrasya Borsalar Federasyonuna 
(Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS) Birlik 2009 
yılında “yardımcı üye” statüsünde katılmıştır.

ICSA
Birlik, 2006 yılından bu yana aracı kuruluş 
birliklerini temsil eden Uluslararası 
Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi 
(International Council of Securities 
Associations-ICSA) üyesidir.

IFIE
Birlik, global çapta yatırımcı eğitimini 
geliştirerek, yatırımcıların bilinçli kararlar 
verebilmesini amaçlayan Uluslararası 
Yatırımcı Eğitimi Forumuna (International 
Forum for Investor Education-IFIE) 2009 yılında katılmıştır.
TSPB, Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun bölgesel bir 
komitesi olarak 2010 yılında kurulan IFIE/Asia Chapter’ın da 
kurucu üyesidir.

IOSCO
Sermaye piyasalarına ilişkin ortak 
düzenleyici standartlar oluşturmak 
amacıyla kurulan Uluslararası Menkul 
Kıymetler Komisyonları Örgütüne 
(International Organization of Securities 
Commissions-IOSCO), Birlik 2003 yılından bu yana “gözlemci 
üye” statüsünde üyedir.
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