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TSPAKB ve Kore Borsası sermaye
piyasalarının gelişimi için birlikte çalışacak
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kore Borsası, her iki ülkenin
sermaye piyasalarının gelişimini ve yeni iş olanaklarının yaratılmasını destekleyecek
bir İyi Niyet Anlaşmasına imza attı.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı Attila Köksal ile Kore
Borsası (KRX) Başkanı ve CEO’su Kim Bong-soo, 15 Şubat 2012 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen toplantıda Türkiye ve Kore sermaye piyasalarının işbirliği için bir İyi Niyet Anlaşması
imzaladı.
Bu anlaşmanın, Kore sermaye piyasası ve Koreli şirketlerle ilişkilerin geliştirilmesi için önemli
adımlardan biri olduğuna dikkat çeken TSPAKB Başkanı Attila Köksal “Her ne kadar coğrafi

olarak uzak olsak da kültürel ve tarihsel olarak kendimizi Güney Koreli dostlarımıza çok yakın
hissediyoruz. Bu yakınlığın verimli iş fırsatlarına dönüşmesi için Birlik olarak uzun bir süredir
Kore sermaye piyasası kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Bugün Kore Borsası ile imzaladığımız bu
anlaşmanın, sermaye piyasamızın gelişimini ve yeni iş olanakları yaratılmasını destekleyeceğine
inanıyorum” dedi.
Köksal, TSPAKB’nin 2010 yılında Kore Finansal Yatırımlar Birliği (KOFIA) ile yapılan İyi Niyet
Anlaşmasının ardından, geçtiğimiz Kasım ayında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kore
Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) arasında imzalanan mutabakat zaptını da hatırlattı. Köksal
“Kore Borsası ile imzalanan bu anlaşma ile iki ülkenin finansal piyasaları arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi konusundaki kararlığımızı da bir kez daha göstermiş olduk” diye konuştu.
Kore Borsası Başkanı ve CEO’su Kim Bong-soo ise anlaşma ile ilgili yaptığı
değerlendirmede “Kore Borsası olarak Türk şirketlerini Kore piyasasının sunduğu avantajlardan
yararlanmaya davet ediyoruz. TSPAKB ile işbirliğimizin, bu çerçevede, iki ülkenin sermaye
piyasalarının gelişmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.” dedi.
TSPAKB ve Kore Borsası arasında imzalanan anlaşma, iki ülkenin genel durumu ve pazarın
gelişimi ile ilgili bilgilerin karşılıklı olarak aktarılmasının yanı sıra, yasal düzenlemeler hakkında
bilgi paylaşımını içeriyor. İşbirliği kapsamında Türkiye veya Kore borsasına kote olmak isteyen
şirketlere yol göstermek amacıyla her iki ülkede çeşitli seminer ve bilgilendirme toplantıları
düzenlenecek. Anlaşma, karşılıklı personel değişimini ve ortak projeler geliştirilmesini de
kapsıyor.
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TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 101 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
KRX hakkında:
Kore Borsası, 2005 yılında hisse senedi ve türev borsalarının birleşmesiyle oluşan, ülkedeki tek borsadır. KRX, işlem,
mutabakat, takas ve diğer hizmetleri tek çatı altında sunmaktadır. Aralık 2011 itibarıyla, Kore Borsasında kote olan
1.800’ün üzerindeki şirketin piyasa değeri 1 trilyon $ civarındadır. Borsa, türev işlem hacminde dünyada ilk sıradadır.
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