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TSPAKB’den yeni rapor:

Dünya Uygulamaları Çerçevesinde KOBİ Borsaları
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) KOBİ borsalarının dünyadaki
örneklerini araştırarak ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda, ekonomimizin dinamik ve
sürükleyici gücü olan KOBİ’lerin finansman sorununun çözümü için ayrı bir borsa kurulması
önerisi değerlendiriliyor ve uluslararası uygulamalar inceleniyor.
Dünya Uygulamaları Çerçevesinde KOBİ Borsaları adıyla bir kitapçık halinde yayınlanan rapor,
ülkemizde yeni kurulmuş olan Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. (GİP)’nin en iyi şekilde
yapılanması ve verimli işlemesi için bir tartışma temeli oluşturmayı amaçlıyor.
KOBİ Borsaları başarılı mı?
Raporda, KOBİ borsası bulunan ülkelerde başarılı olarak kabul edilen örnekler ile başarısız
olarak görülen örneklerin ortak noktaları üzerinde duruluyor. KOBİ borsası uygulamalarında
öncelikle İMKB’nin mevcut altyapısına değiniliyor, ardından dünyadaki örnekler inceleniyor.
İncelenen örnekler arasında; İngiltere’de Londra Borsası içindeki AIM, Almanya’da Deutsche
Börse içindeki Neuer Markt, ABD’de NASDAQ, Güney Kore’de KOSDAQ, Romanya’da
RASDAQ, Malezya’da MESDAQ ve Japonya’da JASDAQ borsaları yer alıyor.
GİP’in kuruluşunda NASDAQ modeli
Raporda, organizasyon yapısı ve faaliyetleri anlamında NASDAQ modelinin GİP için örnek
alındığına değiniliyor. Fakat, NASDAQ modelinin diğer ülkelerde başarılı olmadığı göz önünde
bulundurularak, her ülkenin kendi koşullarına uygun yapılar oluşturmalarının önemi
vurgulanıyor.
Çalışmaya, www.tspakb.org.tr
ulaşılabilmektedir.
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GİP Nedir?
Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. (GİP), KOBİ’lerin de dahil olduğu, gelişme ve büyüme
potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkan tanımak
üzere TSPAKB koordinasyonunda kurulmuştur. Bu yeni piyasa, şirketleri hem hisse senedi
hem de borçlanma senedi ihraçları ile finanse edecek bir yaklaşımla faaliyete başlayacaktır.
İMKB dışında bir menkul kıymet piyasası oluşturulmasına imkân sağlayacak olan GİP; 52
aracı kuruluş, TOBB, KOSGEB ve TSPAKB ortaklığında 10.000.000 YTL sermaye ile
kurulmuştur. GİP’in kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup şirket 30 Aralık 2005 tarihi itibariyle tüzel kişilik
kazanmıştır.
Bu yeni piyasada işlemler, ABD’deki NASDAQ benzeri, serbest rekabet koşulları altında ve
rekabetçi bir yapıya sahip olarak, ortak bir elektronik işlem platformu üzerinde
gerçekleştirilecektir.
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