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Sermaye Piyasasında Uluslararası Örgütler
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Mart 2007 sayısında, “Sermaye
Piyasasında Uluslararası Örgütler: IOSCO ve ICSA” inceleniyor.
Uluslararası sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı günümüzde, sermaye piyasalarında ülkeler
arasında koordinasyonu ve piyasa güvenliğini sağlamak için uluslararası çapta örgütlenmelere
ihtiyaç duyuluyor.
Bu örgütlerden IOSCO, sermaye piyasasında düzenleyici kurumları, ICSA ise aracı kuruluş
birliklerini temsil ediyor. Özdüzenleyici bir kurum olarak TSPAKB de, uluslararası sermaye
piyasalarıyla yakın olma amacı çerçevesinde, IOSCO ve ICSA’in üyeleri arasında yer alıyor.
Dünya sermaye piyasalarının %90’ını IOSCO üyeleri düzenliyor
Genel sekreterliği Madrid’de bulunan IOSCO, mali piyasalarla ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla
işbirliği halinde çalışıyor. Borsa ve aracı kuruluş birlikleri gibi özdüzenleyici kurumlar örgütte
gözlemci üyelik statüsünde temsil ediliyor. Halihazırda IOSCO üyeleri dünya sermaye piyasalarının
%90’ına yakınını düzenliyor.
ICSA üyeleri, sorunlarına uluslararası platformda çözüm arıyor
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi ICSA, aracı kuruluş birliklerini temsil ediyor.
Dünyanın önde gelen piyasalarının aracı kuruluş birlikleri ICSA’e üye. ICSA’in başlıca amacı üye
birlikler arasında işbirliği sağlayarak sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmak. Konsey,
üyelerine, karşılaştıkları sorunları uluslararası bir çerçevede tartışma olanağı sunuyor.
Piyasa Altyapısı Yönetimi İlkeleri
Raporda, ICSA’in son dönemde kabul ettiği iki çalışma ilk kez tercüme ediliyor. Bu çalışmalardan
ilki “Piyasa Altyapısı Yönetimi İlkeleri”. TSPAKB’nin de aktif katkıda bulunduğu çalışma; borsalar,
takas ve mutabakat kurumları gibi piyasa altyapısı sağlayan kurumlara yönelik hazırlanan
kurumsal yönetim ilkelerini içeriyor. Borsaların, kâr amacı güden yapılara dönüşmesiyle, ticari ve
düzenleyici işlevleri arasında çıkar çatışmaları ihtimali ortaya çıkıyor. ICSA ilkeleri, kâr amacı
güden kurumlara dönüşen borsaların ve sermaye piyasasına altyapı sağlayan diğer kurumların
rekabet kuralları içinde hareket etmelerini amaçlıyor.
Daha İyi Düzenlemeler İçin İlkeler
Raporda yer verilen edilen ikinci çalışma ise, ICSA’in düzenleyici kurumları hedef alan çalışması:
“Daha İyi Düzenleme İçin İlkeler”. Çalışmada yeni bir düzenleme yapılırken dikkat edilmesi
gereken unsurlar yer alıyor. Burada ICSA, öncelikle yeni düzenleme yapılmasının gerekli olup
olmadığının dikkatli bir şekilde saptanması, ardından sektör katılımcılarından görüş alınarak,
istikrarlı bir yaklaşımla düzenleme yapılmasını savunuyor.

TSPAKB Büyükdere Caddesi No. 173 1. Levent Plaza, 1. Levent 34394 İstanbul
Tel: 212-280 85 67 Faks: 212-280 85 89 internet: www.tspakb.org.tr e-posta: tspakb@tspakb.org.tr

1

