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Aracı Kuruluş Faaliyetlerinde Türkiye - AB Farkı  

 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Nisan 2007 sayısında, banka ve 
aracı kuruluş faaliyetlerinin, Türkiye ve Avrupa Birliği düzenlemelerine göre karşılaştırmalı 
analizi yapılıyor. 
 
Raporda, Türkiye ve Avrupa Birliğindeki aracı kurum ve bankaların, yapabilecekleri ve 
yapamayacakları faaliyetler ele alınıyor.  
 

Türkiye’deki Bankalar da Hisse Senedi Aracılığı Yapabilecek  
 
Yabancı kökenli aracı kurumlarla yerli aracı kurumların rekabeti 
Raporda, yabancı kurumların Türkiye sermaye piyasasında daha yoğun olarak faaliyet 
göstermeleriyle birlikte, mevcut yerel kurumlar ile yabancı kökenli aracı kurumlar arasında 
rekabetin artmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor. Avrupa Birliğine katılım sürecinde 
Türkiye sermaye piyasası düzenlemelerinde uyum çalışmalarının devam ettiği ve bu rekabette 
başarılı olmak için, yabancı kurumların faaliyet alanlarını bilmenin gerekli olduğu 
vurgulanıyor.  
 
Türkiye’deki bankalar da hisse senedi aracılığı yapabilecek  
Türkiye ve Avrupa Birliği düzenlemeleri karşılaştırıldığında, genel olarak birbiriyle uyumlu 
olduğu, aradaki en önemli farklılığın ise, borsada yapılan hisse senedi işlemlerinde görüldüğü 
belirtiliyor. AB’de, aracı kurumların yanı sıra mevduat ve yatırım bankaları da hisse senedi 
işlemleri yapabilirken, Türkiye’de mevduat ve yatırım bankaları borsada hisse senedi alım 
satımı yapamıyor. Ancak bu farklılığın, AB düzenlemelerine uyum çerçevesinde giderileceği 
ifade ediliyor.  
 
Raporda, Türkiye’deki mevduat bankalarının yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve 
yüklenim hizmetlerini verememeleri de, bir diğer önemli fark olarak öne çıkıyor. Bu hizmetler 
AB’de tüm banka ve aracı kurumlar tarafından verilebilmekteyken, Türkiye’de sadece aracı 
kurumlar ve yatırım bankaları tarafından verilebiliyor.  
 
Sonuç olarak, AB mevzuatına uyum çerçevesinde sermaye piyasası düzenlemelerinde az 
sayıda değişiklik yapılması yeterli görülüyor. Bu değişiklikler yapılırken de, ülkemizde yeni 
faaliyet göstermeye başlayan yabancı kurumların bilgi birikiminin ve bu kurumların 
getirecekleri yeni ürünler için uygun hukuki zeminin hazırlanmasının piyasanın gelişimi 
açısından önemli olduğu belirtiliyor.   
 

  


