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İstanbul, 15 Aralık 2014 2014/1192

GENEL MEKTUP
No: 718

Konu: Kaldıraçlı Alım Satım Hizmeti Veren Aracı Kurumların Yurtdışı
Likidite Sağlayıcıları Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye’de yerleşik ve kaldıraçlı alım satım hizmeti vermek üzere
yetkilendirilmiş aracı kurumların, yurtdışında ilişkili likidite sağlayıcılar ile
yapılan işlemler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar
Organı’nın 10.09.2014 tarih ve 27/890 sayılı toplantısında alınan karara
ilişkin açıklamalar içeren Kurul’un 24.11.2014 tarih ve 32992422-225-
1660-11343 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 24.11.2014 tarih ve 32992422-225-1660-11343 sayılı yazısı
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GELEN ; VRAK BA$BAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu

/11/2014da
Sayi : 32992422-225- 4166 4

Konu : Kaldiracli ahm satim hizmeti veren araci kurumlarin

yurtdi§i likidite saglayicilan A.

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI

Buyukdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394

Levent/Istanbul

Bilindigi uzere, Kurulumuzun
111-37.1 sayah Yatirim Hizmetleri Ve Faaliyetleri lie

Yan Hizmetlere Ili^kin Esaslar Hakkinda Teblig'inin
1 1 inci maddesinin ikinci fikrasimn (b)

bendi uyarinca lehine faaliyet gosterilen i^le;n ve/veya portfoy araciligina yetkili kurulu^un

sunabilecegi yatirim hizmetleri ve faaliyetlerinin yatirimcilara tanitilmasi, sozlesme

akdedilmesine araci olunmasi emir iletimine aracilik faaliyeti sa ilm n to ir. r
6te

ash aadm satim
Teblig' in 15 inci maddesinin dorduncu fikrasinda yatirim
i^lemlerine yonelik olarak yurt di§inda yerle^ik kurulu^larla emir iletimine aracilik faaliyeti

yiirutulemeyecegi hukme baglanmi^tir.
ligili hiikiimler degerlendirildiginde, Turkiye'de yerle§ik ve kaldiracli alim satim

hizmeti vermek uzere yetkilendirilmi^ bir araci kurumun, yurtdi*indaki bir kurumun kaldiracli

alim satim iilemlerine iii*kin olarak sundugu hizmetlerin yatirimcilara tanitimi, sozle§me

akdedilmesine araci olunmasi veya sozle*me yapmak isteyen taraflarin komisyon kar*iliginda

bir araya getirilmesi faaliyetini yapamayacagi gorulmektedir.
Kurulumuzca kaldiracli ahm satim hizmeti vermek uzere yetkilendirilmi^ birtakim

araci kurumlarin yurtdi*indaki ce*itli finansal merkezlerde yatirim *irketleri kurdurarak bu

ili*kili §irketler uzerinden likidite saglayicilik hizmeti aldiklari bilinmektedir. Diger taraftan,

yurtdi^mda yerle*ik finansal kurumlarin Turkiye'deki i§tiraki olan ve iilkemizde kaldirach

alim satim hizmeti veren bazi araci kurumlarin da likidite saglayicihk hizmetini ana
TUrkiye'de yetkili bir araci kurum ile

^irketlerinden aldiklari bilinmektedir. Bu kapsamda,
yurtdi*inda foreks hizmeti veren *irket arasinda sermaye veya yonetim bakimindan bu

nitelikte bir ili^ki oldugu durumlarda, emir iletimine araciliga ili*kin mevzuatta belirlenen

sinirlarin a§ilmasi riskinin ortaya cikabilecegi du*unulmektedir.
Bu cercevede, ozellikle kaldirac orani ve vergilendirme hususlarinda daha gev*ek

duzenleme rejimi bulunan yurtdi*i finansal merkezierde ili^kili yatirim kurulqlari bulunan

kaldiracli alim satim hizmeti veren araci kurumlar arisindan, yurtdi*inda yerle*ik ili^kili

yatirim kurulu§unun sunabilecegi yatirim hizmetleri ve faaliyetlerinin Turkiye'de i^lem yapan

yatirimcilara tanitilmasi ve sozle*me akdedilmesine araci olunmasi neticesini dogurabilecek

fiillerden kacinilmasi onem arz etmektedir. Irtaat rayhrEKEN(232)3345689
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Kurulumuz Karar Organi'nin 10.09.2014 tarih ve 27/890 sayili toplantisinda, araci

kurumlarin kaldiracli alim satim i^lemlerinde likidite saglayicisi olarak yurtdi^indaki ili^kili

^irketleri kullanmalarina ili^kin degerlendirmeler ele alinmis olup, yurtdi^inda ili^kili likidite

saglayicilar He yapilan i§lemlerin 111-37.1 sayrlr Tehlig'in 11 inci maddesinin ikinci fikrasinin

(b) bendi kapsamina girmemesini teminen, yurtdi*i likidite saglayici kurumlardan hizmet alan

araci kurumlara, kaldiracli alim satim i*lemlerine ili^kin tanitim ve sozle^me akdedilmesine

aracilik hizmetinin ancak Kurulca yetkilendirilmi^ yurt icinde yerle§ik bir kurulusun temsilcisi

veya aracisi unvaniyla yerine getirilebilecegi hususunun hatirlatilmasina ili^kin olarak

uyelerinize duyurulmak uzere Birliginize konuya ili^kin bilgi verilmesine karar verilmi^tir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Ali Ihsan GUNGOR

Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba*kam
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