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İlhami Koç: “Dar yetkili aracı kurumlardan Borsa üyelikleri 

nedeniyle yıllık aidat alınmayacak. ” 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye 

Piyasasında Gündem’in Mart sayısında dar yetkili aracı kurumların Borsa 

üyeliklerinde yaşanan gelişmeleri ve yatırımcı eğitiminin önemiyle ilgili 

görüşlerini paylaştı.  

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Mart sayısında dar yetkili 

aracı kurumların Borsa İstanbul A.Ş. üyeliklerinde yaşanan gelişmeleri okuyucularla paylaştı. 

Koç, 2016 yılından itibaren dar yetkili aracı kurumlardan Borsaya üyelikleri nedeniyle yıllık 

aidat alınması kararı alınmış olduğunu belirterek, “Borsaya üyeliklerini devam ettirebilmeleri 

için tahsil edilen aidatlar dar yetkili aracı kurumlarımız için önemli bir maliyet yaratıyordu. 

Birlik olarak, bu kurumlarımızın Borsa nezdindeki mevcut üyeliklerini yıllık aidat ödentisi 

olmaksızın devam ettirebilmelerine imkan tanınmasının yararlı olacağı düşüncesiyle geçtiğimiz 

aylarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu 

girişimler sonucunda SPK, dar yetkili aracı kurumlardan aidat alınmayarak Borsa üyeliklerinin 

devam ettirilmesine karar verdi. Bu karar sayesinde dar yetkili aracı kurumlarımızın rekabet 

güçlerini koruyarak sektördeki faaliyetlerine devam edebileceklerine inanıyoruz” dedi. 

Koç ayrıca, sermaye piyasalarının etkin işlemesi için yatırımcıların ve yatırımcı adaylarının 

finansal araçlar ve sermaye piyasası hakkında bilgi sahibi olması gerekliliğini vurguladı: 

“Yatırımcı eğitimi ilgili uluslararası örgütlerin de gündeminde yer alıyor. Bu alanda, Uluslararası 

Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (International Organisation of Securities Commissions – 

IOSCO) ve Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education- 

IFIE) gibi uluslararası kurumlar, yatırımcı eğitimi faaliyetlerini daha etkili bir şekilde 

geliştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. IFIE ve IOSCO yatırımcı eğitimi konusunda 

ülkelerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmesi amacıyla her yıl uluslararası bir konferans 

düzenliyor. Bu yıl düzenlenecek olan IFIE/IOSCO Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı ise 

Birliğimiz ev sahipliğinde 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde Wyndham Grand Hotel Levent’te 

düzenlenecek. Bu etkinlikle sermaye piyasamızı ve yatırımcı eğitimi alanında 

gerçekleştirdiğimiz projelerimizi diğer ülke temsilcilerine detaylı bir şekilde anlatma fırsatı elde 

edeceğiz.”  

 



 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

Handbook of the Turkish Capital Markets Yayınlandı  

Türkiye sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumları ve sektörün genel yapısını ele alan 

“Handbook of the Turkish Capital Markets” adlı İngilizce kitabı güncellenerek yayınlandı. Yeni 

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde güncellenen düzenlemeleri içeren yayın, TSPB 

üyelerine, finans sektörü kurumlarına ve yurt dışındaki ilgili kurumlara ulaştırıldı. Rapora 

www.tspb.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.  

 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta: togan@tspb.org.tr  

TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve 

yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  
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