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İlhami Koç: “Yeni düzenlemeler yatırımcıyı daha fazla ön plana 

çıkarıyor.” 

 

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

Piyasasında Gündem’in Şubat sayısında kaldıraçlı işlemlere ilişkin 

yürürlüğe giren düzenlemelerle ilgili görüşlerini paylaştı.  

 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Şubat sayısında kaldıraçlı 

işlemlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Koç, Birlik olarak çok uzun süredir tartışılan 

kaldıraçlı işlemlerde için sektör adına güven verici bir adım atıldığını vurguladı: “Ocak ayı 

içerisinde yürürlüğe giren düzenlemeler, kaldıraçlı alım satım işlemleri ve tezgahüstü türev 

işlemler başta olmak üzere, yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bazı yeni uygulamalar getiriyor. 

Özellikle, foreks işlemlerine ilişkin müşteri şikayetleri sermaye piyasası faaliyetlerinde risk, 

yatırım ve güven kavramlarının sorgulanmasına yol açıyordu. Yeni düzenlemeler kaldıraçlı 

işlemlerde diğer sermaye piyasası faaliyetlerine göre yatırımcıyı daha fazla ön plana çıkarıyor. 

Yatırımcının tanınmasının yanı sıra bilgilendirilmesi ve eğitilmesini öngörüyor.”  

Koç ayrıca, yeni tebliğlerin TSPB’ye yeni yükümlülükler getirdiğini dile getirerek, “Öncelikle, 

kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak üyelerimizden ayrıntılı bilgileri toplayıp, yayınlamaya 

başlayacağız. Buna ek olarak, Birliğimiz, deneme hesaplarına ilişkin esaslar ile kar/zarar 

oranlarının hesaplanıp, yayınlanmasına ilişkin esasları da belirleyecek. Bunların dışında, 

tezgahüstü işlemlerde de, üyelerimizin alım-satımını yaptığı tezgahüstü türev araçlara ilişkin 

listelerin oluşturulmasındaki esaslar da yine Birliğimizce belirlenecek. Belki bunlardan daha da 

önemlisi, üyelerimizin borsa dışı işlemlerdeki alım-satım fiyat teklifleri Birliğimiz tarafından 

belirlenecek bir veri yayın kuruluşu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.” dedi. 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Yarışması Üçüncü Defa Düzenleniyor 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından geleneksel hale getirilen “Kamera Elinde 

Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması, “Bugünü Yaşa, Yarını Hesapla” temasıyla birikimin ve 

yatırımın önemini vurgulayan filmleri ödüllendirecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kısa film 

yarışması, 1 Şubat 2016 itibarıyla başvuruları almaya başladı. 29 Nisan 2016 tarihine kadar 

başvuruların kabul edileceği yarışmanın birincisi, 15.000 TL’lik para ödülünün sahibi olacak.  



 

TEFAS’ın Reklam Filmi Yayınlanmaya Başladı 

TSPB öncülüğünde, yatırımcıların kendileri için en uygun fonu alıp satabilmelerine imkan 

sağlayan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım (TEFAS) platformunun tanıtımı için başlatılan 

tanıtım çalışmaları devam ediyor. Tanıtım çalışmaları kapsamında son olarak, Borsa İstanbul 

A.Ş., Takasbank A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve portföy yönetim şirketlerinin 

destekleriyle TEFAS’ın tanıtımına yönelik bir reklam filmi hazırlandı.  

 

Hazırlanan reklam filmi, televizyon, radyo ve dijital mecralarda yayınlanmaya başladı. TEFAS’a 

ait www.tefas.gov.tr adresinden tanıtımlar için hazırlanan materyallere 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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