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“Portföy yönetim şirketlerini kapsayan tebliğ taslağı
İstanbul Finans Merkezi hedefleriyle bağdaşmıyor”
Sermaye Piyasasında Gündem’in son sayısında portföy yönetim şirketleri
tebliğ taslağını değerlendiren Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal,
asgari özsermayenin 10 milyon TL’ye artırılmasının sektörün gelişmesine
engel olabileceğini belirtti.
Sermaye Piyasasında Gündem’in Nisan 2013 sayısında Attila Köksal portföy yönetim şirketleri
tebliğ taslağını değerlendirdi.
Taslakta dikkat çeken en önemli konu başlığının, asgari özsermaye yükümlülüğü olduğunu
belirten Köksal, portföy yönetim şirketlerinin asgari özsermayesinin 427.000 TL iken 10 milyon
TL’ye artırılmasının, sektörün gelişimi ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasına engel
olabileceğini belirtti. Köksal, henüz yeterince gelişmemiş olan bu sektörün gelişme
potansiyelinin sekteye uğratılmasının İstanbul Finans Merkezi hedefleri ile bağdaşmadığını da
sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, son iki yılda gerçekleşen çoğu halka arzdaki olumsuz sonuçları tüm sektörün
ortak sorunu ve asli sorumluluğu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Köksal, Birlik bünyesinde
oluşturulan gönüllü sektör çalışanlarının TSPAKB Halka Arz İlkelerini belirlediğini ifade ederek,
“Birlik olarak söz konusu ilkelerin gözetimi konusunda uygulamanın takipçisi olacağız” dedi.
Attila Köksal’ın değerlendirmelerinin yanı sıra Sermaye Piyasasında Gündem’in bu sayısında
TSPAKB Halka Arz İlkeleri ve TSPAKB uzmanları tarafından hazırlanan Dünyada Aracı Kuruluşlar
konulu bir makale yer alıyor.

TSPAKB Halka Arz İlkeleri
TSPAKB tarafından 26 Mart 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan
“TSPAKB Halka Arz İlkeleri”, Sermaye Piyasasında Gündem’in Nisan sayısında detaylarıyla yer
alıyor.
Yazıda, Birliğin son dönem halka arzlardaki olumsuz sonuçları, tüm sektörün ortak sorunu ve
sorumluluğu olarak gördüğü ve süreç içerisinde kendi öz eleştirisini yaptığı belirtiliyor. Çözüm
için, Birlik üyesi dokuz kurumun temsilcilerinin yer aldığı bir Halka Arz Çalışma Grubu
oluşturularak halka arz süreçlerinin dört ana unsuru olan ihraççı, yatırımcı, aracı kuruluş ve
düzenleyicilere yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldığına değiniliyor. Yazının sonunda Çalışma
Grubu tarafından oluşturulan ve Birliğin de desteklediği “TSPAKB Halka Arz İlkeleri”ne yer
veriliyor.
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Dünyada Aracı Kuruluşlar
Sermaye Piyasasında Gündem’in bu ayki makalesinde, gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli
ülkelerde aracılık faaliyetleri ve aracılık yapan şirketlerin asgari sermaye gereksinimleri
inceleniyor.
Güney Afrika’da aracı kurumlar için asgari 45.000 $ sermaye şartı aranıyor
Güney Afrika düzenlemelerine göre borsalara üye kurumların sermaye tutarı en az 400.000
Rand (45.000 $) olmalı.
Hindistan’da ve Malezya’da her piyasa için ayrı ayrı asgari sermaye tutarları var
Hindistan’da ve Malezya’da birden fazla piyasada işlem yapabilmek için ürün bazında belirlenen
tutarların toplamı kadar asgari sermayeye ihtiyaç duyuluyor. Hindistan’da bütün ürünlerde
aracılık yapabilmek için aracı kurumların 40 milyon Rupi (740.000 $), Malezya’da ise 28.5
milyon Ringit (9 milyon $) asgari sermayeye ihtiyacı var.
Tayland’da aranan asgari sermaye sunulan hizmetlere göre değişiyor
Tayland’da ise aracı kurumların sunduğu hizmet yelpazesine göre aranan sermaye değişiyor.
Menkul kıymet ve türev işlemlerine aracılığın yanı sıra portföy yönetimi ve halka arz işlemleri de
yapabilen kurumlarda aranan asgari sermaye 500 milyon Baht (17 milyon $). Daha sınırlı
alanlarda hizmet sunan kurumlarda bu tutar 100 milyon Baht’a iniyor (3,3 milyon $).
Avrupa Birliği ülkeleri MiFID direktifi ile aynı sermaye yeterliliği koşuluna tâbi
Avrupa Birliği’nde yürütülen faaliyetlere göre üç farklı asgari sermaye seviyesi tanımlanmış.
Bütün sermaye piyasası faaliyetlerini gerçekleştiren, kendi adına işlem yapabilen ve saklama
hizmeti sunabilen kuruluşların sahip olması gereken asgari sermaye 730.000 €. Yalnızca alımsatım işlemlerine aracılık edebilen veya alım-satım dışında diğer başka faaliyetlerde bulunan
kurumların ise en az 50.000 € sermayeye sahip olması yeterli.
Amerika Birleşik Devletleri’nde asgari sermaye sunulan hizmetlere göre değişiyor
ABD’de bütün sermaye piyasası faaliyetlerini yapabilen, piyasa yapıcılığı, halka arzlarda
yüklenim ve saklama hizmeti sunabilen kuruluşların sahip olması gereken asgari sermaye
1.500.000 $’dır. Ancak 5.000 $ sermaye ile yalnızca tanıtım yapabilen bir aracılık türü de
tanımlanmış durumda.

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler
Asya Yatırımcı Eğitim Forumu Genel Kurulu’na Katıldık
TSPAKB, 21-23 Mart 2013 tarihleri arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen
Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun bölgesel alt komitesi olan Asya Yatırımcı Eğitimi
Forumu Genel Kurulu’na katıldı.
Tebliğ Taslakları Hakkındaki Görüşlerimiz
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından hazırlanan ve sektörün görüşüne açılan taslaklara ilişkin TSPAKB üyelerinin görüş ve
önerileri SPK’ya iletildi.
Bilgi İçin: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili:133 e-posta: togan@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 100 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi, 41
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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