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Buradaki bir büyüme hem portföy yönetimi hem de aracılık faaliyetlerini 
geliştirecek. Yabancı tasarruflara olan bağımlılığımızı azaltacak.  
 
Yabancı yatırımlara bağımlılığımızı azaltacak bir başka gelişme de Türkiye Varlık 
Fonu’nun kurulması oldu. Ülkemizde ilk defa kamusal tasarrufların sermaye 
piyasalarımızın gelişmesine doğrudan destek sağlaması sözkonusu. Bu fonun 
yönetiminde, Birliğimiz üyelerinin görev yapmasının piyasamızın derinleşmesi ve 
gelişmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.  
 
Bu tedbirlerin yürürlüğe girmesiyle, yurtiçi tasarrufların artmasını, yurtdışına olan 
bağımlılığımızın azalmasını, mali piyasalarımızda volatilitenin azalmasını ve 
böylece varlık fiyatlarının tekrar yukarıya doğru çıkmasını beklemekteyiz. 
 
Bir başka olumlu gelişme de vergi tarafında gerçekleşti. Sermaye piyasalarımızın 
sorunları denildiğinde ilk akla gelen her zaman vergi düzenlemeleri olmuştur. Bu 
konuda yaptığımız kapsamlı bir çalışmayı 2014 yılının son çeyreğinde kamu 
otoriteleri ile paylaşmıştık. Geçtiğimiz 2 yılda bu konunun sürekli takipçisi olduk. 
Nihayet, geçtiğimiz Temmuz ayı içinde, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu konudaki 
önerilerimizin bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclis’inde kabul edildi. 
 
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır üzerinde 
tartıştığımız ve haksız bir uygulama olduğunu savunduğumuz, kredili işlemlere 
ilişkin sözleşmelerde damga vergisi kaldırılmış oldu. Benzer şekilde, girişim 
sermaye ortaklık ve fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarının yaptığı bazı 
sözleşmeler, kira sertifikalarıyla ilgili olarak düzenlenen kağıtlar ve aracı 
kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan tezgahüstü türev işlem 
sözleşmelerine de damga vergisi istisnası getirildi. Ayrıca, Gider Vergileri 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle menkul kıymet ile girişim sermayesi yatırım fon 
ve ortaklıklarının para ve sermaye piyasası işlemlerine BSMV istisnası getirildi. 
Bu düzenlemelerin faaliyetlerimize yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz. 
 
Bu arada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Birliğimize yeni görevler de verildi.  
 
Bunların başında Kaldıraçlı İşlemler geliyor. Bu görevleri yerine getirebilmemiz 
için bazı yeni altyapı yatırımları yapmamız gerekiyordu. Bu yatırımları bu yıl içinde 
tamamladık. 
 
Bize verilen bir başka görev de, Faizsiz Finansal Ürünler Danışma Kurulu’nun 
kurulması oldu.  Uluslararası alanda saygınlığı olacak böyle bir kurulun 
İstanbul’un Finans Merkezi olma projesine de önemli bir katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. 
Statümüzle bize verilmiş bir görevi yerine getirebilmek amacıyla Uyuşmazlık 
Merkezi’ni kurduk ve bu kapsamda Hakem Heyetlerini oluşturduk. Şimdiye kadar 
107 adet başvuru Hakem Heyeti’ne ulaştı. 
 
Sektörümüzün Sorunlarına Yönelik Yaptığımız Faaliyetlere de kısaca değinmek 
istiyorum. 
 



Borsa nezdindeki mevcut üyeliklerini yıllık aidat ödentisi olmaksızın devam 
ettirebilmelerine imkan tanınmasının yararlı olacağı düşüncesiyle, Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdinde girişimlerde bulunduk. SPK, dar 
yetkili aracı kurumlardan aidat alınmayarak, Borsa üyeliklerinin devam 
ettirilmesine karar verdi. 
 
Halka arzlar konusu da gündemimizde yer aldı. Birliğimiz bünyesinde oluşturulan 
Halka Arz Çalışma İlkeleri Grubu’nun çözüm önerilerini içeren raporu Kurul’a 
ilettik. 
 
“UDS (Uluslararası Değerleme Standartları)” kapsamında, Birliğimiz ve TDUB 
nezdinde kurulan Komitelerce çalışmanın son hali gözden geçirilmiş ve teknik 
bilgi notları üzerinde son çalışmalar tamamlanarak ilgili tebliğin yürürlüğe 
girmesine yönelik olarak Kurul’a iletilmiştir. 
 
Bireysel emeklilikte otomatik katılım sisteminin çalışma esaslarının 
belirlenmesinde aktif rol aldık. Sigorta Birliği ile işbirliği içerisinde Hazine 
Müsteşarlığı’nda değişik seviyelerde toplantılar gerçekleştirdik. Bu sistemin 
oluşmasında bugün geldiğimiz aşamada bizim de katkılarımızın olduğunu 
düşünüyoruz.  
 
Halen gündemimizde çözülmeyi bekleyen sorunlarımız da var. Mevcut piyasa 
koşullarında üyelerimizin üzerindeki maliyetleri azaltacak önerilerimizi Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul ile paylaştık. Burada bu hususlara değinmek 
istemiyorum ancak Sayın Başkanlarımızın bu konuda yardımlarını beklediğimizi 
ifade etmek istiyorum.  
 
Bunların dışında, yıl içerisinde üyelerimizin geniş katılımının sağlandığı çok sayıda 
etkinlik düzenledik. Bu etkinliklere burada ayrıca değinmek istemiyorum. 
 
Sözlerime son vermeden önce, görev süremiz boyunca bizden desteklerini 
esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un değerli yöneticileri 
başta olmak üzere, üyelerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.  
 
Ayrıca, Birliğimizin yönetim ve denetim kurulunda görev yapan meslektaşlarıma, 
Birliğimizin çalışma gruplarında gönüllü görev yapmış sektör temsilcilerine ve 
Birliğin tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. 
 
Son olarak, 2017 yılının ülkemiz ve sektörümüz için güzel bir yıl olmasını diliyor 
ve hepinize saygılar sunuyorum. 
 


