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G R
Türkiye’de sermaye piyasas&n&n kurumsal bir yap&lanmaya do*ru yönelmesi
ancak 1981 y&l&nda kabul edilen 2499 say&l& Sermaye Piyasas& Kanunu ile
mümkün olmu'tur. Bu Kanun, 1980’li y&llar&n ba'&nda binlerce yat&r&mc&n&n zarar
gördü*ü “bankerler krizi“nin hemen sonras&nda ç&kar&ld&*&ndan “tepki kanunu”
olarak

da

adland&r&lmaktad&r.

Sermaye

piyasas&na

ili'kin

esas

konular&

belirleyerek, ayr&nt&l& düzenlemeleri tebli* ve yönetmeliklere b&rakan Sermaye
Piyasas& Kanunu, “tasarruflar&n menkul k&ymetlere yat&r&larak halk&n iktisadi
kalk&nmaya etkin ve yayg&n bir 'ekilde kat&lmas&n& sa*lamak amac&yla; sermaye
piyasas&n&n güven, aç&kl&k ve kararl&l&k içinde çal&'mas&n&, tasarruf sahiplerinin hak
ve yararlar n n korunmas n düzenlemek ve denetlemek” amac&yla ç&kar&lm&'t&r.
Asl&nda sadece Türkiye’de de*il pek çok ülkede sermaye piyasas&n&n
düzenlenmesinde

ana

amaç

yat&r&mc&lar&n

korunmas&

olmu'tur.

Sermaye

piyasas&nda yat&r&mc&n&n korunmas& ile amaçlanan piyasan&n ola*an pozisyon riski
ve fiyat dü'ü'leri sonucunda ortaya ç&kan zararlar&n kar'&lanmas& de*ildir.
Sermaye piyasas&nda yat&r&mc&lar&n korunmas& esas olarak iki durumda ortaya
ç&kmaktad&r. Bunlardan ilki, do*rudan finansman biçiminin hakim oldu*u sermaye
piyasas&na yat&r&m yapm&' veya yapacak ki'i ve kurulu'lar&n (yat&r&mc&lar&n)
alacaklar& yat&r&m kararlar&n& etkileyen bilgileri tam, zaman&nda ve do*ru bir
biçimde edinmelerini sa*lamakt&r.

kincisi ise, yat&r&mc&lar&n varl&klar&n& bu

piyasada faaliyet gösteren ve yat&r&mc&lar&n nam ve hesab&na i'lem yapan
arac&lar&n mali risklerine kar'& korumakt&r.
Özellikle 1994 y&l&nda ya'anan mali kriz sonucunda pek çok arac& kurumun
ödeme güçlü*üne dü'mesi nedeniyle yat&r&mc&lar&n zarara u*ramas& ve bu
zararlar&n kar'&lanmas&nda mevcut düzenlemelerin yetersiz kalmas&, Türkiye için
yat&r&mc&lar&n zararlar&n& bir dereceye kadar gidermeye yönelik bir “güvence
fonu”nun gerekli olup olmad&*& konusunda tart&'malar&n ba'lamas&na neden
olmu'tur.
1997 y&l&n&n ilk yar&s&na kadar geçen dönemde 13 tane arac& kurum
hakk&nda iflas davas& aç&lm&', sadece üç tanesinde iflas idaresi olu'turulmu' ve
hiçbirinde tasfiye tamamlanamam&'t&r.

lk olarak, ödeme güçlü*üne dü'en 13
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arac& kurumun kar'&lanamayan

taahhütleri toplam& cari fiyatlarla yakla'&k 3.7

trilyon TL olup, alacakl& mü'teri say&s& 20.000’in üzerinde bulunmaktad&r. Bat&k
arac& kurumlar&n kar'&lanamayan taahhütleri, ödeme güçlü*üne dü'tü*ünün
tespit edildi*i tarihteki döviz kuru dikkate al&nd&*&nda, yakla'&k 121.3 milyon
dolar yapmaktad&r. Bu nedenle binlerce yat&r&mc& ma*dur olmu' ve sermaye
piyasas& yat&r&mc&lar&nda kurumlara kar'& güvensizlik olu'mu'tur. Ortaya ç&kan bu
tablo, sermaye piyasas&n&n sa*l&kl& temeller üzerinde i'leyebilmesini sa*lamak
bak&m&ndan Yat&r&mc&lar& Koruma Fonunun kurulmas&n& ve ba'ta arac& kurumlar
olmak

üzere

sermaye

piyasas&

kurumlar&nda

özel

tasfiye

yönteminin

belirlenmesini zorunluluk haline getirmi'tir.
Özel bir yöntem olan tedrici tasfiyede Türk Ticaret Kanunu’nun ve cra flas
Kanunu’nun tasfiyeye ili'kin hükümleri uygulanmamaktad&r. Böyle bir özel tasfiye
yöntemine

ihtiyaç

duyulmas&n&n

nedeni,

genel

hükümlerdeki

tasfiye

prosedürünün sermaye piyasas&n&n yap&s&na uymamas&, piyasada güven ilkesinin
zedelenmesine yol açmas&d&r.
Kurul taraf&ndan tedrici tasfiyesine karar verilen Karon Menkul K&ymetler
Ticareti

A.

ve

Data

Menkul

K&ymetler

Ticareti

A. ’nin

yat&r&mc&lar&n&n

alacaklar&n&n Fon taraf&ndan çok k&sa say&labilecek bir sürede tazmin edilmi'
olmas& Fonun kurulu'u ile amaçlanan faydan&n elde edildi*inin bir göstergesidir.
Karon Menkul yat&r&mc&lar&n&n alacaklar&n&n %100 lük k&sm&, Data Menkul
yat&r&mc&lar&n&n alacaklar&n&n % 84 lük k&sm& Fon varl&*&ndan kar'&lanm&'t&r.
S&n&rl& sermaye piyasas& arac& için sa*lanan bu koruman&n tüm sermaye
piyasas& araçlar&n& kapsayacak 'ekilde yeniden belirlenmesi ülkemiz sermaye
piyasam&z&n güven içinde i'leyebilmesi için önemlidir.
Bu ba*lamda her ne kadar çal&'man&n ba'l&*& Avrupa Birli*ine Uyum
Sürecinde

Yap&lmas&

Gerekenler

olsa

ve

Yasa

koyucu

taraf&ndan

ileriki

dönemlerde yap&lmas& muhtemel de*i'iklikler Ülkemizin AB üyeli*ine kabul
edilebilmesi için zorunluluktan yap&lacak olsa da, söz konusu de*i'ikliklerin
yat&r&mc&lar&n korunmas&, sermaye piyasalar&na olan güvenin artmas&, piyasan&n
daha sa*l&kl& i'lemesi ve sermaye piyasas& kurumlar&n&n e'it ko'ullarda faaliyet
yürütebilmelerine olanak sa*layaca*&ndan, nedeni ne olursa olsun bu faydalar&
sa*layacak olan de*i'iklikler en k&sa sürede yap&lmal&d&r.

2

Çal&'man&n birinci bölümünde yat&r&mc&lar&n korunmas&, ikinci bölümünde
mevcut yat&r&mc& tazmin sistemimiz, üçüncü bölümünde AB standartlar& ve
yurtd&'& uygulamalar&, dördüncü bölümde yat&r&mc& koruma mevzuat&m&z&n AB
mevzuat&

ile

uyumlu

hale

getirilmesi

çerçevesinde

yap&lmas&

gerekenler

incelenmi', be'inci bölümde ula'&lan sonuçlara yer verilmi'tir.
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Birinci Bölüm

YATIRIMCININ KORUNMASI
I)

YATIRIMCIYI KORUMA AMAÇLI DÜZENLEMELERIN SEBEPLERI
Yat&r&mc&y& koruma amaçl& düzenlemelerin makro ve mikro düzeyde olmak

üzere iki sebebi bulunmaktad&r1. Makro düzeydeki sebep, genel olarak kamunun
düzenleme yaparak, piyasaya müdahale etmesinin teorik temelini olu'turan
piyasa mekanizmas&n&n ba'ar&s&z olmas& ile ilgilidir. Özellikle, do*rudan finansman
biçiminin hakim oldu*u sermaye piyasas&nda bilginin önemli olmas&, piyasan&n
ba'ar&s&zl&*& teorisinin bir alt unsurunu olu'turan asimetrik bilgi problemi bu
aç&dan büyük önem ta'&maktad&r. Mikro düzeydeki sebep ise, makro düzeydeki
sorunun kamunun müdahalesi ile çözüldü*ü durumda dahi, sermaye piyasas&nda
gerek birincil ve gerekse ikincil piyasada fon arzedenlerle fon talep edenler
aras&ndaki ba*lant&n&n ço*unlukla arac&lar vas&tas&yla kurulmas& nedeniyle mü'teri
varl&klar&na yönelik olarak ortaya ç&kan risklerdir.
1.1

Piyasa Mekanizmas$n$n Ba%ar$s$zl$($ndan Kaynaklanan Sorunlar
Makro düzeyde düzenlemenin gereklili*i konusunda çe'itli görü'ler öne

sürülmekle birlikte, bu konuda esas olarak etkin piyasalar hipotezi ile de
ba*lant&l& olarak piyasa ba ar s zl !

(market failure) teorisinin kabul edildi*i

görülmektedir2.
Etkin bir sermaye piyasas& için, bu piyasaya yönelik düzenlemelerle
do*rudan ilgili üç ko'ul bulunmaktad&r. Birincisi, ekonomik kalk&nman&n büyük
öncelik ta'&d&*&, ancak finansal kaynaklar&n k&t oldu*u bir ortamda kaynak
da*&l&m& etkin olmal&d&r. Yani, finansal kaynaklar en ucuz maliyetle en verimli
olduklar& alanlara aktar&labilmelidir. kincisi, finansal kayna*a sahip yat&r&mc&lar,
en az bir zorluk ve harcama ile kaynaklar&n& piyasada bir biçimden di*er bir

1

K&l&ç Saim, Sermaye Piyasas&nda Yat&r&mc&n&n Korunmas&: Güvence Fonlar&, Sermaye Piyasas&
Kurulu Yeterlilik Etüdü, 1997
2
Düzenleme konusu ve öne sürülen görü'ler ilgili ayr&nt&l& bilgi için bak&n&z KÜÇÜKSÖZEN, a.g.e,
s.9-14; Joseph E. STIGLITZ, “The Role of the State in Financial Markets”, Proceedings of World
Bank Annual Conference on Developments Economics 1993, Washington D.C., The World Bank,
1993, 19-63; Seha TINIÇ, “The Strategy for Developing Efficient and Liquid Securities Markets:
Competition or Public Regulation?”, Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Ankara,
1985; G. Roger NOLL, “Economic Perspectives on The Politics of Regulatin”, Handbook of Industrial
Organization, Standford:Elsevier Science Publishers, 1989; PHILIPS-ZECKER, The SEC and Public
Interest, Massachusetts, The MIT Press, 1982.
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biçime

dönü'türebilmelidirler.

Üçüncüsü

ise,

yat&r&mlar&n

gerçekçi

fiyatland&r&labilmesi ve de*erlendirilebilmesi için belirli bir çerçeve bulunmal&d&r.
Bu çerçeve, bir pazar ekonomisinde, arz ve talep güçlerini mümkün oldu*unca
yo*un bir biçimde bir araya getirerek, kat&l&mc&lara mevcut ve mümkün olan en
güncel bilgiyi sa*layarak kurulabilir.
Bununla birlikte, piyasa ba'ar&s&zl&*& teorisinde ileri sürüldü*ü üzere, piyasa
mekanizmas&n&n kurumsal temellerinin varl&*&na ra*men, piyasan&n etkin bir
'ekilde i'lemesini engelleyecek 'ekilde yanl&' kararlar almas& ve baz& aksakl&klar
göstermesi

mümkündür.

Bunun,

piyasan&n

rekabet

edebilir

'ekilde

örgütlenmemesi (aksak rekabet), üretim veya tüketimdeki d&'sall&klar, kamu
mallar&n&n varl&*&, asimetrik bilgi da*&l&m& gibi sebepleri bulunmaktad&r.
Bu

sebeplerden

özellikle

asimetrik

bilgi

da*&l&m&,

i'lemsel

anlamda

etkinli*in (i'lem maliyetinin dü'ük olmas& gibi) varoldu*u bir durumda, bilginin
sermaye piyasas&nda en önemli güç olmas& nedeniyle, sermaye piyasalar&ndaki
piyasa mekanizmas&n&n ba'ar&s&zl&*&n&n temel nedeni olarak kabul edilmektedir.
Sermaye piyasas&nda bilginin üstün bir konuma sahip olmas&, bu piyasada
do*rudan finansman biçiminin geçerli olmas&ndan kaynaklanmaktad&r. Zira,
yukar&da da belirtildi*i üzere, do*rudan finansman biçiminde, fon talep edenler
ile fon arzeden tasarruf sahipleri aras&nda do*rudan borç-alacak veya mülkiyet
ili'kisi olu'tu*undan, yat&r&mc&lar sermaye piyasas&na aktard&*& fonun kimler
taraf&ndan kullan&laca*&na, piyasada kendisine sunulan finansal araçlar& risk-getiri
tercihine göre seçmek suretiyle kendisi karar vermekte ve finansal arac&n
getirisini tam ve zaman&nda elde etmek için de söz konusu fonun nas&l
kullan&ld&*&n& izlemek durumunda kalmaktad&r.
Bu piyasada yat&r&m karar& veren tasarrufçu aç&s&ndan sorun, piyasadaki
sermaye piyasas& araçlar& aras&ndan faydas&n& en çokla't&racak bir portföy
olu'turmakt&r. Bu asl&nda, sermaye piyasas& arac&n& ç&karan ihraçc& kurulu'un
üretim planlar& aras&nda seçim yapmak anlam&na gelmektedir. Alternatif üretim
planlar& aras&nda seçim yapmak ise, bunlar ve piyasa hakk&nda bir bilgi ak m n n
varl&*&n& gerekli k&lmaktad&r.
Sermaye piyasas&nda yat&r&mc&n&n karar almas&n& etkileyen bilgiler, arz ve
talebe, ekonomiye, sektöre, 'irketin mali yap&s&na, karl&l&*&na, rekabet gücüne,
'irketin yönetimine ili'kin bilgiler ile ikincil piyasada i'lem gören sermaye
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piyasas& araçlar&n&n cari fiyat&na, i'lem hacmine, aç&l&' ve kapan&' fiyat&na, i'lem
gördü*ü en yüksek ve en dü'ük fiyat&na, piyasaya iletilen emirlere ili'kin piyasa
bilgilerdir3. Yat&r&mc& bu bilgiler &'&*&nda tercihini belirleyecek ve portföyünü
olu'turacakt&r. Ba'ka bir deyi'le, elde etti*i bilgilere dayanarak yat&r&m karar&
verecektir4.
Bilginin sermaye piyasas&nda bu derece önemli olmas&na kar'&n, piyasaya
kat&lan tüm yat&r&mc&lar&n, maliyetli olmas&, ula'madaki zorluk ve teknolojik
imkanlardan

farkl&

derecelerde

yararlanma

nedeniyle,

ayn&

düzeyde

bilgilendirildi*ini söylemek mümkün de*ildir. Ba'ka bir deyi'le piyasada asimetrik
bilgi da! l m

söz konusudur. Piyasa kat&l&mc&lar& aras&ndaki asimetrik bilgi

da*l&m&, “ters seçme” ve “ahlaki risk” olarak adland&r&lan sorunlar& da beraberinde
getirmektedir. Bunlardan “ters seçme” (adverse selection), içinde bulunulan
durumun gerçek niteli*inin birimlerden baz&lar& taraf&ndan bilinip, ötekiler
taraf&ndan bilinmemesi durumunda ortaya ç&kmaktad&r. “Ahlaki risk” (moral
hazard) ise, bir k&s&m piyasa kat&l&mc&s&n&n (kontrat&n gerçekle'tirilmesinden
sonra) eylemleri ile gerçekle'ebilecek ko'ula ba*l& durumlar& etkileyebilmesi,
dolay&s&yla, hangi durumlar&n gerçekle'ebilece*i konusunda di*er birimlere oranla
daha kesin bilgi sahibi olmas&d&r5.
K&sacas&, asimetrik bilgi da*&l&m&, piyasan&n taraflar& aras&nda haks&z kazanç
transferlerine sebep olmakta, f&rsat e'itli*ini bozmakta ve i'lem maliyetini
art&rmakta ve bu 'ekilde genel olarak piyasa mekanizmas&n&n ba'ar&s&z olmas&na,
özel olarak da yat r mc lar n zarar görmesine sebep olmaktad&r. O halde, etkin bir
piyasada bulunmas& gereken en önemli ko'ullardan birisi, bilginin bütün
yat&r&mc&lar aras&nda mümkün oldu*unca e'it bir 'ekilde yans&t&lmas&d&r.

3

Piyasaya ili'kin bilgilerin yat&r&mc&lara etkin ve h&zl& bir 'ekilde ula't&r&lmas& saydaml&k
(transparency) olarak tan&mlanmaktad&r. Saydaml&k, sermaye piyasas& arac&na ili'kin i'lemin
girildikten veya gerçekle'tikten sonra i'lem ile ilgili mevcut tüm bilgilerin (i'lem gördü*ü son fiyat,
i'lem hacmi gibi) yat&r&mc&lara ula't&r&lmas&d&r. Saydaml&*&n en az üç yarar& bulunmaktad&r. Birincisi,
yat&r&mc&n&n korunmas&n& sa*lar. Örne*in piyasada mevcut olan al&' sat&' emirleri ile gerçekle'en
i'lem fiyat&n&n an&nda yat&r&mc&lara iletilmesi durumunda, yat&r&mc& kendisi için en iyi fiyat&
belirleyerek al&' veya sat&'a karar verebilecektir. kincisi, yat&r&mc&lar&n piyasaya kat&lmas&n& sa*lar,
dolay&s&yla likiditeyi art&r&r. Zira, saydaml&*&n artmas& durumunda, az bilgili yat&r&mc&lar piyasaya
kat&lmaya daha istekli olacaklard&r. Üçüncüsü, fiyat olu'umunu ve aç&k rekabeti art&rarak piyasan&n
etkinli*ini sa*lar. Buna kar'&l&k saydaml&*&n bir maliyeti bulunmaktad&r. Bu da piyasan&n ve piyasaya
kat&lanlar&n söz konusu bilgileri almas&n& sa*layacak sistemin kurulmas&d&r. (Ayr&nt&l& olarak bak&n&z
Securities and Exchange Commission (SEC), Market 2000 An Examination of Current Equity Market
Developments, January 1994)
4
H. ERSEL ve G. SAK, “Düzenleme ve 2ktisat Kuram ”, Prof. Dr. smail Türk’e Arma*an, Sermaye
Piyasas& Kurulu Yay&n No.54, Aral&k 1996, Ankara, s.307
5
ERSEL ve SAK, a.g.e., s.306
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'te,

düzenleyici

otorite

burada

devreye

girerek,

özellikle

kamuyu

ayd nlatma yakla'&m& çerçevesinde, yat&r&m kararlar&n& etkileyebilecek bilgilerin
tam, zaman&nda ve do*ru bir 'ekilde yat&r&mc&lara ula'mas& için gerekli
düzenlemeler yapmaktad&r. Bu çerçevede yap&lan düzenlemelere daha sonra
de*inilecektir.
Di*er yandan literatürde asimetrik bilgi da*&l&mdan kaynaklanan bu tür
problemlerin üstesinden gelmek üzere yap&lan çal&'malar& içeren alana kontrat
teorisi denilmektedir. Bu teori, özellikle iktisatta, daha çok asimetrik bilgi
temelinde ekonomik faaliyetlerin aktörlerinin nas&l akdi ili'kilere girdiklerini ve bu
akdi ili'kinin olu'um sürecini incelemektedir. Kontrat teorisinin bu i'levleri
nedeniyle

ekonomi

hukuku

alan&

ile

yak&ndan

ilintili

oldu*unu

söylemek

mümkündür.
Kontrat teorisi Karl Llewellyn taraf&ndan 20. yüzy&l&n ilk yar&s&nda ortaya
at&lm&' ve temelleri yine Llewellyn taraf&ndan 1925-1940 y&llar& aras&nda yapt&*&
bilimsel

çal&'malarda

'ekillenmi'tir6.

Llewellyn’in

çal&'malar&na

bak&ld&*&nda

‘Kontrat teorisi’ kavram&n&n daha çok al&m-sat&m veya ticaret hukuku alan&
gözönünde bulundurularak kullan&ld&*& görülmektedir.
Llewellyn, pek çok ba'ka hususun yan& s&ra, devletin sözle'me akdedilmesi
sürecinde ortaya ç&kan masraflar& azaltacak düzenlemeler yapmas& gerekti*ini
ileri sürerek bir sözle'menin taraflar&n&n hataya dü'meleri durumunda geçerli
olacak kurallar& içeren bir taslak çal&'ma yapm&' ve taraflar&n sözle'me yaparken
sergiledikleri

davran&'lar&n

anla'&labilmesi

amac&yla

ekonomik

fikirlerin

kullan&lmas& gerekti*ini ifade etmi'tir. Fakat günümüzde art&k Llewellyn’in kontrat
teorisi alan&nda ileri sürdü*ü dü'ünceler, O’nun zaman&nda geçerli olan ekonomik

6

Llewellyn’in baz& bilimsel çal&'malar& 'öyledir: (1) The Effect of Legal Institutions Upon Economics,
15 American Econ. Rev. 665 (1925); (2) Introduction to Cases and Materials on Sales (1929); (3)
What Price Contract? An Essay In Perspective, 40 Yale L. J. 704 (1931); (4) On Warranty of Quality
and Society I, 36 Colum. L. Rev. 699 (1936); (5) On Warranty of Quality and Society II, 37 Colum.
L. Rev. 341 (1937); (6) Through Title to Contract and a Bit Beyond, 15 N.Y.U. L. Rev. 159 (1938);
(7) The Rule of Law in Our Case-Law of Contract, 47 Yale L. J. 1243 (1938); (8) On Our Case-Law
of Offer and Acceptance I, 48 Yale L. J. 1 (1938); (9) On Our Case-Law of Offer and Acceptance II,
48 Yale L. J. 779 (1939); (10) Across Sales on Horseback, 52 Harv. L. Rev. 725 (1939); (11) The
First Struggle to Unhorse Sales, 52 Harv. L. Rev. 873 (1939); (12) Book Review, 52 Harv. L. Rev.
700 (1939); (13) The Needed Federal Sales Act, 26 Va. L. Rev 558 (1940).
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fikirlerin ve bilgilerin ilkel denecek düzeyde olmas&ndan dolay& büyük oranda
geçerlili*ini kaybetmi'tir7.
1.2

Arac$lar$n Varl$($ndan Kaynaklanan Sorunlar
Makro düzeyde piyasa mekanizmas&n&n ba'ar&s&zl&*&ndan kaynaklanan

sorunlar&n giderildi*i, ba'ka bir deyi'le etkin kaynak da*&l&m&n&n sa*land&*&,
bilginin herkese tam, do*ru ve h&zl& bir 'ekilde ula't&*&, i'lem maliyetinin
yeterince dü'ük oldu*u bir ortamda da yat&r&mc&lar&n mikro düzeyde korunmas&na
gerek bulunmaktad&r. Bu gereklilik, sermaye piyasas& arac& ihraç eden kurulu'lar
ile yat&r&mc&lar veya yat&r&mc&lar ile yat&r&mc&lar aras&nda gerçekle'en i'lemlerde
arac lar n devreye girmesinden kaynaklanmaktad&r8.
Arac&lar, sermaye piyasas& araçlar&n& ç&karan i'letmeler ile tasarruf sahipleri
aras&ndaki menkul k&ymet ve fon ak&m&na yard&mc& olmakta, fon talep edenlerle
fon arz edenlerin birbirlerini bulmalar&n& sa*lamakta, piyasa kat&l&mc&lar&na çe'itli
konularda

bilgi

sunmakta

ve

piyasadaki

de*i'im

veya

i'lem

maliyetinin

dü'mesine katk&da bulunmaktad&rlar. Bu yararlar&na kar'&n, arac&l&k faaliyetlerinin
yap&s&ndan kaynaklanan sebeplerle yat&r&mc&lar&n varl&klar&na yönelik riskleri de
beraberinde getirmektedir. A'a*&da, birincil piyasada arac&l&k ve ikincil piyasada
arac&l&k 'eklinde bir ayr&ma da gidilerek, bu i'lemler nedeniyle yat&r&mc&lar&n
kar'&la't&*& riskler hakk&nda özet aç&klamalar yap&lacakt&r.
1.3

Birincil Piyasada Arac$lar ve Yat$r$mc$lar$n Kar%$la%t$($ Riskler
irketlerin, ihraç ettikleri sermaye piyasas& araçlar&n& belirlenen kurallar

çerçevesinde, izahname haz&rlay&p, sirküler yay&mlamak ve ilanlar yapmak
suretiyle tasarruf sahiplerine satmalar& mümkündür. Ancak, bir 'irket, ihraç etti*i
sermaye piyasas& araçlar&n& kendisi halka satt&*&nda sermaye piyasas&n&n etkin
i'lemesine yönelik baz& sorunlar ortaya ç&kmaktad&r. lk olarak, tan&nm&' ve iyi
durumda olan bir 'irketin ç&kard&*& sermaye piyasas& araçlar&n&n hiç bir arac&n&n
faaliyeti olmaks&z&n tasarruf sahiplerince talep edilmesi, deyim yerindeyse
“kap&'&lmas&” mümkün olmakla birlikte, sermaye piyasas& arac&n& ihraç eden her
'irketin durumu böyle olmayabilir. Gerek i' konusu, gerek rantabilitesi itibariyle
iyi durumda olan, ancak yeni kurulan, tan&nmam&' bir 'irketin sermaye piyasas&
7

Schwartz, Alan, "Karl Llewellyn and the Origins of Contract Theory". in The Jurisprudential
Foundations of Corporate and Commercial Law, (Kraus & Walt, Eds.), Cambridge University Press,
1999, s. 11.
8
K&l&ç Saim age.
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araçlar&, tasarruf sahipleri bak&m&ndan ba'lang&çta o kadar cazip bulunmayabilir.
kinci olarak, sermaye piyasas& araçlar&n&n sat&'&n&n o arac& ihraç eden 'irket
taraf&ndan yap&lmas&, ülkedeki ve hatta yurtd&'&ndaki tüm tasarruf sahiplerine
ula'madaki zorluk nedeniyle, sermaye piyasas&n&n fon aktar&m i'levini tam olarak
yerine getirememesine neden olacakt&r.

'te bu durumda, ihraç olunacak

sermaye piyasas& araçlar&n&n tam olarak ve geni' halk kitlesine sat&labilmesi
bak&m&ndan halka sat&'a yard&mc& olacak arac&lara ihtiyaç duyulmaktad&r9.
Birincil piyasada sermaye piyasas& araçlar&n&n halka sat&'&na arac&l&k,
genelde, tam arac&l&k, en iyi gayret arac&l&*& ve kesin ba*lant& arac&l&*& 'eklinde
kendisini göstermektedir. Tam arac l k (strict underwriting), menkul k&ymetlerin
ihraç eden 'irket nam ve hesab&na sat&'& ve sat&' süresi sonunda sat&lmayan
k&sm&n taahhüt edilmesi; en iyi gayret arac l ! (the best effort underwriting),
menkul k&ymetlerin ihraç eden 'irket nam ve hesab&na sat&' süresi sonunda
sat&lmayan k&s&m hakk&nda taahhüde bulunmaks&z&n sat&'&; kesin ba!lant arac l !
(firm commitment underwriting) ise menkul k&ymetlerin sat&n al&n&p kendi nam ve
hesab&na sat&'&d&r10.
Arac&lar&n tam arac&l&k ile kesin ba*lant& arac&l&*&nda taahhütlerini yerine
getirmemeleri yat&r&mc&lar aç&s&ndan riski de beraberinde getirmektedir. Bu risk,
'irketin ç&kard&*& menkul k&ymetlerin sat&lmas&n& taahhüt eden arac& kurumun bu
yükümlülü*ünü (mali yap&s&n&n zay&fl&*& gibi sebeplerle) yerine getirememesi
nedeniyle ç&kar&lan menkul k&ymetleri sat&n alan yat&r&mc&lar&n zarara u*ramas&d&r.
Zira, menkul k&ymetleri ihraç ederek belli bir projesini gerçekle'tirmek isteyen
'irket,

menkul

k&ymetlerinin

tamamen

sat&lmamas&

nedeniyle

projesini

gerçekle'tiremeyecek ve mevcut menkul k&ymetler de*er yitirecektir. Bu durum,
bir taraftan menkul k&ymetleri alan yat&r&mc&lar& zarara sokarken, di*er taraftan
sermaye piyasas&na ilgi duyan potansiyel yat&r&mc&lar&n kaybedilmesine yol
açacakt&r11.

9

Sermaye Piyasas& Kanunu’nun 7’nci maddesi ile, Sermaye Piyasas& Kurulu’na, “tasarruf
sahiplerinin hak ve yararlar n korumak amac yla sermaye piyasas araçlar n n halka arz veya
sat n n gerekti!inde sat n alma taahhüdü ile birlikte arac kurulu lar arac l ! yla yap lmas n
isteme” yetkisinin verilmesi bu konunun ne kadar önemli oldu*unun ba'ka bir göstergesidir.
10
Ayr&ca ayr&nt&l& olarak bak&n&z 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu Gerekçesi, Sermaye Piyasas&
Mevzuat&,
11
3794 say&l& Kanun ile de*i'meden önceki 2499 say&l& Sermaye Piyasas& Kanunu’nunda,
yat&r&mc&lar&n halka arza arac&l&k s&ras&nda zarara u*ramalar&n& engellemek amac&yla arac&
kurumlar&n tedrici tasfiyesi öngörülmü' ve buna ili'kin bir fon kurulmu'tur. Bu fona ili'kin
aç&klamalar çal&'man&n 4’üncü bölümünde yer almaktad&r. Ayr&ca Bak&n&z 2499 say l Sermaye
Piyasas Kanunun Gerekçesi, Sermaye Piyasas& Mevzuat&, 1994, s.46.
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1.4

kincil Piyasada Arac$lar ve Yat$r$mc$lar$n Kar%$la%t$($ Riskler
kincil piyasada, ellerindeki sermaye piyasas& araçlar&n& satmak veya

herhangi bir sermaye piyasas& arac& almak isteyen yat&r&mc&lar&n, gerçekle'tirmek
istedikleri i'leme ili'kin olarak uygun bir taraf bulmas& gerekmektedir. Ancak,
piyasada

çok

ula'madaki

say&da

zorluk

piyasa

dikkate

kat&l&mc&s&n&n
al&nd&*&nda,

olmas&

ve

bunlar&n

gerçekle'tirilmek

tamam&na

istenen

i'lemin

zaman&nda, dü'ük maliyetle, istenilen biçimde veya hiç gerçekle'tirilmemesi
mümkündür. Bu durumda, sermaye piyasas&nda, yat&r&mc&lar&n sat&' ve al&'
i'lemlerine yard&mc& olacak arac&lara ihtiyaç duyulmaktad&r.
kincil piyasada arac&l&k faaliyetinde bulunan arac&lar, bu faaliyetlerini icra
ederken, yat&r&mc&lar&n nam ve hesab&na bu piyasada menkul k&ymet al&p
satmakta, virman i'lemi yapmakta, takas ve gerekti*inde saklama i'lemini
gerçekle'tirmektedirler. Arac& kurulu'lar&n yat&r&mc&lar ad&na i'lem yapmas&,
yat&r&mc&lara ait varl&klara (para ve sermaye piyasas& arac&) yönelik çe'itli riskleri
de beraberinde getirmektedir. Ortaya ç&kan risklerden ilki, sermaye piyasas&nda
yat&r&mc&lar ad&na i'lem yapmaya yetkili arac&lar&n veya çal&'anlar&n&n hileli
davran&'lar& sonucunda yat&r&mc&n&n zarara u*ramas&d&r. kincisi, yat&r&mc&ya ait
varl&klar&n

arac&

veya

çal&'anlar&

taraf&ndan

yat&r&mc&n&n

izni

olmaks&z&n

kullan&lmas&d&r. Üçüncüsü ise, arac&lar&n çe'itli nedenlerle mali aç&dan zay&flamas&
veya ödeme güçlü*üne dü'mesi nedeniyle yat&r&mc&lara kar'& olan nakit ve
sermaye piyasas& arac& teslim yükümlülü*ünü yerine getirememesidir.
1.5

Risklere Kar%$ Yat$r$mc$n$n Korunmas$n$n Önemi
Risklere kar'& yat&r&mc&ya ait varl&klar&n korunmas&, dolay&s&yla sermaye

piyasas&nda güven sa!lanmas büyük bir önem arz etmektedir. Aksi durumda
çe'itli sak&ncalar ortaya ç&kabilecektir. Birinci olarak, yat&r&mc&lar sermaye
piyasas&n& güvenli bulmayarak bu piyasaya yat&r&m yapmayacaklar&ndan, sermaye
piyasas&, as&l i'levi olan kesimler aras&ndaki fon aktar&m&n&, dolay&s&yla ülkenin
kalk&nmas&n& yerine getiremeyecektir.
kinci olarak, yat&r&mc&lara ait varl&klar&n korunmas&na yönelik düzenlemeler
güven verici nitelikte de*ilse, ilgili piyasalarda etkin olmayan sonuçlar ortaya
ç&kacakt&r. Örne*in, mü'teriler kendi adlar&na sermaye piyasas& faaliyetinde
bulunan arac&lar&n iflas etmesinin do*uraca*& olumsuzluklar& gidermek veya en
aza indirmek için ek maliyetler üstlenmek ve zaman harcamak zorunda
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kalabileceklerdir. Di*er bir yol ise, varl&klar&n&n arac&lar&n risklerine kar'&
korunmamas& nedeniyle sermaye piyasas&na yat&r&m yapmamad&r. Her iki
durumun da sermaye piyasas&n&n etkin i'lemesine zarar verdi*i aç&kt&r.
Bu nedenle, yat&r&mc&lar&n varl&klar&n&n korunmas&nda temel amaç sermaye
piyasas&nda çe'itli mekanizmalar olu'turarak halk&n güvenini kazanmakt&r.
II)

SERMAYE PIYASASINDA YATIRIMCININ KORUNMASINA YÖNELIK
MEKANIZMALAR
Sermaye piyasas&ndaki düzenlemelerin en önemli amac& yat&r&mc&lar&n

korunmas& oldu*una göre, yap&lan tüm düzenlemelerin do*rudan ya da dolayl&
olarak yat&r&mc&n&n korunmas&na ili'kin oldu*unu söylemek mümkündür. Bu
nedenle, sermaye piyasas&nda yat&r&mc&n&n korunmas&n& tam anlam&yla anlatmak
için tüm düzenlemelere de*inmek gerekmekle birlikte, çal&'man&n konusu ve
amac& aç&s&ndan,

yat&r&mc&n&n

korunmas&na

yönelik

yakla'&mlar& yukar&daki

aç&klamalar çerçevesinde genel olarak iki ana ba'l&k alt&nda s&n&fland&rmak
mümkündür: Yat&r&mc&lar&n sermaye piyasas&nda yanl&' karar almalar&n& önleme
ve arac&lar nedeniyle ortaya ç&kacak olan risklere kar'& koruma.
2.1 Yat$r$mc$lar$n
Düzenlemeler

Yanl$%

Karar

Almalar$n$

Önlemeye

Yönelik

Do*rudan finansman yönteminin hakim oldu*u sermaye piyasas&nda
yat&r&mc&lar&n yanl&' seçim yapmalar&n& veya yanl&' karar almalar&n& önlemeye
yönelik olarak liyakat yakla m ve kamuyu ayd nlatma yakla m olmak üzere iki
yakla'&m bulunmaktad&r12.
2.1.1 Liyakat Yakla%$m$
Liyakat

yakla'&m&nda,

düzenleyici

otoriteler,

yat&r&mc&lar&n

zarara

u*ramas&na yol açacak riskli yat&r&m araçlar&n&n piyasaya ç&kmas&n& önleyerek,
yat&r&mc&lar& bu tür yat&r&mlardan uzak tutmaya çal&'maktad&r. Sermaye piyasas&
araçlar&n&n ihrac&na düzenleyici otoritelerin izin vermesi, liyakat yakla'&m&n&n en
iyi örneklerinden birisidir.

12

Konu ile ilgili olarak ayr&nt&l& olarak bak&n&z KÜÇÜKSÖZEN, a.g.e., s.15-16; William C. TYSON,
“Legal Aspects of Securities Regulation In The United States”, Recent Developments In Capital
Markets in Turkey:Proceedings of The OECD-CMB Conference, CMB Publications No:2, Ankara,
1985, s.179-181.
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Liyakat yakla'&m& çe'itli aç&lardan ele'tiriye u*ram&'t&r. Öncelikle liyakata
ili'kin düzenlemeler, düzenleyici bir kurulu'un, olanaks&z olmasa bile son derece
güç bir i'levi yerine getirmesini gerektirmektedir. Yat&r&m kararlar& bir dizi
bireysel amaca ba*l& oldu*undan düzenleyici kurum, belirli bir menkul k&ymetin
yat&r&m yap&lmaya lay&k olup olmad&*&n&, tüm yat&r&mc&lar&n yarar&n& ve risk-getiri
konusundaki tercihlerini gözeterek, saptamak olana*&na sahip olmayabilir.
Düzenleyici kamu kurumunun liyakat& belirleme i'levini tam olarak yerine
getirebilecek

'ekilde

örgütlenebilmesinin

oldukça

yüksek

maliyetlerle

gerçekle'mesi bir ba'ka sorundur.
Bir di*er temel ele'tiri ise, bu yakla'&m&n düzenleyici kurulu'a çok geni'
yetki vermesidir. Liyakata ili'kin düzenleme, do*as& gere*i mevcut firmalar& yeni
kurulan firmalara göre daha çok gözetme e*ilimindedir. Ba'lang&çta spekülatif
bulunan,

bu

görünmeyen,

nedenle
ancak

de

yetkili

zamanla

kamu

çok

kurulu'unca

ba'ar&l&

yat&r&m

olabilecek

yap&labilir

giri'imler

liyakat

yakla'&m&nda engellenebilecektir ve bu durum kaynaklar&n etkin kullan&lamamas&
sonucunu do*urabilecektir.
Yukar&da belirtilen sak&ncalar&n yan&s&ra, liyakat yakla'&m&n&n en önemli
sak&ncas&n&n,

sermaye

piyasas&

araçlar&n&n

ihrac&ndan

sonra

yat&r&mc&lar&

korumada yetersiz kalmas& oldu*u dü'ünülmektedir. Zira, sermaye piyasas&nda
yat&r&mc&n&n

sermaye

piyasas&

arac&n&

ald&ktan

sonra

da

korunmas&

gerekmektedir. Ancak, liyakat yakla'&m&, sermaye piyasas& arac&n& elinde tutan
yat&r&mc&n&n

ihraçtan

sonraki

yat&r&m

kararlar&nda

herhangi

bir

koruma

getirmemektedir. Ba'ka bir deyi'le, liyakat yakla'&m&n&n esas olarak birincil
piyasadaki

yat&r&mc&y&

korudu*unu,

ikincil

piyasa

ile

ilgili

olarak

koruma

sa*lamad&*&n& söylemek mümkündür. Bu eksiklik a'a*&da aç&klanacak olan
kamuyu ayd&nlatma yakla'&m& ile büyük ölçüde giderilmektedir.
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2.1.2 Kamuyu Ayd$nlatma Yakla%$m$
2.1.2.1 Genel Olarak
OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerinden dördüncüsü olarak düzenlenmi'
olan kamuyu ayd&nlatma ilkeleri13 genel olarak ortakl&klar&n finansal durumlar&,
performanslar&, sermaye ve idari yap&s& hakk&nda kamunun zaman&nda ve yeterli
bilgiyle ayd&nlat&lmas& olarak tan&mlanmaktad&r.
Piyasa mekanizmas&n&n özellikle asimetrik bilgi da*&l&m& nedeniyle ba'ar&s&z
kalmas&n&n bir sonucu olarak kamuyu ayd&nlatma çerçevesinde düzenlemeler
yap&lmas& gere*inin ortaya ç&kt&*& yukar&da belirtilmi'ti. Kamuyu ayd&nlatma
yakla'&m&nda, yat&r&m&n do*rulu*una ili'kin de*erlendirme yat&r&mc&ya kalmak
üzere, bir kamu kurulu'unun denetiminde sermaye piyasas& ilgililerinin do!ru,
tam

ve

zaman nda

bilgilendirilmesi

amaçlanmaktad&r.

Kamuyu

ayd&nlatma

yakla'&m&, sermaye piyasas&nda yat&r&mc&lar&n yat&r&m yapacaklar& 'irketlerin
ekonomik gerçe*i hakk&nda yeterli ve do*ru bilgiyi zaman&nda edinmeleri ve bu
bilgilere dayanarak risk-getiri de*erlendirmelerini kendilerinin yapmalar&n& esas
almaktad&r. Bu nedenle, düzenleyici otoritelerin temel görevi genelde kamunun
ayd&nlat&lmas&n& sa*lama çerçevesinde kalmaktad&r.
Yukar&daki

aç&klamadan

da

anla'&laca*&

üzere,

kamuyu

ayd&nlatma

yakla'&m&n&n en önemli unsuru bilgi olup, yat&r&mc&n&n gerek birincil ve gerekse
ikincil piyasada yanl&' karar almalar&n& önlemek için yat&r&m kararlar&n& etkileyen
bu bilgilerin tam, zaman&nda ve do*ru bir 'ekilde yat&r&mc&lara ula't&r&lmas&
esast&r.

Ba'ka

bir

deyi'le,

yat&r&mc&

burada

bilgisel

e'itsizlik

anlam&nda

korunmakta, mevcut bilgi &'&*&nda kendi stratejileri ile hareket ederek verdi*i
kararlar nedeniyle üstlendi*i risk kendi sorumlulu*unda olmaktad&r14.

13

OECD’nin kamuyu ayd&nlatma ilkeleri “A) irketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar&, büyük
pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve idarecileri, öngörülebilir önemli risk faktörleri, i'ciler ve
ç&kar sahipleriyle ilgili önemli konular, idari yap&s& ve politikalar& ve ortakl&k hedefleri hakk&nda
önemli bilgiler aç&klanmal&d&r. B) Finansal, finansal olmayan ve denetime ili'kin kamuya aç&klanacak
bilgiler uluslararas& kabul görmü' veya ulusal standartlara uygun olarak haz&rlan&p kamuya
aç&klanmal&d&r. C) irketlerin mali tablolar& y&ll&k denetimin objektif kontrolü sa*lanmas& aç&s&ndan
ba*&ms&z denetçi taraf&ndan denetlenmelidir. D) Bilgileri aç&klama yöntemleri bilgilerin kullan&c&lara
do*ru, zaman&nda ve etkili olarak ula'mas&n& sa*layacak 'ekilde olu'turulmal&d&r.”
14
Tu*ba ALTUN, 2çerden Ö!renenlerin Ticareti:Teori ve Uygulamalar, Sermaye Piyasas& Kurulu
Yeterlik Etüdü, Ankara, 1993, s.25
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Kamuyu

ayd&nlatma

amac&yla

yap&lan

ve

a'a*&da

belirtilecek

olan

düzenlemeler çerçevesinde, koruma, cayd&rma ve bilgilendirme olmak üzere üç
temel i'lev yerine getirilmeye çal&'&lmaktad&r15.
Koruyuculuk i levi, yat&r&mc&ya menkul k&ymet ihraç eden 'irketlerin
yönetimi, finansal durumu ve faaliyet sonuçlar& ile menkul k&ymetlerin nitelikleri
hakk&nda yeterli ve do*ru bilgilerin zaman&nda ula't&r&lmas&, taraflar aras&ndaki
avantaj ve dezavantajlar&n en aza indirilmesi yoluyla yerine getirilmektedir.
Cayd r c l k i levi, içerden ö*renilen bilgi ticareti, ele geçirme gibi hileli
veya ahlak d&'& uygulamalar&n a*&r müeyyidelere ba*lanmas& nedeniyle ilgililerin
bu tür uygulamalardan uzak durmalar& 'eklinde ortaya ç&kmaktad&r.
Bilgilendirme i levi ise, yat&r&mc&ya yat&r&m karar&n& verebilmesi için gerekli
olan bilgilerin ayr&nt&l& olarak sunulmas&n& sa*lama, bu bilgileri uygun bir biçimde
kullanmalar&na

ortam

haz&rlama

ve

sunulan

bilgileri

analiz

edebilmelerini

kolayla't&rma yoluyla gerçekle'tirilmektedir.
Kamuyu ayd&nlatma yakla'&m&, kamuya aç&klanan bilgi ve verilerin bütün
yat&r&mc&lar taraf&ndan yeterli ve do*ru bir 'ekilde de*erlendirilemeyece*i, di*er
bir

ifade

ile,

bütün

yat&r&mc&lar&n

mali tablo

ve

raporlar& ayn& düzeyde

yorumlayamayaca*& noktas&nda ele'tiriye u*ramaktad&r16.
2.1.2.2 Kamuyu Ayd$nlatma,
Türk

mevzuat&nda

effafl$k lkesi ve Türk Hukuku

kamuyu

ayd&nlatma

ilkesi

TTK

ve

SPKn’da

yer

almaktad&r. TTK n&n anonim ortakl&klar&n tedrici kurulu'unda izahname ve sirküler
yay&nlama zorunlulu*unun düzenlendi*i 281. maddesinde ortakl&klar&n ortakl&k
hakk&nda bilgi edinme haklar&n&n düzenlendi*i 362 ve 363. maddelerinde,
sermaye art&r&mlar&nda da tedrici kurulu'taki prosedürü gerektiren ve izahname
yay&nlanmas& gere*ini düzenleyen 392 ve 393. maddelerinde yer almaktad&r.
Kamunun ayd&nlat&lmas& sermaye piyasas&nda yat&r&m yapacak yat&r&mc&lar için
ortakl&klar&n ekonomik durumlar& hakk&nda gerçek, yeterli ve do*ru bilgi
edinebilmeleri

ve

bu

bilgiler

çerçevesinde

yat&r&m

tercihlerini

kendilerinin

15

KÜÇÜKSÖZEN Cemal, Sermaye Piyasas nda Yat r mc lar n Korunmas , Yay&mlanmam&' Yüksek
Lisans Tezi, Ankara 1996. s.16; ALTUN, a.g.e, s.26; M.Berra ALTINTA , "Sermaye Piyasas nda
Kamunun Ayd nlat lmas ve Etkinlik Kuram ", A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal&
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1989, s.23

16

KÜÇÜKSÖZEN, a.g.e., s.16
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yapabilmeleri bak&m&ndan ayr&ca önem ta'&maktad&r. Bu nedenle sermaye
piyasalar&n&n geli'mesiyle düzenleyici otoritelerin temel görevi olan kamunun
ayd&nlat&lmas&n&n yukar&da sözü edilen düzenlemeler ile sa*lanmas& yetersiz
kalm&' uluslararas& geli'meler ve piyasan&n gereksinimleri do*rultusunda SPKn ve
ilgili tebli*lerde bu husus önemli ölçüde geni'letilmi'tir.17
Kamuyu

ayd&nlatma

ilkesi

SPKn’nun

6,16/a

ve

22/E

maddelerinde

düzenlenmi'tir. SPKn kapsam&ndaki tüm anonim ortakl&k kurulu'lar ve kurumlar
y&ll&k ve ara mali tablolar&n& veya konsolide mali tablolar&n&, Kurulca öngörülen
standartlara uygun 'ekilde düzenleme yükümlülü*üne tabi tutulmu'tur. Kurulca
öngörülen

muhasebe

standartlar&

uluslararas&

muhasebe

standartlar&

ile

uyumludur ve uluslararas& alanda ortaya ç&kan geli'meler mevzuat de*i'iklikleri
ile uygulamaya al&nmaktad&r. Kurulun XI seri nolu tebli*lerinde ortakl&klar&n mali
tablolar&n&n haz&rlanmas& s&ras&nda esas alacaklar& standartlar ve mali tablo
kalemlerinin de*erlemesine ve ilgililerine sunulmas&na ili'kin hükümler yer
almaktad&r.

Düzenlenecek

mali

tablolar&n

güvenilirli*ini

ve

standartlara

uygunlu*unu sa*lamak aç&s&ndan kamuya aç&klanacak olan mali tablolar&n
ba*&ms&z denetimden geçirilmesi gerekmektedir. Ba*&ms&z denetim ile ilgili
düzenlemeler X seri nolu tebli*lerde yer almaktad&r. Kurulun Seri VIII, No:20
say&l& tebli*inde de kamuyu sürekli ayd&nlatmaya ili'kin aç&klanmas& gereken
hususlar düzenlenmi'tir18.
Söz konusu düzenlemelerin OECD taraf&ndan belirlenen ilkeler aç&s&ndan
yeterli oldu*u dü'ünülmektedir. Ancak önemle üzerinde durulmas& gereken husus
ortakl&klar&n

ticari

s&r

kapsam&nda

de*erlendirilebilecek

bilgilerini

kamuya

aç&klamak zorunda b&rak&l&p rakibi olan ortakl&klar kar'&s&nda güç duruma
dü'ürülmemesi ve özellikle hisse senetleri borsalarda i'lem gören ortakl&klar
hakk&nda bilgi kalabal&*& yarat&larak hisse senetlerinin fiyatlar&n&n manipüle
edilmesine olanak verilmemesidir.19
Sermaye piyasas&nda yat&r&m kararlar&n& etkileyen bilginin tam, zaman&nda
ve do*ru bir 'ekilde yat&r&mc&ya ula'mas& için esas olarak a'a*&daki hususlarla
ilgili düzenlemeler yap&lmaktad&r:

17

ehirli KÜBRA, Kurumsal Yönetim Sermaye Piyasas& Kurulu Yeterlilik Etüdü 1999 S 42-43
Gürbüz OSMAN- Ergincan YAKUP, Kurumsal Yönetim Türkiye’deki Durumu ve Geli'tirilmesine
Yönelik Öneriler stanbul 2004 S.30
19
ehirli KÜBRA, a.g.e. S 52-55
18
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1. Sermaye piyasas& araçlar&n&n ihrac& s&ras&nda 'irket ile ilgili bilgileri
izahname ve sirküler vas&tas&yla yat&r&m yapacaklara aç&klamak,

2. irketin mali tablo ve raporlar na ili'kin standartlar& belirlemek,
3. Mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilerin do*ruyu ve gerçe*i dürüst bir
biçimde yans&tma ilkesine uygunlu*u aç&s&ndan ba! ms z denetime tabi
tutmak,

4. Söz konusu 'irket mali tablo ve raporlar& ile ba*&ms&z denetim raporlar&n&
kamuya duyurmak,

5. Sermaye piyasas& araçlar&n&n de*erini etkileyebilecek olay ve geli meleri
kamuya duyurmak,

6. irketin sermaye ve yönetiminde kontrolü sa!lamaya yönelik hareketleri
düzenlemek (vekaleten oy kullanma, 'irket ele geçirmeleri),

7. irketin ortakl&k yap&s&ndaki de*i'iklikler ile di*er özel durumlar& kamuya
aç&klamak,

8. Bilgisel avantaj& bulunabilecek insanlar&n al&m-sat&m faaliyetlerini çe'itli
kurallara ba*lamak, kamuya aç&klanmam&' bilgiye dayal& ticareti (insider
trading) yasaklamak,

9. Piyasan&n güvenilirli*i ve dürüstlü*ünü bozacak ve hisse senedinin
fiyat&n& etkileyebilecek nitelikteki yanl&', yan&lt&c& ve gerçek d&'& bilgiyi
yasaklamak.

10. Derecelendirmeye (rating) ili'kin düzenlemeler yapmak,
Yukar&da say&lan düzenlemelerden ilk dokuzu bilginin tam, zaman&nda ve
do*ru bir 'ekilde yat&r&mc&lara aktar&lmas& ile ilgili iken, onuncusu esas olarak
mevcut bilgilerin do*ru yorumlanmas& ile ilgilidir. Yat&r&mc&lar 'irket veya bu
'irket taraf&ndan ihraç edilen menkul k&ymetler hakk&nda bilgi sahibi olsalar dahi,
bu bilgileri de*erlendirmekte ve yorumlamakta yetersiz iseler, an&lan menkul
k&ymet de*erinden dü'ük veya yüksek fiyatland&r&lacak, bu da do*al olarak
optimal

kaynak

düzenlemeler

da*&l&m&n&

mevcut

bozacakt&r20.

bilgilerin

yat&r&mc&lar

'te,

derecelendirmeye

taraf&ndan

do*ru

bir

ili'kin
'ekilde

20

Derecelendirme ile ilgili olarak bak&n&z ÖZMEN Tahsin, “Tahvil Derecelendirilmesi (Bond Rating)”,
Prof. Dr. smail Türk’e Arma*an, Sermaye Piyasas& Kurulu Yay&n No:54, 1996
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yorumlanmas&na katk&da bulunmakta ve kamunun ayd&nlat&lmas& yakla'&m&n&n
yukar&da belirtilen sak&ncas&n& büyük ölçüde ortadan kald&rmaktad&r.
2.2

Yat$r$mc$lar$ Arac$lar$n Risklerine Kar%$ Koruma Teknikleri

2.2.1 Genel Olarak
Arac&lar&n özellikle ikincil piyasada gerçekle'tirdi*i arac&l&k faaliyetleri
nedeniyle mü'terilerinin varl&klar&na yönelik olarak arac& firmalarda çal&'an ki'iler
taraf&ndan yap&lan hileler veya yetersiz gözetim ve muhasebe sürecindeki
aksakl&klar

veya

mü'teri ad&na

i'lem

yapan

arac&lar&n

ödeme

güçlü*üne

dü'meleri veya iflas etmeleri sonucunda çe'itli risklerin ortaya ç&kt&*& yukar&da
belirtilmi'ti. Di*er riskler de önemli olmakla birlikte, arac&n&n ödeme güçlü*üne
dü'mesi veya iflas etmesi durumunda mü'terilerin u*rayaca*& kayb&n çok daha
büyük olaca*& aç&kt&r. Bu nedenle, çal&'mam&zda, yat&r&mc&lar&n varl&klar&n&
arac&lar&n risklerine kar'& koruma konusu ile yat&r&mc&lar&n varl&klar&n& ödeme
güçlü*üne veya iflas eden arac&lara kar'& koruma e' anlaml& olarak kullan&lmakta
olup, esas olarak bu konu üzerinde odaklan&lmaktad&r. Kald& ki, arac&lar&n ödeme
güçlü*üne dü'melerini veya iflas etmelerini önlemeye yönelik olarak getirilen
mekanizmalar di*er riskleri azaltmada büyük bir öneme sahiptir.
Mü'terilerin varl&klar&n& arac&lar&n ödeme güçlü*üne dü'meleri veya iflas
etmeleri riskine kar'& koruma konusuna gerek ulusal ve gerekse uluslararas&
düzeyde büyük önem verilmektedir. Bu konuda dünyadaki sermaye piyasas&n&
düzenleyen otoritelerin üyesi oldu*u Menkul De!erler Komisyonlar Uluslararas
Örgütü’nün (International Organization of Securities Commissions - IOSCO)
Teknik

Komitesi

taraf&ndan

1996

A*ustos

ay&nda

haz&rlanan

bir

rapor

bulunmaktad&r. Söz konusu raporda, düzenleyici otoritelere, mü'teri varl&klar&n&n
korunmas& ile ilgili olarak 20 tane tavsiyede bulunulmakta ve bunlar&n sebepleri
hakk&nda ayr&nt&l& aç&klamalar yap&lmaktad&r21.
IOSCO Teknik Komitesi taraf&ndan haz&rlanan raporda yer alan aç&klamalar
da dikkate al&narak mü'terilerin varl&klar&n& arac&lar&n risklerine kar'& koruma
konusunda getirilen mekanizmalar hakk&nda a'a*&da baz& bilgiler verilecektir.
Yat&r&mc&n&n varl&klar&n& korumaya yönelik tedbirler, arac&lar&n ödeme güçlü*üne
dü'melerini veya iflas etmelerini önleyici tedbirler ile ödeme güçlü*üne dü'tükten

21

Ayr&nt&l& bilgi için bak&n&z International Organization of Securities Commissions (IOSCO), “Client
Asset Protection”, Report of The Technical Committee, August 1996
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veya iflas ettikten sonra mü'teri varl&klar&n& koruyucu tedbirler olmak üzere iki
bölümde ele al&nacakt&r.
Yat&r&mc&y& korumaya ili'kin mekanizmalara geçmeden önce, seçilecek
mekanizmalar&n ba'ar&l& olmas& için dikkate al&nmas& gereken baz& konular&
aç&klamada

yarar

görülmektedir.

Birinci

olarak,

yat&r&mc&y&

koruma

mekanizmalar&n&n seçiminde, sermaye piyasas& ve iflasla ilgili ulusal nitelikteki
düzenlemeler ile uygulamalar&n ve sermaye piyasas&n&n yap&s&n&n dikkate al&nmas&
gerekmektedir. kinci olarak, seçilecek mekanizman&n getirece*i maliyet unsuru
gözden

uzak

tutulmamal&d&r.

Yat&r&mc&n&n

korunmas&n&n

üstlenilmesi gereken maliyetlerin ço*unlukla sonuçta

sa*lanmas&

için

yat&r&mc&lar taraf&ndan

üstlenilece*inin fark&nda olunmas& gerekmektedir. Üçüncü olarak, yat&r&mc&lar&n
varl&klar&n&n

korunmas&na

düzenlemelerin

etkileri

ili'kin

olarak

hakk&nda

getirilen

yeterli

düzenlemeler

derecede

ve

bu

bilgilendirilmeleri

gerekmektedir.
2.2.2

Önleyici Tedbirler
Yat&r&mc&lar&n arac&lar&n ödeme güçlü*üne dü'meleri veya iflas etmeleri

sonucunda zarara u*rad&klar& dikkate al&nd&*&nda, arac&lar&n ödeme güçlü*üne
dü'melerini veya iflas etmelerini önleyici tedbirleri alman&n en uygun çözüm
oldu*u aç&kt&r. Bu tedbirleri esas olarak iç kontrol ve düzenleyici otoritelerin
gözetimi olmak üzere ikiye ay&rmak mümkündür.
2.2.2.1 ç Kontrol
Sa*lam ve etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmas& sadece arac&lar&n
iflaslar&n& önlemede de*il, ayn& zamanda ödeme güçlü*üne dü'mü' veya iflas
etmi'

arac&lar&n

mü'terilerine

ait

varl&klar&n

tespitinde

büyük

bir

önem

ta'&maktad&r. ç kontrolü sa*layacak baz& araçlar a'a*&da yer almaktad&r:
-Defter ve kay&tlar&n zaman&nda ve do*ru bir 'ekilde tutulmas&,
-Mü'teriler ad&na tutulan varl&klar&n ve yap&lan i'lemlerin aç&k bir 'ekilde
kay&tlara geçirilmesi,
-Gerek iç ve gerekse d&' denetimin arac&n&n tüm faaliyetlerini içine alacak
'ekilde etkin bir 'ekilde yap&lmas&,
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-Tahakkuk etmi' borçlar&n, alacaklar&n ve haklar&n do*ru bir 'ekilde
kay&tlara geçirilmesi,
-Mü'teri varl&klar&n&n kullan&l&' biçimiyle ilgili iç kontrol mekanizmalar&n&n
i'leyi'i hakk&nda düzenleyici otoritelere bilgi verilmesi.
2.2.2.2

Düzenleyici Otoritelerin Gözetimi

Düzenleyici otoritelerin mü'terilere ait varl&klar& nezdinde tutan veya
kontrol eden arac&lar&n gözetimi ile ilgili görevlerini etkin bir 'ekilde yerine
getirerek ödeme güçlü*üne dü'me veya iflas etme riski ta'&yan arac&lar& önceden
tespit edebilmeleri, mü'teri varl&klar&n&n korunmas&n&n sa*lanmas& aç&s&ndan
önemlidir.

Zira,

arac&lar&n

getiremeyece*inin

önceden

mü'terilerine
tespiti,

kar'&

düzenleyici

yükümlü*ünü

otoritelerin

bu

yerine
arac&lar&n

yat&r&mc&lara ait varl&klar&n kontrolü ve saklama yetkilerine son verebilmeleri
nedeniyle, mü'teri varl&klar&na yönelik potansiyel kay&plar&n azalmas&na yard&mc&
olmaktad&r.
Etkin

bir

gözetim

sisteminin

kurulmas&n&n

arac&lar&n

tabi

oldu*u

düzenlemelerin yo*unlu*u ile büyük bir ilgisi bulunmaktad&r. Bu düzenlemelere,
ba*&ms&z denetim yapt&rma, bilgi verme, gerçe*e uygun belge ve kay&t düzenini
sa*lama yükümlülü*ü ile yeteri kadar güven sa*layan, mü'teri varl&klar&yla ilgili
riskleri yans&tan bir yap&ya sahip sermaye yeterlili*i düzenlemeleri örnek olarak
verilebilir.
Bu çerçevede, düzenleyici otoritelerin, mü'teri varl&klar&n& kontrol eden
arac&lar& etkin bir gözetim alt&nda bulundurmalar& ve arac&lar&n mali durumunun
kötüle'ti*inin tespiti halinde al&nabilecek tedbirleri ve bunlar&n gücünü gözden
geçirmeleri gerekmektedir.
2.2.3

Yat$r$mc$lar$n Varl$klar$n$ Koruyucu Tedbirler
Ödeme güçlü*üne dü'mü' veya iflas etmi' arac&larda alaca*& bulunan

mü'terilerin yararlanabilece*i temel koruma mekanizmalar& üç ba'l&k alt&nda
toplanmaktad&r.

lki,

yükümlülüklerinden

arac&lar&n
farkl&

bir

mü'terilerine
i'lem

tabi

olan

yükümlülüklerinin

tutulmas&n&

sa*layan

di*er
yasal

düzenlemelerin getirilmi' olmas&d&r. kinci koruma mekanizmas&, arac&lar&n ödeme
güçlü*üne dü'mesi veya iflas etmesi nedeniyle zarara u*rayan mü'terilerin bu
zararlar&n& belli bir dereceye kadar tazmin etmeye yönelik düzenlemelerin
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yap&lmas&d&r. Mü'teriler taraf&ndan al&nan tedbirler ise, koruma mekanizmalar&n&n
üçüncüsünü olu'turmaktad&r.
Bu mekanizmalar&n pek çok hukuk sisteminde bir arada kullan&ld&*& ve
mü'teri zararlar&n&n en aza indirgenmesinde hepsinin belli bir katk&s& oldu*u
görülmektedir. Di*er taraftan, kullan&lan tekni*in etkinli*i, büyük ölçüde mü'teri
varl&*&n&n niteli*ine ve iflasa ili'kin mevcut hukuk sistemine ba*l& olarak
farkl&l&klar göstermektedir.
2.2.3.1

flas
Halinde
Mü%terilere
Olan
Yükümlülüklerin
Yükümlülüklerden Farkl$ %leme Tabi Tutulmas$

Di(er

Ödeme güçlü*üne dü'en bir arac&n&n mü'terilerine olan yükümlülüklerini
kar'&lanmas&nda kullan&lacak yöntem, normal olarak, iflas prosedürüdür.

flas

prosedürü s&ras&nda, arac&lar&n mü'terilerine kar'& olan yükümlülüklerinin di*er
yükümlülüklerinden

farkl&

bir

i'leme

tabi

tutuldu*u

hukuk

sistemlerinde,

mü'terilere tan&nan öncelikli alacakl& statüsü ve mü'teri varl&klar&n&n mü'teri
mülkiyetinde

olmaya

devam

etmesi

'eklinde

iki

temel

mekanizma

kullan&lmaktad&r.
2.2.3.2 Öncelikli Alacakl$ Statüsü
Öncelikli alacakl& statüsü mekanizmas&, ödeme güçlü*üne dü'en veya iflas
eden arac&lara ait tüm varl&klar&n önce öncelikli alacakl& statüsündeki mü'terilere
tahsis edilmesini, kalan&n&n ise di*er alacakl&lara da*&t&lmas&n& öngörmektedir.
Mü'teriler böylece öncelikle alacakl& statüsünde olmayan di*er alacakl&lara kar'&
avantajl& konuma sahip olmaktad&rlar. Bu sistemde, mü'terilerin arac&lar&n
saklamas&nda veya kontrolünde olan varl&klar&n&n arac&lar&n aktifinde oldu*u kabul
edilmektedir.
Bu sistemin avantaj&, arac&lar&n dolay&s&yla mü'terilerin ek maliyetlere
katlanmak zorunda bulunmamalar&d&r. Zira, bu sistem, hiç bir i'lemsel de*i'iklik
içermedi*i

gibi

sadece

arac&lar&n

ödeme

güçlü*üne

dü'mesi

durumunda

uygulanmaktad&r.
Öncelikli alacakl& statüsüne sahip mü'teriler için en önemli sorun, ödeme
güçlü*üne dü'en arac&lar&n net varl&klar&n&n mü'teri varl&klar&n& kar'&lamada
yetersiz kalmas& ve dolay&s&yla sistemin ba'ar&s&z olmas&d&r. Bu sistemin mü'teri
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varl&klar&n&

korumada

kullan&lan

tek

yöntem

olmas&

halinde,

mü'terilerin

zararlar&n&n arac&lar&n mevcut varl&*& kadar tazmin edilebilece*i aç&kt&r.
Sistemin ikinci sak&ncas& ise, mü'teri alacaklar&n&n ödenme zaman& ile
ilgilidir. Mü'teriler, ödeme güçlü*üne dü'en veya iflas eden arac&lar&n net
varl&klar&n&n bulunup bulunmad&*&n&n tespitini ve öncelikli alacakl& statüsünde
olanlar&n bu statülerini ispatlamalar& sürecini beklemeleri gerekmektedir.
Di*er taraftan, öncelikli alacakl& statüsünde olmayan alacakl&lar&n arac&lar&n
varl&klar& üzerinde ipotek ve hapis hakk& tesis etmeleri, do*al olarak, öncelikli
alacakl& statüsündeki mü'terilere tahsis edilen varl&k havuzunu azaltacakt&r.
2.2.3.3 Mü%teri
Etmesi

Varl$klar$n$n

Mü%teri

Mülkiyetinde

Olmaya

Devam

Bir çok hukuk sistemi, mü'terilere ait varl&klar ödeme güçlü*üne dü'en
arac&lar&n saklamas&nda veya kontrolünde olsa dahi, mü'teri varl&klar&n&n,
arac&lar&n

alacakl&lara

da*&t&lacak

malvarl&*&n&n

hesaplanmas&nda

dikkate

al&nmamas&n& öngörmektedir. Bu sistemde, mü'teri varl&klar& üzerinde yaln&zca
mü'teriler hak iddia edebilmektedirler.
Mü'teri varl&klar&n&n bir saklama kurulu'unda ve mü'teri ad&na saklanmas&
bu sistemin önemli bir parças&n& olu'turmaktad&r.
Bu sistem, yat&r&mc&lar&n varl&klar&n& korumada etkili olmakla birlikte baz&
sorunlar& tam olarak ortadan kald&ramamaktad&r.

lk olarak, arac&lar&n mü'teri

varl&klar&na zarar vermeleri halen mümkündür. Zira, saklama i'lemi ba'ka bir
kurum taraf&ndan gerçekle'mekte ancak mü'teri varl&klar&n&n kontrolü (virman,
vs) yetkisi yine arac&larda kalmaktad&r. Arac&lar, mü'teri varl&klar&n& kendi
portföylerine geçirebilecekleri gibi ba'ka amaçlarla da kullanabileceklerdir. kinci
olarak, mü'terilere ait varl&klar&n sakland&*& kurulu'un hukuka ayk&r& i'lemlerine
maruz kalmas& mümkündür. Saklama kurulu'u taraf&ndan hile yap&lmas& bir yana,
mü'teriler saklama kurulu'unun da ödeme güçlü*üne dü'me riski ile kar'&
kar'&yad&rlar. Dolay&s&yla, saklama kurulu'unun varl&*&, saklama kurulu'unun en
az arac&lar kadar güvenli olmas& halinde yarar sa*layacakt&r.
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2.2.3.4

Tazmin le lgili Düzenlemeler

Arac&lar&n

ödeme

güçlü*üne

dü'meleri

sonucunda

zarara

u*rayan

yat&r&mc&lar&n bu zararlar&n& belli bir dereceye kadar tazmin etmek için güvence
fonu/tazmin plan&n&n olu'turulmas& ve özel sigorta yapt&r&lmas& olmak üzere iki
yöntem bulunmaktad&r.
2.2.3.4.1 Koruma/Güvence Fonu veya
Fund/Compensation Schemes)
Güvence

fonlar&

ço*unlukla

ödeme

Tazmin
güçlü*ü

Plan$
içindeki

(Protection
bir

arac&n&n

mü'terilerine olan taahhütlerinin kar'&lanmayan k&sm& için kullan&labildi*i halde,
zaman zaman arac& veya çal&'anlar&n&n mü'terilere verdikleri zararlar için de
kullan&lmaktad&r. Bu tür fonlar hukuk sistemiyle veya sektör taraf&ndan gönüllü
olarak olu'turulmakta ve borsa üyeli*i gibi bir esasa dayanmaktad&r. Olu'turulan
güvence

fonlar&na

genellikle

piyasa

kat&l&mc&lar&

(arac&lar,

menkul

k&ymet

borsalar&) katk&da bulunmaktad&rlar.
Güvence fonlar&n&n yönetimlerinin ödeme güçlü*üne dü'en arac&lardan
ba*&ms&z olmas&, maliyetinin çe'itli piyasa kat&l&mc&lar& aras&nda da*&t&lmas& ve
mü'teri zararlar&n&n belli bir dereceye kadar kesin koruma alt&na al&nmas&
nedenleriyle büyük avantajlar& bulunmaktad&r. Bununla birlikte, güvence fonuna
zorunlu kat&l&m&n söz konusu oldu*u durumda, ödeme güçlü*üne dü'me riskinin
dü'ük oldu*u firmalara ek maliyet getirmesi ve genel olarak daha fazla risk
üstlenmeyi te'vik etmesi (ahlaki risk) gibi dezavantajlar& bulunmaktad&r.
Ahlaki risk sorunu, hem arac&lar&n ortak ve yöneticilerinin hem de
yat&r&mc&lar&n davran&'lar&ndan kaynaklanmaktad&r. Zira, bir taraftan, koruma
mekanizmas&n&n fark&nda olan arac&lar&n ortak ve yöneticileri a'&r& risk al&rken,
di*er taraftan daha yüksek getiri elde etmeyi ön plana ç&karan ve güvence
fonunun

varl&*&n&

bilen

yat&r&mc&lar

arac&lar&n

seçiminde

gerekli

özeni

göstermemektedirler. Ayr&ca, arac&lar&n ortak ve yöneticilerin s n rl sorumlulu!u
risk almay& daha da te'vik etmektedir. Bu nedenle, güvence fonunun risk te'vik
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edici etkisini azaltmada kullan&lan yöntemlerin ba'&nda s&n&rl& sorumluluk ilkesinin
elimine edilerek ki'isel sorumluluk ilkesinin getirilmesi gelmektedir22.
2.2.3.4.2 Sigorta Sistemi
Mü'teri varl&klar&n& do*rudan bir koruma alt&na almamakla birlikte, de*i'ik
türdeki özel sigortalar, mü'teri varl&klar&nda meydana gelebilecek olas& bir zarar&
ödeyerek yat&r&mc&lar&n ç&karlar&n& koruyabilmektedirler. Baz& hukuk sistemlerinde
arac&lar&n tek tek veya toplu olarak sigorta yapt&rmalar& düzenleyici otoritelerce
zorunlu tutulabilmektedir.
Sigorta de*i'ik 'ekillerde yap&labilir. lk olarak, piyasadaki tüm kat&l&mc&lar
taraf&ndan ortakla'a al&nan bir sigorta poliçesi söz konusu olabilmektedir. Bu
uygulama, her bir piyasa kat&l&mc&s& (arac&lar) di*er kat&l&mc&lar&n yapt&klar&
i'lemlerden

kaynaklanan

yükümlülüklerini

üstlendi*inden,

güvence

fonu

uygulamas&na benzemektedir. Bir ba'ka sigorta türü, piyasa kat&l&mc&lar&n&n
sigorta piyasas&ndan ister bireysel ister toplu olarak otomatik güvence elde
ettikleri ticari sigortad&r. Bu sigorta, usulsüzlükleri, hatal& i'lemleri, belgelerin
zayiini

veya

arac&lar&n

çal&'anlar&

taraf&ndan

yap&lan

yetkisiz

i'lemleri

kapsamaktad&r.
Sigorta sistemi, yal&n ve arac&lar&n i'lemlerinden ba*&ms&z olmas&na ek
olarak iç kontrol sisteminin geli'mesine de katk&da bulunmaktad&r. Zira, sigorta
'irketleri genellikle sigorta yapmadan önce firmalar&n iç kontrol sistemlerini
kapsaml& bir 'ekilde gözden geçirmelerini zorunlu tutmaktad&rlar. Sigorta
sisteminin en önemli dezavantajlar&, maliyetinin yüksek olmas& ve uygulamada
sigorta

poliçesinde

çe'itli

istisnalar&n

bulunmas&d&r.

Örne*in,

baz&

hukuk

sistemlerinde ve belli k&ymetlerle ilgili olarak, iflas halinde zararlar&n tazminini
sa*lamak mümkün

olamamaktad&r. Di*er taraftan,

arac&lar&n, mü'terilerin

zararlar&n& gidermeye yönelik olarak düzenlenmi' bir sigorta poliçesinde daha
önce öngörülmü' ko'ullara gerekli uyumu göstermemeleri sigortadan mü'terilere
ödeme yap&lmas&n& engelleyecektir. Bir ba'ka sorun da, arac&lar&n riskinin yüksek
olmas& nedeniyle, sigorta piyasas&nda kapasitenin yetersiz kalmas&d&r.
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Para piyasas&nda bankalar için getirilen mevduat sigortas& sisteminde de ayn& risk söz
konusudur. Konu ile ilgili olarak bak&n&z KARACAN Ali hsan, Bankac l k ve Kriz, Finans Dünyas&
Yay&nlar& No:1, stanbul, 1996, s.122-124
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2.2.3.5

Mü%teriler Taraf$ndan Al$nan Önlemler

Mü'teriler, bireysel olarak çal&'t&klar& arac&larla anla'arak varl&klar&n&
korumak için varl&klar&n&n ba'ka kurulu'larda saklanmas&, teminat mektubu
verilmesi ve ipotek tesis edilmesi gibi baz& önlemler alabilirler. Ancak, bu tür özel
anla'malar&n mü'terilere ek maliyetler getirece*i, anla'ma yap&lmas&n&n büyük
ölçüde mü'terinin müzakere etme yetene*ine ba*l& olaca*& ve çok az say&da
mü'terinin bu tür anla'malar yapabilece*i aç&kt&r.
Yukar&da,
mekanizmalar

yat&r&mc&lar&
genel

olarak

arac&lar&n

mali

aç&klanmaya

risklerine

çal&'&lm&'

ve

korumaya
bu

yönelik

mekanizmalar&n

genellikle bir arada uyguland&*& ifade edilmi'tir. Çal&'man&n bundan sonraki
bölümlerinde, bu mekanizmalardan en önemlisi oldu*u kabul edilen ve pek çok
ülkede uygulanma imkan& bulan güvence fonlar

(koruma/ tazmin fonlar )

üzerinde durulacak ve mevcut yat&r&mc& tazmin sistemimizin AB düzenlemeleri ile
uyumlu hale getirilmesi için yap&lmas& gereken de*i'iklikler tart&'&lacakt&r.
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kinci Bölüm

MEVCUT YATIRIMCI TAZM N S STEM M Z

III)

3.1

Yat$r$mc$lar$ Koruma Fonu
Fon, SPKn’nuna 15.12.1999 tarih ve 4487 say&l& Kanun’un 23. maddesi ile

eklenen 46/A maddesi ile, Kurul taraf&ndan hakk&nda tedrici tasfiye veya iflas
karar& verilen arac& kurumlar&n ve Bankalar Kanunu hükümleri sakl& kalmak
kayd&yla Bakanlar Kurulu Karar&yla faaliyetleri durdurulan SPKn’nun 50’nci
maddesi (a) bendi hükmü kapsam&ndaki bankalar&n, yapt&klar& sermaye piyasas&
faaliyetleri nedeniyle mü'terilerine kar'& hisse senedi i'lemlerinden do*an nakit
ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini ve SPKn’nun 46/B maddesinde
düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini kar'&lamak amac&yla
tüzel ki'ili*e haiz olarak kurulmu'tur. Bütün arac& kurulu'lar bu Fona kat&lmak
zorundad&r. 23
Fon,

Sermaye

Piyasas&

araçlar&n&n

kayd&n&

tutmakla

görevli

MKK

taraf&ndan idare ve temsil olunmaktad&r24. Fona ili'kin i' ve i'lemler MKK
bünyesinde olu'turulan ayr& bir birim taraf&ndan yürütülür.25
Fon, MKK’n&n 21.10.2001 tarihinde kurulmas& ile faaliyete geçmi'tir.
3.1.1

Fonun Hukuki Niteli(i
Fon,

tüzel ki'ili*e

haiz

olarak

kurulmakla

birlikte26,

yasa

koyucu

taraf&ndan Fonun tüzel ki'ili*inin niteli*i konusunda bir belirleme yap&lmam&'t&r.
Yasadaki bu belirsizlik Fonun kamu tüzel ki'isi mi yoksa özel hukuk tüzel ki'i mi
oldu*u

konusunda

yorum

farkl&l&klar&na

neden

olmaktad&r.

Bu

yorum

farkl&l&klar&n&n bir sonucu olarak Fonun ayn& nitelikteki kararlar& bazen adli yarg&da
bazen idari yarg&da uyu'mazl&k konusu olabilmektedir.

23
24
25
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Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 1
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 2
Yat&r&mc&lar& Koru Fonu Yönetmeli*i Madde 6
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 1
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Yap&sal anlamda dare, en yal&n biçimi ile “Yasama ve Yarg& d&'&ndaki tüm
devlet kurulu'lar&d&r.” 'eklinde tan&mlanmaktad&r. dare, kamu idaresi olarak belli
ba'l& iki anlamda kullan&lmaktad&r;

dare birinci olarak, Devletin belli bir tür

organlar&n&, kurulu'lar&n& ifade etmektedir. dare, ikinci olarak ise Devletin belli
bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullan&lmaktad&r27.
Fonun kurulu' ve idaresindeki yap&lanma ise kamu idaresi ile ilgili olmay&p
piyasa

kat&l&mc&lar&n&n

yat&r&mc&lar&n

görebilecekleri

zararlar&

tazmin

etmek

amac&yla kurduklar& sektöre ait özel bir yap&d&r. Fon’un gelir kalemlerinden ilki
arac& kurulu'lar&n yat&raca*& y&ll&k ödentilerdir28. Bu çerçevede Fonu olu'turan
kaynak, temel olarak arac& kurumlar&n yat&rd&klar& ödentiler olup, yönetimi de
MKK üzerinden sermaye piyasas&nda faaliyet göstermekte olan kat&l&mc&lara
b&rak&lm&'t&r. Fon, yasada belirlenmi' olan risk gerçekle'ince tazmini sa*layan bir
te'ekküldür. Bu ba*lamda Fonun kamu tüzel ki'isi niteli*ine haiz olmad&*&
dü'ünülmektedir.
3.1.2 Fonun Gelirleri

Fonun gelirleri;
a) Arac& kurulu'lar&n yat&raca*& y&ll&k ödentiler,
b) Kurul ve menkul k&ymetlerin i'lem gördü*ü borsalar ile Birlik taraf&ndan
verilen idari para cezalar&29,
c) Tutar& Kurul taraf&ndan belirlenen geçici ödentiler,
d) Fon varl&*&n&n getirisi,
e) Di*er gelirlerden, olu'ur30.
Fon varl&*& kamu bankalar&nda devlet tahvili, hazine bonosu ve mevduat
olarak

veya

ters

repo

yap&lmak

suretiyle

de*erlendirilir31.

Fon

varl&*&

rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü 'ah&slar taraf&ndan haczedilemez.32

27

Gözübüyük, Tan dare Hukuku, Ankara, 2001 Cilt 1, S. 2
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 5, Yat&r&mc&lar& Koruma Fonu Yönetmeli*i, Madde 7
29
Her ne kadar SPKn’nunda Kurul taraf&ndan verilen idari para cezalar& Fonun geliri olarak say&lm&'
olmakla birlikte, 01.06.2005 tarihinde yürürlü*e giren Kabahatler Kanunundaki idari para
cezalar&n&n Devlet Hazinesine ödenece*i yönündeki düzenleme uyar&nca Kurul taraf&ndan verilen
idari para cezalar& Fonun geliri olmaktan ç&km&'t&r.
30
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 5
31
Yat&r&mc&lar& Koruma Fonu Yönetmeli*i, Madde 11
32
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 9
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Fon varl&*&n&n ve tasfiye edilen arac& kurum malvarl&*&n&n de*erleme
yöntemlerinin

yasayla

s&n&rland&r&lm&'

olmas&

portföyün

daha

verimli

de*erlendirilmesini engellemektedir.
3.1.3

Fonun Giderleri
Fonun SPKn’nundan ve Fon Yönetmeli*inden do*an görevlerinin yerine

getirilmesi amac&yla yap&lan giderlerin MKK'n&n belirleyece*i ve Kurul taraf&ndan
onaylanacak

esaslar

dahilinde

Fon

kar'&lanmaktad&r.33

taraf&ndan

Fonun

görevlerini yerine getirmesi amac&yla yap&lan giderlere ili'kin esaslar, bu i'lerle
görevli olanlar&n yetki ve sorumluluklar& 01.07.2002 tarihinde yürürlü*e giren Fon
Harcama Yönergesinde düzenlenmi'tir.
An&lan Yönergede Fonun harcama ve giderleri;
1. Fonun genel yönetim giderleri
2. Arac& Kurumlar&n tedrici tasfiye ve iflaslar& nedeniyle yap&lan harcamalar,
i.Yat&r&mc& avanslar&
ii.Tedrici tasfiye ve iflas nedeniyle yap&lan di*er giderler
olarak say&lm&'t&r34. Fondan yap&lacak harcamalarda harcamaya yetkili merci Fon
Yönetim Kuruludur. Fon Yönetim Kurulu bu yetkisini k&smen veya tamamen MKK
Genel Müdürü’ne veya Fon i'lerinden sorumlu Genel Müdür Yard&mc&s&na
devredebilir35.
3.1.4

Fonun Denetimi
Kurul Fonun hesap ve i'lemlerini incelemeye ve denetlemeye, bu hususta

Fondan her türlü belge ve bilgiyi istemeye yetkilidir. Kurul inceleme ve denetim
sonuçlar&na
isteyebilir

göre
ve

gerekli

gerekti*inde

gördü*ü

hususlar&n

Fonun

yönetiminin

yerine
Kurul’a

getirilmesini

Fondan

devredilmesini

ilgili

Bakandan talep edebilir. lgili Bakan Fon yönetiminin geçici veya sürekli olarak
devrine karar vermeye yetkilidir.36 Di*er yandan Fon Kurulun yan&nda Say&'tay
taraf&ndan da denetlenmektedir.37

33

Yat&r&mc&lar& Koruma Fonu Yönetmeli*i, Madde 12
Fon Harcama Yönergesi Madde 4
35
Fon Harcama Yönergesi Madde 5
36
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 3
37
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 5
34
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Fonun

tüm

i'lemelerinin

düzenleyici

otorite

olan

Kurul

taraf&ndan

denetleniyor olmas& nedeniyle Say&'tay taraf&ndan yap&lacak denetimin SPKn. ve
ilgili mevzuat çerçvesinde yap&lmas&n&n uygun olaca*& dü'ünülmektedir.

3.1.5

Fonun stisna ve Muafiyetleri
Fon, 2886 say&l& Devlet hale Kanunu ile vize ve tescil aç&s&ndan 1050 say&l&

Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 say&l& Say&'tay Kanunu hükümlerine tabi
de*ildir. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaft&r.38
Fona Kanunda söz konusu istisnalar ve muafiyetler tan&nmakla birlikte,
tedrici tasfiyesi sürdürülen arac& kurumlar ad&na yap&lan i'lemlerinde söz konusu
muafiyetler kapsam&nda oldu*u yönünde Kanunda aç&kl&k bulunmamaktad&r.
Tedrici tasfiye karar& ile birlikte arac& kurumun yasal organlar&n&n görev ve
yetkileri Fon taraf&ndan temsilen yerine getirildi*inden bu temsil görevi nedeniyle
Fon taraf&ndan yap&lacak her türlü i'lemin muafiyet kapsam&nda de*erlendirilmesi
SPKn’nun 46/A maddesinin ruhuna uygun olacakt&r.
3.1.6

Fon’un Koruma Kapsam$
Yasa koyucu, Fon taraf&ndan kar'&lanacak olan yükümlülükler aç&s&ndan

s&n&rs&z bir koruma kapsam& getirmemi'tir. Arac& kurulu'lar&n, Fon taraf&ndan bu
Yönetmelik çerçevesinde kar'&lanacak yükümlülükleri;
i)

Sermaye piyasas& faaliyetleri ve i'lemleri nedeniyle hisse senedi
i'lemlerinden do*an ve gerçek ve tüzel ki'i yat&r&mc& taraf&ndan
sat&lmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç i'lemlerine
konu edilmek üzere veya di*er nedenlerle arac& kurulu'lara tevdi edilen
veya mü'teri emrine istinaden al&nan hisse senetlerinden,

ii)

Yat&r&mc& taraf&ndan hisse senedi sat&n al&nmak üzere veya sat&n al&nan
hisse senetleri kar'&l&*&nda tevdi edilen nakit ya da gerçek ve tüzel ki'i
yat&r&mc&ya ait hisse senedinin sat&lmas&ndan sa*lanan nakitten,

olu'ur.39

38
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Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 5
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/A, f&kra 1, Yat&r&mc&lar& Koruma Fonu Yönetmeli*i, Madde 4
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Hisse senetlerinin sa*lad&*& temettü, bedelsiz pay alma ve bedeli ödenen
yeni pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit ile hisse
senedini temsilen ihracc& ortakl&klar taraf&ndan verilen belgeler de koruma
kapsam&ndad&r.
Koruma kapsam&ndaki nakitler, nemaland&rma ve di*er amaçlarla hisse
senedi i'lemleri d&'&nda herhangi bir i'leme konu edilmeleri halinde koruma
kapsam&ndan ç&kmaktad&r.40
3.1.7

Yararlanma Ko%ullar$
Arac& kurumlar hakk&nda verilen tedrici tasfiye kararlar& Fon taraf&ndan

arac& kurumun alacakl&lar&n&n haklar&n& gösterir belgelerle Fona ba'vurmalar& için
ilan edilir.41
Fon, arac& kurumun tasfiye kapsam&nda yer alan gerçek hak sahiplerini,
alacak ve borç tutarlar&n&; Kurul, MKK, Takasbank, arac& kurum ve ilgili di*er
resmi ve özel kurumlar&n kay&tlar& ile alacakl&lar&n ba'vurular&nda sunulan belgeler
ve güvenilir bulunan di*er bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder.42
Yap&lacak nakit ödemelere ve sermaye piyasas& arac& teslimlerine esas
olmak üzere, tedrici tasfiye karar&ndan itibaren en geç 6 ay içinde Fon taraf&ndan
alacakl&lar ile alacak miktar&n& gösteren bir alacakl&lar cetveli haz&rlan&r43.
Alacakl&lar cetveli haz&rlama süresi gerekti*inde Fonun önerisi ve Kurulun onay&
ile uzat&labilir. Alacakl&lar cetvelinde yer almayan alacaklar, tedrici tasfiyenin
kapanmas&na

kadar

dikkate

al&n&r.

Geç

kalmadan

kaynaklanan

masraflar

alacakl&ya aittir.44
Hesab&nda alaca*&n& kar'&lamaya yetecek kadar ya da hiç hisse senedi
bulunmayan saklama hesab& sahiplerinin nakit ve hisse senedi alacaklar&
toplam&n&n 48.203 YTL tasfiye sonucu beklenmeksizin Fon taraf&ndan ödenir.
Ancak ayn& kurumdan alacakl& görünen ve birlikte hareket ettiklerine Fon
yönetimince kanaat getirilenlere, toplam& yukar&daki tutar& a'mamak kayd&yla
40

Yat&r&mc&lar& Koruma Fonu Yönetmeli*i, Madde 4, F&kra 2
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 23
42
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 11, F&kra 1
43
16.08.2002 tarihinde hakk&nda tedrici tasfiye karar& verilen Karon Menkul K&ymetler A. ’nin
alacakl&lar cetveli 29.11.2002 tarihinde, hakk&nda 13.03.2003 tarihinde tedrici tasfiye karar& verilen
Data Menkul K&ymetler Ticareti A. ’nin alacakl&lar cetveli 03.07.2003 tarihinde Fon taraf&ndan
haz&rlanm&'t&r.
44
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 13, F&kra 3
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29

alacaklar& oran&nda ödeme yap&l&r. Tedrici tasfiyeye tabi tutulan arac& kurumdan
alacakl& görünen ortaklar&, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya
yetkili personeli ile bunlar&n e'lerine ve üçüncü derece dahil kan ve s&hri
h&s&mlar&na, fondan avans ödemesi yap&lmaz.45 Yap&lacak ödemelerin tutar&, her
y&l ilan edilen yeniden de*erleme kat say&s& oran&nda art&r&l&r.46
3.2

Tedrici Tasfiye

3.2.1 Genel olarak
Arac& kurumlar hakk&nda verilen tedrici tasfiye kararlar&, bu kararlar&n
al&nd&*& gün Kurul taraf&ndan arac& kuruma, MKK'ya,

MKB'ye, Takasbanka,

Birli*e, Türkiye Bankalar Birli*ine ve tasfiye i'lemlerini yürütmek üzere Fona
bildirilir.47
Tedrici tasfiye karar& Fon taraf&ndan, arac& kurumun alacakl&lar&n&n haklar&n&
gösterir belgelerle Fona ba'vurmalar& için ilan edilir. Alacakl&lar&n Fona ba'vuru
süresi ve esaslar& ile arac& kuruma yap&lacak olan bütün ödemelerin sadece Fona
yap&lmas& gerekti*i ilanda belirtilir.48
Kurulca yetkileri sürekli olarak kald&r&lan arac& kurumlar&n malvarl&klar&,
yetkinin kald&r&lmas&na ili'kin Kurul karar&n&n al&nd&*& tarihten itibaren tedrici
tasfiye i'lemlerinin tamamland&*& ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben iflas
talebinde

bulunulmas& halinde,

iflas

talebinin mahkemece

esastan karara

ba*lanmas&na kadar, tedrici tasfiye çerçevesinde Fon ve Kurul taraf&ndan
yap&lacak i'lemler hariç, üçüncü ki'ilere devredilemez, rehnedilemez, teminat
gösterilemez, haczedilemez, ba'lam&' tüm icra takipleri de kendili*inden durur.49

Hakk&nda tedrici tasfiye karar& verilen arac& kurumlar&n bütün ödemeleri
durur50 ve arac& kuruma yap&lan tüm ödemeler sadece Fona yap&l&r. Fona yap&lan
45

Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 15, F&kra 2
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46/B, F&kra 9
47
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 4, F&kra 1
48
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 4, F&kra 2
49
Sermaye Piyasas& Kanunu Madde 46, F&kra 2
50
Türk hukukunda ço*unluk görü'e göre tasfiyeye tabi tutulan ortakl&*&n hak ehliyetinde bir
daralma meydana geldi*i, daralma ehliyetinin s&n&rlar&n& tasfiye gayesini çizece*i, tasfiye gayesi
d&'&nda i'lem yap&lmas& halinde hak ehliyetinin bulunmamas& itibariyle bu i'lemlerin yokluk
müeyyidesi ile kar'&la'aca*&, yani bu i'lemin ne yapan& ne de kar'& taraf& ba*lamayaca*& kabul
edilmektedir. (Karahan Sami , Anonim irketlerde Tasfiye Konya 1998 S.24)
46
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ödemeler d&'&ndaki ödemeler borcu sona erdirmez. Karar tarihi itibariyle tüm
malvarl&*& üzerinde sadece Fon taraf&ndan tasarruf edilebilir51.
Tedrici tasfiye karar ve i'lemlerinde Türk Ticaret Kanunu,

cra ve

flas

Kanunu ve di*er mevzuat&n tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
Tedrici tasfiye karar&, Fon taraf&ndan arac& kurumun malvarl&*&na dahil
menkul ve gayrimenkul mallar&n ö*renilmesini takiben derhal, bu mallar&n kay&tl&
bulundu*u tapu dairelerine, trafik 'ube müdürlüklerine, arac& kurumun hesab&n&n
bulundu*u bankalar ve di*er mali kurulu'lara, arac& kurum hakk&nda icra takibi
varsa ilgili icra dairelerine ve ilgili di*er kurulu'lara yaz&l& olarak bildirilir.52
Tedrici tasfiye karar& verildikten sonra, arac& kurumun genel kurul, yönetim
kurulu ve denetim kurulu gibi yasal organlar&n&n görev ve yetkileri, tasfiye
sonuçlan&ncaya kadar Fon taraf&ndan temsilen yerine getirilir. Fon taraf&ndan
arac& kurumun yönetim ve denetim kurullar&na üye atamas& yap&lmaz ve tedrici
tasfiye süresince genel kurul toplanmaz. Tedrici tasfiyenin sonuçland&*&n&n ilan
edildi*i tarihte ba'kaca bir merasime gerek kalmadan, arac& kurumun tedrici
tasfiye karar& tarihinden önceki yasal organlar& görev ve yetkilerini yeniden
üstlenirler.53
Tedrici tasfiye karar&n&n al&nd&*& tarihte görevde bulunan yönetim kurulu,
tedrici tasfiye karar&n&n ilan& tarihinden itibaren 7 gün içinde, arac& kurumun
mevcut aktif ve pasifini, taahhütlerini, taraf oldu*u sözle'meleri ve hukuki
uyu'mazl&klar&n& ve mevcut her türlü bilgiyi içerecek 'ekilde kay&tlar&nda yer als&n
almas&n son durumunu gösterir bir raporu eksiksiz olarak düzenleyip Fona
vermekle yükümlüdür. Fon, gerekli görülen hallerde Kurul onay&yla rapor verme
süresini uzatabilir.54
Haklar&nda tedrici tasfiye karar& verilen arac& kurumlar&n tedrici tasfiye
i'lemleri Fon taraf&ndan yürütülür.

htiyaç duyulmas& halinde, Fonun talebi

üzerine, tedrici tasfiye i'lemlerinde yard&mc& olmak amac&yla Kurul,

MKB,

Takasbank ve Birlik yeterli say&da personel görevlendirebilir. Söz konusu
51

Tasfiye halinde 'irketin gayesi de*i'ir. Artk kar sa*lamaya yönelik i'lemler yap&lmas& söz konusu
de*ildir. Zira bu andan itibaren 'irketin kar elde etmeye yönelik gayesi, tasfiye gayesine
dönü'mü'tür. 8 Karahan a.g.e S 22
52
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 6
53
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 8
54

Arac Kurumlar n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Madde 9
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kurulu'lar taraf&ndan görevlendirilecek ki'iler tasfiye i'lemleri d&'&nda bir i'le
görevlendirilemezler. Bu ki'ilere Fon taraf&ndan ayr&ca ücret ödenmez.55
Tedrici

tasfiye

i'lemlerinin

yürütülmesi

nedeniyle

yap&lan

giderler,

sözle'melerde arac& kurumun taraf olmas& 'art& aranmaks&z&n do*rudan Fon
varl&*&ndan yap&l&r ve tasfiye bakiyesinden Fona yap&lacak ödemelerde Fon
alaca*&n&n tespitinde tedrici tasfiye gideri olarak dikkate al&n&r.56
Fon, arac& kurumun aktif ve pasifini kay&tlar üzerinde, merkez, 'ube,
acenta ve irtibat bürolar& nezdinde yapaca*& inceleme sonucunda tespit eder.
Arac& kurumun, tasfiye kapsam&nda yer alan yükümlülüklerinden nakit borçlar&,
tedrici tasfiye karar&n&n verildi*i tarihteki anapara ve i'lemi' faizleri toplam&
üzerinden;

sermaye

piyasas&

arac&

teslim

borçlar&

ise,

aynen

teslimin

yap&lamayaca*& hallerde, varsa teslimde temerrüde dü'ülen tarihteki, aksi halde
tedrici tasfiye karar&n&n verildi*i gündeki piyasa de*eri itibariyle bulunacak nakit
de*erleri

üzerinden

hesaplan&r57.

Arac&

kurumun

tedrici

tasfiye

karar&n&n

verilmesinden sonra vadesi gelen sözle'melerinden do*an hak ve borçlar& da,
vadeleri itibariyle belirlenir. Arac& kurumun, vadeli borçlar&na vadeden, di*er
borçlar&na ise tedrici tasfiye karar tarihinden itibaren 4489 say&l& Kanunla de*i'ik
3095 say&l& Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine li'kin Kanunun 2 nci maddesinin
ikinci f&kras&nda öngörülen oranda kanuni temerrüt faizi yürütülür.58 Mevzuat
uyar&nca arac& kurum taraf&ndan verilmi' teminatlar da, aktifin hesab&nda dikkate
al&n&r.
Tedrici tasfiye karar&n& takiben mevzuat uyar&nca verilmi' teminatlar Fonun
talebi üzerine ilgili kurulu' taraf&ndan 10 i' günü içinde nakde çevrilerek Fona
ödenir. Ancak tedrici tasfiye karar& ile sonuçlanan faaliyet durdurma karar&
tarihinde Borsa mevzuat& kapsam&nda incelemesi devam eden uyu'mazl&klar için,
MKB taraf&ndan, sermaye piyasas& faaliyetleri kapsam&ndaki mü'teri alacaklar& ile
s&n&rl& olarak uyu'mazl&k konusu mü'teri alaca*&n&n, Kanunun 46/B maddesinin
arac& kurumlar&n yükümlülüklerinin tespitine ili'kin hükümleri uyar&nca belirlenmi'
tutar& kadar teminat bloke edilerek kalan k&s&m Fona ödenir.
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Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 10, F&kra 2
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 10, F&kra 6
57
Sermaye Piyasas& araçlar&n&n piyasa de*erinin hesaplanmas&nda Kurulun Seri XI No 1 Sermaye
piyasas&nda Mali Tablo ve Raporlara li'kin lke ve Kurallar Hakk&nda Tebli*in 21. maddesi
hükümleri uygulan&r.
58
Sermaye Piyasas& Kanunu , Madde 46/B, F&kra 5
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Arac& Kurumun

MKB'de gerçekle'tirdi*i i'lemler nedeniyle olu'an, di*er

MKB üyelerinin ve mü'terilerinin teminat kapsam&ndaki alacaklar& da
taraf&ndan

nezdindeki

teminatlardan

kar'&lanarak

Takasbanka

MKB

ödenir.

Teminatlar&n iadesinde, 19/2/1996 tarihli ve 22559 say&l& Resmi Gazete'de
yay&mlanan stanbul Menkul K&ymetler Borsas& Yönetmeli*inin bu düzenlemeye
ayk&r& hükümleri uygulanmaz. Bu madde uyar&nca

MKB taraf&ndan nezdindeki

teminatlardan yap&lan ödemeler Yönetmeli*in 5 inci maddesinin ikinci f&kras&na
ayk&r&l&k te'kil etmez.59
Alacakl&lar cetvelinin haz&rlanmas&ndan önce, incelemenin sürdürülmesinde
yarar görülmedi*i durumlarda Fon taraf&ndan alacakl& olduklar& tespit edilen
sermaye

piyasas&

araçlar&

kendi

adlar&na

mevcut

saklama

hesaplar&nda

saklanmakta olan ve Fona yapt&klar& ba'vuruda Fon taraf&ndan belirlenen alacak
miktar& ile tamamen veya k&smen uyumlu talepte bulunan alacakl&lara ili'kin
olarak k&smi bir alacakl&lar listesi haz&rlanabilir60. Bu liste Yönetmeli*in 23 üncü
maddesi çerçevesinde ilan edilir. Sözkonusu sermaye piyasas& araçlar&, ilan&
izleyen 30 gün süresince alacakl&lara da*&t&l&r. Arac& kuruma borçlu olanlara bu
'ekilde ödeme yap&lmaz. Bu cetvele yap&lacak itirazlar 13 üncü madde uyar&nca
haz&rlanacak alacakl&lar cetveline itirazlar ile birlikte de*erlendirilir.
Fon, arac& kurumun tasfiye kapsam&nda yer alan gerçek hak sahiplerini,
alacak ve borç tutarlar&n&; Kurul, MKK, Takasbank, arac& kurum ve ilgili di*er
resmi ve özel kurumlar&n kay&tlar& ile alacakl&lar&n ba'vurular&nda sunulan belgeler
ve güvenilir bulunan di*er bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder. cra ve flas
Kanununun 278, 279 ve 280 inci maddelerinde yaz&l& hallerin varl&*& halinde, Fon
taraf&ndan iptal davas& aç&labilir.61
Ayn&

ki'iye

ait

tasfiye

kapsam&ndaki

alacak

ve

borçlar,

Tasfiye

Yönetmeli*in 11/A maddesi sakl& kalmak kayd&yla mahsup edilir. Ödenecek avans
tutarlar&n&n

hesab&nda

mahsuptan

sonraki

net

alacak

tutar&

esas

al&n&r.

Yap&lacak nakit ödemelere ve sermaye piyasas& arac& teslimlerine esas
olmak üzere, tedrici tasfiye karar&ndan itibaren en geç 6 ay içinde Fon taraf&ndan
alacakl&lar ile alacak miktar&n& gösteren bir alacakl&lar cetveli haz&rlan&r. Bu
cetvelde arac& kuruma sermaye piyasas& i'lemleri nedeniyle borçlu olanlar ile borç
59
60
61

Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 11, F&kra 3
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 11/A
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miktarlar& da yer al&r. Alacakl&lar cetveli haz&rlama süresi gerekti*inde Fonun
önerisi ve Kurulun onay& ile uzat&labilir. Alacakl&lar cetvelinin veya içerdi*i
bilgilerin temin edilebilece*i yerlere, itiraz süresine ve usullerine, saklama
hesaplar&ndaki sermaye piyasas& araçlar&n&n da*&t&m& ile fon kapsam&ndaki nakit
ödemelerin esaslar&na ve ba'lang&ç tarihlerine, borçlu mü'terilerin bu borçlar&n&
ödeme esaslar&na ili'kin bilgiler Fon taraf&ndan bu Yönetmeli*in 23 üncü maddesi
çerçevesinde ilan edilir.62
lgililer taraf&ndan alacakl&lar cetveline kendi alacaklar& için ilan tarihinden
itibaren 30 gün içinde Fona itiraz edilebilir.63
Alacakl&lar
kapanmas&na

cetvelinde

kadar

dikkate

yer
al&n&r.

almayan
Geç

alacaklar,

kalmadan

tedrici

kaynaklanan

tasfiyenin
masraflar

alacakl&ya aittir. Alacakl&lar&n bu masraflar& pe'in olarak ödemeleri istenebilir.
Fon, alaca*& kabul ederse alacakl&lar cetvelini düzeltir ve bunu alacakl&lara
bildirir.64
Tasfiye

Yönetmeli*in 11/A maddesi sakl& kalmak üzere, alacakl&lar

cetvelinin ilan& tarihini takip eden 30 uncu günden itibaren mü'teri hesab&na
saklanan sermaye piyasas& araçlar&n&n da*&t&m&na ba'lan&r. Bu amaçla mü'teri
hesab&na saklanan
kar'&la't&r&l&r

ve

sermaye

münhas&ran

piyasas& araçlar&, münferit hesaplar
bu

hesap

sahiplerine

olan

itibariyle

yükümlülüklerin

kar'&lanmas& amac&yla hak sahiplerine verilir ya da talepleri do*rultusunda virman
edilir.65
Kayna*&na bak&lmaks&z&n, arac& kurumun havuz hesab& ve gerçek hak sahibi
ad&na olmayan saklama hesaplar&nda bulunan sermaye piyasas& araçlar& hakk&nda
Tasfiye Yönetmeli*in 1666 nc& maddesi hükümleri uygulan&r.
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Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 13, F&kra 1
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 13, F&kra 2
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Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 13, F&kra 3
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Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 14, F&kra 1
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Madde 16- Arac& kurumun malvarl&*&na dahil sermaye piyasas& araçlar&ndan, bu Yönetmeli*in 14
üncü maddesi sakl& kalmak üzere, borsalar ve te'kilatlanm&' di*er piyasalarda i'lem görenler ilgili
borsa ya da te'kilatlanm&' piyasada, borsalar ve te'kilatlanm&' di*er piyasalarda i'lem görmeyenler
ise rayiç bedel üzerinden sat&l&r.
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Sermaye piyasas& arac& d&'&nda kalan menkul ve gayrimenkuller, i'in niteli*i göz önüne al&narak
yap&lacak de*erlendirmeye göre kapal& zarf, aç&k art&rma veya pazarl&k yöntemleri ile Fon taraf&ndan
sat&l&r. Söz konusu sat&' esaslar&na ili'kin olarak Fon taraf&ndan haz&rlanacak yönetmelik Kurul onay&
ile yürürlü*e girer.
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Aynen teslimi yap&lacak hisse senetlerinin, tedrici tasfiye karar&ndan sonra
da*&t&m tarihine kadar gerçekle'en bedelsiz sermaye art&r&m& i'lemlerinden
kaynaklanan hisse senedi ve temettü i'lemlerinden kaynaklanan nakitler de
aynen teslim edilir.67
Alacakl&lar

cetveline

kendi

alacaklar&

için

itiraz

eden

mü'terilerin

itirazlar&n&n Fon taraf&ndan uygun görülmemesi halinde, itiraza konu olup kendi
saklama hesaplar&nda saklanmakta olan sermaye piyasas& araçlar&, alacakl&lar
cetvelinin ilan&n& takip eden dördüncü ay&n sonuna kadar ayn& hesapta bloke
tutulur. Bu süre içinde bloke sermaye piyasas& araçlar&na ili'kin yarg& yoluna
ba'vuruldu*u yönünde Fona bir bilgi ula'mad&*& takdirde, sözkonusu sermaye
piyasas& araçlar& hakk&nda Tasfiye Yönetmeli*inin 16 nc& maddesi uygulan&r.
Yarg&ya ba'vuruldu*u yönünde Fona bilgi ula'mas& halinde blokaj yarg& karar&n&n
kesinle'mesine kadar devam eder.68
Da*&t&ma ba'lama süresi gerekti*inde Fonun önerisi ve Kurulun onay& ile
uzat&labilir. Arac& kuruma borçlu olanlara da*&t&m yap&lmaz. Yönetmeli*in 13 üncü
maddesi çerçevesinde yap&lan ilanda belirtilen sürede borcunu ödemeyen
mü'terilere ait sermaye piyasas& araçlar&n&n borca yetecek kadar k&sm&, ba'kaca
bir i'leme gerek kalmaks&z&n Fon taraf&ndan belirlenecek öncelik s&ras&na göre
sat&l&r. Sat&lacak sermaye piyasas& araçlar&n& belirten bir talimat&n süresi içinde
borçlu taraf&ndan Fona iletilmesi halinde, sat&' bu talimat do*rultusunda yap&l&r.
Bakiye sermaye piyasas& araçlar& ilgiliye verilir veya talepleri do*rultusunda
virman edilir.69
Fon taraf&ndan, hesaplar&nda sermaye piyasas& arac& bulunan ve alacakl&lar
cetvelinde yer alan, fakat da*&t&m&n ba'lamas&n& müteakip 30 gün içerisinde

Fon, sat&'&nda fayda görülmeyen her türlü k&ymetin sat&'&ndan sarfinazar edebilir.
Kurul, Fon, MKK MKB ve Takasbank'&n personeli ile bunlar&n e'leri, üçüncü derece dahil kan ve
s&hri h&s&mlar& ve bunlarla do*rudan veya dolayl& ili'kide bulunan ki'iler, ilgili mevzuat hükümleri
sakl& kalmak kayd&yla, borsalar ve te'kilatlanm&' di*er piyasalarda yap&lan sat&'lar hariç, di*er
sat&'lardan al&m yapamazlar.
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ba'vurmam&' alacakl&lar&n Fona ba'vurmalar&n& sa*lamak amac&yla, söz konusu
alacakl&lara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur.70
3.2.2 Fon Kapsam$ndaki Alacaklar$n Ödenmesi
Hesab&nda alaca*&n& kar'&lamaya yetecek kadar ya da hiç hisse senedi
bulunmayan saklama hesab& sahiplerinin nakit ve hisse senedi alacaklar&
toplam&n&n 48.203 YTL ye kadar olan k&sm& tasfiye sonucu beklenmeksizin Fon
taraf&ndan avans olarak ödenir. Ancak ayn& kurumdan alacakl& görünen ve birlikte
hareket ettiklerine Fon yönetimince kanaat getirilenlere, toplam& yukar&daki tutar&
a'mamak kayd&yla alacaklar& oran&nda ödeme yap&l&r. Ayn& ki'inin ayn& arac&
kurumda birden fazla hesab& bulunmas& halinde verilecek avans 48.203 YTL yi
geçemez. Mü'terek hesaplar da tek hesap kabul edilir ve bu 'ekilde ödeme
yap&l&r.71
Tedrici tasfiyeye tabi tutulan arac& kurumdan alacakl& görünen ortaklar&,
yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunlar&n
e'lerine ve üçüncü derece dahil kan ve s&hri h&s&mlar&na, Fondan avans ödemesi
yap&lmaz. Arac& Kuruma tedrici tasfiye kapsam& d&'&nda herhangi bir nedenle
borcu bulunan mü'terilerin bu borçlar& tahakkuk eden avans alacaklar&ndan
mahsup edilir ve avans&n borca tekabül eden k&sm& alacakl&s&na ödenmeksizin
arac& kurum malvarl&*&na dahil edilir.72
Alacakl&lar cetvelinin ilan& tarihini takibeden 30 uncu günden itibaren
ödemelere ba'lan&r. Ödemeye ba'lama süresi gerekti*inde Fonun önerisi ve
Kurulun onay& ile uzat&labilir73. Avans limitinin hesab&nda Fonun ödemeye haz&r
oldu*u tarih esas al&n&r.74
Fon

taraf&ndan,

alacakl&lar

cetvelinde

yer

alan

ve

Fonun

koruma

kapsam&nda alaca*& bulunan, fakat ödemelere ba'lanmas&n& müteakip 30 gün
içerisinde ba'vurmam&' yat&r&mc&lar&n Fona ba'vurmalar&n& sa*lamak amac&yla,
söz konusu alacakl&lara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur.
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Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 14, F&kra 6
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 15, F&kra 1
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Gerek Karon gerek Data Menkul ödemelerinde Fon taraf&ndan Kurula süre uzat&m& talebinde
bulunulmam&'t&r.
74
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 15, F&kra 4
71

36

Arac&

kurumun

malvarl&*&na

dahil

sermaye

piyasas&

araçlar&ndan,

Yönetmeli*in 1475 üncü maddesi sakl& kalmak üzere, borsalar ve te'kilatlanm&'
di*er piyasalarda i'lem görenler ilgili borsa ya da te'kilatlanm&' piyasada,
borsalar ve te'kilatlanm&' di*er piyasalarda i'lem görmeyenler ise rayiç bedel
üzerinden sat&l&r.
Sermaye piyasas& arac& d&'&nda kalan menkul ve gayrimenkuller, i'in
niteli*i göz önüne al&narak yap&lacak de*erlendirmeye göre kapal& zarf, aç&k
art&rma veya pazarl&k yöntemleri ile Fon taraf&ndan sat&l&r.76 Söz konusu sat&'
esaslar&na ili'kin olarak Fon taraf&ndan haz&rlanacak yönetmelik Kurul onay& ile
yürürlü*e girer. Arac& Kurumlar&n Tedricen Tasfiyelerinde Sermaye Piyasas&
Araçlar& D&'&nda Kalan Menkul ve Gayrimenkullerin Sat&' Esaslar& Hakk&nda
Yönetmelik Kurul taraf&ndan 24.01.2003 tarihinde onaylanarak ayn& tarihte

75
Madde 14 - Bu Yönetmeli*in 11/A maddesi sakl& kalmak üzere, alacakl&lar cetvelinin ilan& tarihini
takip eden 30 uncu günden itibaren mü'teri hesab&na saklanan sermaye piyasas& araçlar&n&n
da*&t&m&na ba'lan&r. Bu amaçla mü'teri hesab&na saklanan sermaye piyasas& araçlar&, münferit
hesaplar itibariyle kar'&la't&r&l&r ve münhas&ran bu hesap sahiplerine olan yükümlülüklerin
kar'&lanmas& amac&yla hak sahiplerine verilir ya da talepleri do*rultusunda virman edilir. Bu da*&t&m
s&ras&nda arac& kurumun faaliyette oldu*u dönemde operasyonel maddi hata ve eksiklikler
nedeniyle mü'teri saklama hesaplar&nda olu'an hata ve eksiklikler düzeltilir.

Kayna*&na bak&lmaks&z&n, arac& kurumun havuz hesab& ve gerçek hak sahibi ad&na olmayan saklama
hesaplar&nda bulunan sermaye piyasas& araçlar& hakk&nda bu Yönetmeli*in 16 nc& maddesi
hükümleri uygulan&r.
Bu madde uyar&nca aynen teslimi yap&lacak hisse senetlerinin, tedrici tasfiye karar&ndan sonra
da*&t&m tarihine kadar gerçekle'en bedelsiz sermaye art&r&m& i'lemlerinden kaynaklanan hisse
senedi ve temettü i'lemlerinden kaynaklanan nakitler de aynen teslim edilir.
Alacakl&lar cetveline kendi alacaklar& için itiraz eden mü'terilerin itirazlar&n&n Fon taraf&ndan uygun
görülmemesi halinde, itiraza konu olup kendi saklama hesaplar&nda saklanmakta olan sermaye
piyasas& araçlar&, alacakl&lar cetvelinin ilan&n& takip eden dördüncü ay&n sonuna kadar ayn& hesapta
bloke tutulur. Bu süre içinde bloke sermaye piyasas& araçlar&na ili'kin yarg& yoluna ba'vuruldu*u
yönünde Fona bir bilgi ula'mad&*& takdirde, sözkonusu sermaye piyasas& araçlar& hakk&nda bu
Yönetmeli*in 16 nc& maddesi uygulan&r. Yarg&ya ba'vuruldu*u yönünde Fona bilgi ula'mas& halinde
blokaj yarg& karar&n&n kesinle'mesine kadar devam eder.
Da*&t&ma ba'lama süresi gerekti*inde Fonun önerisi ve Kurulun onay& ile uzat&labilir. Arac& kuruma
borçlu olanlara da*&t&m yap&lmaz. Bu Yönetmeli*in 13 üncü maddesi çerçevesinde yap&lan ilanda
belirtilen sürede borcunu ödemeyen mü'terilere ait sermaye piyasas& araçlar&n&n borca yetecek
kadar k&sm&, ba'kaca bir i'leme gerek kalmaks&z&n Fon taraf&ndan belirlenecek öncelik s&ras&na göre
sat&l&r. Sat&lacak sermaye piyasas& araçlar&n& belirten bir talimat&n süresi içinde borçlu taraf&ndan
Fona iletilmesi halinde, sat&' bu talimat do*rultusunda yap&l&r. Bakiye sermaye piyasas& araçlar&
ilgiliye verilir veya talepleri do*rultusunda virman edilir.
Fon taraf&ndan, hesaplar&nda sermaye piyasas& arac& bulunan ve alacakl&lar cetvelinde yer alan,
fakat da*&t&m&n ba'lamas&n& müteakip 30 gün içerisinde ba'vurmam&' alacakl&lar&n Fona
ba'vurmalar&n& sa*lamak amac&yla, söz konusu alacakl&lara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde
bulunulur.
76
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yürürlü*e

girmi'tir.

Paraya

çevirmede

kural

aç&k

art&rma

yönteminin

kullan&lmas&d&r77.
Vadesi geçmi' alacaklar&n tahsili ve varsa ipoteklerin paraya çevrilmesi için
yasal i'lemler Fon taraf&ndan yap&l&r. Vadesi gelmemi' alacaklar için kural olarak
vade beklenir. Ancak kar'&l&kl& anla'ma yoluyla vadeden önce tahsil mümkündür.
Arac& kurumun tedrici tasfiyesine karar verilmesini takiben gerçekle'tirilen
mevcutlar&na el koyma, paraya çevirme ve alacaklar&n tahsil edilmesi gibi tasfiye
a'malar& arac& kurumun mali durumunun bozulmas& nedeniyle ödenemeyen
borçlar&n art&k ödenebilmesini sa*lamaya yönelik ön i'lemlerdir.78
3.2.3 Tasfiye Bakiyesinin Da($t$m Esaslar$

Fon, avans ödemelerini yapt&ktan sonra arac& kurumun tedrici tasfiyesine
devam eder. Tasfiye bakiyesi, tasfiyenin amac& kapsam&nda yer alan hak
sahiplerinden alaca*&n&n tamam& kar'&lanamayanlar&n alaca*&n&n ödenmesinde
kullan&l&r. Ancak, tasfiye bakiyesi bu alacaklar&n tamam&n&n kar'&lanmas&na
yetmezse;

ödemeler,

tasfiye

bakiyesinin

söz

konusu

alacaklar

toplam&na

bölünmesi suretiyle bulunacak oran dikkate al&narak garameten yap&l&r. Yap&lacak
ödemelerde ihtilaf konusu alacaklara ili'kin olarak sadece kesinle'mi' yarg&
kararlar& dikkate al&n&r.

u kadar ki, alacak cetveline itiraz etmi' olup, itiraz& Fon

taraf&ndan uygun görülmeyenler için alacakl&lar cetvelinin ilan&n& takip eden
dördüncü ay&n sonuna kadar, garameten yap&lacak ödemelerden itiraz konusu
alaca*a isabet eden miktar bloke edilir. Bu süre içinde sözkonusu alaca*a ili'kin
yarg& yoluna ba'vuruldu*una dair Fona bilgi ula'mamas& halinde bloke edilen
tutar arac& kurum malvarl&*&na dahil edilir. Fona yarg& yoluna ba'vuruldu*una
ili'kin bilgi ula't&*& durumda blokaj yarg& karar&n&n kesinle'mesine kadar tutulur.79
MKB

nezdinde

devam

eden

uyu'mazl&klara

ili'kin

olarak

Tasfiye

Yönetmeli*in 11 inci maddesi çerçevesinde bloke edilen teminatlar&n yetersiz
kalmas& halinde, garameten yap&lacak ödemelerden alaca*&n teminatlar& a'an
tutar&na isabet eden miktar ihtilaf&n çözümüne kadar bloke edilir. Bu alacaklar
tamamen kar'&land&ktan sonra artan k&s&mdan, öncelikle kamu alacaklar& ve
kalandan Fonun yapt&*& avans ve tasfiye giderleri nedeniyle do*an alaca*& ödenir.
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Fon alaca*&na ödemenin yap&ld&*& günden itibaren, 4/12/1984 tarihli ve 3095
say&l& Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine li'kin Kanunun de*i'ik 2 nci maddesinin
ikinci f&kras&nda öngörülen oranda kanuni temerrüt faizi yürütülür. Bakiye, di*er
alacakl&lara tahsis edilir.80
Ayn& ki'iye ait alacak ve borçlar bulunmas& halinde borcunu ödemeyenlere
alacaklar& ödenmez.
Arac& kurumun malvarl&*&n&n nakde çevrilmesi ve alacakl&lar cetvelinin
kesinle'mesi üzerine Fon taraf&ndan, ödenecek alacak miktar&n& gösteren bir
ödeme cetveli haz&rlan&r. Ödeme cetvelinin temin edilebilece*i yerler, yap&lacak
ödemelerin esaslar& ile ödemelerin yap&laca*& tarih ve yerler bu Yönetmeli*in 23
üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir. Ödeme cetvelinde yer al&p ödenecek olan
borçlar arac& kurumun çeki'mesiz borçlar&d&r81.
Arac& kurumun aktifleri, tasfiyenin amac& kapsam&ndaki hak sahiplerinin
alacaklar&n&,

Fondan

yap&lan

ödemeleri

ve

tasfiye

giderlerini

kar'&lamaya

yetmezse; Fon, Kurulun uygun görü'üyle arac& kurumun iflas&n& isteyebilir.
Tedrici tasfiyeye ili'kin yap&lacak bir i'lem kalmad&*& tespit edilince, Fonun
bildirimi üzerine Kurul taraf&ndan tedrici tasfiyenin kapanmas&na karar verilir.
Keyfiyet Yönetmeli*in 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir ve Yönetmeli*in 6
nc& maddesinde say&lan kurulu'lara bildirilir.
Kurul taraf&ndan Kanunun 46 nc& maddesinin birinci f&kras&n&n (k) bendi
uyar&nca arac& kurumun %10 dan fazla paya sahip ortaklar&n&n, görevden ayr&lm&'
olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu ba'kan ve üyelerinin ve imzaya
yetkili yöneticilerinin 'ahsi iflaslar&n&n istenmesi durumunda tedrici tasfiye, iflas
davas& sonuçlanana kadar kapanmaz.
flas& istenmeyen arac& kurumlar, tedrici tasfiyenin kapanmas&na ili'kin
ilan&n yap&ld&*& tarihten itibaren üç ay içinde esas sözle'melerinin bütün
hükümlerini sermaye piyasas& faaliyetlerini kapsamayacak 'ekilde de*i'tirmek
zorundad&rlar. Bu de*i'iklikler yap&lmad&*& takdirde, Türk Ticaret Kanunun 434
üncü maddesinin birinci f&kras&n&n (2) ve (6) numaral& bentleri hükümleri
gere*ince münfesih addolunurlar.
80
81

Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 18, F&kra 2
Menek'e S 42
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Tedrici tasfiyeye tabi tutulmayan ve haklar&nda iflas karar& verilen arac&
kurumlar&n, s&ra cetvelinde yer alan hisse senedi i'lemlerinden do*an nakit ve
hisse senedi alacakl&lar&na, Fondan, Fon yönetiminin onay& ile bu cetvelde
görünen alacak tutarlar& gözetilerek ödeme yap&l&r.82

lgili mevzuat uyar&nca

faaliyetleri durdurulan bankalar&n, hisse senedi i'lemlerinden do*an nakit ve
hisse senedi alacakl&s& gerçek hak sahipleri ve alacak tutarlar& ise, bankan&n
yönetiminin ilgili mevzuat uyar&nca devredildi*i kurulu' taraf&ndan tespit edilir ve
Fon yönetiminin onay& ile Fondan yap&lacak ödemelerde esas al&n&r. Yap&lacak
ödemelerdeki, avans limitinin hesab&nda Fonun ödeme yapmaya haz&r oldu*u
tarih esas al&n&r. S&ra cetvelinin Fona iletilmesini müteakip Fon taraf&ndan avans
ödeme cetveli haz&rlanarak bu cetvel Tasfiye Yönetmeli*in 23 üncü madde
hükümleri çerçevesinde ilan edilir.

lan& takip eden otuzuncu günden itibaren

avans ödemelerine ba'lan&r. flas idaresince Fondan ödeme yap&lmas&ndan evvel
yap&lm&' ödemeler öncelikle alacakl&lar&n Fon kapsam& d&'&nda kalan alacaklar&na
kar'&l&k yap&lm&' kabul edilir. Bu madde uyar&nca yap&lacak ödemelerde tedrici
tasfiyeye tabi tutulan arac& kurumlar&n alacakl&lar&na Yönetmelik uyar&nca ödeme
yap&lmas& esaslar& uygulan&r.83

82
83

Sermaye Piyasas& Kanunu madde 46/B, F&kra 7
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul Ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik, Madde 25
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Üçüncü Bölüm
IV)

4.1

AB STANDARTLARI VE YURTDI I UYGULAMALARI

Yat$r$mc$ Tazmin Sistemlerine li%kin AB Düzenlemeleri
Yat&r&mc& tazmin sistemlerine ili'kin AB temel düzenlemeleri Menkul

K&ymetler Alan&ndaki Yat&r&m Hizmetlerine

li'kin 10 May&s 1993 tarih ve

93/22/EEC say&l& Konsey Yönergesi, Yat&r&mc& Tazmin Sistemleri hakk&nda 3 Mart
1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Directive
97/9/EC on Investor Compensation Schemes), 2004/39/EC say&l& Direktif ile
düzenlenmi'tir.
2004/39/EC say&l& Avrupa Birli*i’nin Finansal Ürün Piyasalar& Direktifi
(MiFID-Markets in Financial Instruments Directive) 1 Kas&m 2007 tarihinde
yürürlü*e girecektir. Bu tarihten itibaren mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifi
(ISD-Directive 93/22/EEC on Investment Services in the Securities Field)
uygulamadan kalkacakt&r. AB ülkeleri ilgili direktifi 31 Ocak 2007 tarihine kadar
kendi kanunlar&na ve düzenlemelerine uyarlamakla ve bu düzenlemeleri de 1
Kas&m 2007 tarihinden itibaren uygulamakla yükümlüdürler.
Buna

göre,

üye

devlet

yat&r&m

'irketlerinin

yat&r&mc&lara

yönelik

yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, en az&ndan küçük yat&r&mc&y&
koruyacak ve asgari bir koruma miktar&n& garanti eden bir yat&r&mc& tazmin
sistemi olu'turulmas& gerekmektedir.
An&lan düzenlemelerde birlik ülkelerinin yat&r&mc&lar&n korunmas&na ili'kin
olarak

asgari

ba*lamada

olarak

birlik

sa*lamalar&

üyelerinin

gereken

an&lan

standartlar

düzenlemelerin

düzenlenmi'tir.

üzerinde

bir

Bu

koruma

sa*lamalar& mümkündür.
'Yat&r&m 'irketi' 97/9 say&l& direktifte;
-

93/22/AET say&l& Direktif'in 3. Maddesi'ne göre yetkilendirilmi',

veya
-

yetkisi, 93/22/AET say&l& Direktif'in Ek'inin Bölüm A's&nda say&lan yat&r&m

hizmetlerinden bir ya da daha fazlas&n& kapsamak üzere, 77/780/AET say&l&
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Konsey Direktifi'ne ve 89/646/AET say&l& Konsey Direktifi'ne göre bir kredi
kurulu'u olarak yetkilendirilmi';
yat&r&m 'irketi olarak tan&mlanmaktad&r.84
97/9 direktifte 'yat&r&m i'i' 93/22/AET say&l& Direktif'in 1(1) Maddesi'nde
tan&mlanan her türlü yat&r&m hizmeti ve o Direktif'in Ek'inin Bölüm C'sinin 1.
noktas&nda at&fta bulunulan hizmet anlam&ndad&r.85
Yat&r&mc& an&lan direktifte yat&r&m i'i ile ba*lant&l& olarak bir yat&r&m
firmas&na para veya araçlar yat&rm&' herhangi ki'i olarak tan&mlanmaktad&r.
4.1.1

Koruma Kapsam$

Tazmin sistemi;
1. Yetkili makamlar kendi görü'lerince o an için bir yat&r&m arac& 'irketinin
do*rudan

kendi

mali

durumuyla

ilgili

sebeplerden,

yat&r&mc&lar&n

taleplerinden kaynaklanan yüklenimlerini yerine getiremedi*ine ve
yak&n zamanda da getiremeyecek gibi gözüktü*üne karar vermi'
oldu*unda,
2. Bir kanun mercii do*rudan yat&r&m

'irketinin mali durumuyla ilgili

sebeplerden, yat&r&mc&lar&n ondan talepte bulunmas&n& ask&ya alma
sonucu do*uran bir karar alm&' oldu*unda,
yat&r&mc&lar için güvence sa*lamaktad&r86.
Koruma, bir yat&r&m 'irketinin, kanuni veya sözle'meden kaynaklanan
'artlara göre a'a*&dakileri gerçekle'tirememesinden do*an talepleri kar'&lamak
üzere sunulmaktad&r;
1. Yat&r&m i'i ile ba*lant&l& olarak, borçlan&lan veya yat&r&mc&lara ait olan ve
onlar&n hesab&na tutulan paran&n geri ödenmesi.
2. Yat&r&mc&lara, onlara ait olan ve yat&r&m i'i ile ba*lant&l& olarak onlar&n
hesab&na elde tutulan, yönetilen veya i'letilen yat&r&m araçlar&n&n iade
edilmesi

84

Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 1
85

Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi, Madde 1/2
86
Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi, Madde 2/2
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Menkul K&ymetler Alan&ndaki Yat&r&m Hizmetlerine

li'kin 10 May&s 1993

tarih ve 93/22/EEC say&l& Konsey Yönergesi’nin 32. maddesine göre koruma
kapsam&ndaki araçlar a'a*&da yer almaktad&r;
A-Finansal Araçlar
l. (a) Devredilebilir hisse senetleri
Devredilebilir menkul k&ymetler a'a*&daki finansal araçlar& kapsamaktad&r;
i)

irketlerin sermaye piyasas&nda devredilebilir pay senetleri ve bu
paylara e'de*er di*er menkul k&ymetler.

ii)

Tahvil veya di*er menkul k&ymetle'tirmi' borç.
Di*er yandan, bu tip menkul k&ymetleri kay&t, de*i'im ve ödeme yapmak

suretiyle sahip olma hakk&n& vermek için kullan&lan bütün menkul k&ymet ödeme
araçlar& bunlar&n d&'&nda tutulmaktad&r.
(b) Kollektif yat&r&m ortakl&k veya fonlar&
2. Para piyasas& araçlar&
Para piyasas& araçlar&; hazine bonosu, mevduat sertifikalar& ve finansman
bonolar& gibi para piyasas&nda normal olarak sat&lan enstrümanlard&r.
3. Parasal e'de*erdeki finansal araçlar& içeren finansal futures (vadeli
i'lem söz.) anla'malar.
4. Forward faiz anla'malar&
5. Faiz, döviz ve hisse senedi swaplar&
6. Bu bölüm kapsam&nda olan, özellikle döviz kuru ve faiz oran& gibi
finansal araçlar&n, parasal e'de*erdeki anla'malar& da içeren, sahip olma veya
elde tutma amaçl& opsiyon anla'malar&
B- Temel Olmayan Hizmetler
1.- Bölüm A'da yer alan finansal araçlar&n yönetimi ve saklanmas&na
ili'kin hizmetler
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2.- Saklama hizmetleri
3.- Bölüm A kapsam&ndaki finansal araçlara ili'kin i'lem yapmak amac& ile
verilen ve kredi ve/veya borcu veren 'irketin de dahil oldu*u kredi hizmetleri
4.- Sermaye yap&s&, endüstriyel strateji ve 'irket birle'meleri ve sat&n
al&mlar& konular&nda dan&'manl&k hizmetleri
5.- Yüklenim hizmetleri
6.- Bölüm A'daki finansal araçlar hakk&nda

yat&r&m dan&'manl&*&

hizmetleri
7.- Yat&r&m Hizmetleri ba*lam&nda döviz al&m sat&m hizmetleri
4.1.2

Tazmin Sistemine Kat$l$m
Birlik üyesi devletler, bir yada birden fazla yat&r&mc& tazmin sistemini

uygulamaya koymakla yükümlüdürler87. Direktifte tan&nan istisnalar88 d&'&nda ilgili
üye devlette yetkilendirilmi' hiç bir yat&r&m 'irketi89 tazmin sistemine dahil
olmadan faaliyetlerini sürdüremez. A'a*&da say&lan hizmetlerin bir yada birden
fazlas&n& gerçekle'tirmek üzere üye devlet yetkili otoritesinden faaliyet izni alan
tüzel ki'ilikler yat&r&m 'irketi olarak kabul edilmektedir.
1. Direktifte yer alan araçlara ili'kin emirlerin mü'teri ad&na al&nmas& ve
iletilmesi
2. Söz konusu emirler üzerine mü'teri hesab&na i'lem yap&lmas&
3. Bu araçlar için yat&r&m 'irketi hesab&na i'lem yap&lmas&
4. Finansal araçlardan olu'an portföyleri mü'teri baz&nda ayr&m yaparak
yöneten yat&r&mc&lar
5. Söz konusu araçlar&n ihrac& ve sat&'& s&ras&nda arac&l&k yüklenimi yap&lmas&

87

Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 2, f&kra 1
88
Birlik üyesi devletlerde faaliyet gösteren kredi kurulu'lar&, yat&r&m firmalar& v.b mevduat sigorta
sistemine üye olanlar&n, ayr&ca yat&r&m tazmin sistemine üye olmayabilirler.
89
Yat&r&m 'irketi, üçüncü 'ah&slara profesyonel düzeyde düzenli yat&r&m hizmetleri sunan tüzel
ki'ilerdir. (93/22/EEC Say&l& Konsey Yönergesi, madde 2)
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Koruma kapsam&ndaki araçlarla yukar&da say&lan hizmetlerin bir yada
birkaç&n& yerine getirmekle yetkilendirilmi' kurulu'lar 97/9/EEC say&l& Yat&r&mc&
Tazmin Sistemleri Hakk&nda Direktif kapsam&nda bir tazmin sistemine dahil
olmakla yükümlüdür.
4.1.3

Tazmin Süreci
AB

düzenlemeleri

uyar&nca;

Tazmin

sistemi,

yat&r&mc&lar&

karardan

haberdar etmek için uygun önlemleri alacak, ve tazmin edilmeleri gerekiyorsa,
onlar& mümkün olan en k&sa zamanda tazmin edecektir. Sistem, yat&r&mc&lar&n
taleplerini sunmalar& için bir süre belirleyebilir. Bu süre, yukar&da belirlenen
belirleme veya karardan itibaren veya belirleme veya karar&n kamuoyuna
aç&kland&*& tarihten itibaren be' aydan k&sa olamaz90. Ancak, bu sürenin bitmi'
olmas& gerçe*i, sistem taraf&ndan, tazminat alma hakk&n& öne sürememi' olan bir
yat&r&mc&ya koruma sa*lamaktan kaç&nmak için kullan&lamaz91. Sistem bir
yat&r&mc&n&n talebini mümkün olan en k&sa sürede ve en geç, talebin geçerlili*inin
ve mebla*&n&n belirlenmesini izleyen üç ay içinde ödemek durumunda olacakt&r.
4.1.4

Tazmin Sistemi D$%$nda B$rak$labilecek Yat$r$mc$lar
97/9 say&l& direktifin 4. maddesi uyar&nca bir üye devlet belli yat&r&mc&lar&n

sistemin korumas& d&'&nda tutulmas&n& ya da kendilerine daha dü'ük bir koruma
düzeyi verilmesini hükme ba*layabilir. Bu 'ekilde hariç tutulmas& mümkün olan
yat&r&mc& gruplar& an&lan direktifin ekinde;

1. A'a*&dakileri içeren, profesyonel ve kurumsal yat&r&mc&lar:
-

93/22/AET say&l& Direktif'in Madde 1(2)'sinde tan&mlanan yat&r&m 'irketleri,

-

77/780/AET say&l& Konsey Direktifi'nin 1. Madde'sinin ilk sat&rba'&nda
tan&mlanan kredi kurulu'lar&.

-

89/646/AET say&l& Konsey Direktifi'nin Madde 1(6)'s&nda tan&mlanan finans
kurulu'lar&.

-

Sigorta kurulu'lar&.

-

Kollektif yat&r&m kurulu'lar&.

90

Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 9, f&kra 1
91
Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l&
Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Direktifi Madde 9, f&kra 2
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-

Emeklilik fonlar&.

-

Di*er profesyonel veya kurumsal yat&r&mc&lar.

2. Uluslarüstü kurumlar, hükümet ve merkezi idare mercileri.
3.

l mercileri, bölge mercileri, yerel merciler ve belediye mercileri.

4. Yat&r&m 'irketinin yöneticileri, müdürleri ve ki'isel olarak sorumlu üyeleri,
böyle yat&r&m
bulunduranlar,

'irketlerinin sermayesinin % 5'inden fazlas&n& elinde
yat&r&m

'irketlerinin

muhasebe

belgelerinin

yasal

denetimini yapmakla sorumlu ki'iler ve böyle bir firma olarak ayn& grup
içinde di*er firmalardaki benzer statüde yat&r&mc&lar.
5. 4. noktada at&fta bulunulan yat&r&mc&lar&n yak&n akrabalar& veya onlar&n
hesab&na hareket eden üçüncü taraflar.
6. Ayn& gruptaki di*er firmalar.
7. Bir yat&r&m
onun

'irketiyle ilgili,

finansal

'irketin finansal zorluklar&na yol açm&' veya

durumunun

kötüle'mesine

katk&da

bulunmu'

belli

gerçeklerde sorumlulu*u olan veya bunlardan ç&kar sa*lam&' yat&r&mc&lar.
8. Antla'ma'n&n belli 'irket tiplerinin y&ll&k hesaplar& hakk&ndaki 54(3)(g)
Maddesi'ne dayanan 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/ 660/AET say&l&
Dördüncü Konsey Direktifi'nin92 11. Maddesi alt&nda k&salt&lm&' bilançolar
yay&nlamalar&na izin verilmeyecek büyüklükteki 'irketler.
olarak belirlenmi'tir.
4.1.5

Di(er Üye Ülke Koruma Sisteminden Yararlanma
Üye ülkelerden birinde 'ube olarak faaliyet gösteren ve kendi ülkesinde

yat&r&mc&y& koruma sistemi kapsam&nda bulunan yat&r&m 'irketleri 'ubelerinin,
faaliyet gösterdikleri ülkedeki yat&r&mc&y& koruma sisteminin yat&r&mc&lara daha
yüksek tutarda bir koruma sa*l&yor olmas& halinde, bu sisteme kat&lmak üzere,
gönüllü olarak
zorunludur.

ba'vurabileceklerdir.93 lgili ülkenin bu ba'vuruyu kabul etmesi

Aksi

takdirde,

mü'terileri

daha

dü'ük

düzeyde

bir

koruma

kapsam&nda olaca*& için 'ubenin o ülke yat&r&m 'irketleri ile e'it ko'ullarda
rekabet etmesi mümkün olmayacakt&r.
92

RG No L 222, 14.8.1978, s.11. Son olarak 94/8/AT say&l& Direktif (RG No L 82, 25.3.1994, s.33)
ile de*i'tirilen Direktif.
93
Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 7
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Topluluk içinde, uyumla't&r&lm&' asgari tutardan daha yüksek koruma
de*erleri sunan

sistemlerin

muhafaza edilmesi, ayn& bölgede ulusal yat&r&m

'irketleri ile di*er Üye Devletler'in

'irketlerinin 'ubeleri aras&nda tazminat

farklar&na ve e'it olmayan rekabet 'artlar&na yol açabilece*inden; bu tür
mahzurlar& ortadan kald&rmak için 'ubelerin evsahibi ülkelerin sistemlerine
kat&lmaya yetkili k&l&nm&'lard&r.
Bu ba*lamda her bir üye devlet, merkez ofisi Topluluk d&'&nda olan bir
yat&r&m 'irketi taraf&ndan kurulan 'ubelerin Direktif'te belirtilene e' bir korumaya
sahip

olup

olmad&*&n&

kontrol

edecektir.

Böyle

bir

koruman&n

olmamas&

durumunda bir üye devlet 93/22/AET say&l& Direktif'in 5. Maddesi'ne tabi olarak,
merkez ofisi Topluluk d&'&nda olan bir yat&r&m

'irketince kurulan 'ubelerin,

topraklar&nda faaliyette olan yat&r&mc& tazmin sistemlerine dahil olmas&n& hükme
ba*layabilir.
4.1.6

Yat$r$mc$ Tazmin Plan$ Konusunda Yat$r$mc$lar$n Bilgilendirilmesi
Üye ülkelerin yapacaklar& düzenlemelerde, yat&r&m firmalar&na, gerek

kendilerinin ve gerekse 'ubelerinin kapsam&nda bulunduklar& "yat&r&mc& tazmin
plan&"

ve

bu

plan&n

koruma

kapsam&

hakk&nda

mevcut

veya

potansiyel

yat&r&mc&lar& bilgilendirmelerini sa*layacak tedbirleri almas& zorunludur. Ayr&ca,
yat&r&mc&lar&n plandan yararlanmak için yerine getirmesi gereken formaliteler ve
plan kapsam&ndan ç&kar&lan yat&r&m 'irketleri hakk&nda da bilgilendirilmeleri
gerekmektedir.94
Bu kapsamda yat&r&mc&lara verilecek bilgilerin, yat&r&mc&lar&n bulundu*u
ülke resmi dili ile aç&k ve yeterli bir biçimde sa*lanmas& gerekmektedir.
Bir yat&r&m 'irketinin kay&tl& bulundu*u ülke d&'&nda faaliyet gösteren bu
'irket

'ubesinin

mevcut

ve

potansiyel

yat&r&mc&lar&na,

söz

konusu

'irket

taraf&ndan yat&r&mlar&n&n kapsam&nda bulundu*u koruma plan& ile ilgili bütün
bilgilerin, o ülkenin resmi dili ile aç&k ve yeterli bir biçimde verilmesinin zorunlu
oldu*u da hükme ba*lanmaktad&r.
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Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 10
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4.1.7

Yat$r$m

Firmalar$

ve

ubelerinin

Tazmin

Plan$na

Dahil

Olmalar$ndan Kaynaklanan Yükümlülükleri
Direktif, yat&r&mc&y& koruma sistemi kapsam&ndaki yat&r&m firmalar& ve di*er
ülkelerdeki

'ubelerinin,

üyelikten

kaynaklanan

yükümlülüklerini

yerine

getirmemeleri durumunda uygulanacak yapt&r&mlar& da belirlemektedir. Buna
göre, ülkesindeki veya 'ubenin faaliyet gösterdi*i birlik üyesi ülkedeki "yat&r&mc&
tazmin plan&" ile ilgili üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen
yat&r&m 'irketlerine, ilgili ülke yetkili otoritelerinin, plan&n yöneticileri ile i'birli*i
halinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen ceza hükümleri dahil her
türlü önlemi almalar& gerekti*i hüküm alt&na al&nm&'t&r.
Yükümlülüklerini

yerine

getirmeyen

yat&r&m

'irketleri

ile

'ubelerinin

mevzuat uyar&nca ihraç edilmesi mümkünse, ihraç edilece*i yat&r&m 'irketine
bildirilerek 12 ay süre verilmektedir. Bu süre sonunda da yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yat&r&m 'irketleri ve 'ubeleri, ilgili ülkedeki "yat&r&mc& tazmin plan&"
yöneticileri taraf&ndan, ulusal yasa hükümleri çerçevesinde ve yetkili otoritenin
aç&k onay&n& da alarak plan kapsam&ndan ç&kar&labilmekte ve yetkileri iptal
edilmektedir95.
Üyelikten ç&kar&lan ve yetki belgeleri iptal edilen yat&r&m firmas&n&n
yat&r&mc&lar& yat&r&mc& tazmin plan& kapsam&nda kalmaya devam edecektir.
4.1.8

Halefiyet

Yat&r&mc&lar& tazmin sistemi kapsam&nda ödemede bulunan kurulu'lar, yat&r&m
'irketinin tasfiye i'lemlerinde, yapt&klar& ödemeye e'it miktarda, ödeme yapt&klar&
yat&r&mc&n&n haklar&na halef olacaklard&r96.

95
Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 5
96
Yat&r&mc& tazmin sistemleri hakk&nda 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/AT Say&l& Avrupa Parlamentosu
Ve Konsey Direktifi Madde 12
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4.1.9

Avrupa Birli(i’nin Finansal Ürün Piyasalar$ Direktifinin Getirece(i
Yenilikler97
Avrupa Birli*i’nin Finansal Ürün Piyasalar& Direktifi (MiFID-Markets in

Financial Instruments Directive) 1 Kas&m 2007 tarihinde yürürlü*e girecektir. Bu
tarihten itibaren mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifi (ISD- Investment Services
Directive) uygulamadan kalkacakt&r. AB ülkeleri ilgili direktifi 31 Ocak 2007
tarihine kadar kendi kanunlar&na ve düzenlemelerine uyarlamakla ve bu
düzenlemeleri de 1 Kas&m 2007 tarihinden itibaren uygulamakla yükümlüdürler.
Mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifinin amac&, kurumlar&n faaliyetlerinin
yürütülmesi s&ras&nda ve organizasyonel konularda uymalar& gereken temel ve
öncelikli kurallar& ortaya koymakt&r. Bunun yan&nda, organize piyasalar&n i'leyi'i
ile ilgili belirli 'artlar& da AB çap&nda uyumlu hale getirmeyi amaçlam&'t&r.
MiFID’in de amac& ayn& olmakla beraber, Yat&r&m Hizmetleri Direktifinin
uygulamaya geçmesinden itibaren finansal hizmetlerde ve piyasalarda ya'anan
global geli'meleri hukuki çerçeveye yans&tmay& amaçlamaktad&r. MiFID, mevzuat&
güncel geli'melerle uyumlu hale getirme ihtiyac&ndan do*mu'tur.
MiFID, mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifinin içeri*ini geni'letmekte,
finansal kurumlar&n özellikle faaliyetlerinde ve organizasyon yap&lar&nda uymak
zorunda oldu*u yeni ve daha kapsaml& kurallar getirmektedir. 30 Nisan 2004
tarihinde kabul edilen bu düzenleme ile (Direktif 2004/39/EC), yat&r&m 'irketleri
kendi ülkelerindeki yetkili otoritelerinin izniyle AB ülkeleri içerisinde minimum
bürokratik ko'ullarla hizmet verebileceklerdir. Böylece yat&r&m 'irketleri için “tek
pasaport” (single passport) yarat&lm&'t&r. Direktif, yat&r&mc&lar&n korunmas&n&
artt&rmakta

ve

yat&r&m

'irketlerinin

mü'teri

emirlerini

organize

olmayan

piyasalarda da gerçekle'tirebilmesine imkan tan&maktad&r.

97

Bu ba'l&k alt&nda yap&lan aç&klamalar için bak&n&z Sermaye Piyasas& Arac& Kurulu'lar& Birli*i
Gündem ubat 2007
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4.1.9.1 MiFID’in getirdi(i ba%l$ca yenilikler
MiFID’in getirdi*i ba'l&ca yenilikler dört ba'l&k alt&nda incelenebilir.
4.1.9.1.1

Geni% Kapsam

MiFID, kurumlar&n sundu*u yat&r&m hizmetleri ve faaliyetlerinin kapsam&n&
geni'letmi'tir. Alternatif i'lem kanallar& (MTF-Multilateral Trading Facility) yeni bir
yat&r&m hizmeti olarak tan&mlanm&'t&r. Alternatif i'lem kanallar& tan&m&na alternatif
i'lem sistemleri ve elektronik ileti'im a*lar& girmektedir. Alternatif i'lem
sistemleri (Alternative Trading Systems-ATS) elektronik ortamda al&c& ve sat&c&lar&
bir araya getiren sistemlerin genel ad&d&r. ATS’ler,e'le'tirme sistemlerini, emir
iletim sistemlerini ve elektronik ileti'im a*lar&n& (Electronic Communication
Networks-ECN) kapsamaktad&r. ECN’ler ise ATS’lerin bir alt kümesi olup
yat&r&mc&lar&n elektronik ortamda emir girebilmelerini ve ba'ka bir arac&ya gerek
olmaks&z&n i'lem yapmalar&n& sa*lamaktad&r.
Düzenlemenin kapsad&*& finansal ürünlere, emtiaya dayal& türev ürünler ve kredi
türev ürünleri de eklenmi'tir.
4.1.9.1.2

Büyük Ölçüde Uyumla%t$rma

MiFID, yat&r&m kurulu'lar&n&n organizasyon yap&lar&, faaliyetlerinin yürütülmesi,
organize piyasalarla organize olmayan piyasalar&n ve alternatif i'lem kanallar&n&n
faaliyetleri ile ilgili detayl& kurallar koymaktad&r.
Bunun yan&nda, hisse senedi piyasalar&nda i'lem öncesi ve sonras& için yeni
'effafl&k ko'ullar& getirilmi', likit hisse senetlerindeki sistematik içselle'tiricilerin
emir ak&'lar& ile ilgili yeni bir sistem yarat&lm&' ve i'lemleri daha kapsaml&
raporlama zorunlulu*u getirilmi'tir.
MiFID

sistematik

içselle'tirmeyi

yeni

bir

kavram

olarak

getirmektedir.

Düzenleme, sistematik içselle'tirmeyi, mü'teri emirlerini organize piyasa veya
alternatif i'lem kanallar& d&'&nda kendi portföyünden s&kl&kla, organize ve
sistematik bir içimde i'lem yaparak gerçekle'tiren yat&r&m kurulu'lar& olarak
tan&mlamaktad&r.
K&sacas&,

mü'teri

emirlerini

organize

piyasa

d&'&nda

kendi

portföyünden

kar'&layan kurumlar& ifade etmektedir.
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MiFID, kendi portföyüne i'lem yapmay&, bir veya daha fazla finansal araçta kendi
özsermayesine kar'&l&k i'lem yapmak olarak tan&mlamaktad&r. Ülkemizde buna
örnek olarak bankalar&n yat&r&mc&larla yapt&klar& hazine bonosu/devlet tahvili
i'lemleri gösterilebilir.
4.1.9.1.3

Ülkeleraras$ %lemlerin Kolayla%t$r$lmas$

MiFID, “tek pasaport” sistemi ile yat&r&m kurulu'lar&n&n AB çap&nda faaliyet
göstermesini kolayla't&rmaktad&r. Yat&r&m kurulu'unun ülkesi ile evsahipli*i yapan
ülkeler aras&ndaki sorumluluk da*&l&m&n& aç&kça belirlemi'tir. Özellikle ISD’nin tam
olarak tan&mlayamad&*& hukuki belirsizlikleri aç&*a kavu'turmu'tur.
4.1.9.1.4

Sermaye Ko%ullar$

MiFID kapsam&ndaki yat&r&m kurulu'lar&, yeni Sermaye Ko'ullar& Direktifine
(Capital Requirements Directive) de uymak zorundad&rlar. MiFID ile ilk defa
düzenlemesi yap&lan kurumlar, direktifin zorunlu k&ld&*& sermaye ko'ullar&na da ilk
defa tabi olacaklard&r.
4.1.9.1.5

Mifid’in Kapsam$

MiFID’in temel yap&s& mevcut ISD ile benzerlik göstermektedir. ISD gibi, MiFID de
faaliyetlerin ay&r&m&n& esas ve esas olmayan faaliyetler olarak yapmaktad&r.
Ancak, bunlar& yat&r&m faaliyetleri ve yard&mc& faaliyetler olarak tan&mlamaktad&r.
Buna göre, yard&mc& hizmetleri veren kurulu'lar MiFID kapsam&nda olmay&p
ileride aç&klanacak olan MiFID pasaportundan yararlanamayacaklard&r. Ancak
hem yat&r&m hizmeti hem de yard&mc& hizmetleri veren kurumlar, yat&r&m hizmeti
ve faaliyetlerinden dolay& MiFID pasaport sistemine dahil olacaklar ve di*er üye
ülkelerde hem yat&r&m hem de yard&mc& hizmetleri verebileceklerdir.
MiFID kapsam&ndaki hizmetler özetle 'öyledir:
4.1.9.1.6

Yat$r$m Hizmetleri ve Faaliyetleri

Bir veya daha fazla finansal ürüne ait emirlerin al&nmas& ve iletilmesi,
Mü'teri ad&na emirlerin gerçekle'tirilmesi,
Arac& kurumun kendi hesab&na i'lem yapmas&,
Portföy yönetimi,
Yat&r&m dan&'manl&*&,
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Sermaye piyasas& araçlar&n&n halka arz&na bakiyeyi yüklenim yoluyla arac&l&k
etmek,
Sermaye piyasas& araçlar&n&n halka arz&na en iyi gayret yöntemiyle arac&l&k etmek,
Alternatif i'lem kanallar&n&n i'letilmesi ve bunlar&n üzerinden i'lemlerin yap&lmas&,
4.1.9.1.7

Yard$mc$ Hizmetler

Finansal ürünlerin saklamas& ve bununla ilgili di*er hizmetler,
Finansal kurulu'un arac&l&k etti*i bir veya daha fazla finansal üründe i'lem
yapmas& için yat&r&mc&ya kredi vermesi,
Sektörel strateji, sermaye yap&lanmas& ve ilgili di*er konularda dan&'manl&k
yapmak, 'irket sat&n alma ve birle'me projelerinde dan&'manl&k yapmak ve
hizmet vermek,
Ara't&rma ve finansal analiz,
Yüklenim hizmetleri,
Türev ürünlerin yüklenim hizmetleri,
4.1.9.1.8

Düzenlemenin Kapsam$ndaki De(i%iklikler

MiFID kapsam&ndaki yat&r&m-yard&mc& hizmetler ile ISD kapsam&ndaki esas-esas
olmayan hizmetler kategorileri genel hatlar&yla ayn& olmakla beraber, MiFID daha
çe'itli hizmetleri kapsamaktad&r. Bu konudaki önemli de*i'iklikler 'öyledir:
•

Yat&r&m dan&'manl&*&, yat&r&m hizmeti olarak tan&mlanmaktad&r. Halbuki ISD
direktifine göre yat&r&m dan&'manl&*&, esas olmayan faaliyetler aras&nda yer
almaktayd&. Böylece, sadece yat&r&m dan&'manl&*& hizmeti veren kurumlar,
ilk defa bulunduklar& ülkenin izniyle Avrupa Birli*i içerisinde faaliyet
gösterebilecek ve MiFID’in faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurallar&n&n
tümü yat&r&m dan&'manl&*& için de geçerli olacakt&r.

•

Yeni bir yat&r&m hizmeti olarak, alternatif i'lem kanallar&n&n i'letilmesi
düzenleme kapsam&na al&nm&'t&r.

•

Ara't&rma ve finansal analiz hizmetleri, yeni bir yard&mc& hizmet olarak
tan&mlanm&'t&r.

Yard&mc& hizmet olarak tan&mland&*& için ara't&rma ve finansal analiz hizmeti
sunan kurumlar ayn& zamanda yat&r&m hizmeti sunuyorlarsa MiFID’e tabi
olacaklard&r.
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4.1.9.1.9

MiFID Kapsam$ndaki Finansal Ürünler

MiFID kapsam&ndaki belirli finansal ürünler özetle 'öyledir:
•

Devredilebilir menkul k&ymetler,

•

Para piyasas& araçlar&,

•

UCITS (Devredilebilir Menkul K&ymetlere Yat&r&m Yapan Kolektif Yat&r&m
Kurulu'lar&

•

Dayanak varl&*& menkul k&ymet, döviz, faiz oran&/getirisi olan türev ürünler
ile takas& gerçekle'en di*er türev ürünler,

•

Organize piyasalarda ve/veya alternatif i'lem kanallar&nda i'lem gören
emtiaya dayal& türev ürünler,

•

Tezgâhüstü piyasada i'lem gören, nakden takas& gerçekle'en, emtiaya
dayal& türev ürünler,

•

Tezgâhüstü piyasada i'lem gören ve fiziki takas& gerçekle'en emtiaya
dayal& di*er türev ürünler. Bu türev ürünlerin ticari amaçl& olmamas& ve
mutabakat, teminat gibi özeliklerinin di*er türev ürünlerle ayn& olmas&
gerekmektedir.

•

Kredi türev ürünleri

•

Fiyat fark&na dayal& finansal kontratlar (Financial contracts for differences),

•

klim ko'ullar&na, ta'&ma ücretlerine, emisyon ölçümlerinde kabul edilebilir
farkl&l&klara, enflasyon oran&na veya di*er istatistiklere dayal& türev
ürünler.

MiFID

ile

emtiaya

dayal&

türev

ürünler

ilk

defa

finansal

ürün

olarak

tan&mlanm&'t&r. Ayr&ca MiFID’in mevcut düzenleme olan ISD’nin kapsam&n&
geni'letti*i en önemli alan türev ürünlerdir. ISD ile kapsanmayan emtiaya dayal&
türev ürünler, kredi türevleri, iklim ko'ullar&na, ta'&ma ücretlerine veya ekonomik
istatistiklere dayal& türev ürünler yeni düzenlemenin kapsam&na al&nm&'t&r.
4.1.9.2

stisnalar

Sigorta 'irketleri, reasürans 'irketleri, çal&'anlar&n pay sahibi olmas& planlar&,
kendi portföyünü yöneten gerçek ki'iler, kendi portföyünü yöneten ancak yat&r&m
hizmeti vermeyen ve yat&r&m faaliyetinde bulunamayan tüzel ki'iler MiFID
kapsam& d&'&nda kalmaktad&r.
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4.1.9.3 Yetkilendirme Ve Pasaport
Esas faaliyet ve i' alan& yat&r&m hizmetleri ve faaliyetleri olan kurumlar&n, 'irketin
kuruldu*u ülkenin (home member state) merkezi düzenleyicisi taraf&ndan
yetkilendirilmesi gerekmektedir.
MiFID’in getirdi*i ana ülke (home member state) kavram& 'öyle aç&klanabilir:
•

Yat&r&m kurulu'lar& için;

Yat&r&m 'irketinin tüzel ki'i olmas& durumunda kay&tl& ofisinin oldu*u ülkedir. E*er
tüzel ki'inin ulusal kanunlar&na göre kay&tl& ofis 'art& yoksa bu durumda 'irket
merkezinin oldu*u ülkedir.Yat&r&m 'irketinin tüzel ki'i olmamas& durumunda (adi
ortakl&k, vb.) genel merkezin oldu*u ülkedir.
•

Organize piyasalar için;

Organize piyasalar için de tüzel ki'iler gibi ana ülke, kay&tl& ofisinin oldu*u
ülkedir. E*er organize piyasan&n bulundu*u üye ülkenin ulusal kanunlar&na göre
kay&tl& ofis 'art& yoksa, bu durumda ana ülke, genel merkezin oldu*u ülkedir.
Evsahibi ülke (host member state) ise ana ülke d&'&nda, yat&r&m kurulu'unun
'ubesinin oldu*u veya hizmet verdi*i ülkedir. Ayr&ca, uzaktan eri'imli üyeler veya
kat&l&mc&lar için gerekli ayarlamalar& yaparak, bu kat&mc&lar&n i'lem yapmalar&n&
kolayla't&ran organize piyasan&n bulundu*u ülke de evsahibi ülke olarak
tan&mlanmaktad&r.
Mevcut ISD direktifine göre bir yat&r&m 'irketi kendi ülkesinde yetkilendirildikten
sonra, Avrupa Ekonomik Alan& (1996 y&l&nda AB’ne üye 15 ülke ve Avrupa Serbest
Ticaret Alan&na üye üç ülke) ülkelerinde 'ube açabilmekte ve uluslararas& hizmet
sunabilmektedir. Ancak kendi ülkesi d&'&nda sundu*u hizmetlerle ilgili evsahibi
ülkenin düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.
MiFID’e göre ise yat&r&m kurulu'lar&, öncelikle kuruldu*u veya merkezinin oldu*u
ülkedeki düzenlemelere uymaya devam edeceklerdir. Ancak MiFID, üye ülkelerin
yat&r&m

hizmetleri

konusundaki

i'leyi'

kurallar&n&

uyumlu

hale

getirerek

uluslararas& yat&r&m faaliyetlerini kolayla't&rmay& amaçlamaktad&r. Uluslararas&
faaliyetlerde, yat&r&m kurulu'u kendi ülkesinin ilgili hizmete dair uyulmas& gereken
i'leyi' kurallar&na uymakla yükümlüdür.
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4.1.9.4 Mevzuattaki Önemli De(i%iklikler
Yat&r&m kurulu'lar& mevcut yerel düzenlemeler ve

ISD’den MiFID’e

geçi'

esnas&nda önemli de*i'iklikler ya'ayacaklard&r.
4.1.9.4.1 Yeni %leyi% Kurallar$
Mevcut ISD sisteminde, Avrupa çap&nda uygulanmas& gereken çerçeve ilkeler
belirlenmi', yat&r&m hizmetlerine ait detayl& i'leyi' kurallar&n&n belirlenmesi ise
yerel uygulamaya b&rak&lm&'t&r. Ancak yeni MiFID direktifinde hem çerçeve ilkeler
hem de detayl& i'leyi' kurallar& Avrupa çap&nda belirlenmektedir.
4.1.9.4.2 Mü%terilerin S$n$fland$r$lmas$
Mü'teri, yat&r&m kurulu'unun yat&r&m& ve/veya yard&mc& hizmetleri sundu*u
gerçek veya tüzel ki'idir. Yeni düzenlemeye göre mü'teriler üç katmanl& bir
sisteme

göre

s&n&fland&r&lmaktad&r.

Bunlar

profesyonel

mü'teriler,

bireysel

mü'teriler ve kurumun sermaye piyasas&nda i'lem yapabilece*i kar'& taraf
(eligible counterparty) olarak adland&r&lan kurumlard&r.
Profesyonel mü'teriler genel tan&m&yla, kendi yat&r&m kararlar&n& alarak, bunlar&n
risklerini de*erlendirebilecek bilgi, deneyim ve uzmanl&*a sahip mü'terilerdir.
Profesyonel mü'teri olarak adland&r&lmak için gerekli kriterler 'öyledir:
•

Finansal piyasalarda faaliyet göstermeye yetkili kurumlar,

•

Kredi kurulu'lar&,

•

Yat&r&m 'irketleri,

•

Faaliyet göstermeye yetkili di*er finansal kurumlar,

•

Sigorta 'irketleri,

•

Kolektif yat&r&m fonlar& ve bu fonlar& yöneten 'irketler,

•

Emeklilik yat&r&m fonlar& ve bu fonlar& yöneten 'irketler,

•

Emtia ve emtia türev i'lemi yapan arac&lar,

•

Di*er kurumsal yat&r&mc&lar,

•

A'a*&daki üç kriterden ikisini kar'&layan büyük kurumlar,

•

Aktif büyüklü*ü >= 20 milyon €

•

Sat&'lar >= 40 milyon €
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•

Ödenmi' sermaye >= 2 milyon €

•

Ulusal ve yerel hükümetler, kamu borcunu yöneten devlet kurumlar&,
Merkez Bankalar& ve Dünya Bankas&, Uluslararas& Para Fonu

•

(IMF) gibi uluslararas& kurulu'lar,

•

Esas faaliyet alan& menkul k&ymetlere yat&r&m yapmak olan di*er kurumsal
yat&r&mc&lar.

Bu kriterlere uyan mü'teriler profesyonel mü'teri olarak kabul edilmektedir.
Profesyonel mü'teri tan&m& d&'&nda kalan mü'teriler bireysel mü'teridir.
Düzenleme

bireysel

mü'terilere

en

yüksek

korumay&

sa*lamakta

ve

bu

mü'terilerle ilgili ilave kurallara uyulmas&n& istemektedir. Profesyonel mü'teriler
için daha esnek kurallara uyulmas& gerekirken, uygun kar'& taraf için uyulmas&
gereken kurallar asgari düzeydedir.
Profesyonel

mü'teri,

riski

de*erlendirip

yönetemeyece*ini

dü'ündü*ü

zamanlarda yat&r&m kurulu'uyla anla'arak kendisine daha yüksek seviyede
koruma isteyebilir. Profesyonel mü'teri, yüksek korumay& yaz&l& bir anla'ma
yaparak tüm ürün ve hizmetler için isteyebilece*i gibi, spesifik bir ürün veya
hizmet için de talep edebilir. Bireysel mü'teriler de en az 500.000 € tutar&nda
nakit ve menkul k&ymetleri olmas& ve finans sektöründe en az 1 y&l yönetici olarak
çal&'malar& durumunda, düzenlemenin getirdi*i baz& koruma hükümlerinden
vazgeçebilirler.
Ancak MiFID, ço*u ülkenin mevcut mü'teri s&n&fland&rmas&n& kompleks bir hale
getirmektedir. Örne*in,
mü'teriler

yeni

adland&r&lacakt&r.

ngiltere

düzenlemede
Bu

da

mevzuat&na göre

profesyonel

yat&r&m

de*il,

kurulu'lar&na

orta seviyede
bireysel

mü'teri

düzenlemedeki

bulunan
olarak
koruma

hükümlerinden kaynaklanan daha büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Ayr&ca,
profesyonel mü'teriler ve uygun kar'& taraf&n i'lem bazl& veya genel olarak daha
yüksek korumal& mü'teri kategorisine geçme talepleri de uygulamalar& karma'&k
hale getirebilecektir.
4.1.9.4.3 Yat$r$mc$lar$n Korunmas$
Yeni düzenleme, özellikle bireysel mü'teriler için yüksek düzeyde yat&r&mc&y&
koruma tedbirleri getirmektedir. Yat&r&m kurulu'lar&, mü'terinin menfaatine
uyacak 'ekilde, kurallara uygun, dürüstçe ve profesyonel olarak faaliyetlerini
gerçekle'tirmekle yükümlüdürler. Özellikle, yat&r&m kurulu'lar&n&n mü'teri veya

56

potansiyel mü'terilere sunduklar& bilginin aç&k, kurallara uygun olmas& ve yan&lt&c&
olmamas& gereklidir.
4.1.9.4.4 Mü%teriyi Tan$ma
Portföy yönetimi ve yat&r&m dan&'manl&*& hizmeti veren yat&r&m kurulu'lar&,
mü'terilerine uygun finansal ürün ve hizmetlerle ilgili tavsiyede bulunabilmek için
bu mü'terilerle ilgili yeterli bilgiyi almak zorundad&rlar. Al&nmas& gereken bilgiler
ise, mü'terinin ilgili yat&r&m alan&nda sahip oldu*u bilgi ve tecrübesi, finansal
durumu ve yat&r&m hedefleridir.
Yat&r&m kurulu'u, al&m-sat&m arac&l&*& i'lemleri (execution-only business) hariç
olmak üzere, di*er bireysel yat&r&m ürünleri ve hizmetlerinin de mü'teriye
uygunlu*unu sa*lamakla yükümlüdür. Bu uygulama, ço*u üye ülkedeki yat&r&m
kurulu'lar& için yeni bir kavram olup, ilgili ürün veya hizmetin mü'teriye
uygunlu*unu de*erlendirebilmek için ilave bilgiler almak durumunda olacaklard&r.
Al&nacak bilgi, daha önce dan&'mal&k hizmetlerinde belirtildi*i üzere, mü'terinin
ilgili yat&r&m alan&nda sahip oldu*u bilgi ve tecrübesidir. E*er de*erlendirme
sonucunda 'irket, ürünün mü'teriye uygun olmad&*&na karar verirse, veya
mü'teriden yeterli bilgi al&nmad&*&ndan dolay& gerekli de*erlendirme yap&lamazsa,
mü'teriyi uyarmak zorundad&r.
4.1.9.4.5 Al$m-Sat$m Arac$l$($ %lemleri (Execution-only business)
Yeni düzenleme, al&m-sat&m i'lemleri ile dan&'manl&k faaliyetleri aras&nda ay&r&ma
gitmektedir. Yat&r&m kurulu'lar& da i' modellerinin bu ay&r&ma uygun olarak
i'lemesini temin etmekle yükümlüdür. Al&m-sat&m i'lemleri, ba'ka bir deyi'le
tavsiye vermeden mü'teri ad&na yap&lan i'lemler, düzenlemede Avrupa Ekonomik
Alan& bünyesindeki organize piyasalarda veya bu topluluk d&'&ndaki e'de*er
piyasalarda i'lem gören hisse senetleri, para piyasas& araçlar&, sabit getirili
menkul

k&ymetler,

UCITS

ve

di*er

kompleks

olmayan

finansal ürünlerle

s&n&rland&r&lm&'t&r. Al&m-sat&m i'lemleri mü'terinin giri'imi üzerine yap&lmak
zorundad&r. Bunun anlam& ise, bu i'lemler mü'teriyi davet eden veya bu i'lemi
yapmak üzere mü'teriyi etkileyen ki'isel görü'melerden sonra yap&lamaz. Ancak,
yat&r&m kurulu'u al&m-sat&m i'lemleri ile ilgili genel reklamlar yapabilir. Bu
reklamlar tüm halka yap&labilece*i gibi, geni' bir mü'teri veya potansiyel mü'teri
grubuna da yap&labilir. Al&m-sat&m i'lemleri gerçekle'meden önce kurum,
mü'terisine uygunluk testinin uygulanmad&*&n& söylemek zorundad&r. Yat&r&m
hizmeti, mü'terinin giri'imi üzerine sunulmad&ysa veya kompleks bir finansal

57

ürüne aitse, yat&r&m kurulu'unun i'lemden önce uygunluk testini yapmas&
gereklidir.
4.1.9.4.6

%lemlerin Mü%terinin Menfaatine Gerçekle%mesi (Best
execution)

MiFID, i'lemlerin mü'teri için en iyi olacak 'ekilde gerçekle'mesi kural& ile ilgili
baz&

de*i'iklikler

getirmektedir.

Yeni

düzenleme,

mü'terinin

menfaatine

gerçekle'tirilecek i'lemde sadece en iyi fiyat yerine, mü'teri için genel olarak en
iyi sonuca ula'&lmas&na daha büyük önem vermektedir. Mevcut ISD’de olmayan
bu

uygulama,

kurumlara

a*&r

bir

sorumluluk

yükleyecektir.

Yat&r&m

kurulu'lar&n&n, mü'terileri için mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için i'lem
gerçekle'tirme politikas& olu'turmas&, uygulamas&, kontrol etmesi ve y&lda en az
bir kez yeniden gözden geçirip de*erlendirmesi gerekmektedir. Böylece, yeni
düzenleme kurumlar&n mü'teriyle en üst düzeyde ilgilenmesini, konu hakk&nda
tedbirler almas&n& isteyerek kurumlar&n sorumlulu*unu artt&rmaktad&r.

'lem

gerçekle'tirme politikas& olu'turulurken, kurumlar&n fiyat, maliyet, h&z ve miktar
faktörlerini dikkate almalar& gerekmektedir. Mü'terilere bu politika hakk&nda
yeterli bilgi verilmelidir. Ayr&ca mü'terilerden bu politikan&n uygulamas& ile ilgili
izin almalar& ve mü'terinin talep etmesi halinde emirlerin politikaya uygun
gerçekle'ti*ini ispatlamalar& gereklidir. Mü'terilerin tezgâhüstü piyasalarda veya
alternatif i'lem sistemlerinde verdikleri emirlerle ilgili olarak da aç&kça anla'&l&r bir
'ekilde izin vermeleri gereklidir.
4.1.9.5 Kamuyu Ayd$nlatma ve

effafl$k

Düzenlemeye göre, piyasaya yap&lmas& gereken aç&klamalar&n çe'itli 'artlar&
vard&r. 'lem öncesi aç&klama yapma zorunlulu*u organize piyasalar ve alternatif
i'lem sistemleri için geçerli iken, i'lem sonras& aç&klama yapma zorunlulu*u tüm
kurumlar için geçerlidir. Bu uygulaman&n amac&, piyasadaki 'effafl&*& artt&r&rken
rekabeti de geli'tirmektir.

u anda bu uygulama, üye ülkelerin organize

piyasalar&nda i'lem gören menkul k&ymetler için geçerlidir.
Ancak MiFID, uygulama alan&n& organize piyasalar d&'&nda tüm kat&l&mc&lar&
kapsayacak 'ekilde geni'letmi'tir.
Sürekli müzayede sistemine göre sürekli emir e'le'tiren piyasalarda, piyasa
operatörü hem al&' hem de sat&' taraf&nda en iyi be' fiyat& kamuya aç&klamakla
yükümlüdür.

Piyasa

yap&c&l&*&

sisteminin

oldu*u

piyasalarda

ise,

sistem
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operatörünün, yetkili tüm piyasa yap&c&lar&n&n vermi' oldu*u teklifler aras&nda en
iyi al&' ve sat&' fiyatlar&n& ve hacimlerini aç&klamas& gereklidir.
4.1.9.6 Tezgâhüstü %lemler (Sistematik içselle%tirme)
MiFID, organize piyasalar ve borsalar d&'&nda gerçekle'tirilen di*er i'lemler için
ilk defa kapsaml& bir hukuki çerçeve olu'turmu'tur. Böylece, alternatif i'lem
sistemleri ve tezgâhüstü i'lem yapan yat&r&m kurulu'lar& üzerinden yap&lan
i'lemler de organize i'lemler olarak gerçekle'ecektir. Düzenleme, sistematik
içselle'tiricileri, mü'teri emirlerini organize piyasa veya alternatif i'lem kanallar&
d&'&nda, s&kl&kla kendi portföyünden, organize ve sistematik bir biçimde i'lem
yaparak gerçekle'tiren yat&r&m kurulu'lar& olarak tan&mlamaktad&r.
4.1.9.7

%lem Sonras$

effafl$k

Yeni düzenlemeye göre, i'lem sonras& 'effafl&k hükümleri çerçevesinde yat&r&m
kurulu'lar&,

alternatif

i'lem

sistemleri

veya

organize

piyasa

d&'&nda

gerçekle'tirdikleri i'lemlere ait fiyat, hacim bilgilerini ve i'lemin tamamland&*&
zaman& aç&klamakla yükümlüdürler. Yat&r&m kurulu'lar&na böyle bir zorunluluk ilk
defa getirilmektedir. Tamamlanm&' olan i'lemlerin fiyat ve hacim bilgileri gerçek
zamana mümkün olan en yak&n zamanda aç&klanmal&d&r. Ancak üye ülkelerin
düzenleyici kurumlar&, i'lemlerin niteli*i ve büyüklü*üne göre gecikmeli aç&klama
yap&lmas&na izin verebilirler.
4.1.9.8 Mü%teri Varl$klar$ ve Saklama
Yat&r&m kurulu'lar&, saklamac& kurulu'lar& seçer, görevlendirir, de*erlendirirken ve
buna ek olarak finansal araçlar&n saklamas&nda ve korunmas&nda gerekli özen,
dikkat ve beceriyi göstermekle yükümlüdür.
Bu konuda sorumluluk yat&r&m kurulu'undad&r. Yeni düzenlemeye göre mü'teri
varl&klar& ile kurumun varl&klar& birbirinden ayr& tutulmal&d&r. Yat&r&m kurulu'u
mü'teriye ait finansal araçlar& saklarken mü'terinin sahiplik hakk&n&, özellikle de
kurumun iflas& halinde, koruyacak gerekli düzenlemeleri yapmal&d&r. Ayr&ca,
mü'terinin aç&k onay& olmadan mü'terinin finansal araçlar&n& kendi portföyü ve
hesab& için kullanamaz. Ayn& 'ekilde mü'teri fonlar& da yat&r&m kurulu'u
taraf&ndan saklan&yorsa, mü'terilerin haklar&n& koruyacak önlemler al&nmal&d&r.
Kredi kurulu'lar& (bankalar, vb.) d&'&ndaki di*er yat&r&m kurulu'lar& bu fonlar&
kendi hesaplar& için kullanamazlar.
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4.1.9.9 De(erlendirme
AB ülkeleri Finansal Ürün Piyasalar& Direktifini (MiFID-Markets in Financial
Instruments Directive) 31 Ocak 2007 tarihine kadar kendi kanunlar&na ve
düzenlemelerine uyarlamakla ve bu düzenlemeleri de 1 Kas&m 2007 tarihinden
itibaren uygulamakla yükümlüdürler. Mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifinin
(ISDInvestment Services Directive) amac&, kurumlar&n faaliyetlerinin yürütülmesi
s&ras&nda ve organizasyonel konularda uymalar& gereken temel ve öncelikli
kurallar& ortaya koymakt&. Ancak, finansal hizmetlerde ve piyasalarda ya'anan
global geli'meler sonucunda mevzuat& bu geli'melerle uyumlu hale getirme
ihtiyac& do*mu' ve yeni

düzenleme olan MiFID Nisan 2004’te kabul edilmi'tir.

MiFID, mevcut Yat&r&m Hizmetleri Direktifinin içeri*ini geni'letmekte, finansal
kurumlar&n faaliyetlerinde ve organizasyon yap&lar&nda uymak zorunda olduklar&
yeni

ve

daha

kapsaml&

kurallar

getirmektedir.

Yat&r&m

'irketleri,

kendi

ülkelerindeki yetkili otoritelerin izniyle AB ülkeleri içerisinde minimum bürokratik
ko'ullarla hizmet verebileceklerdir. Böylece yat&r&m 'irketleri için “tek pasaport”
(single passport) yarat&lm&'t&r. Direktif, yat&r&mc&lar&n korunmas&n& artt&rmakta ve
yat&r&m

'irketlerinin

mü'teri

emirlerini

organize

olmayan

piyasalarda

gerçekle'tirebilmesini düzenlemektedir. Tezgâhüstü piyasada yap&lan i'lemlerin
de daha 'effaf olmas& için kurallar getirmektedir.
4.2

Yurtd$%$ Uygulama Örnekleri

4.2.1 Danimarka
Danimarka’da mevduat sahiplerinin ve sermaye piyasas& yat&r&mc&lar&n&n
sigorta edildi*i tazmin sistemi98 “The Guarantee Fund for Depositors and
Investors” adl& özel ve ba*&ms&z bir kurulu' taraf&ndan yürütülmektedir. Söz
konusu kurulu' ayn& zamanda mevduat garanti sistemini de temsil ve idare
etmektedir. Söz konusu kurulu' tüm sermaye piyasas& araçlar&n& koruma
kapsam&na alm&'t&r.
Tazmin sistemi esas itibariyle 3 ayr& bölümde toplanmaktad&r.
1- Bankalar ile ilgili olan tazmin bölümü

98

Guarantee Fund for Depositors and Investors Act
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2- Mortgage Bankalar& ile ilgili olan tazmin bölümü
3- Yat&r&m

irketleri Bölümü.

Yukar&da belirtilen üç bölüm her ne kadar Fon taraf&ndan ortakla'a
(mü'tereken) idare edilse de her bir bölümün ayr& bir fonlama sistemi mevcuttur.
Danimarka’da faaliyet gösteren tüm bankalar, mortagage bankalar&,
yat&r&m 'irketleri, portföy yönetim 'irketleri, kredi kurulu'lar&, merkez ofisleri
Avrupa Birli*i d&'&nda kalan arac& kurumlar tazmin sisteminin üyeleridir.
Fon, yat&r&mc&lar&n tazmin talebinde bulunduklar& tutarlar&n 20.000 EUR’ya
kadar olan k&s&mlar&n& tazmin etmektedir. Fon’a üye bir bankan&n olas& tazmin
durumunda, her bir yat&r&mc&, gerek sermaye piyasas& araçlar&ndan, gerekse
mevduattan kaynaklanan taleplerini ayr& ayr& olmak üzere toplam 40.000 EUR’ya
talep edebilmektedir.
Üyelerden al&nan ödenti toplam olarak koruma kapsam& alt&ndaki tüm
para ve sermaye piyasas& araçlar& üzerinden belli bir yüzde oran& uygulanarak
hesaplanmaktad&r.

öyle ki, mü'terilerin yat&r&m 'irketi nezdinde sahip olduklar&

menkul k&ymetler ve yat&r&m 'irketinin çal&'anlar&n&n say&s& ile orant&l& bir 'ekilde
hesaplamalar yap&lmaktad&r.
4.2.2 rlanda
Yat&r&mc& Tazmin

irketi, tazmin sistemini yürütmek amac&yla kurulan bir

'irket (The Investor Compensastion Company Limited /ICCL) niteli*indedir.
irket ortaklar&,

rlanda Finansal Hizmetler Düzenleyici Otoritesi (The Irish

Financial Services Regulatory Authority),

rlanda Borsas& ve

rlanda Yat&r&m

Yöneticileri Birli*idir. (Irish Association of Investment Managers) ICCL her ne
kadar operasyonel anlamda i'lerini ba*&ms&z yürütmekte ise de rlanda Finansal
Hizmetler Düzenleyici Otoritesi’nin onay&na tâbidir.
rlanda’da bulunan yat&r&mc& tazmin sistemi99, Avrupa Birli*i’nin 97/9/EC
say&l& direktifi do*rultusunda yap&lanm&'t&r. Yat&r&mc& tazmin sistemi “The Investor
Compensation Company Limited” adl& kurulu' taraf&ndan yürütülmektedir. Söz
99

the Investor Compensation Act 1998
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konusu kurulu',
rlanda Yat&r&m

rlanda Merkez Bankas&,

rlanda Menkul K&ymetler Borsas& ve

irketleri Birli*i taraf&ndan yönetilmektedir.

Ad& geçen kurulu' taraf&ndan, Avrupa Birli*i’nin 97/9/EC say&l& direktifinde
tan&mlanan para ve sermaye piyasas& araçlar& koruma kapsam&na al&nm&'t&r.
rlanda’da faaliyet gösteren kredi kurulu'lar&, sigorta 'irketleri, arac&
kurulu'lar, yat&r&m firmalar& v.b., tazmin sisteminin üyeleri olup, üyelerden al&nan
ödenti,

y&ll&k

i'lem

hacimleri,

ciro,

gelir

seviyesi

v.b.

üzerinden

belli

s&n&fland&rmalar yap&lmak suretiyle hesaplanmaktad&r. Fon, üyelerden al&nan
ödentiler ile finanse edilmektedir.
Yat&r&mc&lar&n sermaye piyasas& araçlar&ndan kaynaklanan kay&plar&n&n
20.000 EUR’ye kadar olan k&sm& ICCL taraf&ndan kar'&lanmaktad&r.
ICCL’nin kurulu'u olan 1998 y&l&ndan bu yana 3 adet firman&n tazmin
i'lemleri gerçekle'tirilmi'tir.
4.2.3 ngiltere
Finansal Hizmetler Tazminat Fonu (Financial Services Compensation
Scheme / The FSCS), ngiltere kanunlar&100 uyar&nca garanti ile s&n&rl& (company
limited by guarantee) bir 'irkettir. Garanti ile s&n&rl& 'irketlerin orta*& bulunmay&p,
kurumsal bir statüye ve belirgin bir tüzel ki'ili*e sahip olmas& gereken kar amac&
olmayan s&n&rl& sorumlu özel hukuk 'irketleridir.

irkette ortaklar yerine 'irketin

garantörleri niteli*inde olan üyeler bulunmaktad&r. Söz konusu kurulu' mevduat,
sigorta poliçeleri ve yat&r&m araçlar&n& koruma kapsam&na alm&'t&r.
The FSCS operasyonel anlamda ba*&ms&z olmakla birlikte, yapt&*&
i'lemlerden dolay&

ngiltere Finansal Hizmetler Düzenleyici Otoritesi’ne (The

Financial Services Authority) kar'& sorumludur.

100

Financial Services and Markets Act 2000

62

Plan'&n

sa*lad&*&

korumadan

yararlanabilmek

için

belli

'artlar&n

gerçekle'mesi gerekir. Öncelikle, yat&r&mc& ad&na i'lem yapan yat&r&m firmas&n&n
SIB veya bir öz-düzenleyici kurulu' taraf&ndan yetkilendirilmi' olmas& gerekir.
Ayr&ca, yetkili yat&r&m firmas&n&n mü'teriye olan nakit ve hisse senedi borcunu
ödeyemeyecek durumda olmas& veya iflas etmesi veya e'de*er i'lemlere maruz
kalmas& ve durumun Plan Yönetimi taraf&ndan uygun görülmesi gerekmektedir.
Bütün

yat&r&mc&lar

Yat&r&mc&lar&

Tazmin

Plan&

kapsam&nda

bulunmamaktad&r. Koruma kapsam& d&'&nda tutulan yat&r&mc&lar 'unlard&r:
(i) Plan d&'&nda sözle'me yapan, SIB'in koydu*u kurallarda tan&mlanan
yat&r&m i'ini meslek edinmi' ki'iler (business and experienced investors),
(ii) Yönetici gibi i'lem yapan profesyonel yat&r&mc&lar,
(iii) flas etmi' veya ödeme güçlü*üne dü'mü' yat&r&m firmas&yla mutlak
olarak birlikte hareket etmi' olanlar (certain close associates),
ngiltere’de faaliyet gösteren bankalar, sigorta 'irketleri, arac& kurulu'lar,
yat&r&m firmalar&, mortgage kurulu'lar& tazmin sisteminin üyeleri olup, üyelerden
al&nan ödenti, üyelere göre s&n&fland&rmalara ayr&lm&'t&r. Bu s&n&fland&rmalar
yönetim harcamalar& ve koruma maliyetlerine göre yap&land&r&lm&'t&r.101
4.2.4 Portekiz
Yat&r&mc& tazmin fonu, kamu hukuku kurallar&na tabi bir halka aç&k 'irket
olup, idari ve mali özerkli*e sahiptir. Fon, Portekiz Menkul K&ymetler Borsas&
Komisyonunun (Portuguese Securities Market Commission)

idari ve teknik

i'birli*i alt&nda çal&'maktad&r.
Portekiz’de bulunan yat&r&mc& tazmin sistemi, Avrupa Birli*i’nin 97/9/EC
say&l&

direktifi

“Portuguese

do*rultusunda

Investors

yap&lanm&'t&r102.

Compensation

Scheme”

Yat&r&mc&
adl&

tazmin

ba*&ms&z

bir

sistemi
kurulu'

taraf&ndan yürütülmektedir. Ad& geçen kurulu' taraf&ndan, Avrupa Birli*i’nin

101

Bu ba'l&k alt&nda yap&lan aç&klamalar için bak&n&z Securities and Investments Board (SIB), The
Background to Investor Protection, HMSO London Print Services, 1996; TA KIRAN ve UYSAL,
a.g.e., s.2-5
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Decree-Law no. 222/99
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97/9/EC say&l& direktifinde tan&mlanan para ve sermaye piyasas& araçlar& koruma
kapsam&na al&nm&'t&r.
Para ve Sermaye Piyasas&nda bulunan yat&r&m 'irketleri, kredi kurulu'lar&,
varl&k yönetim 'irketleri ve arac& kurulu'lar tazmin sisteminin üyeleri olup,
üyelerden al&nan ödentiler y&ll&k sabit belirli bir miktar olarak düzenlenmi'tir.
Tüzel ki'iler koruma kapsam& d&'&nda b&rak&lm&'t&r.
Fon, yat&r&mc&lar&n tazmin talebinde bulunduklar& tutarlar&n birçok AB
ülkesinden farkl& olarak 25.000 EUR’ya kadar olan k&s&mlar&n&n tazmin garantisini
sa*lamaktad&r.
Fon, tazmin kapsam&nda yap&lacak ödemeler için önceden (ex-ante) ödenti
toplamamaktad&r. Bunun yerine, ileride meydana gelebilecek tazmin ödemeleri
için üyelerinden ba*lay&c& 'ekilde taahhüt almaktad&r. Bu çerçevede fonlama
sistemi olay sonras& (ex-post) sa*lanmas& 'eklinde düzenlenmi'tir.
4.2.5 Avusturya
Avusturya’da yat&r&mc& tazmin sistemi alt& ayr& Tazmin Fonu taraf&ndan
yürütülmektedir103. Tazmin Fonlar&n&n biri yat&r&m 'irketleri –banka d&'& arac&
kurumlar- için, kalan be'i ise bankalar için kurulmu'tur. Tüm Fonlar özel hukuk
tüzel ki'ili*ini haiz olup, denetleyici otorite Financial Markets Authority (FMA)’dan
ba*&ms&z olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu Fonlar&n tümü FMA’ya mali
yönden sorumlu olup, her biri y&ll&k raporlar&n& düzenli olarak denetleyici otoriteye
göndermekle yükümlüdürler.
Avusturya Yat&r&mc& Tazmin Fonu AeW ise s&n&rl& sorumlu 'irket olarak
kurulmu' bir özel hukuk tüzel ki'isidir. Fonun yönetimi ve ortakl&k yap&s& özel
hukuk hükümlerine tabidir.
Tazmin fonu her bir yat&r&mc&ya maksimum tutar olan 20.000 EUR
ödemeyi garanti etmektedir. Gerçek ki'ilerin tazmin taleplerinin tamam& belirtilen
limit dahilinde kar'&lan&rken, tüzel ki'ilerin taleplerinin % 90’& kar'&lanmaktad&r.
Y&ll&k aidatlar, ex-post sisteme göre, tazmine konu olay&n gerçekle'mesi
halinde yap&lacak ödeme tutar&n&n belirlenmesi üzerine söz konusu tutar kadar
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WAG, the Securities Supervision Act 1996; BWG, the Banking Act 1993
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aidat tahsil edilmesi 'eklinde Fonlara üye olan kurulu'lardan toplanmaktad&r. Bu
nedenle birikmi' bir Fon varl&*& bulunmamaktad&r.
4.2.6 Belçika
Yat&r&mc& Koruma Fonu ba*&ms&z idari otorite olup, 6 tanesi Fon kat&l&mc&s&
finansal kurumlar& temsil eden di*er 6 tanesi ise yetkili otoriteleri temsil eden 12
ki'ilik bir yönetim kurulu taraf&ndan yönetilmektedir104. Fon kamu hukuku tüzel
ki'ili*ini haizdir. Fon bünyesinde, para piyasalar& (Mevduat garanti sistemi) ve
sermaye

piyasalar&

yat&r&mc&lar&n&n

her

ikisini

de

içeren

garanti

sistemi

birle'tirilmi'tir.
Fon’un yap&s& ile Fon’a üye yat&r&m 'irketleri ve bankalar ile ilgili yasal
düzenlemeler, Commission for the Banking, Finance and Insurance Sector (CBFA)
taraf&ndan yap&lmaktad&r.
Sermaye

piyasas&nda

i'lemde

bulunan

tüm

yat&r&m

'irketleri

ve

bankalar&n Fon’a kat&lmalar& kanunla zorunlu tutulmu'tur.
Fon, yat&r&mc&lar&n tazmin talebinde bulunduklar& tutarlar&n maksimum
20.000

EUR’ya

kadar

olan

k&s&mlar&n&

tazmin

garantisi

sa*lamaktad&r.

Yat&r&mc&lar&n, Fon’a üye bir kurumda olas& tazmin durumunda; sermaye piyasas&
araçlar&ndan kaynaklanan talepleri ve mevduat garanti sisteminden kaynaklanan
talepleri ayr& ayr& olmak üzere toplam 40.000 EUR’ya kadar kar'&lanmaktad&r.
Fon, sisteme üye olan kurulu'lar taraf&ndan ödenen y&ll&k aidatlar ile
finanse edilmektedir. Y&ll&k aidatlar, ex-ante sisteme göre al&nmaktad&r.
4.2.7 Finlandiya
Fon üyelerinin ortakl&*& ile kurulmu' bir tröst niteli*indedir105. Fon,
düzenleyici otorite olan Financial Supervisory Authority (FSA, Rahoitustarkastus)
ve Maliye Bakanl&*&’ndan ba*&ms&z olarak idare edilmektedir. Bununla birlikte FSA
taraf&ndan denetlenmektedir. Ayr&ca, Fon’a ait yasal düzenlemeler, FSA ve Bank

104
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Act on the Protection Fund
Chapter 6 of the Act on Investment Firms (579/1996)
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of Finland ile isti'are edildikten sonra Maliye Bakanl&*&’n&n onay&ndan geçerek
yürürlü*e girmektedir.
Fon’un tam zamanl& olarak kendi çal&'an& bulunmamakta olup, Bankalar
Birli*i

(Finnish

Bankers’

Association)

taraf&ndan

operasyonel

i'lemleri

yürütülmektedir.
Ülkede sermaye piyasas& alan&nda i'lemde bulunan ve FSA taraf&ndan
lisans verilen yat&r&m 'irketleri, bankalar, portföy yönetim 'irketleri yasal olarak
Fon’a üye olmakla zorunlu tutulmu'lard&r.
Yat&r&mc&lar&n taleplerinin % 90’&na kadar olan k&sm& Fon taraf&ndan
tazmin edilmekte olup, bir yat&r&mc& için bu miktar her halükarda 20.000 EUR’yi
geçememektedir.
Üyelerden, sabit ve de*i'ken bile'enler üzerinden ex-ante sistemi
do*rultusunda y&ll&k olarak ödenti tahsil edilmektedir.
Finlandiya Yat&r&mc& Tazmin Fonu, kurulu'undan bu yana, herhangi bir
yat&r&mc& talebiyle kar'&la'mad&*& gibi tazmin ödemesi de olmam&'t&r.
4.2.8 Fransa
Yat&r&mc& Garanti Fonu’nun ayr& bir tüzel ki'ili*i bulunmamakta olup; özel
hukuk tüzel ki'isi s&fat&n& haiz ve devlet tüzel ki'ili*inden ba*&ms&z Mevduat
Garanti Fonu (The French Fonds de Garantie des Depots / FGD) taraf&ndan
yönetilmektedir106.
Fransa’da, yat&r&mc&lar&n korunmas& amac&yla 1988 y&l&nda 88-70 say&l&
yasa ile yap&lan de*i'iklikle bir Garanti Fonu (Fonds de Garanti) kurulmu'tur.
Garanti Fonunun çal&'ma ve i'leyi' ko'ullar& ile kaynaklar& “Conseil des Bourses
de Valeur” taraf&ndan belirlenmekte ve menkul k&ymet borsalar&na üye tüm arac&
kurulu'lar bu fona üye olmak zorunda bulunmaktad&rlar. Garanti Fonu, menkul
k&ymet borsalar&na üye arac& kurulu'lar&n tüm mü'terilerini ve bu mü'terilerin

106

Act n°99–532 dated June 25th 1999 on savings and financial security (Loi sur l’Epargne et la
Sécurité Financière)
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yat&r&m 'irketlerindeki yat&r&m fonu kat&lma belgeleri dahil tüm menkul k&ymetler
ve nakit 'eklindeki alacaklar&n& koruma kapsam&na almaktad&r.107
Fon’a kat&l&m 2003 y&l&ndan önce yat&r&m 'irketleri ile s&n&rl& iken 1.8.2003
tarihinde

yap&lan

bir

de*i'iklikle

sermaye

piyasas&nda

i'lem

yapmakla

yetkilendirilmi' bankalar ve yat&r&m 'irketleri Fon’a üye olarak kat&lmaktad&rlar.
Fransa’da uygulanan 70.000 EUR’lik tazmin limiti, AB 97/9 Direktifi’nin
öngördü*ü minimum limit olan 20.000 EUR’yi oldukça a'maktad&r. Söz konusu
limit ayn& zamanda AB üye ülkelerin uygulad&klar& tazmin limitlerinden de oldukça
fazlad&r.
4.2.9 Almanya
Almanya’da tüm finansal i'lemler ve sermaye piyasas& i'lemleri Federal
Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin) taraf&ndan düzenlenmektedir108.
Sermaye piyasas& –yat&r&m- i'lemlerinden kaynaklanan tazmin i'lemleri
için 3 adet zorunlu Fon bulunmaktad&r. Ayr&ca, zorunlu Fon’lar&n d&'&nda gönüllü
kat&l&m&n sa*land&*& özel Fon’lar da bulunmaktad&r.
1- EdW, The Compensatory Fund for Securities Trading Companies:
Menkul k&ymet 'irketleri için kurulan tazminat fonu olan EdW, KfW bünyesinde
tüzel ki'ili*i olmayan özel bir federal fon olarak kurulmu'tur. Fon, bankac&l&k
faaliyeti

d&'&ndaki

faaliyetlerden

alacakl&

olan

bütün

yat&r&mc&lar&

ve

bu

yat&r&mc&lar&n kan&tlayabildikleri tüm menkul k&ymet ve nakit alacaklar&n& koruma
kapsam&na almaktad&r. KfW kamu hukuku hükümlerine tabi bir devlet bankas&d&r.
Fon, düzenleyici otorite BaFin’den ba*&ms&z olarak yönetilmekle birlikte BaFin’in
gözetimi alt&ndad&r. Fon’un kendi çal&'an& bulunmamakta olup, KfW bünyesinde
çal&'an

ki'iler

taraf&ndan

olu'turulan

bir

Müdürlük

'eklinde

faaliyette

bulunmaktad&r.
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Ayr&ca bak&n&z Thierry SCHOEN, The French Stock Exchange (A Practical Guide For Investors and
Advisers), Commercial Law Services, 1995, s.219-220
108

Act on Deposit Guarantee and Investor Compensation (Einlagensicherungs- und
Anlegerentschädigungsgesetz, or ESAEG)
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2- EdB, The Compensatory Fund of German Banks: Bu Fon, Alman özel
ticari

ve

kalk&nma

bankalar&ndaki

mevduat

ile

yat&r&m/sermaye

piyasas&

i'lemlerinden kaynaklanan risklere kar'& bir tazmin garantisi sa*lamaktad&r.
3- The Compensatory Fund of the Association of German Public Sector
Banks:

Bu

Fon,

Alman

kamu

bankalar&ndaki

mevduat

ile

sermaye

piyasas&/yat&r&m i'lemlerinden kaynaklanan risklere kar'& bir tazmin garantisi
sa*lamaktad&r.
Bunlara ilave olarak üyelerine kurumsal koruma sa*layan iki ayr& Fon
daha bulunmaktad&r. Almanya’da faaliyette bulunan 1267 adet yerel kooperatif
bankas&na kurumsal koruma sa*layan BVR / National Association of German
Cooperative Banks ve yakla'&k 650 adet üyesi (12 yerel bölgede faaliyette
bulunan 457 adet bankadan olu'an Sparkassen grubu ve di*er finansal
kurulu'lar) bulunan German Savings Banks Association üyelerine kurumsal
koruma sa*lamaktad&rlar.
Yukar&da aç&klanan ve kurumsal koruma sa*layan iki grubun üyelerinin
ayn& zamanda zorunlu Fon’lara üye olmalar&na gerek yoktur.
4.2.10

Yunanistan
Yunanistan’da yat&r&mc& tazmini konusunda, Atina Borsas& Üyeleri Garanti

Fonu kurumu taraf&ndan hizmet verilmektedir109. Fon ilk olarak 1954 y&l&nda
kurulmakla birlikte, esas itibariyle 1997 y&l&nda yap&lan düzenlemeler ile bugünkü
halini alm&'t&r.
Atina Borsas& Üyeleri Garanti Fonu (Athens Stock Exchange Members
Guarantee Fund), kamu hukuku tüzel ki'ili*i s&fat&n& haiz olup, bir yönetim kurulu
arac&l&*&yla yönetilmekte ve üyelerinin aidatlar& gelirlerini te'kil etmektedir.
Fon’un yasal düzenlemeleri, sermaye piyasas& ve yat&r&m i'lemlerini
denetlemekle yükümlü HCMC (Hellenic Capital Market Commission) taraf&ndan
yap&lmakta olup, Fon’un HCMC ile Ekonomi ve Maliye Bakanl&*&’na kar'& hesap
verme yükümlülü*ü bulunmaktad&r.

109

Law No. 2533/1997 on Derivative Exchanges and Other Provisions
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Sermaye
faaliyet

piyasas&/yat&r&m

gösteren/kurulan

i'lemleri

finansal

yapmak

kurulu'lar,

amac&yla

Atina

Yunanistan’da

Borsas&’na

üye

olup

olmad&klar&na bak&lmaks&z&n Fon’a üye olmak zorundad&rlar.
Fon’un koruma limiti 30.000 EUR’dir. Ancak bu tutar HCMC ile yap&lan
isti'are sonras&nda Bakanlar Kurulu karar& ile daha da yükseltme ihtimali
bulunmaktad&r. Bu durum ile yat&r&mc& tasarruflar&n&n % 100 oran&nda garanti
alt&na al&nmas& amaçlanmaktad&r.
Fon üyelerinden, her takvim y&l& sonunda olmak üzere yasal zorunluluk
gere*i y&ll&k ödenti toplanmaktad&r. Fon taraf&ndan, HCMC’nin onay& al&narak her
y&l Fon sabit toplam varl&*& belirlenmektedir. Toplanan aidatlar söz konusu rezervi
olu'turmaktad&r. Üyelerden al&nan y&ll&k aidatlar, 2/3’ü nakit, kalan 1/3 teminat
mektubu 'eklinde tahsil edilmektedir. Fon’un toplam sabit varl&*& her y&l yeniden
hesaplanmakta olup, gerekti*i durumlarda, toplanan aidatlar&n üyelere yeniden
da*&t&m& 'eklinde bir mekanizma da mevcuttur.
Fon,

direkt

ya

da

dolayl&

olarak

devletten

herhangi

bir

katk&

sa*lamamaktad&r.
4.2.11

talya
talya’da 1992 y&l&nda kurulan “The Fondo Nazionale di Granzia”, 1996

y&l&ndan

itibaren

yat&r&m

hizmetleri

ile

ilgili

tazmin

sistemi

görevini

yürütmektedir110.
Yat&r&m 'irketleri ve bankalar&n Fon’a kat&l&mlar& ile ilgili yasal düzenlemeler
Ekonomi ve

Maliye

Bakanl&*&, The

Bank of Italy ve

Consob taraf&ndan

yap&lmaktad&r.
Fon finansal arac& kurulu'lar birli*i niteli*inde özel hukuk tüzel ki'ili*ini
haiz

bir

kurulu'

olup,

malvarl&*&

kurucular&n&n

malvarl&*&ndan

özerktir.

110

Legislative Decree 415 of July 23rd 1996, which transposes the European Investment
Services Directive;27
– Legislative Decree 58 of February 24th 1998, which is the consolidated law on financial
intermediation;28
– Decree of the Minister of the Treasury 485 of November 14th 1997, which establishes
the regulations of the investor compensation scheme.29
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(Patrimonial Autonomy) Düzenleyici otoritelerden ba*&ms&z olmakla birlikte,
Ekonomi ve Maliye Bakanl&*&n&n onay&na tabidir.
Fon’un organlar& 5’e ayr&lm&'t&r.
1- Genel Kurul (l’Assemblea)
2- Yönetim Kurulu (il Comitato di gestione)
3- Ba'kan (il Presidente)
4- Denetim Kurulu (il Collegio Sindacale)
5- Yönetmen (il Direttore)
Fon’a üye herhangi bir kurulu'un yat&r&mc&lara kar'& olan yükümlülüklerini
yerine getirmedi*i durumlarda, maksimum koruma tutar& olan 20.000 EUR ile
s&n&rl& olmak kayd&yla, yat&r&mc& taleplerinin tamam& tazmin edilmektedir.
Üyelerden al&nan y&ll&k aidatlar ex-post sistemi esas al&narak, tazmine konu
herhangi bir vak’a oldu*u taktirde toplanmaktad&r. Bu nedenle, Fon’un gelecekte
muhtemel

tazmin

giderleri

için

olu'turulan

birikmi'

bir

malvarl&*&

da

bulunmamaktad&r. Di*er yandan, Fon’un bir sonraki y&ldaki tahmini idari giderleri
esas al&narak, her y&l üyelerden e'it tutarlarda belirlenen miktarlarda aidat
al&nmaktad&r.
4.2.12

Lüksemburg
Lüksemburg’da sermaye piyasas& yat&r&mc&s&n&n tazmin edilmesine yönelik

faaliyetler AGDL (The Deposit Guarantee Association Luxemborg) kurulu'u
taraf&ndan

yerine

getirilmektedir111.

AGDL,

1989

y&l&nda

mevduat

garanti

sistemini sa*lamak üzere kurulmu' olmakla birlikte, bu görevi yan&nda AB
mevzuat uyumu çerçevesinde sermaye piyasas& yat&r&m tazmin sistemi görevini
de yapmak üzere yap&land&r&lm&'t&r.
AGDL, Lüksemburg’da merkezi bulunan ve kar amac& gütmeyen (nonprofit)
111

bir

kurulu'tur.

Finansal

Sektör

Gözetleme

Komisyonu’ndan

(The

law dated July 27th 2000, which amended the 1993 Law on the Financial Services
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Commission for the Supervision of the Financial Sector/ CSSF) ba*&ms&z bir
'ekilde yönetilip faaliyetlerini sürdürmektedir.
AGDL’nin üyeleri, bankalar, banka d&'& yat&r&m 'irketleri ve The Financial
Services of the Post Office kurumu bulunmaktad&r. AGDL, üye kurulu'un
mü'terilerine kar'& olan yükümlülüklerini yerine getirmedi*i hallerde, toplamda
20.000 EUR’ye kadar ödeme yapmay& taahhüt etmektedir.
Üyeler Fon’un idari ve yönetim giderlerini kar'&lamak amac&yla y&llar
itibariyle de*i'kenlik gösteren miktarda ve e'it 'ekilde y&ll&k aidat ödemekle
yükümlüdürler. Di*er yandan, tazmin giderleri için al&nan aidatlar, ex-post
sistemine göre, tazmin olay& meydana geldikten sonra hesaplanarak tahsil
edilmektedir.
Fon’un

kurulu'undan

itibaren

herhangi

bir

tazmin

olay&

meydana

gelmemi'tir.
4.2.13

Hollanda
Hollanda’da yat&r&mc& tazmin sistemi; CGS (The Collective Guarantee

Scheme of Credit Institutions for Repayable Funds and Portfolio Investments) ve
ICS ( The Investor Copmensation Scheme of Securities Institutions for Claims of
Investors) olmak üzere iki scheme’den/Fon’dan olu'maktad&r.
Bu Fon’lardan CGS, bankalar&n sermaye piyasas&/yat&r&m i'lemlerinden
kaynaklanan risklere kar'& yat&r&mc&lar& korumakta, ICS ise bankalar d&'&ndaki
tüm yat&r&m 'irketlerinin sermaye piyasas&/yat&r&m i'lemlerinden kaynaklanan
risklere kar'& yat&r&mc&lar& korumaktad&r.
Her

iki

yönetilmektedir.
çerçevesinde

scheme/Fon
AB

ICS

de/da

direktifleri

kurulmu'

Hollanda

do*rultusunda

olup,

bu

tarihe

Merkez
1998
kadar

Bankas&
y&l&nda

taraf&ndan

uyumla't&rma

bankalar&n

mevduat

i'lemlerinden kaynaklanan riskleri tazmin eden CGS, ayn& zamanda yat&r&m
i'lemlerinden kaynaklanan riskleri de tazmin etmeye ba'lam&'t&r.
Tazmin sistemleri olan CGS ve ICS’nin yasal düzenlemeleri Hollanda
Merkez Bankas& ve

AFM

(Hollanda Finansal Piyasalar& Düzenleme

Merci)
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taraf&ndan sektörün çe'itli temsilci örgütlerinin de katk&lar&yla yap&lm&' olup,
yürürlü*e girmeden önce Maliye Bakanl&*&’n&n onay&na sunulmaktad&r.
ICS üyelerinden ex-ante esas&nda y&ll&k ödenti tahsil etmektedir. Toplanan
aidatlarla biriken fonun yönetim ve gözetimi için ayr& bir fon kurulmu'tur. Fon,
LCS

taraf&ndan

yönetilmektedir.

CGS

taraf&ndan

buna

benzer

bir

Fon

kurulmam&'t&r. Çünkü CGS üyelerinden ex-post sistemi temelinde aidat tahsil
etmektedir.
Hollanda’da kurulan ve menkul k&ymetler alan&nda i'lem yapmak üzere
lisans alan yat&r&m 'irketilerinin tümü ICS’ye kat&lmakla yükümlüdür. Yat&r&m
i'lemleri yapmak üzere yetkilendirilmi' bankalar ICS’ye kat&lmakla yükümlü
olmay&p CGS’ye kat&lmak zorundad&rlar.
Yat&r&mc&lar, her iki Fon’da, maksimum 20.000 EUR olmak üzere
taleplerinin tamam&na kadar tazmin hakk&na sahiptirler.
ICS için Hollanda Merkez Bankas& taraf&ndan hedef düzey belirlenmi'
olup, bu tutar 11,3 Milyon EUR’dir. Fon varl&*&n&n Merkez Bankas& taraf&ndan
belirlenen hedef düzeyi a'mas& halinde, gerekli isti'ari çal&'malar sonucunda
Merkez Bankas& taraf&ndan al&nacak kararla, Fon hedef düzeyini a'an k&sm&n
üyelere oransal olarak geri da*&t&lma ihtimali bulunmaktad&r.
4.2.14

spanya
spanya’da banka d&'& yat&r&m 'irketlerini ve bankalar& kapsamak üzere iki

ayr& yat&r&mc& tazmin sistemi bulunmaktad&r.112
FOGAIN (The compensation scheme for non-bank investment firmsFondo General de Garantia de Inversiones), bankalar&n haricindeki yat&r&m
'irketlerinin üye oldu*u tazmin sistemi olup 2001 y&l&nda kurulmu'tur. FOGAIN,
özel bir 'irket statüsünde yap&land&r&lm&' olup, düzenleyici otorite olan CNMV’den
(The Comision Nacional del Mercado de Valores) özerk fakat CNMV’nin denetimi
alt&nda faaliyet sürdürmektedir. FOGAIN’in sermayesi, üye yat&r&m 'irketlerinin
tamam& aras&nda Fon’a ödenen aidatlar oran&nda payla't&r&lm&'t&r.

112

Law 37/1998 modifying the Law 24/1988 of July 28th (the Securities Market Law)
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Di*er bir tazmin sistemi olan FGD’s (Three Deposit Guarantee Funds) üç
ayr& fondan olu'maktad&r.
1- Deposit Guarantee Fund of Banks Institutions
2- Deposit Guarantee Fund of Savings Banks
3- Deposit Guarantee Fund of Credit Cooperatives
Yukar&da belirtilen üç fon, bir yan kurulu' olan “The Society” taraf&ndan
merkezi olarak yönetilmektedir.
Menkul K&ymet Piyasalar& Kanunu’nda tan&mlanm&' olan yat&r&m 'irketleri
ve di*er kurulu'lar FOGAIN’e üye olmak zorundad&rlar.
FOGAIN ve FGD’s yat&r&mc& ba'&na 20.000 EUR koruma sa*lamaktad&r.
Yat&r&mc& taleplerinin tamam& maksimum 20.000 EUR’ye kadar kar'&lanmaktad&r.
FOGAIN üyelerinden ex-ante sisteme göre, çe'itli unsurlar üzerinden y&ll&k
olarak ödenti tahsil etmektedir. Zaman içerisinden üyelerden toplanan aidatlar ile
birikmi' bir Fon varl&*& olu'mu'tur. Ancak belirtilmi' kesin bir olmas& gereken
hedef düzey bulunmamaktad&r.
4.2.15

sveç
Yat&r&mc& tazmini konusundaki AB düzenlemelerinin 1999 y&l&nda

yasalar&na uyarlanmas& ile

sveç

sveç Yat&r&mc& Tazmin Sistemi (Investerarskyddet)

kurulmu'tur113.
sveç Yat&r&mc& Tazmin Sistemi, Mevduat Garanti Kurulu taraf&ndan
yönetilmektedir. Kurul, Maliye Bakanl&*&’n&n denetimi alt&nda bir kamu otoritesi
olup,

ayn&

zamanda

sveç

Mevduat

Garanti

Fonu’nun

yönetiminden

de

sorumludur.
Yat&r&m 'irketleri ve bankalar&n Yat&r&mc& Tazmin Sistemi’ne kat&l&m&, sveç
Finansal Denetim Otoritesi (The Swedish Financial Supervisory Authority-FSAFinansinspektionen) taraf&ndan düzenlenmi'tir.

113

Act on Investor Compensations Scheme (Lag (1999:158) om investerarskydd),
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FSA taraf&ndan menkul k&ymet i'lemleri konusunda lisans verilen tüm
'irketler otomatik olarak Yat&r&mc& Tazmin Sistemi’nin üyesi olurlar ve aidat
öderler. Mevduat kabul eden bankalardan da menkul k&ymet i'lemi yapmak üzere
yetkilendirilenler Yat&r&mc& Tazmin Sistemi’ne kat&l&rlar.
Fon, yat&r&mc& taleplerinin tamam&n& maksimum koruma limiti olan
250.000 SEK’e kadar (Yakla'&k 27.000 EUR) tazmin etmektedir.
Fon’a üye kurulu'lar, her y&l Fon’un idari giderleri için aidat ödemekle
yükümlüdürler. Tazmin giderleri için ise ex-post sistemi temelinde aidat
toplanmaktad&r. Dolay&syla Fon’un birikmi' bir varl&*& bulunmamaktad&r.
sveç Yat&r&mc& Tazmin Sistemi’nin 1999 y&l&ndan itibaren 2006 y&l&na
kadar tazmine konu herhangi bir olay vuku bulmam&' olup, 2006 y&l&nda ilk defa
iflas eden bir menkul k&ymetler 'irketinin yat&r&mc&lar&na yakla'&k olarak 100
milyon sveç Kronu ödemede bulunulmu'tur.

AB ülkelerinin yat&r&mc& tazmin sistemlerine ili'kin kar'&la't&rmal& tablo bir
sonraki sayfada yer almaktad&r.

74

KR TERLER
AB ÜLKELER

KANUN YAPI

KATILIM

KORUMA KAPSAMI

TAZM N
TUTARI

AVUSTURYA

Özel Hukuk Tüzel Ki'isi

En az bir
Fona katilim
zorunlu

BELÇ KA

Ba*&ms&z dari Otorite

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

DAN MARKA

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

F NLAND YA

Özel Hukuk Tüzel Ki'isi
Üyeler taraf&ndan
kurulan konsorsiyum

Zorunlu

% 90 koruma sa*l&yor.

FRANSA

Özel Hukuk Tüzel Ki'isi

Zorunlu

20.000 €
70f000 €
%100 koruma sa*l&yor. 140.000 €

ALMANYA

Özel Federal Fon

Zorunlu

% 90 koruma sa*l&yor.

YUNAN STAN

Kamu Hukuk Tüzel Ki'isi Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 30.000 €

RLANDA

Limited

irket

Zorunlu

% 90 koruma sa*l&yor.

TALYA

Özel Hukuk Tüzel Ki'isi
Kar amac& gütmeyen bir
kurulu'
Merkez Bankas&
taraf&ndan yönetilir.
Halka aç&k idari ve mali
özerkli*e sahip

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 25.000 €

SPANYA

Özel Hukuk

Zorunlu

%100 koruma sa*l&yor. 20.000 €

SVEÇ

Kamu Hukuk Tüzel Ki'isi Zorunlu

NG LTERE

Özel Hukuk

%100 koruma sa*l&yor. 27.500 €
%100 ve %90 koruma
sa*l&yor
72f000 €

LUXEMBURG
HOLLANDA
PORTEK Z

irketi

irketi

Zorunlu

%100 ve %90 koruma
sa*l&yor

20f000 €
18.000 €

20.000 €

20.000 €

Kaynak:
Description and assessment of the national investor compensation schemes established in
accordance with Directive 97/9 EC
January/2005 Oxera
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Dördüncü Bölüm
V)

YATIRIMCI KORUMA FONU MEVZUATININ AVRUPA B RL L
LE UYUMLU HALE GET R LMES ÇERÇEVES NDE
YAPILMASI GEREKEN DEL

5.1

KL KLER

Koruma Kapsam$ Geni%letilmelidir

Mevcut

düzenlemelerimiz

çerçevesinde

Fon

taraf&ndan

kar'&lanacak

yükümlülükler;
i)

Sermaye piyasas& faaliyetleri ve i'lemleri nedeniyle hisse senedi
i'lemlerinden do*an ve gerçek ve tüzel ki'i yat&r&mc& taraf&ndan
sat&lmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç i'lemlerine
konu edilmek üzere veya di*er nedenlerle arac& kurulu'lara tevdi edilen
veya mü'teri emrine istinaden al&nan hisse senetlerinden,

ii)

Yat&r&mc& taraf&ndan hisse senedi sat&n al&nmak üzere veya sat&n al&nan
hisse senetleri kar'&l&*&nda tevdi edilen nakit ya da gerçek ve tüzel ki'i
yat&r&mc&ya ait hisse senedinin sat&lmas&ndan sa*lanan nakitten,

olu'maktad&r. Buna kar'& AB düzenlemeleri çerçevesinde koruma kapsam&
yat&r&mc&lara ait olan ve

onlar&n hesab&na tutulan paran&n geri ödenmesi veya

yat&r&mc&lara, onlara ait olan ve yat&r&m i'i ile ba*lant&l& olarak onlar&n hesab&na
elde

tutulan,

yönetilen

veya

i'letilen

yat&r&m

araçlar&n&n

iade

edilmesini

kapsayacak 'ekilde geni'letilmelidir.
Bu ba*lamda;
(a) Devredilebilir menkul k&ymetler,
(b) Para piyasas& araçlar&,
(c) Kolektif yat&r&m kurulu'lar&n&n kat&lma belgeleri,
(d) Menkul k&ymet, yabanc& para, faiz oran& ya da getiriye veya di*er türev
araçlar,

finansal

göstergeler

veya

finansal

ölçülere

dayal&,

fiziksel

(fiziki

teslimat&)veya nakdi olarak uzla'mas& yap&labilen, opsiyonlar, vadeli i'lem

76

sözle'meleri, swap (swap sözle'meleri), vadeli oran/fiyat anla'malar& ve di*er
türev araç sözle'meleri,
(e) (Temerrüt sebebinden ya da di*er fesih halleri d&'&nda) nakdi olarak uzla'ma
yap&lmas& gereken veya taraflardan birinin seçimi üzerine nakdi olarak uzla'mas&
yap&labilen, mala dayal&, opsiyonlar, vadeli i'lem sözle'meleri, swap (swap
sözle'meleri), vadeli oran/fiyat anla'malar& ve di*er türev araç sözle'meleri,
(f) Düzenlenmi' bir piyasada ve/veya MTF’de i'lem görmesi kayd&yla, fiziki
uzla'mas& (sözle'meleri) yap&labilen, mala dayal&, opsiyonlar, vadeli i'lem
sözle'meleri, swap (swap sözle'meleri), ve di*er türev araç sözle'meleri,
(g) Yukar&da (vi) kapsam&nda belirtilmeyen fiziki teslimat& yap&labilen ve ticari
amaçl&

olmayan,

di*er

hususlar

yan&nda

resmi

olarak

onaylanm&'

takas

kurumlar&nca takas edildi*i ya da düzenli teminat tamamlama ça*r&lar&na tabi
oldu*u hususlar& dikkate al&narak di*er finansal türev araçlar&n özelliklerine sahip
olan,

mala

dayal&,

opsiyonlar,

vadeli

i'lem

sözle'meleri,

swap

(swap

sözle'meleri), vadeli i'lemler ve di*er türev araç sözle'meleri,
(h) Kredi riskinin transferine yönelik türev araçlar,
(i) Farkl&l&klar üzerine finansal sözle'meler,
(j) (Temerrüt sebebinden ya da di*er fesih halleri d&'&nda) nakdi olarak uzla'ma
yap&lmas& gereken veya taraflardan birinin seçimi üzerine nakdi olarak uzla'mas&
yap&labilen, iklim de*i'kenleri, nakliye ücretleri, emisyon ödenekleri veya
enflasyon oranlar& veya di*er resmi ekonomik istatistiklere dayal&, opsiyonlar,
vadeli i'lem sözle'meleri, swap (swap sözle'meleri), vadeli oran/fiyat anla'malar&
ve di*er türev araç sözle'meleri ile di*er hususlar yan&nda düzenlenmi' bir
piyasada veya Alternatif

'lem Kanallar&nda114 (Multilateral Trading Facilities)

i'lem gördü*ü, resmi olarak onaylanm&' takas kurumlar&nca takas edildi*i ya da
düzenli teminat tamamlama ça*r&lar&na tabi oldu*u hususlar& dikkate al&narak
di*er finansal türev araçlar&n özelliklerine sahip olan, bu Bölümde belirtilmeyen
varl&*a, haklara, yükümlülüklere, göstergelere veya ölçülere dayal& di*er türev
araç sözle'meleri,

114

Alternatif i'lem sistemleri (Alternative Trading Systems-ATS) elektronik ortamda al&c& ve
sat&c&lar& bir araya getiren sistemlerin genel ad&d&r. ATS’ler, e'le'tirme sistemlerini, emir iletim
sistemlerini ve elektronik ileti'im a*lar&n& (Electronic Communication Networks-ECN)
kapsamaktad&r. ECN’ler ise ATS’lerin bir alt kümesi olup yat&r&mc&lar&n elektronik ortamda emir
girebilmelerini ve ba'ka bir arac&ya gerek olmaks&z&n i'lem yapmalar&n&
sa*lamaktad&r (bkz. Türkiye Sermaye Piyasas& Arac& Kurulu'lar& Birli*i, Gündem say& 18).
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Fonun

koruma

kapsam&na

dahil

edilmelidir.

Söz

konusu

araçlara

ili'kin

aç&klamalar a'a*&dad&r.
5.1.1

Devlet Tahvili/Hazine Bonosu:
Devlet

ç Borçlanma Senetleri (D BS) i'lemleri, Devlet taraf&ndan ihraç

edilmelerinden dolay&, di*er sermaye piyasas& araçlar&ndan farkl& bir düzenlemeye
tâbi tutulmu'tur. D BS

piyasas&na

ili'kin esaslar temel hatlar&yla Hazine

Müste'arl&*& ve T.C Merkez Bankas& taraf&ndan belirlenmi'tir.
5.1.1.1 Tahvil ve Bono Piyasas$na li%kin Esaslar
Tahvil ve Bono Piyasas&’nda T.C. Merkez Bankas& ile banka ve arac&
kurumlar i'lem yapabilmektedirler. Banka ve arac& kurumlar mü'terileri ile
gerçekle'tirdikleri i'lemleri kendi portföylerinden borsa d&'&nda kar'&lamakta olup,
MKB’de gerçekle'tirilen i'lemler banka ve arac& kurumlar&n kendi nam ve
hesab&na gerçekle'tirdikleri i'lemlerden olu'maktad&r.

5.1.1.2 Piyasa %lemleri
i) Birinci El Piyasa %lemleri
D BS’lerin birinci el piyasa i'lemleri borsa d&'&nda gerçekle'tirilmektedir.
kinci el piyasa i'lemleri ise, borsa d&'&nda gerçekle'tirilebilece*i gibi

MKB

bünyesinde bulunan Tahvil ve Bono Piyasas&nda da gerçekle'tirilmektedir. Devlet
ç Borçlanma Senetleri, Hazine Müste'arl&*& taraf&ndan ihraç edilmekte olup,
ihraca

ili'kin

i'lemler ise, Hazine

Müste'arl&*& ad&na T.C.Merkez Bankas&

taraf&ndan gerçekle'tirilmektedir. D BS’ler fiziki olarak bas&lmamakta, i'lemler
TCMB taraf&ndan kaydi olarak yürütülmektedir.

halede al&nan D BS’ler EMKT

sistemi kullan&larak Bankalar&n depo hesaplar&na aktar&lmaktad&r. Bankalar bu
D BS’leri ba'ka bankalara satmalar& halinde yine EMKT sistemini kullanarak al&c&
hesab&na aktarmaktad&rlar.
Bu çerçevede, D BS’lere ili'kin birinci el piyasa i'lemleri MKB bünyesinde
yap&lmamakta
yürütülmektedir.

olup,
hraç

borsa

d&'&nda

edilen

D BS’ler,

ve

TCMB
MKB

sistemleri

Kotasyon

kullan&larak

Yönetmeli*indeki

istisnadan115 yararlanarak ücretsiz olarak MKB kotuna al&nmakta olup, bu 'ekilde
D BS’lerin MKB bünyesindeki ikinci el i'lemleri ba'lam&' olmaktad&r.

115

MKB Kotasyon Yönetmeli*i Madde 21
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ii) kinci El Piyasa %lemleri
Hazine Müste'arl&*& taraf&ndan ihraç edilen D BS’lerin, ihraç sonras&nda
ikinci el i'lemleri, TC Merkez Bankas&, bankalar ve arac& kurumlar taraf&ndan
gerçekle'tirilmekte olup, söz konusu i'lemler, MKB Tahvil ve Bono Piyasas& ile
Tezgah Üstü Piyasa olarak nitelendirilen bankalar ile arac& kurumlar&n kendi
aralar&nda ve/veya mü'terileriyle yapt&klar& i'lemleri ifade eden borsa d&'&
piyasada yap&lmaktad&r. Arac& kurumlar&n borsa d&'& i'lemleri daha çok mü'terileri
ile yapt&klar& i'lemleri kapsad&*& halde, bankalar hem birbirleri hem de mü'terileri
ile borsa d&'& al&m sat&m i'lemleri yapmaktad&rlar. Di*er taraftan, banka ve arac&
kurumlar taraf&ndan

MKB’de i'lem gören veya

MKB kayd&nda olan menkul

k&ymetler ile ilgili olarak MKB d&'&nda yap&lan al&m sat&m i'lemlerinin MKB’ye
tescil ettirilmesi gerekmektedir116.
D BS’ler ikinci el piyasada, kesin al&m sat&m ve repo-ters repo i'lemlerine
konu olmaktad&rlar. Kesin al&m sat&m i'lemlerinde D BS’lerin mülkiyeti, bedeli
kar'&l&*&nda kesin olarak al&c& tarafa geçmektedir. Ayr&ca, kesin al&m sat&m
ve/veya repo-ters repo i'lemlerinde menkul k&ymet teslimi yap&lmamakta, banka
ve arac& kurumlar makbuz niteli*indeki belgeler vermektedirler.

5.1.1.3 Takas %lemleri
i- MKB Tahvil ve Bono Piyasas$ %lemlerinin Takas$
Tahvil ve Bono Piyasas&’nda i'lem gören menkul k&ymetlerin takas&
Takasbank taraf&ndan gerçekle'tirilmektedir. Piyasada i'lem yapmak isteyen
banka ve arac& kurumlar&n Takasbank nezdinde hesap açt&rmalar& gerekmektedir.
Piyasada gerçekle'tirilen i'lemlere ili'kin nakit borçlar Tahvil Takas Borcu Hesab&,
D BS yükümlülükleri ise Menkul K&ymetler Depo Hesab& kullan&larak yerine
getirilmektedir117.
ii-Borsa D$%$ %lemlerin Takas$
Borsa d&'&nda gerçekle'tirilen D BS kesin al&m sat&mlar&n&n takas& ile ilgili
olarak özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte repo i'lemlerinin takas&

116

stanbul Menkul K&ymetler Borsas& Tahvil Ve Bono Piyasas& Yönetmeli*i Madde 26

117

stanbul Menkul K&ymetler Borsas& Tahvil Ve Bono Piyasas& Yönetmeli*i Madde 21
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konusunda özel düzenlemeler mevcuttur. Bankalar kendi aralar&ndaki i'lemlerin
takas&nda EFT ve EMKT sistemlerini kullanmaktad&rlar.
5.1.1.4 Saklama %lemleri
D BS i'lemlerinin saklama sisteminde çe'itli sorunlar bulunmakta olup, en
önemli sorun yeterli hukuki altyap& olu'turulmadan D BS’lerin fiilen kaydi
sistemde izlenmesidir. Di*er bir sorun, hisse senetlerinde oldu*u gibi bir saklama
kurulu'u bulunmay&'&d&r. Ayr&ca, T.C. Merkez Bankas& nezdinde D BS’lerin nas&l
saklanaca*& konusunda bir düzenleme bulunmamakta olup, mü'terilere ait
D BS’lerin nas&l saklanaca*& da belirsizdir.
Mevcut saklama sisteminde, kesin al&m-sat&m ve repo i'lemlerine konu
olan D BS’ler T.C. Merkez Bankas& nezdinde toplu olarak izlenmektedir. D BS’lere
ili'kin olarak gerek

MKB nezdinde gerekse borsa d&'&nda yap&lan i'lemlerde,

i'leme konu menkul k&ymetlerin fiziken bas&l& olmamas& ve bu nedenle yat&r&mc&ya
fiziken teslimi mümkün olmad&*&ndan, D BS’ler i'lemi yapan arac& kurum veya
banka ad&na T.C. Merkez Bankas& ya da Takasbank nezdinde kaydi olarak
izlenmektedir.
Arac& kurumlar ad&na saklanan menkul k&ymetler, Takasbank’&n T.C.
Merkez Bankas& nezdindeki depo hesab&nda izlenmekte olup, her bir arac& kuruma
ait tutarlar ancak Takasbank kay&tlar&ndan görülebilmektedir. Bankalar&n depo
hesaplar& ise do*rudan do*ruya T.C. Merkez Bankas& nezdinde tutulmaktad&r.
Dolay&s&yla arac& kurum ve bankalar&n mü'terilerine ait D BS’ler, Takasbank ve
T.C. Merkez Bankas& nezdindeki depo hesaplar&nda toplu olarak izlendi*inden, söz
konusu menkul k&ymetlerin var olup olmad&*&n&n tespiti ancak banka veya arac&
kurum nezdinde yap&lacak yerinde inceleme ile yap&labilecektir.

5.1.2

Tahvil ve Bono Piyasas$nda Kar%$la%$lan Riskler ve Sorunlar

5.1.2.1 Saklama %lemleri ile lgili Kar%$la%$lan Sorunlar

D BS’lerin saklamas& ile ilgili en önemli sorun, arac& kurum ve bankalar&n
gerek kendilerine gerekse mü'terilerine ait D BS’lerin T.C. Merkez Bankas&
nezdindeki hesaplarda kurumlar itibariyle kayden izlenmekte oldu*u, bununla
birlikte hesaplarda mü'teri detay& bulunmamas&d&r. Dolay&s&yla bir banka veya
arac& kurumun kendi portföyünden mü'terilerine Devlet

ç Borçlanma Senedi
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satmas& halinde T.C. Merkez Bankas& nezdindeki depo hesaplar&nda herhangi bir
de*i'iklik gerekmemekte, D BS’lerin sahipli*i ile ilgili kay&tlar banka veya arac&
kurumun kendi muhasebe sisteminde yap&lan de*i'ikliklerle olu'turulmaktad&r.
Dolay&s&yla, arac& kurum ya da banka taraf&ndan yap&lan i'lemler T.C. Merkez
Bankas&’na

bildirilmedi*i

taktirde,

izinsiz

D BS

sat&'lar&n&n

tespit

edilmesi

mümkün de*ildir.
Mevcut sistemde arac& kurumlar&n ve bankalar&n mü'terileri ile yapt&klar&
kesin al&m-sat&m i'lemleri, mü'teri detay&nda izlenememektedir. Di*er taraftan,
ilgili arac& kurum ya da bankan&n kay&tlar&n&n do*ru olmamas& durumunda yerinde
incelemeden dahi sonuç al&namayacakt&r. Bu durumda kesin bir tespit yapabilmek
için arac& kurum ya da bankan&n i'lem yapt&*& bütün mü'terilere ula'&lmas&
gerekmektedir.
Bir yat&r&mc&, arac& kurum ya da banka ile D BS al&m-sat&m i'lemi yapt&*&
taktirde, D BS’lerin fiziki olarak bas&lmamas& nedeniyle, söz konusu kurumlar
taraf&ndan kendisine verilen ve yap&lan i'lemi gösteren bir makbuza sahip
olacakt&r. Bu durumda yat&r&mc& taraf&ndan, yap&lan i'lemin do*rulu*u kontrol
edilemeyecektir. Devlet ç Borçlanma Senetlerinde de hisse senetlerinde oldu*u
gibi mü'teri ismine saklama yöntemi uygulanmas&, saklamadan kaynaklanan
sorunlar&n giderilmesinde önemli bir ad&m olacakt&r.

5.1.2.2 Denetim ve Gözetim Sorunlar$

Devlet ç Borçlanma Senetlerinin, Hazine Müste'arl&*&, T.C. Merkez Bankas&,
Sermaye Piyasas& Kurulu ile Bankac&l&k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf&ndan
denetim ve gözetiminde ortaya ç&kan karma'&k yap&, bankalar taraf&ndan yap&lan
D BS i'lemlerinde sorun ortaya ç&karmaktad&r. Bu sorun, D BS i'lemlerinin yat&r&mc&
baz&nda izlenememesi ile birle'ince kar'&l&ks&z D BS i'lemlerinin yap&lmas& ve bunun
denetiminin güçlü*ü bir sistem sorunu olarak ortaya ç&kmaktad&r.
Herhangi bir arac& kurum ya da banka taraf&ndan kar'&l&ks&z D BS i'lemi
gerçekle'tirildi*i taktirde, bu i'lemler T.C. Merkez Bankas&’na bildirilmeyece*inden
dolay&, T.C. Merkez Bankas& nezdindeki depo hesaplar&nda herhangi bir hareket
görülmeyece*inden dolay& söz konusu suiistimalli i'lemin tespiti ancak yerinde
denetimle mümkün olabilecektir.
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D BS i'lemlerinin mü'teri baz&nda izlenmemesi; toplu izlemenin yap&ld&*&
TCMB depo hesaplar&yla, mü'teri baz&nda kay&tlar&n tutuldu*u Banka kay&tlar&n&n
kar'&l&kl& kontrolünü sa*layan bir mekanizman&n bulunmamas&; denetim ve gözetim
yap&s&ndaki karma'&k yap& özellikle bankalar&n gerçekle'tirdi*i D BS i'lemlerinin
izlenmesi bak&m&ndan güvenli olmayan bir yap&y& ortaya ç&karmaktad&r.

5.1.2.3 Kaydile%tirme Sorunu

SPK’nun 10/A maddesine dayan&larak kurulan MKK’n&n görev ve yetkileri
aras&nda “Sermaye piyasas& araçlar&n& ve bunlara ba*l& haklar&, bilgisayar
ortam&nda üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek” yer almaktad&r.
Bu çerçevede, hisse senetleri
paylar

28.11.2005

tarihinden

MKB de i'lem gören ortakl&klara ili'kin

itibaren

MKK

taraf&ndan

kayden

izlenmeye

ba'lan&lm&'t&r. Bu tarihten sonra halka aç&lmalar, yeni ihraçlar ve sermaye
art&r&mlar&n&n tamam& kaydi olarak yap&lm&'t&r.
Yat&r&m Fonlar&nda ise 25.04.2005 tarihinde iki pilot fona ait kat&lma
belgelerinin

hak

sahibi

baz&nda

Merkezi

Kaydi

Sistem

(MKS)’de

kaydile'tirilmesiyle ba'layan süreç, Kurul’un alm&' oldu*u kararlar do*rultusunda
öncelikle likit harici fonlar ve ard&ndan likit fonlar için olmak üzere her bir fonun
ayr& ayr& kaydile'tirilmesi sonucunda 31.03.2006 tarihinde tamamlanm&'t&r.
Devlet iç borçlanma senetlerinde de, hisse senetlerinde oldu*u gibi mü'teri
ismine saklama sistemine geçilerek kaydile'tirme gerçekle'ti*i taktirde, fiilen
uygulanan kaydi sistemin eksiklikleri giderilecek ve D BS’lerin arac& kurum ve
bankalardan kaynaklanan risklere kar'& korunmas& ve yat&r&mc&lar&n koruma alt&na
al&nabilmesi gerçekle'ebilecektir.

5.1.3

AB Düzenlemelerine Uyum Çerçevesinde Yap$lmas$ Gerekenler
Devlet tahvili ve hazine bonosu, para ve sermaye piyasas& araçlar& olup,

Yat&r&mc&lar&

Koruma

Fonu’nun

mevcut

uygulamas&nda

koruma

kapsam&

d&'&ndad&r. Avrupa Birli*i’nin 10 May&s 1993 tarihli, 93/22/EEC say&l& Yat&r&m
Hizmetleri Hakk&ndaki Direktif’inde ise her türlü devredilebilir menkul k&ymetler
ve para piyasas& araçlar& koruma kapsam&ndaki araçlar içerisinde belirtilmi'tir.
Avrupa Birli*i’ne uyum çerçevesinde Fon’un koruma kapsam&n&n, devlet tahvili ve
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hazine bonosunu da içerecek 'ekilde geni'letilmesi gerekmektedir. Bu durumda,
kaynak olu'turmak üzere, arac& kurum ve bankalardan y&ll&k ödenti al&nmas& için
düzenleme yap&lmas& gerekecektir.
Banka ve arac& kurumlar, MKB bünyesi d&'&nda yapt&klar& kesin al&m-sat&m
i'lemlerini

MKB’ye tescil ettirmekle yükümlüdürler. Söz konusu kurulu'lar,

mü'teri ve portföy baz&nda bildirimde bulunmaktad&rlar. Mü'teri baz&nda yap&lan
bildirimler “M” kodu ile yap&lan bildirimler olup, i'lemlerin muhatab& gerçek ki'iler
olabilece*i gibi, tüzel ki'iler ('irketler, leasing, factoring kurulu'lar& v.b.) de
olmaktad&r.
Ayr&ca, banka ve arac& kurumlar taraf&ndan MKB d&'&nda yap&lan i'lemlerin,
MKB’nin belirledi*i 'artlarla MKB’ye tescil ettirilmesi zorunlu olmakla birlikte,
söz konusu husus kurumlar&n inisiyatifine b&rak&lm&'t&r. Banka ve arac& kurumlar&n
MKB d&'&nda yapt&klar& i'lemlerden herhangi bir nedenle MKB’ye bildirilmeyen
i'lemler hesaplamalar&n d&'&nda kalabilecektir.
Di*er yandan, AB ile uyumlu mevzuat ile bu mevzuat&n uygulanmas&na
imkan veren gerekli alt yap&n&n olu'turulmas& amac&yla 2005-2007 döneminde
öngörülen çal&'malar aras&nda, hisse senetleri ve yat&r&m fonlar& ile birlikte Devlet
ç Borçlanma Senetlerinin de MKK bünyesinde kaydile'tirilerek mü'teri baz&nda
saklanaca*& ve izlenece*i yer almaktad&r. Söz konusu uygulama gerçekle'tirildi*i
taktirde, i'lem hacmi verileri sa*l&kl& bir 'ekilde elde edilebilecektir.
Y&ll&k ödentilerin hesaplanmas& ile ilgili olarak, arac& kurum ve bankalar&n
y&ll&k i'lem hacimleri/cirolar& üzerinden belli bir yüzde uygulanmak suretiyle, y&ll&k
kâr tutar& üzerinden belli bir yüzde uygulanmak suretiyle yada koruma
kapsam&nda bulunan para ve sermaye piyasas& araçlar& üzerinden arac& kurulu'un
toplam portföy de*eri üzerinden ödenti belirlenebilecektir. Bu uygulamada, riskli
kurumlardan daha fazla ödenti al&nmas&n& sa*layacak 'ekilde, bankalar için
sermaye yeterlilik rasyosu, arac& kurumlar için sermaye yeterlili*i taban& gibi
oranlar kullan&larak risklilik düzeylerine göre s&n&fland&rmalar yap&labilir.
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5.1.2

Repo / Ters Repo

5.1.2.1 Repo ve Ters Repo Pazar$na li%kin Esaslar
Repo, sermaye piyasas& araçlar&n&n belli bir vadede geri alma taahhüdüyle
sat&m&d&r. Ters repo ise menkul k&ymetlerin belli bir vadede geri sat&m
taahhüdüyle al&m& i'lemlerini ifade etmektedir.
Ülkemizde

repo

i'lemleri,

devlet

iç

borçlanma

senetleri

üzerinden

yap&lmaktad&r. Repo i'lemlerini Sermaye Piyasas& Kurulu'ndan yetki belgesi alm&'
banka ve arac& kurumlar yapabilmektedir.
MKB’de faaliyet gösteren arac& kurulu'lar, May&s/2007 tarihi itibariyle
a'a*&ya ç&kar&lm&'t&r118.

Y-l

MKB'DE FAAL YET GÖSTEREN ARACI KURULU6LAR
Yat-r-m ve
AracTicari
Piyasa AdKalk-nma
Kurum
Banka
Bankas-

Hisse Senetleri Piyasas
Tahvil ve Bono Piyasas Kesin
Al m Sat m Pazar
2007/05 Tahvil ve Bono Piyasas RepoTers Repo Pazar
Yabanc Menkul K ymetler
Piyasas Uluslararas Tahvil
Pazar

Toplam

104

0

0

104

91

11

29

131

64

11

28

103

91

11

29

131

Repo i'lemlerinde vade, menkul k&ymetin itfa tarihini a'mamak ko'uluyla,
serbestçe belirlenmektedir. Repo i'lemlerinde vade sonu i'günü olarak seçilip faiz
oran& taraflarca belirlenmektedir.
Portföy yöneten mali arac& kurulu'lar menkul k&ymet stoklar&n& finanse
etmek için gerekli fonlar&n önemli bir bölümünü repo i'lemlerinden sa*larken;
mali olmayan ekonomik birimler de (ticari i'letmeler, 'ah&slar vb.) bu yöntemle
k&sa süreli nakit fazlalar&n& de*erlendirebilme imkan& bulmaktad&rlar. Anla'ma ile
taraflar aras&nda el de*i'tiren ve repo konusu olan menkul k&ymetlerin ba'l&ca

118

Veriler MKB web sayfas&ndan al&nm&'t&r. http://www.imkb.gov.tr/uyeler/uyeler.htm
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özelli*i, borç veren aç&s&ndan güvence ta'&mas& ve genelde Devlet ç Borçlanma
Senetleri’nden olu'mas& nedeniyle risk unsuru ta'&mamas&d&r.
MKB üzerinden yap&lan i'lemlerde kar'&l&k gösterme zorunlulu*undan
dolay& yap&lan repo i'leminde teminat riski söz konusu olmazken; bankalarda bu
garanti bankan&n güvenilirli*ine ba*l& olmaktad&r.
Repo-Ters Repo Pazar&, sabit getirili menkul k&ymetlerin geri al&m vaadi ile
sat&m ve geri sat&m vaadi ile al&m&n& organize piyasa ko'ullar& içinde güvenli bir
'ekilde gerçekle'tirmek amac&yla aç&lm&'t&r.
Arac& kurulu'lar repo i'lemlerini daha çok IMKB bünyesindeki Repo-Ters
Repo Pazar&'nda yapmalar&na ra*men

MKB'nin kendilerine tan&nan limitleri

yetersiz

düzenlemeye

geldi*inde

i'lemleri özel

bir

tabi olmaks&z&n

kendi

aralar&nda yapmay& tercih etmektedirler.
Tüm ikincil piyasalarda oldu*u gibi bu piyasada da ancak "line"& olan
bankalarla ve "line" limitleri dahilinde i'lem yap&labilmektedir. Bu piyasada
i'lemler telefonla pazarl&k ya da bilgi da*&t&m firmalar&n&n dialing imkanlar&ndan
faydalan&larak yap&lmaktad&r.
Banka ve arac& kurumlar taraf&ndan

MKB'de i'lem gören veya

MKB

kayd&nda olan menkul k&ymetler ile ilgili olarak MKB d&'&nda yap&lan al&m-sat&m
i'lemlerinin

MKB’nin belirledi*i 'artlarla

MKB’ye tescil ettirilmesi zorunludur.

Repo sat&'lar&nda ba'lang&ç valörü, ters repo sat&'lar&nda ise biti' valöründen
itibaren 31 gün içerisinde bildirim yap&lmaktad&r. Repo i'lemlerindeki borsa pay&,
repo tutar& üzerinden hesaplan&r. Söz konusu hesaplamada her bir üye, bir al&' ve
sat&' yapm&' say&l&r ve borsa pay& hesab& buna göre yap&l&r.
5.1.2.2 Pazarlarda %lem Görecek Menkul K$ymetler
Repo Ters Repo Pazar&’nda devlet tahvilleri ile hazine bonolar&n&n geri al&m
vaadi ile sat&m ve geri sat&m vaadi ile al&m i'lemleri yap&l&r119.
Repo-Ters Repo Pazar&’nda özelliklerine göre grupland&r&lm&' menkul
k&ymetler üzerinde i'lem yap&l&r. Emir giri'i s&ras&nda repo kar'&l&*& teslim edilmek
istenen ya da ters repo i'lemi kar'&l&*& teslim al&nmak istenen menkul k&ymet
grubu belirtilir ancak menkul k&ymet belirtme imkan& yoktur.
Bu menkul k&ymet gruplar& ve içerecekleri menkul k&ymetler a'a*&daki gibi
belirlenmi'tir:
119

stanbul Menkul K&ymetler Borsas& Tahvil Ve Bono Piyasas& Yönetmeli*i Madde 5
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S: YTL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
K: Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
5.1.2.3 Bankalararas$ Repo Piyasas$
Arac& kurulu'lar&n i'lemlerini genelde
gerçekle'tirmelerine

MKB Repo-Ters Repo Piyasas&nda

ra*men, kendilerine tan&nan limitlerin yetersiz olmas&

durumunda veya para transferinde saat sorunu ya'and&*&nda, kendi aralar&nda
özel bir düzenlemeye tabi olmadan i'lem yapabildikleri piyasad&r. Bu piyasada
oranlar genelde MKB Repo-Ters Repo pazar&nda gerçekle'en oranlar baz al&narak
tespit edilir.
Ülkemizde sabit getirili menkul k&ymetler ikincil piyasalar&nda, hem tahvil
ve bonolarda kesin al&m-sat&m i'lemleri, hem de repo-ters repo i'lemleri
yap&labilmektedir.
Kesin al&m-sat&mlar ile repo-ters repo i'lemleri organize MKB piyasalar&nda
yap&labildi*i gibi, arac& kurulu'larla mü'teriler veya arac& kurulu'lar aras&nda da
yap&labilmektedir. Ancak, bu i'lemlerin de

MKB’ye tescil ettirilmesi, di*er bir

deyi'le kayda al&nmas&, gerekmektedir.
5.1.2.4 Repo ve Ters Repo %lemleriyle lgili Sorunlar
Repo i'leminde, arac& kurum ya da banka, k&sa vadeli fon ihtiyac&n&
kar'&layabilmek için, portföyünde bulundurdu*u D BS’leri geçici bir süre için süre
sonunda geri almak taahhüdüyle satmaktad&r. Vade sonunda mü'teriye anapara
ve faizi ödenerek, D BS’ler geri al&nmaktad&r. Bununla birlikte, Devlet

ç

Borçlanma Senetlerinin fiziki olarak bas&m& yap&lmad&*&ndan, repo-ters repo
i'lemlerinde herhangi bir menkul k&ymet teslimi yap&lmamakta, banka ve arac&
kurum

muhasebe

sistemlerinin

ürettikleri

makbuz

niteli*indeki

belgeler

verilmektedir.
D BS’lere ili'kin mevcut saklama sisteminde, repo i'lemlerine konu olan
D BS’ler T.C. Merkez Bankas& nezdinde toplu olarak izlenmektedir. T.C. Merkez
Bankas& mali tablolar&nda naz&m hesaplar içerisinde gösterilen “Repo Bloke
Hesab&” ile D BS depo hesaplar& bu i'lemlere konu D BS’lerin izlendi*i temel
hesaplar olup, bu hesaplarda ilgili banka ve onun alt&nda ISIN kodlar& ile
s&ralanm&' D BS’ler görülmektedir. Repo Bloke Hesab& mü'teriler ile yap&lan repo
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i'lemine konu D BS’lerin izlendi*i bir hesapt&r ancak bu hesapta hangi mü'teri ile
ne tutarda repo yap&ld&*& görülememektedir. Bankalar&n mü'terileri ile yapt&klar&
repo i'lemlerine konu menkul k&ymetler T.C. Merkez Bankas& nezdinde toplu
olarak ayr& bir depo hesab&nda izlenmektedir. Arac& kurumlar&n mü'terileri ile
yapt&klar& repo-ters repo i'lemlerine konu menkul k&ymetler ise, i'lemin vadesi
boyunca Takasbank nezdinde arac& kurumun kendi portföyünden ayr& bir hesapta
toplu olarak izlenebilmektedir.
Dolay&s&yla

arac&

kurum

ve

bankalar&n

mü'terilerine

ait

D BS’ler,

Takasbank ve T.C. Merkez Bankas& nezdindeki depo hesaplar&nda toplu olarak
izlendi*inden, bu menkul k&ymetlerin varl&*&n&n tespiti, bir arac& kurum ya da
bankan&n mü'terilerine kar'&l&ks&z repo yap&p yapmad&*& ancak yerinde denetimle
mümkün olabilecektir.
5.1.2.5 AB Düzenlemelerine Uyum Çerçevesinde Yap$lmas$ Gerekenler
Ters repo i'lemleri, para piyasas& araçlar&ndan biri olup, Yat&r&mc&lar&
Koruma Fonu’nun koruma kapsam& d&'&ndad&r. Avrupa Birli*i’nin 10 May&s 1993
tarihli, 93/22/EEC say&l& Yat&r&m Hizmetleri Hakk&ndaki Direktif’inde ise para
piyasas& i'lemleri koruma kapsam&ndaki araçlar içerisinde belirtilmi'tir.
Avrupa Birli*i’ne uyum çerçevesinde Fon’un koruma kapsam&n&n, para
piyasas& araçlar&ndan biri olan ters repo i'lemini de içerecek 'ekilde geni'letilmesi
gerekmektedir.
Fon’un

koruma

kapsam&,

ters

repo

i'lemlerini

de

içerecek

'ekilde

geni'letildi*i zaman, Fon’un gelirlerinin de art&r&lmas&, dolay&s&yla ters repo i'lemi
yapan arac& kurum ve bankalardan y&ll&k ödenti al&nmas& için düzenleme yap&lmas&
gerekecektir.
Ters repo i'lem hacimleri üzerinden y&ll&k ödenti hesaplanabilmesi için,
arac& kurum ve bankalar&n ters repo i'lem hacmi verileri gerekmektedir. Banka
ve arac& kurumlar, MKB bünyesi d&'&nda yapt&klar& repo i'lemlerini MKB’ye tescil
ettirmekle yükümlüdürler. Söz konusu kurulu'lar, mü'teri ve portföy baz&nda
bildirimde bulunmaktad&rlar. Mü'teri baz&nda yap&lan bildirimler “M” kodu ile
yap&lan bildirimler olup, i'lemlerin muhatab& gerçek ki'iler olabilece*i gibi, tüzel
ki'iler ('irketler, leasing, factoring kurulu'lar& v.b.) de olmaktad&r.
Ayr&ca, banka ve arac& kurumlar taraf&ndan MKB d&'&nda yap&lan i'lemlerin,
MKB’nin belirledi*i 'artlarla MKB’ye tescil ettirilmesi zorunlu olmakla birlikte,
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söz konusu husus bankalar&n inisiyatifine b&rak&lm&'t&r. Banka ve arac& kurumlar&n
MKB d&'&nda yapt&klar& i'lemlerden herhangi bir nedenle MKB’ye bildirilmeyen
i'lemler hesaplamalar&n d&'&nda kalabilecektir.
Yukar&da

aç&kland&*&

üzere,

banka

ve

arac& kurumlar&n

gerçek

ki'i

mü'terileri (küçük yat&r&mc&) ile yapt&klar& repo i'lem hacimlerinin elde edilmesine
olanak bulunmamaktad&r.
AB ile uyumlu mevzuat ile bu mevzuat&n uygulanmas&na imkan veren
gerekli alt yap&n&n olu'turulmas& amac&yla 2005-2007 döneminde öngörülen
çal&'malar aras&nda, hisse senetleri ve yat&r&m fonlar& ile birlikte Devlet

ç

Borçlanma Senetlerinin de Merkezi Kay&t Kurulu'u bünyesinde kaydile'tirilerek
mü'teri baz&nda saklanaca*& ve izlenece*i yer almaktad&r. Söz konusu uygulama
gerçekle'tirildi*i

taktirde,

i'lem

hacmi

verileri

sa*l&kl&

bir

'ekilde

elde

edilebilecektir.
Y&ll&k ödentilerin hesaplanmas& ile ilgili olarak, arac& kurum ve bankalar&n
y&ll&k i'lem hacimleri/cirolar& üzerinden belli bir yüzde uygulanmak suretiyle, y&ll&k
kâr tutar& üzerinden belli bir yüzde uygulanmak suretiyle yada koruma
kapsam&nda bulunan para ve sermaye piyasas& araçlar& üzerinden arac& kurulu'un
toplam portföy de*eri üzerinden ödenti belirlenebilecektir. Bu uygulamada, riskli
kurumlardan daha fazla ödenti al&nmas&n& sa*layacak 'ekilde, bankalar için
sermaye yeterlilik rasyosu, arac& kurumlar için sermaye yeterlili*i taban& gibi
oranlar kullan&larak risklilik düzeylerine göre s&n&fland&rmalar yap&labilir.
5.1.3

Yat$r$m Fonu

5.1.3.1 Yat$r$m Fonlar$na li%kin Esaslar
Yetkili kurulu'larca, kat&lma belgesi kar'&l&*&nda tasarruf sahiplerinden
toplanan

kaynaklar&n,

çe'itli

sermaye

piyasas&

araçlar&na

dengeli

'ekilde

da*&t&larak verimlendirilmesini sa*layan kurumlara "Yat&r&m Fonu" denmektedir.
Fonlar, Sermaye Piyasas& Kanunu ve bu kanuna dayan&larak Sermaye
Piyasas& Kurulu taraf&ndan ç&kart&lan Seri No: VII/10 say&l& Yat&r&m Fonlar&na
li'kin Esaslar Tebli*i esaslar&na göre kurulur ve i'letilir. Fonlar&n kurulu' ve
i'leyi'ine ili'kin tüm hususlar fon içtüzü*ü'nde ayr&nt&l& 'ekilde yer al&r. Tasarruf
sahipleri isterlerse, incelemek üzere fon içtüzü*ünü kurucudan talep edebilirler.
Yat&r&m fonlar& halktan toplad&klar& paralar kar'&l&*&, hisse senedi, tahvil gibi
sermaye piyasas& araçlar&ndan ve k&ymetli madenlerden olu'an portföyleri
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yönetirler. Her bir yat&r&mc& fonun sahip oldu*u portföyün bir k&sm&n& temsil eden
kat&lma belgesini alarak fona ortak olurlar.
Yat&r&m fonlar& iki tipte kurulabilir. A Tipi ve B Tipi. A Tipi yat&r&m fonlar&n&n
portföylerinin en az ayl&k ortalama bazda, % 25’i Türk 'irketlerinin hisse
senetlerinden olu'ur. B Tiplerinin portföylerinde böyle bir s&n&rlama yoktur.
5.1.3.2 Fon Türleri
Portföyü en az % 25 oran&nda hisse senedi içeren (A) ve hisse senedi
içermesi zorunlu olmayan (B) Tipi genel ay&r&m&n&n alt&nda, fonlar&n a*&rl&kl&
olarak yat&r&m yapt&*& k&ymet türleri ile adland&r&lan bir çok çe'idi vard&r. Belli
ba'l& fon türleri120 a'a*&da yer almaktad&r.
Hisse Senedi Fonu :En az % 51'i Türk Hisse senetlerinden olu'ur.
%tirak Fonu: En az % 51'i kurcusunun i'tiraklerince ç&kar&lm&' menkul
k&ymetlere yat&r&l&r.
Grup Fonu: En az % 51'i belirli bir toplulu*un menkul k&ymetlerine yat&r&l&r.
Sektör Fonu: En az % 51'i belirli bir sektörü olu'turan ortakl&k menkul
k&ymetlerine yat&r&l&r
Tahvil ve Bono Fonu Senetleri: En az % 51'i kamu ve/veya özel sektör
borçlanma senetlerine yat&r&l&r.
Yabanc$ Menkul K$ymetler Yat$r$m Fonu: En az % 51'i yabanc& özel ve
kamu sektörü menkul k&ymetlerine yat&r&l&r.
Alt$n ve Di(er K$ymetli Madenler Fonu: En az % 51'i ulusal ve
uluslararas& borsalarda i'lem görmekte olan alt&n ve di*er k&ymetli madenler ile
bu madenlere dayal& sermaye piyasas& araçlar&ndan olu'ur.
Karma Fon: Portföyünün tamam& hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt&n
ve di*er k&ymetli madenler ile bunlara dayal& sermaye piyasas& araçlar&ndan en
az ikisinden olu'ur.
Likit Fon: Portföyünün tamam& vadesine 90 günden az kalm&' sermaye
piyasas& araçlar&ndan olu'ur.
120

Yat&r&m Fonlar&na li'kin Esaslar Tebli*i Madde 5
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De(i%ken Fon: Yukar&daki türlerden herhangi birine girmeyen portföylerdir
Endeks Fon: Baz al&nan ve Sermaye Piyasas& Kurulu taraf&ndan uygun
görülen bir endeksin, fonun birim pay de*eri aras&ndaki korelasyon katsay&s& en
az %90 olacak 'ekilde ve portföyünün en az % 80'i devaml& olarak endeks
kapsam&ndaki menkul k&ymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir
k&sm&ndan olu'mu' olan fondur.
Özel Fon: Kat&lma belgeleri önceden belirlenmi' ki'i veya kurulu'lara tahsis
edilmi' fon türüdür.Belirtilen fon türlerinden Likit Fon hariç di*er tüm fonlar A
Tipi veya B Tipi olarak kurulabilir.Ancak uygulamada Tahvil ve Bono ile Yabanc&
Menkul K&ymet Fonu B Tipi, De*i'ken ve Karma Fonlar A ve B Tipi, di*er fon
türleri ise A Tipi Fon niteli*inde kurulmaktad&r.Dolay&s&yla, örne*in, tek ba'&na
"Karma Fon" deyimi yeterli olmay&p " A Tipi Karma Fon" mu yoksa "B Tipi Karma
Fon" mu oldu*unun al&m/sat&m s&ras&nda belirtilmesi gerekir.
Borsa Yat$r$m Fonlar$:

Kat&lma belgeleri borsa pazarlar&nda i'lem gören,

fonun olu'turulma sürecine do*rudan kat&lan yetkilendirilmi' kat&l&mc&lar&n fon
portföyünün kompozisyonunu yans&tacak 'ekilde, portföyde yer alan menkul
k&ymet ve nakdi bir araya getirerek kar'&l&*&nda fon kat&lma belgesi alabildi*i ya
da söz konusu kurumlar&n en az asgari i'lem birimine tekabül eden fon kat&lma
belgelerini saklamac& kurulu'a iade edip kar'&l&*&nda fonun içindeki menkul
k&ymetlerin pay&na dü'en k&sm&n& alabildi*i, riskin da*&t&lmas& ilkesi ve inançl&
mülkiyet esaslar&na göre portföy i'letmek amac&yla kurulan malvarl&*&d&r.
5.1.3.3 Yat$r$m Fonu Yönetiminde Uyulmas$ Zorunlu Kurallar
Yat&r&m fonlar&n&n yönetiminde yat&r&mc&lar& korumaya yönelik olarak
mevzuat&n getirdi*i birçok k&s&tlama mevcut olup, fon kurucu ve yöneticileri bu
k&s&tlamalara

uymak

zorundad&rlar.

Bu

k&s&tlamalar&n

önemlileri

a'a*&da

belirtilmi'tir121.
* Fon portföyüne, hiçbir 'ekilde rayiç de*erinin üzerinde varl&k sat&n
al&namaz ve bu de*erin alt&nda sat&' yap&lamaz.
* Borsada i'lem gören tüm varl&klar&n al&m / sat&mlar&n&n borsada yap&lmas&
zorunludur.
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* Bir yat&r&m fonunun portföy de*erinin % 10'undan fazlas& bir ortakl&*&n
menkul k&ymetlerine yat&r&lamaz.
*

Bir

fon,

aç&*a

sat&'

ya

da

kredili

menkul k&ymet

al&m&

i'lemi

yapamaz.Yat&r&m fonlar&n&n malvarl&klar& rehnedilemez ve/veya devredilemez.
5.1.3.4 Yat$r$m Fonu Kurabilecekler
Sermaye Piyasas& Kurulu taraf&ndan belirlenmi' esaslara uyan bankalar,
arac& kurumlar, sigorta 'irketleri ve Kanunlar&nda engel bulunmayan emekli ve
yard&m sand&klar& Kurul’dan izin almak ko'uluyla fon kurup yönetebilirler122.
Buna göre bankalar arac& kurumlar, sigorta 'irketleri, SSK, Emekli Sand&*&,
Ba*kur, OYAK ve özel emeklilik kurulu'lar& fon kurup yönetebilmektedirler.
Kurucu, tüzel ki'ili*i olmayan fonun, riskin da*&t&lmas& ve inançl& mülkiyet
esaslar&na göre belge sahiplerinin haklar&n& koruyacak 'ekilde yönetim, temsil ve
saklanmas&ndan sorumludur. Portföyün kurucu taraf&ndan yönetilmiyor olmas& bu
sorumlulu*u kald&rmaz.
5.1.3.5 Yat$r$m Fonlar$n$n Hesaplar$n$n Tutulmas$ ve Malvarl$($n$n
Muhafaza Edilmesi
Yat&r&m

Fonlar&n&n

tüzel

ki'ili*i

olmamakla

birlikte

fon

mal

varl&*&

kurucunun mal varl&*&ndan tümüyle ayr&d&r. Bu nedenle fonlar, t&pk& bir 'irket
gibi, gerekli kanuni defterleri tutmak, bilanço ç&karmak zorundad&rlar. Fon mal
varl&*&n& olu'turan k&ymetlerden tahvil, bono ve repolar Takasbank nezdinde;
varsa, yabanc& k&ymetler uluslararas& saklama kurulu'lar&nda muhafaza edilir.
Yat&r&m fonlar&n&n bir önceki y&lla kar'&la't&rmal& olarak düzenlenmi' bilanço
ve gelir tablosu, fon portföy de*eri tablosu ve fon toplam de*eri tablosu ile bu
tablolara ili'kin ba*&ms&z denetçi raporlar& Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilir ve kat&lma belgelerinin al&n&p sat&ld&*& yerlerde mü'terilere aç&klan&r.
Fonlar&n 6 ayl&k (Ocak-Haziran dönemi) bilanço ve gelir tablosu, fon portföy
de*eri tablosu ve fon toplam de*eri tablosu ile bu tablolara ili'kin ba*&ms&z
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denetçi raporunun

özeti ise

kat&lma

belgelerinin al&n&p sat&ld&*& yerlerde

mü'terilere aç&klan&r.123
5.1.3.6 Yat$r$m Fonlar$nda Denetim
Yat&r&m fonunun kurucusu, her fon için belirli nitelikleri ta'&yan en az bir
denetçi atamak zorundad&r124. Yat&r&m fonlar& ayr&ca, yap&lacak bir sözle'me
kapsam&nda 6 ayl&k ve y&ll&k olarak Ba*&ms&z D&' Denetim 'irketleri taraf&ndan
denetlenir. Y&ll&k denetim raporunun Sermaye Piyasas& Kurulu'na gönderilmesi
zorunludur.Kurul, yat&r&m fonlar&n& her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
5.1.3.7 Yat$r$m Fonu Kat$lma Belgelerinin Al$m Sat$m$ ve Saklanmas$
Kat&lma belgesi, belge sahibinin, kurucuya kar'& sahip oldu*u haklar&
ta'&yan ve fona kaç pay ile kat&ld&*&n& gösteren k&ymetli evrak niteli*inde bir senet
olup, kaydi de*er olarak tutulur. çtüzü*ünde kurucu d&'&ndaki arac& kurulu'larca
serbestçe al&m sat&m& öngörülen A tipi fonlar&n kat&lma belgeleri menkul k&ymet
say&l&r. Kat&lma belgesi, temsil etti*i de*erin tam olarak nakden ödenmesi 'art&yla
sat&labilir. Kat&lma belgelerinin itibari de*eri yoktur. Fon pay de*eri, fon toplam
de*erinin tedavüldeki kat&lma belgelerinin kapsad&*& pay say&s&na bölünmesiyle
elde edilir.
A tipi fonlarda ve likit fonlar d&'&ndaki B tipi fonlarda, kat&lma belgesi al&msat&mlar&nda içtüzük hükümleri uyar&nca verilen al&m-sat&m emirleri, emrin
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat& üzerinden yerine
getirilir.

çtüzüklerinde hüküm bulunmak kayd& ile ayn& gün içinde iki fiyat

aç&klanabilir.
Fon içtüzü*ünde belirlenen esaslara göre hesaplanan pay de*erleri,
kat&lma belgelerinin al&m-sat&m yerlerinde aç&kça görülebilecek 'ekilde as&lan
ilanlarla duyurulur.
Kat&lma belgesi sahipleri, belgelerini fon içtüzüklerinde belirlenen esaslara
göre fona iade etmek suretiyle paraya çevirebilirler. Ayr&ca içtüzü*ünde hüküm
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bulunmak 'art& ile kurucunun talebi ve borsan&n uygun görmesi üzerine menkul
k&ymet niteli*i verilen fonlar&n kat&lma belgeleri borsada i'lem görebilir.
Özel

fon

kat&lma

belgeleri

borsada

i'lem

göremezler,

bu

kat&lma

belgelerinden fona geri dönenler ancak ba'lang&çta içtüzükte belirlenen ki'i ve
kurulu'lara sat&labilir.
çtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kurallar& belirlenmi' olmak ko'uluyla,
likit

fonlar

d&'&nda

kalan

fonlarda,

kat&lma

belgelerinin

tasarruf

sahipleri

taraf&ndan fona geri sat&m&nda elde tutma süresine göre komisyon uygulanabilir.
Elde edilecek komisyon tutar& fona veya kurucuya gelir olarak kaydedilir.
5.1.3.8 Yat$r$m Fonu Kat$lma Belgelerinin Sat$n Al$nabilece(i Yerler
Yat&r&m fonu kat&lma belgeleri, pe'in bedelle olmak kayd&yla, yat&r&m
fonunun kurucusundan, ya da fonun içtüzü*ünde belirtilen, al&m/sat&ma arac&l&k
yetkisi verilmi' di*er kurulu'lardan al&n&p sat&labilir125. Yetkisiz kurumlardan fon
kat&lma belgesi al&m sat&m& yasal düzenlemelere uygun dü'medi*i gibi yat&r&mc&
yönünden zararl& sonuçlar da do*urabilir.
Yat&r&mc&lar

diledikleri

zaman

kat&lma

belgelerini

fona

iade

ederek

bedellerini tahsil hakk&na sahiptirler. Ancak, fon içtüzü*ünde belirtilmi' bulunmak
ko'uluyla, baz& fon kurucular& fonun nakit düzenlemesini yapabilmek için
iadelerde 1 veya 2 i' günlük ihbar süresi uygulayabilmektedir. Yat&r&mc& bu
durumda, nakde çevirme talebini belirlenen i' günü kadar önce kurucuya
bildirmek yükümlülü*ündedir.
5.1.3.9 Fonun Sona Ermesi
Kurucunun iflas& veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun görece*i ba'ka
bir kurulu'a tasfiye amac&yla devreder. Saklay&c& kurumun iflas& halinde, kurucu
fon varl&*&n& Kurul’ca uygun görülecek ba'ka bir kurulu'a devreder. Bu durumdan
ba'ka a'a*&daki nedenler de fonun sona ermesine yol açar126.
a) Fon içtüzü*ünde bir süre öngörülmü' ise bu sürenin sona ermesi,
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b) Fon süresiz ise kurucunun Kurul'un uygun görü'ünü ald&ktan sonra 6 ay
öncesinden feshi ihbar etmesi,
c) Kurucunun fon kurma ko'ullar&n& kaybetmesi,
d) Kurucunun

mali

kar'&layamaz

durumunun

durumda

olmas&

zay&flamas&,
ve

benzer

fonun

kendi

nedenlerle

maliyetlerini

fonun

devam&n&n

yat&r&mc&lar&n yarar&na olmayaca*&n&n Kurulca tespit edilmi' olmas&.
Ayr&ca endeks fonlarda, ay sonlar& itibar&yla son üç ayl&k dönemde endeks
fonun birim pay de*eri ile baz al&nan endeksin de*eri aras&ndaki korelasyon
katsay&s&n&n, fon içtüzü*ünde belirtilen korelasyon katsay&s&n&n alt&na dü'mesi
halinde

Kurul,

sözkonusu

fonun

tasfiyesini

veya

türünün

de*i'tirilmesini

isteyebilir.
Fon mal varl&*&, fon içtüzü*ündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi kat&lma belgesi sahiplerine paylar& oran&nda da*&t&l&r. Fesih an&ndan
itibaren hiçbir kat&lma belgesi ihraç edilemez ve geri al&namaz.

5.1.3.10 Yat$r$m Fonu Kat$lma Belgelerinin Takas$, Saklanmas$, zlenmesi
ve Kar%$la%$lan Sorunlar
Fon portföyünde yer alan kaydile'tirilmi' hisse senetleri MKK nezdinde
izlenmekte olup, portföyü olu'turan di*er menkul k&ymetler ile varl&klar her gün
Takasbank’a ve Sermaye Piyasas& Kurulu’na bildirilmektedir.
Yat&r&m fonu portföyünü olu'turan varl&klar&n kötüye kullan&lmas& suretiyle
kat&lma belgesi sahiplerinin zarara u*ramas&n& önlemek amac&yla fonun kurulmas&
ve portföydeki varl&klar&n saklanmas& i'lerinin ayr& kurumlar taraf&ndan yap&lmas&
zorunlu hale getirilmi'tir.
Kat&lma belgesi alan yat&r&mc&lar&n kurucudan ve ayr& bir portföy yöneticisi
var ise bu portföy yöneticisinden kaynaklanabilecek ba'l&ca risk fon portföyünün
de*erinin, dolay&s&yla da kat&lma belgesinin fiyat&n&n yanl&' belirlenmesidir. Bir
ba'ka

önemli

risk

sat&lan

kat&lma

belgelerinin

bedelinin

fon

havuzuna

aktar&lmamas&d&r. Ayn& 'ekilde fon portföyünü olu'turan varl&klar& elden ç&kararak
bedelini fon havuzuna aktarmamak da bir di*er riski olu'turmaktad&r. Her iki
durumda

da

kat&lma

belgesinin

fiyat&nda

önemli

sapmalar

olaca*&ndan

Takasbank/MKK üzerinden i'leyen mevcut izleme sistemi ile bunun farkedilmesi
mümkündür.

94

Yat&r&m fonlar& ile ilgili bir di*er önemi risk, portföyün saklanmas&ndan ve
Fon

varl&*&n&n

kurucunun

alacakl&lar&n&n

taleplerine

konu

olmas&ndan

kaynaklanabilmektedir. Bunu önlemek amac&yla Sermaye Piyasas& Kanunu’nda
kurucu-fon malvarl&*& ayr&m& yap&lm&', uygulamada da kurucu-saklay&c&-yönetici
ay&r&m& yap&larak, menfaat çat&'malar& ortadan kald&r&lm&'t&r. Di*er yandan
kat&lma belgelerine ili'kin daha yetkin bir koruma kat&lma belgelerinin MKK
taraf&ndan kaydile'tirilmesi ile sa*lanm&'t&r. Bu 'ekilde mevcut sistemde sadece
kurucuda olan mü'teri bilgileri, MKK nezdinde de tutulmakta

ve her türlü

izlemenin mü'teri baz&nda yap&lmas& mümkündür.
Di*er yat&r&m fonlar&ndan farkl& olarak emeklilik yat&r&m fonlar&nda fon
paylar& Takasbank nezdinde yat&r&mc& baz&nda tutulmakta ve yat&r&mc&lar&n, fon
hesaplar&nda yat&r&ma yönlendirilecek katk& pay& tutar& ile bunlara kar'&l&k gelen
pay say&lar&n& fon baz&nda izleme imkan& bulunmaktad&r.

5.1.3.11 AB Düzenlemelerine Uyum Çerçevesinde Yap$lmas$ Gerekenler
Avrupa Birli*i’nin 10 May&s 1993 tarihli, 93/22/EEC say&l& Yat&r&m Hizmetleri
Hakk&ndaki Direktif’inde finansal araçlar içerisinde yer alan yat&r&m fonlar&,
koruma kapsam&nda olmas& gereken araçlar içerisinde say&lm&'t&r.
Avrupa Birli*i’ne uyum çerçevesinde Fon’un koruma kapsam&n&n, Finansal
araçlardan biri olan yat&r&m fonu i'lemlerini de içerecek 'ekilde geni'letilmesi
gerekmektedir. SPKn’nun ve ilglili düzenlemelerin AB direktiflerine uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir.
5.1.3.12 Ödenti Tespiti Sorunu
Fon mal varl&*&n& olu'turan k&ymetlerden tahvil, bono ve repolar Takasbank
nezdinde; varsa, yabanc& k&ymetler uluslararas& saklama kurulu'lar&nda muhafaza
edilmektedir. Kaydile'tirilmi' hisse senetlerine ili'kin kay&tlar ise MKK nezdinde
tutulmaktad&r.
Yat&r&m fonlar&n&n bir önceki y&lla kar'&la't&rmal& olarak düzenlenmi' bilanço
ve gelir tablosu, fon portföy de*eri tablosu ve fon toplam de*eri tablosu ile bu
tablolara ili'kin ba*&ms&z denetçi raporlar& Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmektedir. Bu ba*lamda yat&r&m fonlar&ndan al&nacak y&ll&k ödenti tutar&n&n
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TTSG’de ilan edilen fon toplam de*eri baz al&narak oransal olarak belirlenmesi
uygun

olup,

y&ll&k

ödenti

tutar&n&n

kar'&lanacak

riskin

büyüklü*üne

göre

belirlenmesi risk gerçekle'ti*i zaman Fon varl&*&n&n yetersiz kalmas& ihtimalini
azaltacakt&r.
5.1.4

Türev Araçlar

5.1.4.1 Türleri
5.1.4.1.1 Finansal Vadeli %lem Sözle%meleri (Futures)
Vadeli i'lem sözle'mesi (futures), ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat,
miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas& arac&n&,
mal&, k&ymetli madeni veya dövizi alma veya satma yükümlülü*ü getiren
sözle'medir.
Her vadeli i'lem sözle'mesinde uzun ve k&sa olmak üzere iki taraf vard&r.
Vadeli i'lem sözle'mesinde uzun taraf dayanak mal& teslim alma hak ve
yükümlülü*üne sahip olan, k&sa taraf ise bunu teslim etmekle yükümlü olan
taraft&r.
Vadeli 'lem ve Opsiyon Borsas& A. .’de, yat&r&mc&lar&n her türlü zirai, s&nai
ve finansal kurumun risklerini yönetmesinde ihtiyaç duyaca*& sözle'melerin kote
edilmesi planlanmaktad&r. Bu a'amada Vadeli 'lem ve Opsiyon Borsas&na; Döviz
(USD/YTL-EURO/YTL), faiz (365 ve 91 günlük D BS), hisse senedi endeksi ( MKB
30 endeksi), emtia (pamuk, bu*day) sözle'meleri kote edilmektedir.
5.1.4.1.2 Forward Faiz Sözle%meleri
Forward sözle'me, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas& arac&n&, mal&,
k&ymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülü*ünü getiren sözle'medir.
Ekonomik anlamda vadeli i'lem sözle'mesine çok benzemekte olup, borsalarda
i'lem görmemektedirler.
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5.1.4.1.3 Faiz, Döviz ve Hisse Senedi Swap Sözle%meleri
Swap, önceden belirlenmi' bir formüle ve vadelere göre, iki veya daha
fazla taraf aras&nda gerçekle'ecek olan nakit ak&'&n&n mübadelesini sa*layan, özel
olarak haz&rlanm&' sözle'medir. Günümüzde, borçlanma senetlerine ve dövize
dayal& swap sözle'meleri yayg&n olarak kullan&lmaktad&rlar.
5.1.4.1.4 Finansal Opsiyon Sözle%meleri
Opsiyonlar, al&m opsiyonu ve sat&m opsiyonu olarak ikiye ayr&lmaktad&r.
Al&m opsiyonu, opsiyonu alan tarafa (lehdara, uzun pozisyon sahibine)
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar
ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas& arac&n&, mal&,
k&ymetli madeni ve dövizi alma hakk& veren, ancak almay& zorunlu tutmayan,
satan taraf& (ke'ideci) ise al&c&n&n talebi halinde satmaya yükümlü k&lan
sözle'meyi, ifade eder.
Sat&m opsiyonu, opsiyonu alan tarafa (lehdara, uzun pozisyon sahibine)
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar
ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas& arac&n&, mal&,
k&ymetli madeni ve dövizi satma hakk& veren, ancak satmaya zorunlu tutmayan,
satan taraf& ise opsiyon al&c&s&n&n talebi halinde satmaya yükümlü k&lan
sözle'meyi ifade eder.
Avrupa

tipi opsiyonda,

opsiyondan

do*an

haklar&n

ifas&,

opsiyonun

ke'idecisinden sadece opsiyonun vadesinde talep edilebilir. Amerikan tipi
opsiyonda ise opsiyondan do*an haklar&n ifas& vadeye kadar olan her hangi bir
zamanda opsiyonun ke'idecisinden istenebilir.
5.1.4.2 AB Düzenlemelerine Uyum Çerçevesinde Yap$lmas$ Gerekenler
Yukar&da belirtilen türev araçlardan emtia, döviz, faiz ve endeks vadeli
i'lem sözle'meleri,

Vadeli 'lem ve Opsiyon Borsas& A. .’nin faaliyete geçti*i

2005 y&l&ndan itibaren piyasalarda i'lem görmeye ba'lam&' olup, bir k&sm& ise ileri
tarihlerde i'lem görebilecektir.
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Vadeli 'lem ve Opsiyon Borsas& A. , 2005 y&l&nda faaliyete ba'lad&*&ndan
dolay&, söz konusu i'lemlerle ilgili olarak geçmi' y&llara ait veri bulunmamaktad&r.
Fon’un koruma kapsam&na dahil olup, Vadeli
A. .’de

i'lem

görecek

sözle'melerden,

sözle'me

'lem ve Opsiyon Borsas&
ba'&na

belli

bir

miktar

belirlenerek y&ll&k ödenti hesaplanabilir. Sözle'me ba'&na al&nacak miktar, Vadeli
'lem ve Opsiyon Borsas& A. . taraf&ndan al&nacak komisyon tutar&na paralel bir
miktar olabilir. Ancak, belirlenecek ödenti miktar&, yat&r&mc&lar&n sermaye
piyasas&nda i'lem yapmalar&n& cayd&racak 'ekilde belirlenmemelidir.

5.2

Fon’a Kat$l$m Zorunlu Olmal$d$r

Direktifte tan&nan istisnalar d&'&nda, yetkilendirilmi' hiç bir yat&r&m 'irketi
tazmin sistemine dahil olmadan faaliyetlerini sürdürememelidir.
5.3
AB

Fon Kapsam$ndaki Alacaklar$n Ödenmesi Süreci K$salt$lmal$d$r.
düzenlemeleri

uyar&nca

yat&r&mc&lar&n

taleplerini

sunmalar&

için

belirlenebilecek süre alacakl&lar&n belirlenmesinden veya karardan itibaren veya
belirleme veya karar&n kamuoyuna aç&kland&*& tarihten itibaren be' aydan k&sa
olamaz. Sistem bir yat&r&mc&n&n talebini mümkün olan en k&sa sürede ve en geç,
talebin geçerlili*inin ve mebla*&n&n belirlenmesini izleyen üç ay içinde ödemek
durumundad&r.
Mevzuat&m&zda ise Fon taraf&ndan arac& kurumun alacakl&lar&n&n haklar&n&
gösterir belgelerle Fon’a ba'vurmalar& için tedrici tasfiye karar& ilan edilir ve
alacak talepleri tedrici tasfiyenin kapanmas&na kadar dikkate al&n&r. Yap&lacak
nakit ödemelere ve sermaye piyasas& arac& teslimlerine esas olmak üzere, tedrici
tasfiye karar&ndan itibaren en geç 6 ay içinde Fon taraf&ndan alacakl&lar ile alacak
miktar&n& gösteren bir alacakl&lar cetveli haz&rlan&r. Alacakl&lar cetveli haz&rlama
süresi gerekti*inde Fon’un önerisi ve Kurulun onay& ile uzat&labilir.
Bu çerçevede, Avrupa Birli*i mevzuat& ile uyumun sa*lanmas&n& teminen
Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik’in 13.
maddesinin ilk f&kras&ndaki 6 ayl&k sürenin 3 ay olarak de*i'tirilmesi ve Kurul’a
Fon’un önerisi ile en fazla 3 ay süre uzatma yetkisi verilmesi uygun olacakt&r. Bu
zaman s&n&rlamas& kara para aklanmas& sebebiyle bir yetki durdurma durumu söz
konusu ise uygulanmamal&d&r.
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5.4

Koruma Kapsam$ Miktar$ AB Standartlar$ le Uyumlu Olmal$d$r.

Avrupa Birli*i mevzuat&nda, koruma limiti, her bir yat&r&mc& için 20.000
Euro’dan az olmayacak 'ekilde belirlenmi' olup, üye devletler taraf&ndan daha
geni' bir koruma limiti sa*lanabilmesi mümkündür.
SPKn 46/B maddesinin 9.f&kras&nda, “Hesab nda alaca! n kar lamaya
yetecek kadar ya da hiç hisse senedi bulunmayan saklama hesab sahiplerinin
nakit ve hisse senedi alacaklar toplam n n 7 milyar 500 milyon liras tasfiye
sonucu beklenmeksizin Fon taraf ndan ödenir..... Bu f kra uyar nca yap lacak
ödemelerin tutar , her y l ilan edilen yeniden de!erleme kat say s oran nda
art r l r.”

hükmü yer almaktad&r. An&lan mevzuat çerçevesinde, 2007 y&l& için

avans limiti 48.203 YTL (yakla'&k 27.000 Euro) dir.
Bu ba*lamda, SPKn’nunda ve Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul ve
Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik’te, avans limitinin Avrupa Birli*i düzenlemeleri ile
uyumunun sa*lanmas& için, yat&r&mc&lar&n koruma kapsam&ndaki sermaye piyasas&
i'lemlerinden kaynaklanan alacaklar& toplam&n&n 20.000 Euro kar'&l&*& Türk
Liras&n&n Fon taraf&ndan ödenece*i 'eklinde de*i'iklik yap&lmas& uygun olacakt&r.
5.5

Koruma Kapsam$ D$%$nda B$rak$lan Yat$r$mc$ Grubu Yeniden
Düzenlenmelidir.

97/9 say&l& direktifin 4. maddesi uyar&nca bir üye devlet belli yat&r&mc&lar&n
sistemin korumas& d&'&nda tutulmas&n& ya da kendilerine daha dü'ük bir koruma
düzeyi verilmesini hükme ba*layabilece*i yönünde düzenleme yap&lm&' olup, bu
'ekilde hariç tutulmas& mümkün olan yat&r&mc& gruplar& an&lan direktifin ekinde
say&lm&'t&r.
Buna kar'& SPKn’nun 46/B maddesinin 9. f&kras& ile Arac& Kurumlar&n
Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslar& Hakk&nda Yönetmelik’in 15. maddesinde “Tedrici
tasfiyeye tabi tutulan arac& kurumdan alacakl& görünen ortaklar&, yönetim kurulu
ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunlar&n e'lerine ve
üçüncü derece dahil kan ve s&hri h&s&mlar&na, Fondan avans ödemesi yap&lmaz”
hükmü yer almaktad&r.
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Bu nedenle, ilgili mevzuatta düzenleme yap&larak;
1. Yat&r&m 'irketlerinin, bankalar ve kredi kurulu'lar&n&n, mali kurulu'lar&n,
sigorta 'irketlerinin, kollektif yat&r&m kurulu'lar&n&n, emeklilik fonlar& dahil
profesyonel ve kurumsal yat&r&mc&lar&n, di*er profesyonel ve kurumsal
yat&r&mc&lar&n,
2. Uluslarüstü kurulu'lar, hükümet ve merkezi yönetim makamlar&n&n,
3.

l, bölge, yerel ve belediye makamlar&n&n,

4.

lgili

yat&r&m

'irketi

veya

bankalar&n

yönetim

kurulu

üyelerinin,

yöneticilerinin ve 'ahsen sorumlu ortaklar&n&n, yüzde 5 veya daha fazla
paya sahip ortaklar&n&n, denetim kurulu üyeleri ve ayn& grup içindeki di*er
'irketlerde benzer konumda olan yat&r&mc&lar&n,
5. Yukar&da say&lan ki'ilerin yak&n akrabalar&n&n (önceki f&krada say&lan
ki'ilerin e' ve birinci ve ikinci derece akrabalar&n&n, me*erki mevduat,
nakit veya finansal araçlar e' veya akrabalar&n kendi malvarl&klar&ndan
kaynaklan&yor olsun) ve bu ki'iler ad&na hareket eden üçüncü ki'ilerin,
6. Ayn& gruptaki di*er 'irketlerin,
7. Kurulu'un mali s&k&nt&ya dü'mesine neden olan veya finansal durumunun
bozulmas&nda önemli etkileri olan olaylarda sorumlulu*u bulunan veya bu
olaylardan menfaat sa*layan yat&r&mc&lar&n,
koruma kapsam& d&'&nda b&rak&lmalar& uygun olacakt&r.
5.6

Yükümlülüklerini

Yerine

Getirmeyen

Firmalara

Uygulanan

Yapt$r$mlar Etkinle%tirilmelidir.
AB mevzuat&nda “Herhangi bir arac& kurulu', yat&r&mc& tazmin sisteminin
gerektirdi*i

yükümlülükleri

yerine

getirmezse,

yetkili

otoriteler

taraf&ndan

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin al&naca*&, e*er bu
önlemler sonuç vermezse bir y&l (12 ay) süreli ihtar çekilece*i ve bu sürenin
sonucunda ilgili kurumun sistemden ç&kar&laca*&” yönünde düzenleme yap&lm&'t&r.
Mevzuat&m&zda ise, süresinde

yat&r&lmayan ödentilere, her ay için bir

önceki aya ili'kin Devlet statistik Enstitüsü Tüketici Fiyat Endeksindeki art&'&n üç
kat&n& a'mamak kayd&yla Kurulca belirlenecek oranda gecikme faizi uygulanaca*&
düzenlenmi'tir.

100

Bu

ba*lamda

zaman&nda

yerine

yükümlülüklerin
getirmezse

do*ru

Kurulun,

bir

yat&r&m

'ekilde

tam

'irketinin

olarak

veya

veya

bankan&n

yükümlülüklerini yerine getirmesini sa*lamak için bu Kanunda yer alan gerekli
önlemleri almas&, ilgili kurulu'un, yükümlülüklerini hala yerine getirmemesi
halinde Kurulun, yat&r&m 'irketinin veya bankan&n yürüttü*ü tüm yat&r&m
hizmetlerini durdurabilmesi veya bu yat&r&m hizmetlerine ili'kin tüm faaliyet yetki
belgelerini iptal edebilmesi yönünde düzenleme yap&lmal&d&r.
Kurul taraf&ndan al&nan önlemlere kar'&n, yat&r&m 'irketi veya banka
yükümlülüklerini yerine getirmez ve Kurul taraf&ndan bu kurulu'lar&n faaliyet
yetki belgeleri iptal edilmezse Fona yat&r&m 'irketini veya bankay& Kurul’un onay&
ile tazmin sisteminden ç&karma yetkisi tan&nmal&d&r.
5.7

Kara Para Aklama, Yasa D$%$ Yollardan Sa(lanan Kazançlar$
Tazmin Sistemi D$%$nda B$rakan Düzenleme Yap$lmal$d$r.

Kara para, k&saca ve genel tan&m&yla “Suç ürünü olan ya da yasa d&'&
yollarla

kazan&lan

para”d&r.

Hukuki

aç&dan

bak&ld&*&nda,

önceleri

sadece

uyu'turucu ve silah kaçakç&l&*&ndan elde edilen para kara para say&l&rken, daha
sonra di*er organize suçlarla elde edilen para da kara para say&larak kapsam&
geni'lemi'tir. Kara paran&n aklanmas& kavram& ise; yasad&'& yollardan elde edilen
kazançlar&n yasal ekonomik de*erlere dönü'türülmesine ili'kin eylemler ya da
kara paran&n kimli*inin

de*i'tirilmesi suretiyle, me'ruiyet kazand&r&lmas&na

yönelik i'lemler kara paran&n aklanmas& olarak nitelendirilebilir.
Yat&r&mc&n&n Fon’dan talep etti*i tutar&n, kara para aklama suçu ile
ili'kilendirilmesi ve ilgili hakk&nda cezai kovu'turmaya ba'lanmas& halinde,
mahkeme karar& kesinle'inceye kadar ilgiliye herhangi bir ödeme yap&lmamas& ve
ödemenin ask&ya al&nmas& konusunda mevzuat de*i'ikli*ine gidilmelidir.
5.8

Mü%terek Hesaplarda Pay Oran$ Dikkate Al$nmal$d$r.

Avrupa Birli*i mevzuat&nda ortak hesaplara ili'kin olarak; koruma
kapsam&n&n yat&r&mc&n&n ayn& firmada varolan i'lemlerinin toplam& için geçerli
olaca*&,

para

birimi,

toplumsal

yer

veya

kaç

hesab&n&n

oldu*u

dikkate

al&nmayaca*&, ortak yat&r&mlarda her yat&r&mc&n&n pay&n&n hesaplanaca*&, e*er
paylar&n miktar& konusunda özel bir hüküm yoksa o zaman paylar&n e'it
hesaplanaca*&, üye devlet e*er iki veya daha fazla 'ahs&n bir ortakl&*&n&n hukuki
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ki'ili*i yoksa bunun tek 'ah&s ortakl&*& gibi de*erlendirilebilece*i yönünde
düzenleme yap&lm&'t&r.
Mevzuat&m&zda ise; ayn& ki'inin ayn& arac& kurumda birden fazla hesab&
bulunmas&

halinde

avans

limiti

üstünde

ödeme

yap&lmayaca*&,

mü'terek

hesaplar&n tek hesap say&laca*& ve bu 'ekilde ödeme yap&laca*&, ayn& kurumdan
alacakl&

görülen

getirilenlere

ve

avans

birlikte
limitini

hareket
a'mamak

ettiklerine

Fon

kayd&yla

ödeme

yönetimince

kanaat

yap&laca*&

hükme

ba*lanm&'t&r.
Bu çerçevede, mü'terek hesaplarda, her bir mü'terek hesap sahibi
ba*&ms&z bir yat&r&mc& olarak kabul edilmesi ve tazmin tutar&n&n, hak sahibi
ki'ilerin paylar&na göre ödenmesi, tüzel ki'ili*i olmayan i' ortakl&*&, birlik veya
benzeri nitelikteki topluluklar&n üyesi olarak iki veya daha fazla ki'inin hak sahibi
olduklar& ortak yat&r&m faaliyetine ili'kin taleplerin tek bir yat&r&mc& taraf&ndan
yap&lm&' kabul edilmesi yönünde düzenleme yap&lmas& uygun olacakt&r.
ki veya daha fazla ki'inin mutlak hak sahibi oldu*u durumlarda, her
birinin nakit mebla* veya menkul k&ymetlerin yönetiminde uygulanan anla'ma
hükümleri ile belirlenmi' pay& dikkate al&nacakt&r.
5.9

Yurtiçindeki Ve Yurtd$%$ndaki

ubelere

li%kin Düzenleme

Yap$lmal$d$r.
AB mevzuat&nda merkez ofisi Topluluk d&'&nda olan bir yat&r&m 'irketince
kurulan 'ubelerin, topraklar&nda faaliyette olan yat&r&mc& tazmin sistemlerine
dahil olmas&na imkan tan&nmaktad&r.
Bu

ba*lamda

Fon’un,

yat&r&m

'irketleri

veya

bankalar&n

yat&r&m

hizmetlerine ili'kin Kurul düzenlemelerinde belirlenen 'artlara uygun olarak,
yurtd&'&nda kurulu 'ubelerindeki yat&r&mc&lar&n& da tazmin edebilmesine,

Fon

taraf&ndan sa*lanan tazmin tutar& veya kapsam&, bir yat&r&m 'irketi veya bankan&n
yetkilendirildi*i AB Üye Devletinde sa*lanan tazmin tutar& veya kapsam&n&
a'&yorsa, 'ubenin, yat&r&mc&lar&n&n as&l devletin sistemine kat&l&m& nedeniyle sahip
olduklar& korumay& geni'letmek üzere gönüllü olarak Fona kat&labilmesine, buna
kar'& Kurula, ilgili kurulu'lar&n kendi ülkelerindeki tazminin en az&ndan Fonun
sa*lad&*& tazmine

e'it oldu*unu kabul etti*i hallerde, kat&l&m 'art&na istisna

getirebilmesine olanak tan&yacak düzenleme yap&lmas& uygun olacakt&r.
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5.10 Fonun yaln$z tazmin ile yükümlü olmal$d$r
Fon Kurul taraf&ndan tedrici tasfiyelerine karar verilen arac& kurumlar&n
tasfiyelerinin yerine getirtildi*i yer olmaktan ç&kar&larak AB yat&r&mc& tazmin
sistemlerinde oldu*u gibi sadece tazmin ile görevli k&l&nmal&d&r.
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Be'inci Bölüm
VI)
Türkiye’de

sermaye

piyasas&n&n

SONUÇ
kurumsal

bir

yap&lanmaya

do*ru

yönelmesi ancak 1981 y&l&nda kabul edilen 2499 say&l& Sermaye Piyasas& Kanunu
ile mümkün olmu'tur. Bu Kanun, “tasarruflar&n menkul k&ymetlere yat&r&larak
halk&n iktisadi kalk&nmaya etkin ve yayg&n bir 'ekilde kat&lmas&n& sa*lamak
amac&yla; sermaye piyasas&n&n güven, aç&kl&k ve kararl&l&k içinde çal&'mas&n&,
tasarruf sahiplerinin hak ve yararlar n n korunmas n düzenlemek ve denetlemek”
amac&yla ç&kar&lm&'t&r. Asl&nda sadece Türkiye’de de*il pek çok ülkede sermaye
piyasas&n&n düzenlenmesinde ana amaç yat&r&mc&lar&n korunmas& olmu'tur.
Yat&r&mc&y& koruma amaçl& düzenlemelerin makro ve mikro düzeyde olmak
üzere iki sebebi bulunmaktad&r. Makro düzeydeki sebep, piyasa mekanizmas&n&n
ba'ar&s&z olmas& ile ilgilidir. Mikro düzeydeki sebep ise, makro düzeydeki sorunun
kamunun müdahalesi ile çözüldü*ü durumda dahi, sermaye piyasas&nda gerek
birincil ve gerekse ikincil piyasada fon arzedenlerle fon talep edenler aras&ndaki
ba*lant&n&n

ço*unlukla

arac&lar

vas&tas&yla

kurulmas&

nedeniyle

mü'teri

varl&klar&na yönelik olarak ortaya ç&kan risklerdir.
Sermaye piyasas&ndaki düzenlemelerin en önemli amac& yat&r&mc&lar&n
korunmas& oldu*una göre, yap&lan tüm düzenlemelerin do*rudan ya da dolayl&
olarak yat&r&mc&n&n korunmas&na ili'kin oldu*unu söylemek mümkündür.
Ödeme güçlü*üne dü'mü' veya iflas etmi' arac&larda alaca*& bulunan
mü'terilerin yararlanabilece*i temel koruma mekanizmalar& üç ba'l&k alt&nda
toplanmaktad&r.

lki,

yükümlülüklerinden

arac&lar&n
farkl&

bir

mü'terilerine
i'lem

tabi

olan

yükümlülüklerinin

tutulmas&n&

sa*layan

di*er
yasal

düzenlemelerin getirilmi' olmas&d&r. kinci koruma mekanizmas&, arac&lar&n ödeme
güçlü*üne dü'mesi veya iflas etmesi nedeniyle zarara u*rayan mü'terilerin bu
zararlar&n& belli bir dereceye kadar tazmin etmeye yönelik düzenlemelerin
yap&lmas&d&r. Mü'teriler taraf&ndan al&nan tedbirler ise, koruma mekanizmalar&n&n
üçüncüsünü olu'turmaktad&r.
Bu mekanizmalar&n pek çok hukuk sisteminde bir arada kullan&ld&*& ve
mü'teri zararlar&n&n en aza indirgenmesinde hepsinin belli bir katk&s& oldu*u
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görülmektedir. Di*er taraftan, kullan&lan tekni*in etkinli*i, büyük ölçüde mü'teri
varl&*&n&n niteli*ine ve iflasa ili'kin mevcut hukuk sistemine ba*l& olarak
farkl&l&klar göstermektedir.
Fon, SPKn’nuna 15.12.1999 tarih ve 4487 say&l& Kanun’un 23. maddesi ile
eklenen 46/A maddesi ile, Kurul taraf&ndan hakk&nda tedrici tasfiye veya iflas
karar& verilen arac& kurumlar&n ve Bankalar Kanunu hükümleri sakl& kalmak
kayd&yla Bakanlar Kurulu Karar&yla faaliyetleri durdurulan SPKn’nun 50’nci
maddesi (a) bendi hükmü kapsam&ndaki bankalar&n, yapt&klar& sermaye piyasas&
faaliyetleri nedeniyle mü'terilerine kar'& hisse senedi i'lemlerinden do*an nakit
ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini ve SPKn’nun 46/B maddesinde
düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini kar'&lamak amac&yla
tüzel ki'ili*e haiz olarak kurulmu'tur.
Avrupa Birli*i’nin Finansal Ürün Piyasalar& Direktifi 1 Kas&m 2007 tarihinde
yürürlü*e girecektir. AB ülkeleri ilgili direktifi 31 Ocak 2007 tarihine kadar kendi
kanunlar&na ve düzenlemelerine uyarlamakla ve bu düzenlemeleri de 1 Kas&m
2007 tarihinden itibaren uygulamakla yükümlüdürler.
Yat&r&mc& tazmin sistemlerine ili'kin 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/EC say&l&
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile Avrupa Birli*i’nin Finansal Ürün
Piyasalar& Direktifi dikkate al&narak mevzuat uyumlu hale getirilmelidir. Bu
çerçevede, Sermaye Piyasas& Kanunu’nun 46/A ve 46/B maddeleri, Yat&r&mc&lar&
Koruma Fonu Yönetmeli*i, Arac& Kurumlar&n Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslar&
Hakk&nda Yönetmelik’te de*i'iklik yap&lmas& gerekmektedir.
i- Fon’un koruma kapsam&, Avrupa Birli*i üye ülkeleri aras&nda uyumlu bir
'ekilde, özelikle küçük yat&r&mc&n&n haklar&n& koruyacak bir sistem geli'tirilmeli,
yat&r&mc&lar&n yat&r&m i'lemleri ile ilgili olan tüm nakit ve menkul k&ymet
enstrüman&n& kapsamal&d&r.
ii- Direktifte tan&nan istisnalar d&'&nda, yetkilendirilmi' hiç bir yat&r&m
'irketi tazmin sistemine dahil olmadan faaliyette bulunamamal&d&r.
iii- Alacakl&lar cetvelinin haz&rlanma süresi 3 ay olarak de*i'tirilmeli ve
Kurul’a Fon’un önerisi ile en fazla 3 ay süre uzatma yetkisi verilmelidir.

Bu

zaman s&n&rlamas& kara para aklanmas& sebebiyle bir yetki durdurma durumu söz
konusu ise uygulanmamal&d&r. Di*er yandan mücbir sebepten dolay& zaman&nda
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ba'vuramayan yat&r&mc&lara mücbir sebep halinin ortadan kalkmas&ndan itibaren
belirli bir sürede ba'vurma hakk& tan&nmal&d&r.
iii-Fon

taraf&ndan

kar'&lanacak

tazmin

limitinin

Avrupa

Birli*i

düzenlemeleri ile uyumunun sa*lanmas& için, yat&r&mc&lar&n koruma kapsam&ndaki
sermaye piyasas& i'lemlerinden kaynaklanan alacaklar& toplam&n&n 20.000 Euro
kar'&l&*& Türk Liras&n&n Fon taraf&ndan ödenece*i 'eklinde mevzuatta de*i'iklik
yap&lmal&d&r.
iv-1- Profesyonel ve kurumsal yat&r&mc&lar,
2- Uluslararas& kurumlar, hükümet ve merkezi yönetim yetkilileri,
3- l, bölge, belediye ve yerel yöneticiler,
4- Yat&r&mc& firmalar&n yöneticileri, müdürleri, 'ahsen sorumlu üyeleri,
söz konusu firmalar&n sermayesinin % 5 ve daha fazlas&na sahip olanlar, bu
firmalar& ve muhasebe i'lemlerini kontrol eden müfetti' niteli*indeki 'ah&slar ve
ayn& gruba dahil benzer firmalarda çal&'an ayn& statüdeki di*er 'ah&slar,
5- Yukar&da ad& geçenlerin yak&n akrabalar& ve adlar&na i'lem yapan
üçüncü ki'iler ile ayn& grupta yer alan di*er firmalar,
6- Yat&r&mc& bir firman&n finansal bak&mdan zor duruma dü'mesine
neden olan veya katk&da bulunanlar veya zor durumda olan bir firman&n bu
durumundan avantaj elde eden yat&r&mc&lar,
koruma kapsam& d&'&nda b&rak&lmal&d&r.
v-

Herhangi

yükümlülükleri

bir

yerine

üyenin,

getirmedi*i

yat&r&mc&

tazmin

durumda,

yetkili

sisteminin
otoriteler

gerektirdi*i
taraf&ndan

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin al&naca*&, e*er bu
önlemler sonuç vermezse bir y&l (12 ay) süreli ihtar çekilece*i ve bu sürenin
sonucunda

ilgili

kurumun

sistemden

ç&kar&laca*&na

ili'kin

mevzuat&m&zda

düzenleme yap&lmal&d&r.
vi- Yat&r&mc&n&n Fon’dan talep etti*i tutar&n, kara para aklama suçu ile
ili'kilendirilmesi veya ilgili hakk&nda bu konuda cezai kovu'turmaya ba'lanmas&
halinde, mahkeme karar& kesinle'inceye kadar ilgiliye herhangi bir ödeme
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yap&lmamas& ve ödemenin ask&ya al&nmas& konusunda mevzuat de*i'ikli*ine
gidilmelidir.
vii- Ortak hesaplara ili'kin olarak; koruma kapsam&n&n yat&r&mc&n&n ayn&
firmada varolan i'lemlerinin toplam& için geçerli olaca*&, para birimi, toplumsal
yer veya kaç hesab&n&n oldu*u dikkate al&nmayaca*&, ortak yat&r&mlarda her
yat&r&mc&n&n pay&n&n hesaplanaca*&, e*er paylar&n miktar& konusunda özel bir
hüküm yoksa o zaman paylar&n e'it hesaplanaca*&, üye devlet e*er iki veya daha
fazla 'ahs&n bir ortakl&*&n&n hukuki ki'ili*i yoksa bunun tek 'ah&s ortakl&*& gibi
de*erlendirilebilece*i yönünde mevzuatta düzenleme yap&lmal&d&r.
viii-Y&ll&k ödenti alaca*&n&n Fonun koruma kapsam&nda olan para ve
sermaye piyasas& araçlar&n&n toplam portföy de*eri üzerinden al&nmal&d&r.
&x- Fon varl&*&n&n ihtiyac& kar'&lamaya yetmedi*i durumlarda, daha
sonraki y&llarda yapacaklar& ödentilere mahsuben, bir önceki y&ldaki ödenti
esaslar& dikkate al&narak geçici ödenti al&nabilmelidir. Geçici ödentinin ihtiyac&
kar'&lamakta yetersiz kalmas& halinde, bakiye k&s&m için arac& kurumlar&n tedrici
tasfiyesine ili'kin düzenlemedeki gibi ( stanbul Menkul K&ymetler Borsas&) Fona
avans verilmelidir.
x-Koruma kapsam&nda say&lmakla birlikte yetkisiz kurumlardan al&nan
para ve sermaye piyasas& araçlar& koruma kapsam& d&'&nda b&rak&lmal&d&r.
x&- Fon AB yat&r&mc& tazmin sistemlerinde oldu*u gibi sadece tazmin ile
görevli k&l&nmal&d&r.
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