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GİRİŞ
Kurumları gelişmiş, hukuki altyapısını tamamlamış ve bunları güçlü bir
teknolojik altyapı ile destekleyen bir sermaye piyasası Avrupa Birliği ile
finansal bütünleşmenin temel koşuludur. Bu koşulun yerine getirilmesi sadece
Avrupa Birliğinin değil küresel finansal sistemin önemli bir parçası olmanın da
vazgeçilmez şartıdır.
Bu koşulların sağlanabilmesi amacıyla sermaye piyasasına ilişkin
birincil ve ikincil mevzuat değişiklik çalışmalarına devam olunacak, bu
çerçevede düzenleme taslakları piyasa katılımcılarının görüş ve katkıları da
dikkate alınarak tamamlanacak ve 2005 yılı sonunda ilgili mercilere
iletilecektir.
Abant Konferansı katılımcıları; piyasa koşulları, uluslararası standart
ve uygulamalar ile karşılıklılık ilkesi esas olacak şekilde AB düzenlemelerine
uyum çerçevesinde önümüzdeki 3 yıllık süreç içinde, 7 başlık altında
aşağıdaki çalışmaların yapılması konusunda mutabakata varmışlardır.
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I.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

1. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması yaygınlaştırılacaktır.
2. Birleşme ve bölünme işlemleri düzenlenecektir.
3. İzahnamelerle ilgili detaylı düzenlemeler yapılacaktır.
4. İçeriden öğrenilen bilginin açıklanması ve kontrolü ile ilgili yeni
düzenlemeler yapılacaktır.
5. Ortaklıkların kendi hisse senetlerini iktisap etmeleri sağlanacaktır.
6. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun yetki süresi
belirlenecektir.
7. İzinsiz halka arzlarda ortakların mağduriyetini önleyici düzenleme
yapılmasına çalışılacaktır.
8. Halka açık banka ve sigorta şirketlerine ilişkin düzenleyici otoriteler
arasında işbirliği artırılacaktır.
9. Muhasebe ve bağımsız denetim standartları ile derecelendirme
faaliyeti ve değerleme uluslararası standartlarda yapılacaktır.

II. KURUMSAL YATIRIMCILAR
10. AB’ye
giriş
sürecinde
kurumsal
dezavantajları ortadan kaldırılacaktır.

yatırımcıların

rekabet

11. Yatırım fonları kurucularına getirilmiş kısıtlama kaldırılacaktır.
12. Fonlar tamamen açık uçlu hale getirilecektir.
13. Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları (DSYO) kurulabilecektir.
14. Saklama (custody-depository) faaliyeti düzenlenecektir.
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15. Fon Yönetişimi (Fund Governance) esasları düzenlenecektir.
16. Girişim sermayesi yatırım fonu kurulabilecektir.
17. Bireysel emeklilik sisteminde işveren katkısını artırıcı çalışmalar
yapılacaktır.
18. Konut finansmanı sistemi oluşturulacaktır.

III. ARACI KURULUŞLAR
1. Aracı kurumların sermaye tutarları ve faaliyet alanları yeniden
düzenlenecektir.
2. Bankaların sermaye piyasası faaliyetleri AB’ye üyelik süreci ile
birlikte yeniden ele alınacaktır.
3. Yabancı aracı kurumların Türkiye’de faaliyet göstermesi mümkün
hale getirilecektir.
4. Sermaye yeterliliği gözden geçirilecektir.
5. Menkul kıymet ödünç piyasası yeniden yapılandırılacaktır.

IV. BİREYSEL YATIRIMCILAR
1. İmtiyazlı şirket ve banka yatırımcılarının zararlarının tazminine
yönelik çalışmalara devam edilecektir.
2. Manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticareti suçlarının tanımları
netleştirilecektir.
3. İhtisas mahkemeleri oluşturmaya çalışılacaktır.
4. Yatırımcı hakları güçlendirilecektir.
5. Çağrı yükümlülüğünde etkinlik artırılacaktır.
6. Yatırımcıları koruma fonunda AB düzenlemeleri ile paralellik
AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Yol Haritası

2

SERMAYE PİYASASI KURULU

sağlanacaktır.
7. Bireysel yatırımcıların eğitimine yönelik faaliyetler artırılacaktır.

V. BORSALAR, DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE
PİYASALAR
1. AB müktesebatına uyum çerçevesinde zaman içerisinde
doğabilecek rekabetçi yapıya hazırlıklı olmak üzere İMKB ve İAB
yeniden yapılandırılacaktır.
2. KOBİ piyasasını işletecek şirket kurulacaktır.
3. Takas sistemi gözden geçirilecektir.
4. İMKB kotasyon koşulları AB düzenlemeleri ile uyumlaştırılacaktır.
5. Kaydi sisteme geçilecektir.
6. Vadeli işlem ve opsiyon borsası faaliyete geçecektir.

VI. BAĞIMSIZ

DÜZENLEYİCİ

OTORİTELER

–

FİNANSAL

HİZMETLER YASA TASLAĞI
1. Kısa vadede farklı finansal piyasaların alanlarında uzmanlaşmış
farklı düzenleyici otoritelerce düzenlenmesi ve denetlenmesine
devam edilecek, ancak düzenleyici otoriteler arasında etkin
işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
2. Finansal Hizmetler Kanun Tasarısı Taslağı sermaye piyasası
faaliyetleri açısından AB düzenlemeleri çerçevesinde revize
edilecektir.
3. Bağımsız düzenleyici otoritelerin idari ve mali bağımsızlığı
güçlendirilecek, kuruluş yasaları ile teminat altına alınacaktır.
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VII. SERMAYE PİYASASINDA VERGİLENDİRME
1. Vergilendirme sistemi sadeleştirilecektir.
2. Yabancı kurumsal
geçirilecektir.

yatırımcıların

vergileme

esasları

gözden

3. Sermaye piyasalarında vergilemeye ilişkin öneriler ilgili makamlara
sürekli bazda gönderilecektir.
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