Sermaye piyasasında güvence fonları
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1- GİRİŞ
Özellikle 1994 yõlõnda ortaya çõkan ve pek çok aracõ kurum ile bankanõn iflasõna neden olan mali
kriz sonucunda, bir taraftan mali piyasalarda yatõrõm yapan çok sayõda yatõrõmcõ zarar görürken,
diğer taraftan reel kesimde olumsuz gelişmeler meydana gelmiştir. Bu tarihten sonra, para ve
sermaye piyasasõnda yatõrõmcõlarõn korunmasõna yönelik düzenlemeler yeniden tartõşma konusu
yapõlmõştõr.
Türkiye’de mali piyasalarõn bir ayağõnõ oluşturan para piyasasõnda, pek çok yõldõr uygulanan
yatõrõmcõlarõ korumaya yönelik bir özel mevduat sigorta sistemi bulunmaktadõr. Buna karşõlõk, mali
piyasalarõn diğer ayağõnõ oluşturan sermaye piyasasõnda, henüz bir “yatõrõmcõyõ koruma fonu”
veya “güvence fonu” gibi özel bir mekanizma hayata geçirilememiştir. Bununla birlikte, bazõ
güvence fonu önerileri yapõlmõştõr. Bu öneriler içerisinde en önemlisi, hiç kuşkusuz Sermaye
Piyasasõ Kurulu’nca (SPK) hazõrlanan ve Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda Değişiklik Yapõlmasõna Dair
Kanun Tasarõsõ’nda yer alan “Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu”dur. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
kabul edilerek Genel Kurul gündemine alõnan bu tasarõnõn yasallaşmasõ ile birlikte sermaye
piyasasõndaki önemli bir eksiğin giderileceği açõktõr.
Bu çerçevede, çalõşmanõn konusu, sermaye piyasasõnda yatõrõmcõlarõn korunmasõ konusunun
önemi ve güncelliği dikkate alõnarak “Sermaye Piyasasõnda Güvence Fonlarõ” olarak belirlenmiştir.
Aşağõda, sermaye piyasasõnda yatõrõmcõlarõ koruma amaçlõ düzenlemelerin sebepleri, yatõrõmcõlarõ
korumaya yönelik mekanizmalar, genel olarak güvence fonlarõ, Türkiye’de güvence fonunun
gerekliliği ve önerilen fon sistemi konularõ kõsaca açõklanmõştõr.
2- GENEL OLARAK SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCILARIN KORUNMASI
A- Sermaye Piyasasõnda Yatõrõmcõlarõ Koruma Amaçlõ Düzenlemelerin Nedenleri
Sermaye piyasasõnda yatõrõmcõyõ koruma amaçlõ düzenlemelerin makro ve mikro düzeyde olmak
üzere iki sebebi bulunmaktadõr.1 Makro düzeydeki sebep, genel olarak kamunun düzenleme
yaparak piyasaya müdahale etmesinin de teorik temelini oluşturan piyasa mekanizmasõnõn
başarõsõz olmasõ teorisi2 (market failure theory) ile ilgilidir. Bu teoriye göre, piyasanõn rekabet
edebilir şekilde örgütlenmemesi (aksak rekabet), üretim veya tüketimdeki dõşsallõklar, kamu
mallarõnõn varlõğõ, asimetrik bilgi dağõlõmõ gibi sebeplerle, piyasanõn, etkinliği bozacak şekilde
yanlõş kararlar almasõ ve bazõ aksaklõklar göstermesi mümkündür.
Bu sebeplerden özellikle asimetrik bilgi dağõlõmõ, işlemsel anlamda etkinliğin (işlem maliyetinin
düşük olmasõ gibi) var olduğu bir durumda, bilginin sermaye piyasasõnda en önemli güç olmasõ
nedeniyle, sermaye piyasalarõndaki piyasa mekanizmasõnõn başarõsõzlõğõnõn temel nedeni olarak
kabul edilmektedir. Zira, doğrudan finansman biçiminin hakim olduğu sermaye piyasasõnda
yatõrõmcõ ile fon kullanan işletme arasõndaki ilişki doğrudan kurulduğundan, yatõrõmcõnõn yatõrõm
kararõnõ doğru bir şekilde verebilmesi için, yatõrõm yapacağõ menkul kõymet ve bu menkul kõymeti
ihraç eden işletme hakkõndaki bilgileri tam, zamanõnda ve doğru bir şekilde almasõ gerekmektedir.
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Bilginin sermaye piyasasõnda bu derece önemli olmasõna karşõn, maliyetli olmasõ, ulaşmadaki
zorluk ve teknolojik imkanlardan yararlanma derecesindeki farklõlõklar nedeniyle, piyasaya katõlan
tüm yatõrõmcõlarõn aynõ düzeyde bilgilendirildiğini söylemek mümkün değildir. Başka bir deyişle
piyasada asimetrik bilgi dağõlõmõ söz konusudur. Asimetrik bilgi dağõlõmõ, piyasanõn taraflarõ
arasõnda haksõz kazanç transferlerine sebep olmakta, fõrsat eşitliğini bozmakta, işlem maliyetini
artõrmakta ve bu şekilde genel olarak piyasa mekanizmasõnõn başarõsõz olmasõna, özel olarak da
yatõrõmcõlarõn zarar görmesine sebep olmaktadõr. O halde, etkin bir piyasada bulunmasõ gereken
en önemli koşullardan birisi, bilginin bütün yatõrõmcõlar arasõnda mümkün olduğunca eşit bir
şekilde dağõtõlmasõdõr.
İşte, düzenleyici otorite burada devreye girerek, özellikle kamuyu aydõnlatma yaklaşõmõ
çerçevesinde, yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek bilgilerin tam, zamanõnda ve doğru bir şekilde
yatõrõmcõlara ulaşmasõ için gerekli düzenlemeleri yapmaktadõr.
Mikro düzeydeki sebep ise, makro düzeydeki sorunun kamunun müdahalesi ile çözüldüğü
durumda dahi, sermaye piyasasõnda gerek birincil ve gerekse ikincil piyasada fon arzedenlerle fon
talep edenler arasõndaki bağlantõnõn çoğunlukla aracõlar vasõtasõyla kurulmasõ nedeniyle müşteri
varlõklarõna yönelik olarak ortaya çõkan risklerdir. Aracõlar, bu işlemler sõrasõnda yatõrõmcõlara ait
menkul kõymet ve nakit üzerinde tasarrufta bulunma imkanõna kavuşmaktadõr.
Birincil piyasadaki risk, aracõlõk yüklenimi3 durumunda ortaya çõkmaktadõr. Bu risk, şirketin
çõkardõğõ menkul kõymetlerin satõlmasõnõ taahhüt eden aracõ kurumun bu yükümlülüğünü (mali
yapõsõnõn zayõflõğõ gibi sebeplerle) yerine getirememesi nedeniyle, çõkarõlan menkul kõymetleri
satõn alan yatõrõmcõlarõn zarara uğramasõdõr. Zira, menkul kõymetleri ihraç ederek belli bir projesini
gerçekleştirmek isteyen şirket, menkul kõymetlerinin tamamen satõlmamasõ nedeniyle projesini
gerçekleştiremeyecek ve mevcut menkul kõymetler değer yitirecektir. Bu durum, bir taraftan
menkul kõymetleri alan yatõrõmcõlarõ zarara sokarken, diğer taraftan sermaye piyasasõna ilgi duyan
potansiyel yatõrõmcõlarõn kaybedilmesine yol açacaktõr.4
İkincil piyasada aracõlõk faaliyetinde bulunan aracõlar, bu faaliyetlerini icra ederken, yatõrõmcõlarõn
nam ve hesabõna bu piyasada menkul kõymet alõp satmakta, virman işlemi yapmakta, takas ve
gerektiğinde saklama işlemini gerçekleştirmektedirler. Aracõ kuruluşlarõn yatõrõmcõlar adõna işlem
yapmasõ, yatõrõmcõlara ait varlõklara (para ve sermaye piyasasõ aracõ) yönelik çeşitli riskleri de
beraberinde getirmektedir. Ortaya çõkan risklerden ilki, sermaye piyasasõnda yatõrõmcõlar adõna
işlem yapmaya yetkili aracõlarõn veya çalõşanlarõnõn hileli davranõşlarõ sonucunda yatõrõmcõnõn
zarara uğramasõdõr. İkincisi, yatõrõmcõya ait varlõklarõn aracõ veya çalõşanlarõ tarafõndan yatõrõmcõnõn
izni olmaksõzõn kullanõlmasõdõr. Üçüncüsü ise, aracõlarõn çeşitli nedenlerle mali açõdan zayõflamasõ
veya ödeme güçlüğüne düşmesi nedeniyle yatõrõmcõlara karşõ olan nakit ve sermaye piyasasõ aracõ
teslim yükümlülüğünü yerine getirememesidir.
B- Sermaye Piyasasõnda Yatõrõmcõlarõ Korumaya Yönelik Mekanizmalar
Sermaye piyasasõndaki düzenlemelerin en önemli amacõ yatõrõmcõlarõn korunmasõ olduğuna göre,
yapõlan tüm düzenlemelerin doğrudan ya da dolaylõ olarak yatõrõmcõnõn korunmasõna ilişkin
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, sermaye piyasasõnda yatõrõmcõnõn korunmasõnõ tam
anlamõyla anlatmak için tüm düzenlemelere değinmek gerekmekle birlikte, çalõşmanõn konusu ve
amacõ açõsõndan, yatõrõmcõnõn korunmasõna yönelik yaklaşõmlarõ yukarõdaki açõklamalar
çerçevesinde genel olarak iki ana başlõk altõnda sõnõflandõrmak mümkündür:5 Yatõrõmcõlarõn
sermaye piyasasõnda yanlõş karar almalarõnõ önleme ve aracõlar nedeniyle ortaya çõkacak olan
risklere karşõ koruma.
Yatõrõmcõlarõ, yanlõş karar almalarõnõ önlemek ve aracõlarõn mali risklerine karşõ korunmalarõnõ
sağlamak amacõyla çeşitli mekanizmalar geliştirilmiştir. Yatõrõmcõlarõn yanlõş karar almalarõnõ
önlemek için “liyakat yaklaşõmõ” ve “kamuyu aydõnlatma” yaklaşõmõ olmak üzere iki sistem
geliştirilmiştir. Liyakat yaklaşõmõnda, riskli olduğu düşünülen menkul kõymetlerin piyasaya
çõkarõlmasõna izin verilmezken; kamuyu aydõnlatma yaklaşõmõnda riskli menkul kõymetlere de izin
verilmekte, ancak birincil ve ikincil piyasada menkul kõymetler ve bunu ihraç eden şirket
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hakkõndaki bilgiler ile yatõrõm kararlarõnõ etkileyen diğer bilgilerin yatõrõmcõlara tam, zamanõnda ve
doğru bir şekilde ulaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr.
Yatõrõmcõlarõ aracõlarõn mali risklerine karşõ korumak için ise, iç kontrol ve gözetim gibi önleyici
mekanizmalar ile iflas halinde aracõlarõn yatõrõmcõlara olan yükümlülüklerinin diğer
yükümlülüklerinden farklõ işleme tabi tutulmasõ (öncelikli alacaklõ statüsü tanõma, müşteri
varlõklarõnõn müşterilerin mülkiyetinde olmaya devam etmesi), yatõrõmcõlarõn zararlarõnõ belli bir
dereceye kadar tazmin edecek bir sigorta sistemi veya güvence fonu (koruma fonu) oluşturulmasõ
gibi koruyucu mekanizmalar geliştirilmiştir.6 Çalõşmanõn başlõğõ ve kapsamõ açõsõndan bu
mekanizamalardan sadace güvence fonlarõ üzerinde durulacaktõr.
3- GÜVENCE FONLARI
A- Genel Olarak
Bu sistemde, aracõlar önceden belirlenen esaslara göre oluşturulan fona katkõda bulunmakta ve
aracõlarõn ödeme güçlüğüne düşmeleri sonucunda zarara uğrayan müşterilerinin zararlarõnõn bir
kõsmõ bu fondan karşõlanmaktadõr.
Güvence fonlarõ çoğunlukla ödeme güçlüğü içindeki bir aracõnõn müşterilerine olan taahhhütlerinin
karşõlanmayan kõsmõ için kullanõlabildiği halde, zaman zaman aracõ veya çalõşanlarõnõn müşterilere
verdikleri zararlar için de kullanõlmaktadõr. Bu tür fonlar hukuk sistemiyle veya sektör tarafõndan
gönüllü olarak oluşturulmakta ve borsa üyeliği gibi bir esasa dayanmaktadõr. Oluşturulan güvence
fonlarõna genellikle piyasa katõlõmcõlarõ (aracõlar, menkul kõymet borsalarõ) katkõda
bulunmaktadõrlar.
Güvence fonlarõnõn yönetimlerinin ödeme güçlüğüne düşen aracõlardan bağõmsõz olmasõ,
maliyetinin çeşitli piyasa katõlõmcõlarõ arasõnda dağõtõlmasõ ve müşteri zararlarõnõn belli bir
dereceye kadar kesin koruma altõna alõnmasõ nedenleriyle büyük avantajlarõ bulunmaktadõr.
Bununla birlikte, güvence fonuna zorunlu katõlõmõn söz konusu olduğu durumda, ödeme
güçlüğüne düşme riskinin düşük olduğu firmalara ek maliyet getirmesi ve genel olarak daha fazla
risk üstlenmeyi teşvik etmesi (ahlaki riziko) gibi dezavantajlarõ bulunmaktadõr.
B- Ülke Uygulamalarõ
Yurtdõşõndaki uygulamalara bakõldõğõnda, genel düzenlemeler yanõnda, yatõrõmcõlarõ aracõlarõn
risklerine karşõ korumada en çok uygulanan mekanizmanõn güvence fonu sistemi olduğu
görülmektedir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1970 yõlõnda, ödeme güçlüğüne düşen veya iflas eden
broker-dealerlarõn müşterilerine belirli limitler dahilinde koruma sağlayarak yatõrõmcõlarõn menkul
kõymetler piyasasõna olan güvenlerini artõrmak amacõyla Menkul Kõymetlere Yatõrõm Yapanlarõ
Koruma Kanunu (Securities Investors Protection Act of 1970-SIPA) çõkarõlmõştõr.7 Anõlan Kanun,
Menkul Kõymetlere Yatõrõm Yapanlarõ Koruma Şirketi (Securities Investors Protection CorporationSIPC)’nin kurulmasõnõ, bir güvence/koruma fonunun oluşturulmasõnõ öngörmekte ve yatõrõmcõlarõn
zararlarõnõn karşõlanmasõnda izlenecek prosedür hakkõnda çeşitli hükümler vazetmektedir. Buna
göre, koruma kapsamõnda olan yatõrõmcõnõn karşõlanamayan alacaklarõnõn en çok 100.000 dolarõ
nakit olmak üzere 500.000 dolarlõk kõsmõ SIPC fonu tarafõndan ödenmektedir.
ABD’deki sermaye piyasasõ yatõrõmcõlarõnõ korumaya yönelik özel düzenlemeye benzer bir
düzenleme de Avrupa Birliği Konseyi’nce Birliğe üye ülkeler için getirilmiştir. “Yatõrõmcõ Tazmin
Planõ” (Investor Compensation Scheme)’na ilişkin Direktif olarak anõlan bu düzenleme, üye
ülkelerin 01.01.1997 tarihinden itibaren bu Direktifte yer alan asgari unsurlarõ içeren bir
güvence/koruma fonu oluşturmalarõnõ veya mevcut güvence/koruma fonlarõnõ direktifte bulunan
hükümlere uygun hale getirmelerini veya uyumlaştõrmalarõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Buna göre,
ödeme güçlüğüne düşen veya iflas eden yatõrõm şirketlerinin müşterilerinin karşõlanamayan
alacaklarõnõn en az 20.000 ECU’lük kõsmõ koruma kapsamõnda olup, bu tutarõn en fazla %10’luk
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kõsmõ üye ülkelerce sõnõrlandõrõlabilmektedir. Başka bir deyişle, üye ülkeler, yatõrõmcõlarõn en az
18.000 ECU tutarõndaki alacağõnõ koruma kapsamõna alacak düzenlemeleri yapmak zorundadõr.
Örneğin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden İngiltere’de Finansal Hizmetler Kanunu (Financial Services
Act) ile bir tazmin fonu kurulmuş olup, müşterinin ilk 30.000 pound tutarõndaki zararõnõn %100’ü
ve ikinci 20.000 pound tutarõndaki zararõnõn %90’õ koruma kapsamõnda bulunmaktadõr.8
C- Türkiye’de Güvence Fonlarõ
1- Aracõlarõn Ödeme Güçlüğüne Düşmelerinin Sebepleri
Türkiye’de sermaye piyasasõ faaliyetinde bulunan aracõ kurumlarõn mali yapõlarõnõn zayõflamasõ
veya ödeme güçlüğüne düşmesi çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadõr.9
Bu sebepler;

a. Aracõlõk hizmeti nedeniyle alõnan komisyon (kurtaj) gelirlerinin aşõrõ rekabet veya sõnõrlõ

b.
c.
d.

e.
f.
g.

işlem hacmi nedeniyle düşük düzeyde kalmasõ, kendi nam ve hesaplarõna yaptõklarõ alõm
satõm işlemleri sonucunda portföy zararõnõn ortaya çõkmasõ, alacaklarõn tahsil edilememesi
gibi nedenlerle aracõ kurumun gelirlerinin giderlerini karşõlayamamasõ;
Aracõlõk yüklenimi yöntemi ile yapõlan halka arza aracõlõkta, ihracõ yapõlacak sermaye
piyasasõ aracõnõn halka arz edilememesi nedeniyle aracõ kurumun bu araçlarõ satõn almak
zorunda kalmasõ;
Aracõ kurum müşterilerinin takas yükümlülüklerini tam ve zamanõnda yerine getirmemeleri
ve müşterilerin kredili menkul ve açõğa satõş işlemleri sonucunda zarar ederek aracõ
kuruma olan borçlarõnõ ödeyememeleri;
Aracõ kurumun müşterilerinin hesabõnda bulunan nakit ile müşterilere ait sermaye piyasasõ
araçlarõnõ satarak sağladõklarõ fonlarõ kendi portföy yatõrõmlarõ için veya başka amaçlarla
(şirket dõşõna çõkararak ortak ve yöneticilerinin şahsi servetlerini artõrma, müşterilerine
kredi verme, şirketin giderlerini karşõlama gibi) kullanmalarõ, ancak sermaye piyasasõ
araçlarõnõn fiyatõnõn yükselmesi ve diğer nedenlerle müşterinin nakit ve sermaye piyasasõ
aracõ şeklindeki varlõklarõnõ yerine koyamamalarõ;
Olmayan hazine bonosu ve devlet tahvilini karşõlõk göstererek açõğa repo işlemi yapmalarõ;
Portföy yöneticiliği faaliyetini mevduat toplama aracõ olarak kullanmalarõ;
Aracõ kurumun izinli veya izinsiz acentalarõnõn yatõrõmcõyõ zarara sokacak işlemlerde
bulunmalarõ ve aracõ kurumun bu zararlarõ karşõlamak zorunda kalmasõ,

şeklinde sõralanabilir.
2- Aracõlarõn Ödeme Güçlüğüne Düşmelerini Önleyici Düzenlemeler
Türkiye’de aracõ kurumlarõn ödeme güçlüğüne düşmelerini önlemek için aracõ kurumun bazõ iş ve
işlemleri yapmalarõnõ yasaklamak ve bunlarõ yaptõrõma bağlamak, asgari kurtaj oranõnõ belirlemek,
halka arza aracõlõğõn azami sõnõrõnõ saptamak, gerçekleştirebilecekleri işlem hacmini
özsermayelerinin katõ şeklinde sõnõrlamak (işlem sõnõrlamasõ), Takasbank’ta müşteri bazõnda
saklama zorunluluğu getirmek, aracõ kurumlara iştirak sõnõrlamasõ getirmek, aracõ kurumlarõn mali
yapõsõnõ etkin bir şekilde gözetleyerek önceden gerekli önlemleri almak ve aracõ kurum ile işlem
yapan yatõrõmcõlarõ aracõ kurumun yapõsõ hakkõnda bilgilendirmek amacõyla çeşitli mali tablo ve
raporlarõn Kurul’a gönderilmesini istemek, kredili işlem ve açõğa satõş işlemlerinin azami sõnõrõnõ
belirlemek gibi bazõ düzenlemeler yapõlmõştõr.10
3- Yatõrõmcõlarõn Varlõklarõnõ Korumaya Yönelik Mevcut Düzenlemeler
Türk sermaye piyasasõna ilişkin düzenlemelerde, aracõ kurumlarõn ödeme güçlüğüne düşmeleri
veya iflas etmeleri halinde, yatõrõmcõlarõn varlõklarõnõ korumaya yönelik genel düzenlemeler dõşõnda
yurtdõşõnda olduğu gibi yatõrõmcõyõ koruyan “güvence fonu”, “koruma fonu”, “tasfiye fonu”,
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“tazmin fonu” gibi özel bir mekanizma bulunmamaktadõr. Bu düzenlemeler esas olarak aracõlõk
teminatõ, borsa teminatõ ve özsermaye yeterliliği/blokajõ düzenlemelerinden oluşmaktadõr.11
Aracõlõk teminatõ, Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun Seri:V, No:19 Tebliği’nde düzenlenmiştir. Buna
göre, aracõ kurumlar, faaliyet izni alõrken, “halka arza aracõlõk” veya “alõm satõma aracõlõk”
faaliyetleri için bu Tebliğ’de öngörülen asgari ödenmiş sermayelerinin %10’una tekabül eden
tutarõ TCMB’ye yatõrmak zorundadõrlar. Mevcut durumda, aracõlõk teminatõ alõm satõma aracõlõk için
500 milyon TL, halka arza aracõlõk için 1 milyar TL’dir.
91 sayõlõ Menkul Kõymet Borsalarõ Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi ve
Menkul Kõymetler Borsalarõnõn Kuruluş ve Çalõşma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik (Genel
Yönetmelik) ile İMKB Yönetmeliği’nin aynõ numaralõ maddelerine göre, Borsa üyeleri, borsa
işlemleri sõrasõnda müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlarõn karşõlanmasõnõ teminen,
borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve SPK tarafõndan onaylanan tutarda bir teminatõ, nakit,
teminat mektubu, hazine bonosu ve devlet tahvili olarak, borsa tüzel kişiliği adõna T.C. Merkez
Bankasõ’na yatõrmak zorundadõrlar.
Sermaye yeterliliği/blokajõ konusundaki düzenleme ise, Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun 26.06.1998
tarih ve 23384 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan Seri:V, No:34 sayõlõ “Aracõ Kurumlarõn
Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nde yapõlmõştõr. Ayrõca konu ile ilgili
ilke kararlarõ bulunmaktadõr. Her bir sermaye piyasasõ faaliyeti için sermaye zorunluluğunu
getiren ve bir kõsmõnõn Takasbank’ta bloke edilmesini gerektiren bu düzenlemelerin ayrõntõlõ
olmasõ nedeniyle, çalõşmanõn kapsamõ dikkate alõnarak, burada fazla bir açõklama yapõlmamõştõr.
4- Güvence Fonunun Gerekliliği12
Türkiye’de, mali krizin yaşandõğõ 1994 yõlõndan 1996 Nisan ayõna kadar geçen sürede mevzuata
aykõrõ işlemlerde bulunan 13 aracõ kurum ödeme güçlüğüne düşmüştür. Bu aracõ kurumlarõn
ödeme güçlüğüne düştükleri tarihteki dolar döviz kuruna göre karşõlanamayan taahhütleri toplamõ
yaklaşõk 120 milyon dolar olup, zarar gören yatõrõmcõ sayõsõ 20.000’in üzerinde bulunmaktadõr.
Zarar gören yatõrõmcõlarõn anõlan aracõ kurumlardan olan alacaklarõ, gerek Türkiye’deki iflas ve
tasfiye sürecinin uzun olmasõ ve gerekse ödeme güçlüğüne düşen aracõ kurumlarõn müşterilerinin
varlõklarõnõ korumaya yönelik aracõlõk teminatõ ile borsa teminatõnõn büyük ölçüde yetersiz kalmasõ
nedeniyle henüz karşõlanamamõştõr. Aracõlõk teminatõ ve borsa teminatõ yanõnda özsermaye blokajõ
düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte yatõrõmcõlarõn zararlarõnõ karşõlama oranõnda yaklaşõk
iki misli bir artõş olmakla birlikte, yine çok düşük düzeyde kalacağõ anlaşõlmaktadõr.
Getirilen düzenlemelere rağmen aracõ kurumlarõn ödeme güçlüğüne düşmelerini önlemede tam bir
başarõ sağlanamamasõ ve ödeme güçlüğüne düşen veya iflas eden aracõ kurumlarõn müşterilere
verdikleri zararlarõn giderilmesinde yetersiz kalõnmasõ, yatõrõmcõlarõn sermaye piyasasõna olan
güvenini sarsarak piyasadan uzaklaşmalarõna neden olmuştur.
Ayrõca, Türkiye’de mali piyasalarõn diğer ayağõnõ oluşturan ve bir anlamda sermaye piyasasõnõn
rakibi olan para piyasasõnda yatõrõmcõlarõn korunmasõna yönelik özel bir düzenleme olan Tasarruf
Mevduatõ Sigorta Fonu bulunmaktadõr. Böyle bir düzenlemenin, mali sistemi oluşturan iki
piyasadaki yatõrõmcõlar arasõnda eşitsizliğe sebep olduğu açõktõr. Zira, bankalara para yatõran
tasarruf sahipleri, menkul kõymetlere para yatõranlardan daha fazla korunmaktadõr. Halbuki, her
iki piyasada da amaç fon açõğõ olan kesim ile fon fazlasõ olan kesim arasõndaki kaynak aktarõmõnõ
etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.
Diğer taraftan, ükemizde, yatõrõmcõlarõ korumaya yönelik bir güvence fonu oluşturulmasõ, hem
dünya sermaye piyasalarõ ile entegrasyonda yardõmcõ olacak, hem de Avrupa Birliği
düzenlemelerine uyum sağlanmõş olacaktõr.
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5- Çeşitli Güvence Fonu Önerileri
a) Genel Olarak
Türkiye’de sermaye piyasasõna yönelik bir güvence fonuna ihtiyaç olduğu belirtildikten sonra,
yanõtlanmasõ gereken soru, nasõl bir güvence fonunun oluşturulmasõ gerektiğidir.
Türkiye’de oluşturulabilecek güvence fonu ile ilgili olarak sõnõrlõ sayõda da olsa piyasa katõlõmcõlarõ,
ilgililer ve akademisyenler tarafõndan çeşitli öneriler yapõlmõştõr.13 Bu öneriler içinde Sermaye
Piyasasõ Kanunu Değişiklik Tasarõsõ’nda yer alan “Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu”nun temel özellikleri
özetlenecektir.
b) Sermaye Piyasasõ Kanunu Değişiklik Tasarõsõnda Yer Alan Güvence Fonu Önerisi
24.6.1995 tarihinde çõkarõlan ve Sermaye Piyasasõ Kanunu’nun bazõ maddelerini değiştiren 558
sayõlõ KHK’nõn Anayasa Mahkemesi tarafõndan 13.11.1995 tarihinde iptal edilmesinden sonra,
ortaya çõkan hukuki boşluğu doldurmak ve piyasanõn ihtiyaçlarõna cevap vermek için, SPK’nca
hazõrlanan “2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda Değişiklik Yapõlmasõ’na Dair Kanun Tasarõsõ”
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine alõnmõştõr. Anõlan
Tasarõ’da “Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu” kurulmasõ öngörülmekte ve bu Fonun gelirleri ile faaliyet
esaslarõ düzenlenmektedir. Bu Fon’un özelliklerine ve işleyişine değinmeden önce, Fon’la ilgili
olarak aynõ tasarõ ile getirilen ve Fonun uygulanmasõ açõsõndan büyük önemi bulunan iki konu
üzerinde durmak gerekir. Bunlardan birincisi, Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği,
ikincisi ise “tedrici tasfiye”dir.
i) Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği
Tasarõda, Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği (SPAKB), Anayasa’nõn 135. maddesinde yer
alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu biçiminde düzenlenmiştir. SPAKB’nin amacõ,
mesleki işbirliği ve disiplini sağlamak, meslek kurallarõnõ oluşturarak sermaye piyasasõnda aracõlõk
mekanizmasõnõn gelişmesine katkõda bulunmaktõr.
Tasarõ ile sermaye piyasasõnda aracõlõk faaliyetinde bulunmakla yetkilendirilmiş tüm aracõ
kuruluşlara, tam bir işbirliğinin sağlanmasõ hedefi doğrultusunda, bu Birliğe üye olmak üzere
başvuru zorunluluğu getirilmiştir.
Birliğin kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşu olarak düzenlenmesi nedeniyle, Anayasa’nõn
135. maddesi uyarõnca organlarõnõn seçimi ve denetimi de aynõ Tasarõ’da hükme bağlanmõştõr.
Buna göre, organlarõnõn seçimi yargõ gözetimi altõnda gizli oyla yapõlmakta; gelirleri, giderleri ve
çalõşma esaslarõ ile üyeliğe kabul, üyelikten geçici ve sürekli çõkarõlma esaslarõ, SPK’nun önerisi,
ilgili Bakanlõğõn uygun görüşüyle Bakanlar Kurulu’nca belirlenmekte ve kamu denetimi ise SPK
tarafõndan yerine getirilmektedir.
ii) Tedrici Tasfiye
Tasarõda, aracõ kurumlarõn tasfiyesi için, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu’nun
tasfiyeye ilişkin hükümlerinin uygulanmadõğõ tedrici tasfiye öngörülmektedir. Böyle bir özel tasfiye
yöntemine ihtiyaç duyulmasõnõn sebebi, genel hükümlerdeki tasfiye prosedürünün sermaye
piyasasõ işlemlerine uygun olmamasõ ve piyasadaki güven ilkesini zedelemesidir. Öngörülen tedrici
tasfiyenin amacõ, aracõ kurumlarõn mal varlõğõnõ işin niteliğine göre aynen veya nakde çevirmek
suretiyle elde edilen bedeli tahsis ederek, Kanun çerçevesinde yaptõklarõ sermaye piyasasõ
faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşõ olan nakit ve sermaye piyasasõ araçlarõ teslim
yükümlülüklerini tasfiye etmektir.
Tedrici tasfiyeye SPK karar vermekle birlikte, tedrici tasfiyenin yürütülmesi bakõmõndan bir ayrõm
yapõlmõştõr. Buna göre, SPAKB’ne üye olan aracõ kurumlarõn tedrici tasfiyesi Yatõrõmcõlarõ Koruma
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Fonu tarafõndan yapõlõrken, Birliğe üye olmayan aracõ kuruluşlar ile diğer sermaye piyasasõ
kurumlarõnõn tasfiyesi SPK tarafõndan yapõlmaktadõr.
iii) Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu ve İşleyişi
Kanun Tasarõsõnda yer alan Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonunun özellikleri aşağõda açõklanmõştõr.

1. Tüzel kişiliği haiz Fonun amacõ, tedrici tasfiyeye tabi tutulan ya da haklarõnda iflas kararõ

2.
3.
4.

5.

6.

7.
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verilen aracõ kurumlarla Bakanlar Kurulu’nca faaliyetleri durdurulan bankalardan sermaye
piyasasõ faaliyetinde bulunanlarõn, bu faaliyetleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden
doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini tasfiye etmektir.
Bütün aracõ kuruluşlarõn Fona katõlmalarõ zorunlu tutulmuştur.
Fon, sermaye piyasasõ araçlarõnõn kaydõnõ tutmakla görevli Merkez Kayõt Kurulu tarafõndan
temsil ve idare olunmaktadõr. Fonun yönetim ve çalõşma esaslarõ ise SPK’nca
belirlenmektedir.
Fon’un başlõca gelir kaynaklarõ şunlardõr:
- Aracõ kuruluşlarõn yatõracağõ yõllõk ödentiler. Bu ödenti, yõllõk hisse senedi işlem
hacimlerinin parasal miktarlarõnõn onbinde birini aşamayacak şekilde, aracõ kuruluşlarõn
türü ve riski dikkate alõnarak, SPK tarafõndan belirlenmektedir.
- Tutarõ SPK’nca belirlenen geçici ödentiler. Fon mevcudu yetersiz kaldõğõ taktirde, gelecek
yõllara mahsuben, bir önceki yõldaki hisse senedi işlem hacimlerinin parasal tutarlarõnõn
onbinde birine kadar alõnabilmektedir. Bu ödenti de ihtiyaca cevap vermez ise, İMKB’den
Fon’a avans verilir.
- Menkul kõymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Aracõ Kuruluşlar Birliği tarafõndan verilen
para cezalarõ,
- Fon mevcudunun Kurul’ca belirlenecek esaslar dahilinde nemalandõrõlmasõndan elde
edilecek gelirler,
- Diğer gelirler
Fon mevcudu rehnedilememekte, teminat gösterilememekte, üçüncü şahõslar tarafõndan
haczedilememektedir. Ayrõca, Fon, Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve
Sayõştay Kanunu’na tabi olmadõğõ gibi, işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
bulunmaktadõr.
Fon iki istisna dõşõnda Türk Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği’ne üye tüm aracõ
kurum ve bankalarõn sermaye piyasasõ faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşõ olan hisse
senedi işlemlerinden doğan nakit ve hisse senedi teslim yükümlülüğünü kapsamõna
almakta ve her bir yatõrõmcõ için 5 milyar TL (her yõl yeniden değerleme katsayõsõ oranõnda
artõrõlmaktadõr) koruma sağlamaktadõr. Bu korumaya getirilen ilk istisna, aracõ kurumun
ortaklarõ, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunlarõn
eşleri ve üçüncü derece dahil kan ve sõhri hõsõmlarõnõn aracõ kurumdan olan alacaklarõdõr.
Bu kişiler Fon’un avans ödemesinin tamamen dõşõnda tutulmuştur. İkinci istisna ise, aynõ
kurumdan alacaklõ görünen ve aralarõnda sermaye, yönetim ya da akrabalõk ilişkileri
dolayõsõyla birlikte hareket ettiklerine fon yönetimince kanaat getirilenlerdir. Bu kişiler tek
kişi olarak kabul edilmekte ve azami 5 milyar TL tutarõnda avans verilmektedir.
Koruma kapsamõndaki müşteri alacaklarõnõn tespiti ve ödeme esaslarõ aşağõdaki gibidir:
a. Müşterilerin ve bu müşterilerin alacaklarõnõn tespiti:
Fon’un koruma alanõnda bulunmakla birlikte, SPK’nca tedrici tasfiyesine karar
verilen aracõ kurumlar, tedrici tasfiyesine karar verilmeyen ancak haklarõnda iflas
kararõ verilen aracõ kurumlar ve ilgili mevzuat uyarõnca faaliyetleri durdurulan
bankalar şeklinde üçlü bir ayrõma gidilerek müşteriler ile bu müşterilerin alacağõnõn
tespiti açõsõndan farklõ hükümler getirilmiştir.
SPK tarafõndan bir aracõ kurumun tedrici tasfiyesine karar verildikten sonra, söz
konusu aracõ kurumun tüm malvarlõğõ Fon’un tasarrufuna geçmekte ve tüm tasfiye
işlemleri Fon tarafõndan yürütülmektedir. Aracõ kurumun aktif ve pasifi ile gerçek
hak sahipleri ve alacaklarõ Fon tarafõndan tespit edilmektedir.
Tedrici tasfiyeye tabi tutulmayan ve haklarõnda iflas kararõ verilen aracõ kurumlarõn
koruma alanõ kapsamõndaki hak sahipleri ile alacak tutarlarõ sõra cetveline göre;
faaliyetleri durdurulan bankalarõn hak sahipleri ise, ilgili mevzuat uyarõnca
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yönetimin devredildiği kuruluş tarafõndan tespit edilmekte ve Fon yönetiminin
onayõna sunulmaktadõr.
b. Müşteri alacaklarõnõn ödenmesi:
Aracõ kurumun koruma kapsamõndaki müşterilerine olan borçlarõnõn ödenmesinde
kademeli bir sistem oluşturulmuştur. İlk olarak, tedrici tasfiyede aynen teslim ilkesi
gereğince, öncelik müşteri adõna saklanan sermaye piyasasõ araçlarõna
verilmektedir. Bu çerçevede, müşteri adõna saklanan sermaye piyasasõ araçlarõ,
münferit hesaplar itibariyle karşõlaştõrõlacak ve münhasõran hesap sahiplerine olan
teslim yükümlülüklerinin tasfiyesine tahsis olunacaktõr. İkinci aşamada, koruma
kapsamõnda olan ve hesabõnda yeteri kadar ya da hiç sermaye piyasasõ aracõ
bulunmayan saklama hesabõ sahipleriyle, tasfiyenin amacõ kapsamõnda yer alan
diğer hak sahiplerine alacaklarõnõn 5 milyar TL’sõna kadar kanun tasfiyenin sonucu
beklenmeksizin Fon tarafõndan ödenecektir. Fon avans ödemelerini yaptõktan sonra
aracõ kurumun tasfiyesini gerçekleştirecektir. Tasfiye bakiyesinden öncelikle Fon’un
avans ödemeleri ve tasfiye giderleri nedeniyle doğan alacağõ ödenecektir. Fonun
alacaklarõ ödendikten sonra kalan kõsõm, tasfiyenin amacõ kapsamõndaki
alacaklõlara, bakiyenin durumuna göre tamamen ya da garameten dağõtõlacak,
bakiyeden arta kalan kõsõm olursa diğer alacaklõlara dağõtõlacaktõr.
Aracõ kurumun aktifleri, tasfiyenin amacõ kapsamõndaki hak sahiplerinin ve Fon’un
alacaklarõnõ karşõlamaya yetmediği takdirde, tasfiyenin tamamiyle sonuçlandõrõlmasõ
bakõmõndan, aracõ kurumun iflasõ, Kurul’un uygun görüş vermesi halinde Fon
tarafõndan istenebilecektir. İflas halindeki aracõ kurumlarla, faaliyetleri durdurulan
bankalarõn alacaklõlarõna fondan yapõlan ödentiler nedeniyle Fon, aracõ kurumun ve
bankanõn malvarlõğõ üzerinde birinci derecede imtiyazlõ alacaklõ sõfatõnõ
kazanmaktadõr.
8. Tasarõya eklenen bir geçici madde ile, bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce yetki
belgeleri iptal edilerek haklarõnda iflas davasõ açõlmõş aracõ kurumlarõn her bir müşteri için
1 milyar TL’ye kadar olan yükümlülüklerini yerine getirmek amacõyla İMKB tarafõndan
tahsis edilecek 6 trilyon TL tutarõndaki bir kaynakla özel bir fon oluşturulmuştur. Fonun,
yapõlacak ödemeye yetmemesi halinde, 3 trilyon TL’yi geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu
Kararõ ile belirlenecek miktarda ek kaynak İMKB tarafõndan karşõlanacaktõr. İMKB iflas
idarelerine yapacağõ bu ödemeler nedeniyle, aciz belgesi sahiplerinin haklarõna halef
olmaktadõr.
4- SONUÇ
Mali piyasalarda güvenin sağlanmasõ, dolayõsõyla yatõrõmcõlarõn korunmasõ, sadece yatõrõmcõlar
açõsõndan değil finans sektörü, sektör ve ülke ekonomisi açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr.
Aksi halde, sermaye piyasasõ kendinden beklenen ve varlõk sebebini teşkil eden fon aktarõm
işlemini yerine getiremeyecektir.
Türkiye’de para piyasasõ için mevcut bir mevduat sigorta sistemi bulunmakla birlikte, sermaye
piyasasõ için güvence fonlarõ gibi bir sistem hayata geçirilememiştir. Piyasada güvenin sağlanmasõ
açõsõndan, sermaye piyasasõnda bir yatõrõmcõyõ koruma fonunun oluşturulmasõ, ülkemizin mali
piyasalarõnõn istikrara kavuşmasõ ve kõsõtlõ sermayenin yatõrõmlara kanalize edilmesi açõsõndan
zorunlu görülmektedir.
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