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cinig
sermaye piyasasr, orta ve uzun vadeli iidiinq verilebilir fonlagn, menkul krymetlerin ahm satrmr suretiyle tasarruf sahiplerinden yatlnmcrlara
aktallmasrm saflayan ortamtn, baqka bir ifade ile yatrrrmcrlar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasrndaki fon ahrmrm saflayan aracr kurum ve bankalar,
y.tr"r* ortakhklan ve yatrnm fonlan gibi aracr ve yardrmcr kuruluqlardan
Llng"tt modern frnansman sisteminin adrdrrl' Bu anlamda sennaye piyasalanmn amao, tasarruf sahipleri ve yatrnmcrlann sermaye piyasasr araglanm giivenilir ve ekonomik bir qekilde a}rp satabilecefi bir finansman sistemi temin etmektir2. Bu piyasalar, genel olarak, ihraq edilecek sermaye piyasasr araglan ile tedaviilde bulunan sermaye piyasasr araqlanmn ahm satrmriln yaprldrS her iki piyasayr da ifade eder3.
2499 sayrh ser. PK.'nda29.04.1992 tarihinde 3794 sayrh Kanunla yaprlan deliqiklikler sonucu, ser. PK. m. 30'da diizenlenen sermaye piyasasr faaliyetleri de geniqletilmiqtir. Bu dtizenlemeyle serlnaye piyasasr faaliyetleri
maddenin birinci frkrasrnda yedi bend halinde srmrh olarak aqa[rdaki gibi
sayrlmrqtrr:
a- Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araglanmn ihrag veya halka atz yoluyla satrqrna aracrhk,
b- Daha tince ihrag edilmiq olan serrnaye piyasasr araglanmn aracr[k
amacryla ahm satrmr,
c- Ekonomik ve finansal giistergelere, sermaye piyasasr araglarrna, mala, krymetli madenlere ve diivize dayah vadeli iglem ve opsiyon sdz*
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legmeleri dahil her ttirlii tiirev araglanmn ahm satrmrmn yaprlmasrna aracrhk (Yeniden Diizenleme: 15.12.1999tarih ve 4487 savrh Kanun m. 14 ile),
d- Sermaye piyasasr araglanmn geri ahm veya satrm taahhtidii ile ahm
satrmr (DeEiqik: 15.12.1999tarih ve 4487 sayrh Kanun md. 14 ile),
e- Yatrnm damqmanhlr,
f- Portftiy igletmecilifi veya ydneticilili
4487 sayrh Kanun md. 14 ile),

(Deliqik: 15.12.1999 tarih ve

g- Diper sermaye kurumlanmn faaliyetleri (Ek: 15.12.1999 tarih ve
4487 sayrh Kanun md. L4 ile).
Sermaye piyasasr faaliyetlerinde bulunacak kurumlann, Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan (SPK) izin almalan zorunludur. Faaliyet ve aracrhk tiirleri itibariyle baqvuru ve izin esaslarr Kurulca dtizenlenir. Sermaye piyasasr
kurumlarrna bir veya birden fazla faaliyet ve aracrhk ttirii igin Kurulca izin
verilebilir. 30'uncu maddenin birinci fikrasrmn (a) ve (b) bentlerinde sayrlan
sermaye piyasasr faaliyetleri miinhasrran aracr kuruluqlarca yiirtitiiliir
(Ser. PK. m. 31/1). Aracr kuruluglardan kasrt aracr kurum ve bankalardrr
(Ser. PK. m. 3/i, Seri V No:46 Teblili m.2). Aracr kuruluqlann aracrhk faaliyetlerine iliqkin esaslar Kurul tarafrndan dtizenlenir, Kurul, her bir aracrhk faaliyetinin ayn kuruluglar tarafindan yaprlmasrna iliqkin diizenlemeleri yapmaya yetkilidir. Aracr kuruluqlar, Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde, izin almak qartryla, di!'er sermaye piyasasr faaliyetlerinde de bulunabilirler (Ser. PK. m.34/L).
Bankalar esasen sermaye piyasasr kurumu niteli!'ine sahip degillerdir.
Sermaye piyasasr kurumlanmn sayrldrir, kurulug kogullarrmn diizenlendiii ve sermaye piyasasrndaki faaliyetlerinin belirtildi[i Ser. PK. m. 32, 33 ve
34 birlikte deierlendirildipinde, bu sonuca varmak miimkiindiir. Zira, Kanunun 33. maddesinde esasenbir sermaye piyasasr kurumu olan "aract kurum"un kuruluq koqullarr belirtildikten sonra, madde 34'de "Aracr Kurum
ve Bankalarrn Faaliyet $artlarr" baqhlr kullamlmak suretiyle bu kurumlar
birbirinden ayn deferlendirilmiqtir. Bunun nedeni, Kanunun 3. maddesiyle
"aracr kuruluq" stattisti verilen bankalara da sermaye piyasasrnda aqa[rda
inceleyeceiimiz Seri V No: 46 sayrh Aracrhk Faaliyetleri ve Aracr Kuruluqlara iliqkin Esaslar Teblifi'nde belirtilen srmrh sayrdaki faaliyetlerde bulunabilme olanaSmn tamnmasrdrr. Biiyle bir diizenleme ile, Tiirkiye'de geligmekte olan sermaye piyasasr faaliyetlerinin "yaygrn qube qebekelerine sahip
olma ve yatrrrmcryla zaten iligkide olmasr" gerekgesiyle bankalar acrhflryla
daha hrzh ve sonug ahcr bir gekilde yiiriitiilmesinin amaglandrSm diiqiinmekteyiza.
4
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Tebli[in
Bankalann sermaye piyasasr faaliyetleri, seri V No: 46 sayrh
gtire:
5'inci maddesinde dtizenlenmiqtir. Buna
"Bankalar,
a) Daha iince ihraq edilmig sermaye piyasasr araqlarrmn'
1) Borsa drqrnda,
2) Hisse senedi iqlemleri harig olmak iizere borsada'
ahm satrmrna aracrhk,
b) Repo-ters rePo'
mac) Ekonomik ve finansal gostergelere, sermaye piyasasr araqlanna,
siizleqmeli
opsiyon
ve
iglem
vadeli
la, luymetli madenlere ve diivize dayah
a)rn ya da biitiin
dahil-tiirev araglann dayandr$ kategoriler itibarryla ayn
yapabilirler'
olarak ttirev araglann ahm satrmrna aracrhk, faaliyetlerini
yamMevduat kabul etmeyen bankalar ise yrkanda sayrlan faaliyetlerin
yoluyla satrqrna aracrsrra sermaye piyasasr araglanmn ihrag veya halka arz
de yapabilirler'
faaliyetlerini
damqmanSlr
yatrnm
lf., p"*f"v yorr"ti.itigi ve
ve ilgiYukanda sayrlan bu faaliyetler, her bir faaliyet igin bu Teblifi'de
almak
belgesi
yetki
Ii teblif.Ierde belirlenen esaslar gergevesindeKurul'dan
suretiyle Ytiriitiilebilir."
bu diizenleme uya'nca
igaret ettipimiz Seri V No: 46 sayrh Tebli!'deki
..Mevduat Kabul Etmeyen Ban.
bankalann sermaye piyasasr faaliyetlerini;
B ankal arca da Yakalarca Yaprlabilen raanyetter" vs "Mevduat Kabul E den
prlabilen Faaliyetter" qeklinde tasnife tabi tutmak miimkiindiir.
o halde, Ser. PK. m. 30'da diizenlenen Sermayepiyasasr faaliyetlerinden;
veya halka arz
"Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araglanmn ihrag
fayrineticilili"
ve
"portftiy
yoluyla satrqrna aracrhk", "yatrnm damqmanh$"
yaprlabilecektir'
bankalarca
,tiy"tt""i, miinhasrran mevduat kabul etmeyen
etsin etmesin
ser. pr m. 30da belirtilen difer faaliyetler ise, mevduat kabul
yaprlabilecektirs'
Kurul,dan,Yetki Belgesi" almrq her banka tarafrndan
s

Belgesi"_uermigse,siiz konusu
spr, gerekli belgeleri haztrlayarah bagvuran bankaya "Yethi
bulunabilir' Bununla bepiyasaa,
,"r*oy"
oioroh
faaliyetlerind'e
otirg
r"io
banha Kurul'doo
oldupu ue mev'
durumda
auantajh
d.aha
nazardn
raber;spK, banhalann aiaa. kururnlara
tarihli top.lantta'nda ald$t
15.08.1g96
gerekgesiyle,
bozd.upu
rekabet
cut d,ururnun
yiir,iitebilmeleri bahr"
"qiitigiri
hararlo, Yethi Belgesi almtp bankalann sermaye-piyasasrndafaaliyet
nuucut arau kurumlardan birii)zere,
uygulanmak
itibaren
tarihii.d.en
02.01.1gg7
mtndan,
aract' kururna deuretrnehgibi ha'
ni sattn almah ueyayethi belgelerini yeni iuracahlart' bir
sPK uygulamalart honu'
nunda d.iizenlnn*"*ig- ri io{uuo, gniir*igtir. Ancak, Danrgtay\n
gu
igin her hangi bir aract
an
banhalar,
iizerine,
kororr-u"r^nti
sund.ayilriitmeyi d,urilurma
sermayepiyasastnhoguluyla
Belgesialmtg oltnah
hurutna ihtiyag d.uymakstzrn, sad.eceYethi
ue SeqilPiyasasl'.Huhuhu
Sermaye
TUik
(SUMER,
Ayge,
d.afaaliyette bulunnbiliehted.irter
s' 261)'
i"r""o"t 1ee9,s. 6e; TANOR, Reha, Hatka Arz' istanbul2000'
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Yukarrda da deflindi[imiz seri v No: 4G sayrh rebligin b. maddesindeki
dtizenlemeden de anlaqrlaca$ tizere, bankalann sermaye piyasasrndaki faaliyetleri genellikle "aracrhk" mahiyetindedir. Aracrhk kawamr, hukuki iqlem ve siizlegmelerin taraflanm bir araya getirerek anlaqmalanm, siizlegmelerin hazrrlanmasrm, srizlegmenin akdi ve icrasrm sa!'lamak gayesi iie
yaprlan faaliyetler igin kullamlmaktadrrG. Hukukumuzda, ytirtitiilen faaliyetin niteli[ine giire aracrhk: "temsilcilik", "komisyonculuk", "acentelik',,
"tellalhk", "broker ve prodtikttirltik" gibi isimler almaktadrr. Ancak sermaye
piyasasrndaki aracrhk faaliyetleri, zikrettilimiz bu faaliyetlerden farkh ve
iizel mahiyettedir. Bununla beraber, iizel mahiyetteki bu faaliyeilerin hukuki niteli[i sermaye piyasasr mevzuatrnda aqrkgasaptanmrq da delildir. Belki de, sermaye piyasasrndaki aracrhk faaliyetlerinin geqitlilili ve fark[ ijzelIiklere sahip olmasr, bunlarrn nitelilinin belirtilmesine engel olmugtur. Dolayrsryla, her bir faaliyeti kendi gartlarr iginde de!'erlendirerek, genel htiktirnlerdeki benzer faaliyetlerle iliqkisi oramnda bunlara bir nitelik bahqetmek ve uygun driqtiiEti iilgiide genel htiktimlere de tabi krlmak gerekecektir?.

BiRiNCi BOLUM
MEVDUAT KABT'L ETMEYEN BANI(ALARCA YAPII,ABiLEN
EAALIYETLER
seri v No: 46 sayrh Aracrhk Faaliyetleri ve Aracr Kuruluqlara itiqkin
Esaslar Teblili'nin 5'inci maddesinin 2. fikrasr gereii, sermaye piyasasr
araglarrmn ihrag veya halka arz yoluyla satrgrna aracrhk, portftiy ydneticili$i ve yatrnm danqmanhgr faaliyetlerini icra edecek bankalann, mevduat
kabul etmeyen bankalar olmasr zorunludur.
$ 1. IIALKAARZAARACILIK

EAALiYETi

I. Genel Olarak Aracrhk Faaliyetleri
seri v No: 46 sayrh Aracrhk Faaliyetleri ve Aracr Kururuqlara itiqkin
Esaslar Teblili m. 1/1'de tebli[in amacr belirtilirken, ser. PK. m. B0/1/a b ve
c'de sayrlan "aracrhk faaliyetleri" ibaresi kullamlmakla, genellikle aricrhk
faaliyetleri olarak nitelendirilen8 (a) ve (b) bentleriyle birlikte (c) bendinde
belirtilen, "ekonomik ve finansal gdstergelere, sermaye piyasasr araglarrna,
mala, krymetli madenlere ve drivize dayah vadeli iqlem ve opsiyon siizleqmeleri dahil her ttirlii tiirev araglarrmn ahm satrmrmn yaprlmasrna aracrlk faaliyetleri"nin de, bu kapsamda ele ahnacalr tespit edilmigtir. seri v No: 46
6
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sayrh Teblilin amacr, bu anlamda aracrhk faaliyetleri yapacak kuruluqlarrn,
kuruluq, faaliyet ve yetkilendirilmelerine iligkin esaslarrn belirlenmesidir
(m.1/l).
Aracrhk faaliyetleri, Ser. PK. m.3012 ile Seri V No:46 Teblifi m' 3/1'de
tarif edilmiqtir. Buna gdre: "Sermaye piyasasrnda aracrhk, sermaye piyasasr araglanmn yetkili kuruluglar tarafindan kendi nam ve hesabrna, baqkasr
nam ve hesabrna, kendi namrna baqkasr hesabrna ticari amagla ahm satrmrdrr."
Bu tammda yer alan "ticari amag" kavramr iizerinde durmak gerekir.
Acaba ticari amag sadecekazang saflama gayesi midir? Btiyle olduflu kabul
edilirse, sahip olduiu menkul loymeti yiikselen fryatlar nedeniyle elinden
grkaran ve ahq-satrq fiyatl arasrndaki farktan kdr eden bir tasarrufsahibinin de aracrhk yaptrprmn kabul edilmesi gerekir. Oysa, sermaye piyasasr
araqlarrmn ahm satrmrm ve buna baflr yan iqleri meslek edinmiq bir kigi veya kuruluqun, mesleki fonksiyonunu yerine getirmek amacr ile ahm satrm
yapmasrm ticari amagh saymak daha isabetli olurg.
Aracrhk faaliyetlerinin kapsamrmn ortaya konulabilmesi bakrmrndan,
sermaye piyasasr araglanmn tayin ve tespiti de rinem arz eder. Yukanda
aracrhk faaliyetlerinin tarifr bahsinde gegen sermaye piyasasr araglan neIerden ibarettir? Bu husus Ser. PK. m. 3/ b ve Seri V No:46 Tebli$i m. 2 ile
agrkhffa kavuqturulmuqtur. Buna grire:
"sermaye piyasasraraglarr, menkul krymetler ve difer sermaye piyasasr araElarrdrr."
Menkul krymetler, Ser. PK. m. 3/b'de "ortakhk veya alacakhhk saglayan, belli mebla[r temsil eden, yatrnm aracr olarak kullamlan, diinemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde grkanlan, ibareleri aym olan ve qartlarr Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen }aymetli evrak" olarak tammIanmrqtrr. Ancak, kanundaki bu tamm ve tammrn ortaya grkardr[r unsurlar
iisretide hakh olarak gegitli bakrmlardan eleqtirilmigtir. $iiyle ki: tammda
yer alan "yatrnm aracr olarak kullamlan" ibaresi yerine "yatrrtm aracr olarak kullamlmak fzere grkarrlan" ibaresinin kullamlmasr daha isabetli olurdu. Zira, menkul krymeti yatrrrm amagh ya da baqka bir amagla kullanmak
tamamen kullanrcrmn iradesi ile ilgiti bir husustur. Yine, tammdaki "drinemsel gelir getiren" ibaresi ile her halde "dtinemsel gelir getirmeyi amaqlayan" ibaresi vurgulanmak istenmiqtir. Qtinkti, her zaman igin gelir mtimktin
olmayabilir ve gelir siiz konusu ise ancak iideme yaprlabilir. Aynca, krymetli ewaka iliqkin asli qartlann TTK ile belirlenmiq olmasr ve menkul krymet
niteli[indeki loymetli evrakrn sadece SPK. tarafrndan grkanlanlardan iba9

MANAVGAT, Qaplar, Sermaye Piyasaunda Araet' Kururnlar, Ankara 1991,s. 63-64; BER'
ZEI| '4yge,"Sirmaye Piyasannd'a Araulth Faaliyeti", Prof.Dr' Reha Poroy'a Artna|an, is'
tanbul 1995.s. 54.
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ret olmamasrndan dolayr, menkul krymet sayrlabilme qartlanmn kurulca
belirlenmesi hususu da eleqtirilmiqtir. Bu eleqtiriler rgrfr.nda, rnenhul ktynlet, "ortakh.k ueya alacahh.h.khakkt saplayan, belli bir bedeli temsil eden,
diinemsel gelir getirmeyi amaglayan, misli nitelilzte, yattrtm arau olaralz
hullonr.lmah iizere gthan lan htymetli eurak" olarak tammlanmaktadrrl0.
Menkul krymetlere iirnek kabilinden hisse senetleri, ilmi.ihaberler, tahviller, banka bonolan, banka garantili bonolar, varhia dayah menkul krymetler, frnansman bonolan, gaynmenkul sertifrkalan, intifa senetleri, ipotekli borg senedi, irat senedi, yatrnm fonu katrlma belgesi, kar ve zarar ot
takhlr belgesi, oydan yoksun hisse senetleri, gelir ortakh[r senedi, kupon ve
talonlar gibi, kamu hukuku ttizel kiqileri veya iizel hukuk ttizel kiqileri tarafrndan ortakhk ve alacak haklanm temsil etmek iizere nakit veya ayin
karqrh$ grkarrlan (ihrag edilen) yahut kiqisel alacaklarr giivence altrna almak iqin diizenlenen krymetli ewak ttirlerini belirtmek mi.imkiindiirll.
Kambiyo senedi nitelifinde olan ancak yatrnm amacr tagrmayan gek, polige,
bono ile mevduat sertifrkalan menkul kaymetlerin drqrndadrr (Ser.PK. m.
3/b/son).
Menkul krymetler drqrnda kalan ve qartlarr Kurulca belirlenen (Opsiyon
srizleqmeleri, vadeli iqlem sdzleqmeleri gibi) evraklar da sermaye piyasasr
mevzuatrnca, sermaye piyasasr araglan olarak kabul edilmektedirler
(Ser.PK.m. 3/b/son).
II. Bankalann

Faaliyete Gegig $artlan

Bankalar, aracrhk faaliyetlerinde bulunabilme hususunda, SPK'ndan gerekli izni alabilmek igin Seri V No: 46 tebli[inde iingiiriilen genel qartlan ve
faaliyet konulanna iliqkin iizel qartlan yerine getirmelidir. A5n'rcafaaliyetlerini belirlenen esaslara uygun qekilde ytiriittilecek nitelik ve yeterlilikte olduklanmn SPKnca kabulii gerekir (Seri V No: 46 sayrh Tbbli[i m. 5/3, m. 9).
itgiti teltigin 9. maddesinde belirtilen genel qartlardan bankalarr ilgilendirenler, son fikra gerefi (e) ve (i) bendleri olup, (d) ve (fl bendi hiiktimleri ise tercih edilen faaliyet konulanna giire kurulmuq hizmet birimlerinde
gahqan yOnetici ve ihtisas personeli igin aramr. Buna giire:
"(d) Ortak, yiinetici, ihtisas personeli ile miifettiq ve 6762 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyarrnca atanan denetgilerinin,
1 0 Elegtiri, tanmr ve unsurlar hahh.nda bkz.: ULGENIHELUACIIKENDiGELENIKAYL

KLyrnetli Eurak Hukuhu @ers Kitabr.), istanbul 2005, s. 21 ud..
1 1 BAETIYAR, Mehmet, Ktyrnetli Eurah Huhuku, istanbul-Ehim 2003, s. 16; TEKLL, Fahimon, Anonitn $irketler Huhuku, Istanbul 1998,s. 416; Menhul hrymet tiirleri ue agthlnrnas.24 ud.;6zTAN, bunlann dtgrntart iginbhz.: |LLGENIHELUaCIIKENDflSELEN|KAYL
da deniz \dilncii senedi (T'TK nr. 1163-1166)ile sigorta poligesini (TTK m. 1265-1267) de
menhul hrymetler arastnda sayrnahtadr (OZTAN, Ftrat, Ktymetli Eurah Hukuhu, Anhara
2001, s. 37.).
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L) sermaye piyasasr mevzuatr, 4389 sayrh Bankalar Kanunu, 4208 sayrh Karaparamn Aklanmasrnn Onlenmesine Dair Kanun ile iidting para
,r"t-" iqleri haklonda mevzuata aykrnhktan ve/veya taksirli suqlar harig olmak rizere affa uiramrg olsalar dahi afrr hapis veya 5 yrldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, riiqvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, inancr kiitiiye kullanma, dolanh iflas gibi yiiz krzartrcr suqlar ile istimal ve istihlak kagakgrhsr drqrnda kalan kagakqrhk suqlan; resmi ihale ve
ahm satrmlara fesat kanqtrrma veya Devlet srrlanm agrfa vurma, vergi kagakgrhgr veya vergi kagakgrh[rna teqebbtis suglairndan dolayr hiiktim giymemig olmasr,
2) Kanun',un 33 iincii maddesinin (f) bendinde kurucular igin aranan
qartr taqrmasr,
3) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlasr Kurul'ca iptal
edilmiq yahut borsa iiyeli$nden siirekli olarak grkanlmrq kuruluglarda, bu
mtieyyideyi gerektiren olayda sorumluluffu bulunan kiqilerden olmamasr,
4) Odeme Giigliilti iginde Bulunan Bankerlerin iqlemleri Hakkrnda 35
sayrh Kanun Hiikmiinde Kararname ve eklerine gdre kendileri veya orta$
oldup'u kuruluqlar hakl<rnda tasfiye karan verilmemiq olmasr,
(i)
5) (Ek: seri: v No: 49 sayrh Teblip'ile) Kanun'un 46 ncr maddesinin
bendi uyannca iqlem yasakh olmamasr (Bu gart ortaklar igin kuruluq ve pay
devirlerinde aramr), gerekir.
Aracr kurumlarrn sermayesinin Vol}'ana veya daha fazlasrna sahip tiizel kiqilerin Vol}'danfazlapaya sahip ortaklarrrun da bu bentte belirtilen
nitelikleri haiz olmalarr gerekir.
Bu kiqiler igin sermaye piyasasr mevzuatrna ayhrrrhktan veya bu maddenin (d) bendinin 1 numarah alt bendinde belirtilen diSer fiillerden dolayr
sug duyurusunda bulunulmasr halinde, isnad edilen sugun abrllgl dikkate
alrnarak, de$erlendirilecek olan trim faaliyet yetki belgesi, izin belgesi, ortakhk yaplsl de[iqikligi ve merkez drqr tirgtit agma baqvurularr bu iqlemin
sonuglanmasrna kadar ertelenebilir.
(e) Tercih edilen faaliyet konulanna uygun hizmet birimlerinin kurulmug, bu birimler igin yeterli personel kadrosunun oluqturulmuq, faaliyet konulanna uygun safhkh bir ytinetim, Kurul',ca yaprlan diizenlemelere uygun
muhasebe kayrt, bilgi ve belge sistemi ile diizenli ig akrqr ve haberleqmeyi
sa!.layacak yeterli bir organizasyonun kurulmuq, teknik donammrn sailan-iq, bo Tebiig'in 32 nci maddesindeki esaslara uygun bir ig kontrol ve denetim sisteminin kurulmuq, personelin buna uygun giirev tammlan ile yetki
ve sorumluluklanmn belirlenmiq ve kurum uhdesinde bulunacak nakit ve
krymetli ewak ile dif'er btitiin varhklann asgari yangn ve hrrsrzhk rizikoIanna karqr sigorta ettirilerek bu konuda gerekli di['er gtivenlik tjnlemlerinin ahnmrq olmasr gerekir. Taqrnma imkansrzhklarr ya da geniqleyememe
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gibi sorunlann ortaya grkmasr halinde, aracr kurumlar mtiqterilerine doirudan hizmet verilen birimler drqrndaki birimlerini, iqletme btitiinlii!'tinti bozmayacak qekilde merkez binasr ile aym mahalde olmak ve bir taneden fazIa olmamak kaydryla ve Kurul'a bilgi vermek suretiyle ek hizmet binasrna
taqryabilirler.
Aynca bankalann merkez birimleri drqrnda, yetkili olduklarr faaliyet
konulan kapsamrnda olmak kaydryla di[er qubeleri nezdinde veya qubelerinden ayn olarak btinyelerinde oluqturacaklarr alt birimler ile merkez birimleri arasrnda siirekli iletiqimi, bilgi ve belge akrqr ile iqletme biitiinliifti
saplayacak bir organizasyonu, kayrt ve belge dtizenini kurmalan, siiz konusu alt birimler iqin yeterli mekan ve teknik donamm ile yeterli sayrda ve nitelikte personeli safi'Iamalan ve ydneticiler ile ihtisas personelinin bu maddenin (d) bendinde sayrlan qartlan haiz olmasr zorunludur.
(fl Aracr kurum ydneticiler; yiinetim kurulu tiyeleri, genel mtidtr, genel
mridiir yardrmcrlan ve aracl kurum brinyesinde bulunan birimlerin y6netiminden sorumlu olan kiqileri, ihtisas personeli ise aracr kurum bi.inyesinde
bulunan birimlerin yiinetiminden sorumlu kiqilere ba$h olarak gahqan mriqteri temsilcisi, borsa iiye temsilcisi, kurumsal finansman uzman, portfty
ycineticisi, yatrnm damqmam ile yaptrklarr ig itibarryla benzer sorumlulu!'u
taqryan difer kiqileri ifade eder.
Yrirtitecekleri faaliyetlere giire mevzuatta farkh egitim ve mesleki tecrtibe qartlan tingiirtiLlmedipi takdirde yiinetim kurulu iiyeleri harig olmak
iizere aracr kurum ytineticilerinin 4 yrlhk Iisans e!'itimi veren kurumlardan,
ihtisas personelinin ise en az liseden mezun olmalan gerekir.
(DeEiqik: Seri: Y No: 50 sayrh Teblig ile) Genel miidiiriin mtinhasrran
bu gcirevigin istihdam edilmiq olmasr, genel mtidiir ve genel miidtir yardrmcrlanmn mali piyasalar veya iqletmecilik alanlannda en az 7 yrlhk mesleki
tecrribeye veya Kurulun lisanslamaya iliqkin drizenlemeleri uyannca Sermaye Piyasasr Faaliyetleri ileri Diizey Lisans Belgesine sahip olmasr gerekir. Genel mtidtirhik gdrevine 6 aydan fazla vekalet edilemez.
Kurul'un lisanslamaya iliqkin diizenlemeleri uyannca aracr kuruluSLarda gahqan ytinetici ve ihtisas personelinin mesleki yeterliliklerini gtisterir lisans belgesine sahip olmalarr zorunludur.
0) Tiirkiye Sermaye Piyasasr Aracr Kuruluqlan Birlif-i'ne iiye olmak
iizere bagvurmuq olmalarr ve Yatrnmcrlarr Koruma Fonu'na katrlmrg olmalarr zorunludur."
Faaliyet konulanna iliqkin tizel qartlar ise her bir faaliyetin drizenlendiii biiltimde ayr:rcabelirtilmiqtir. Buna giire, halka arza aracrhk faaliyetinde bulunmak isteyen mevduat kabul etmeyen bankalar, btinyelerinde, halka arza aracrhk iqlemlerini yiiriitebilecek, 4 yrlhk lisans elitimi veren kurumlardan mezun, Kurul'un lisanslamaya iligkin diizenlemeleri uyarrnca
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gerekli lisans belgesine sahip ve mflnhasrran bu gtirev igin istihdam edilmiq
yeterli sayrda ytinetici, kurumsal frnansman uzmaru ve difer ihtisas personelinden oluqan bir kadro ile halka arza aractltk ve araqtrrma faaliyetlerini
si.irdiirecek diizeyde yeterli mekan, teknik donamm ve organizasyonu saflamrq bulunmalarr, gerekir (seri v No: 46 sayrh Tebli!'m. 39/1/b ve 39/2).
Borsa drqr ahm satrma aracrlrk faaliyetinde bulunacak bankalann ise,
sermaye piyasasr araglan ile ilgili iq ve iqlemlerin ytirttdlmesini sa[layabilecek, bu faaliyetlere elverigli mekan, teknik donamm ile yeterli sayrda ve
nitelikte yiinetici ve ihtisas personeli ile difer personelin sailanmrq bulunmalarr gerekir (Seri V, No: 46 sayrh Teblif m.47/2).
Bankalar, faaliyete gegmek iizere Kurul',dan izin almak igin, tercih ettikleri faaliyet konularrm agrklayrcr bilgiler ile yukanda delindilimiz qart
ve nitelikleri yerine getirdiklerini belgeleyen evrakr, faaliyet konusuna iliqkin potansiyel iq hacmini giisteren bir etiidii, yiinetici ve difer ihtisas personelini tamtrcr bilgileri, teqkilat qemalanm, iq alaqr ve i9 kontrol sistemine
iliqkin prosediirii, personelin giirev yetki ve sorumluluklarrm belirleyen
esaslan, muhasebe hesap plAm ile iqlemlerde kullanacaklan belgelerin 6rneklerini, yerlegim pldm, teknik donarum ve organizasyonu tamtrcr bilgileri ve Kurul'ca istenebilecek diSer belgeleri ekleyerek bir dilekqe ile Kurul'a
baqvururlar. Zira, bankalann baqvuru konusu faaliyete geqmek iizere Kurufdan izin alabilmeleri igin, bu Tebli!'de iingtiriilen genel qartlar ile faaliyet konulapna iliqkin tizel qartlan yerine getirmeleri ve faaliyetlerini ilgili
kurol diizenlemelerine uygun qekilde yiiriitebilecek nitelik ve yeterlilikte
olduklarrmn Kurul'ca kabulti gerekir. Kurul, yapacafr incelemeler sonucunda uygun giirdiifii takdirde faaliyet iznini verir (seri v No: 46 sayrh Teblif
m. 10/1 ve 2).
Kurul'a sunulacak bilgi ve belgelerin, bankayr temsile yetkililerin imzalarrm taqrmasr ve tingtiriilen faaliyete gegiq qartlanm tevsik etmesi bakrmrndan eksiksiz olmasr qarttrr. Kurulca tamnan si,ireler iginde eksikleri tamamlanmamrq baqvurular gegersiz sayrlrr (Seri v, No: 46 sayrh Teblif m.
tO/D.
Faaliyet izin baqvurulan, ayn ayn incelenerek Kurul'ca uygun gdriilen
bankaya, icra edeceii her bir faaliyeti gtisteren yetki belgesi verilir. Yetki
belgelerinin tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur (Seri V, No: 46 sayrh Teblii m. 10/3). Yetki belgeleri de dahil olmak iizere her ttirlti izin belgesinin
tescili, Kurul izninin teblifini izleyen 15 giin iginde ilgili ticaret siciline yaprlrr (seri v, No: 46 sayrh Tebli!'m. 1?/1).Yetki belgelerinin tescili hususu
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrrca tilke gaprnda giinliik olarak yayrmlanan en az iki gazetedeilan ettirilir (seri v No: 46 sayrh Teblii m.

r0/2).
Giirtildiipii gibi bankatann sermaye piyasasrnda aracrhk faaliyetlerinde
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bulunabilmeleri igin, sadeceSeri V No: 46 Tebli[inde belirtilen genel ve 6zel
qartlan yerine getirmig olmalan yetmeyip, aJrncaSPKmn da yapacafr incelemeler sonucu uygun giirmesi gerekmektedir. Bu hususta Kurul'a bir takdir hakkr tamnmrqtrr. Genel ve tizel gartlar yerine getirilmiq olsa bile Kurul
uygun g<irmedi!'i takdirde, aracrhk faaliyetlerine iliqkin yetki belgesi vermeyebilir. Kurul'a, bu takdir yetkisi yatrrrmcrlarrn korunmasr amacryla tamnmrqtrr. Bununla beraber, teblif'de belirtilen gartlarr yerine getiren biitiin
aracr kuruluqlara, aracrhk faaliyetlerine iliqkin yetki belgelerinin verilmesi
gerektifi kamsrndayv. Zira Kurul'a, Sermaye Piyasasr Mevzuatrndaki esaslara aykrn davranan aracr kuruluqlann almrq olduklan yetki belgelerini iptal etme yetkisi de tamnmrqtrr (Seri V, No: 46 sayrh Teblip m. 10/6).
Kurul'dan yetki belgesi ahp da borsada iqlem yapacak olan bankalar, ilgili borsa veya borsalara "Borsa Uyelik Belgesi" de almak iizere baqvurmak
zorundadrrlar (Ser. PK. m. 342; Seri V, No: 46 sayrh Teblif m. 15)
III. Halka Arza Lracrhk Faaliyeti
Halka arz: Sermaye piyasasr araqlarrmn satrn ahnmasr igin her tiirlti
yoldan halka gainda bulunulmasrm; halkrn bir anonim ortakhfa katrlmaya
veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teqkilatlanmrg difer piyasalarda devamh iqlem gtirmesini; Ser. PI(na gtire halka agrk anonim ortakhklann sermaye artrnmlan dolayrsryla paylanmn veya hisse senetlerinin satrqrm ifade eder (Ser. PK. m. 3/c).
Halka arza aracrhk faaliyeti ise, kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araglanmn halka arz yoluyla satrqrna aracrh[r. ifade etmektedir (Seri V
No: 46 sayrh Tebli! m. 38/1). Heniiz kurul kaydrna ahnmamrq ve dolayrsryla sermaye piyasasrnda iglem gtirmeyen bu sermaye piyasasr araqlanmn ihrag veya halka arz yoluyla satrlmasrna ilk (birinci) el piyasa aracrhfir.da denmektedirlz. Yetki Belgesi almrq mevduat kabul etmeyen bankalar da, kurul
kaydma ahnacak sermaye piyasasr araglanmn, ilk el piyasada, halka arz
yoluyla satrqrna aracrhk faaliyetinde bulunabilirlerls.
A. Halka ArzaAracrh$n

Tiirleri

Halka arza aracr\k, aracrhfin kapsamrna ve iqleme taraf olanlara giire
geqitli qekillerde yaprlabilmektedir.
1. Aracrhirn

Kapsamrna Giire

Halka arza aractltk, aracrhfrn kapsamrna giire ikili bir ayrnma tabi tutulmuqtur. Bunlar, "en iyi gayret aracrh!'r" ve "aracrhk yiiklenimi" olarak,
teblifin 38. maddesinin 2. frkrasrnda belirtilmiqtir. Aracr kuruluq sermaye
T2 SUMER, Ttirk Sermay€...,s. 51;UNAL, s. 28.
13 SUMER, Tiirk Sermay€.. ., s. 51.
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piyasasr aracrmn satrlamamasr riskini iistlenmedi[inden, en iyi gayretin
gtisterilecefli taahhiidii halka arza aracrhk kapsamrnda olmasrna rasmen,
aracrhk ytiklenimi olarak nitelendirilmemiqtirla.
a. En iyi GaYret Aracrh!'r
Tebliideki tamma giire;"en iyi gayret aracrhsr.,Kurul kaydrna ahnacak
sermaye piyasasr araglanmn, izahnamede gdsterilen satrq siiresi iginde sat lmasim, satrlmayan ktsmrn ise satrqr yapana iadesini veya bunlan daha
(Seijnce satrn almayr taahhiit etmiq iigiincii kiqilere satrlmasrm ifade eder
ri V, No: 46 sayrh TebliP'm. 38/3).
IGsaca denilebilir ki, en iyi gayret aracrh$ halka arz edilen sermaye piyasasr araglarrmn, herhangi bir taahhtit altrna girmeksizin satrqrdrr. Buraiu uru., sriatryla bankamn risk iistlenme fonksiyonu yoktur15. Qtinkii, banka satamadrlr sermaye piyasasr araglanm alma taahhiidiinde bulunmamakta, sadece bunlarrn tasarruf sahiplerine satrlmasr konusunda en iyi
gayreti giistereceSni beyan etmektedirro. ihrag edilen hisse senedi satrla^i, u. herhangi bir satrn alma taahhiidii de yoksa, ihragtan vazgegilmektedirl?. Bu yiiniemin aracr kurumlarca tercih edilmesinde iki tinemli etken
(bavardrrlS; birincisi, aracr kurum mali agrdan zayrf ise aracrhk yiiklenimi
kiyeyr veya tiimiinii yiiklenim) sdzleqmesiyapmaktan kagrnacak ve iizerine
risk almak istemeyecektirre. zfra, Tiirk sermaye Piyasasr Mevzuatr, ihrag
edildili halde satrq stiresi iginde satrlamayan pay senetlerinin kurucular,
pry ,rhipl"ri veya aracrlar tarafrndan satrn ahnaca$ ve bedellerinin 6denece[inin taahhtit edilmesini istemektedir (ser.PK. m.7/3, Seri I No: 26 TebyaIiEi m. 3L). $ayet bu yiiklenimi ihragqrmn kendisi veya iigtincii qahrslar
aItaahhiit
bir
hangi
pacak olursa, aracr, en iyi gayret aracrh[-r drqrnda her
komisyonu
irna girmiq olmayacaktrr. Bununla birlikte, ihraqgrdan isteyeceli
da driqiik tutmak zorunda kalacaktrr2o' ikinci etken ise ihraggrmn kiigtik ve
tamnmamrq olmasrdrr ki, bu ihtimatde ihrag edilen araglann satrqr oldukga
giiqtiir2l. Dllayrsryla, yiiklenim siizleqmesi yapmrQ aracr, bakiyeyi, belki de
ttmiinii kendi satm almak zorunda kalacakhr.
En iyi gayret aracrhlt stizleqmesine binaen banka tarafrndan satrlan

14 Kary gbriigteBERZEK' s' 56.
Araglarr.veHalka AqtkAnonim
ts AKBULAK S.l AKBIILARY., Tiirhiye'd.e
SermayePiyasast.
s' 277,278;UNAL' s' 31'
TANOR,
53;
s.
BERZEK,
111;
2004,
s.
istanbul
Firketlen
16 suMER, Tiirk sermaye...,s. 52.
17 AKBULAT(s.l AKBULAKY., s. 111.
L8 MANAVSAT,s.6s.
rs rANdR, s.272.
20 TANOR,s.278.
2L BERZEK,s.53.
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sermaye piyasasr araglarrmn bedelleri, en geg satrq siiresini izleyen iq gtinii
sonunda nakden ijdenmeli22 ve satrlmayan araglar ihraggrya iade edilmelidir.
b. Aracrhk Yiiklenimi
Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araglanna iliqkin aracrhk
yiiklenimi ise iig qekilde yaprlabilir:
(l) Bakiyeyi Yiiklenim

Aracrhpr

Teblif'deki tamma giire; bakiyeyi ytiklenim aracrh[r, Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araqlarrmn, halka arz yoluyla satrlmasrmn ve satrlmayan krsmrn tamamrmn, bedeli satrq stiresi sonunda tam ve nakden ridenerek satrn ahnmasuun satrqr yapana taahhtit edilmesidir (Seri V, No: 46
sayrlr Tebli! m. 38/4/a). Dolayrsryla, satrn alma ve iideme siiresinin geciktirilmesi, ridemenin vadeye ve takside baflanmasr yahut nakit drqrytintemlerle yaprlmasr miimkiin degildilzs.
Bakiyeyi ytiklenim aracrhftna, "tam aracrhk" da denmektedir2a. Gergek
anlamda yiiklenimi igermesi itibariyle, aracr kurumlarrn sermaye piyasasrnda risk iistlenen kuruluqlar olarak fonksiyon gdrmelerini sa!'1a125.
Bu ttir
aracrhk yiiklenimine iliqkin yaprlan siizleqmelerin amacr, ihraggrmn pazay
lama riskini aracr kuruluqlara da[rtmak ve ihragtan beklenen gelirin sa!.lanmasrm garanti etmektir26.
(2) Tiimiinti

Yiiklenim

Aracrhf'r

Teblifdeki tamma giire; ttimiinii yiiklenim aracrhs, Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr araglanmn bedeli, satrqrn baglamasrndan tince tam
ve nakden iidenmek suretiyle tamamrmn satrn ahnarak halka satrlmasrmn,
satrqr yapana karqr taahhrit edilmesidir (Seri V, No: 46 sayrh Teblif m.
38/4/b).
Bu sistemde, aract kurumlar, tiimiinri iskonto ile satrn aldrklarr ihraq
edilmiq sermaye piyasasr araglanm, daha sonra halka arz etmek suretiyle
satmaya gahqrrlar2T.Aracr kuruluga sailanan bu iskontoya "spread" de denilmektedir28. Uygulamada kesin bailantr aracrh$ da denilen bu tiir aracrhkta, aracr kuruluq siiz konusu sermaye piyasasr araglanmn tamtrm ve pa22 Bu hususla itgili bkz.: istanbul Menkul Krymetler Borsasr,
Yiinetmeli{i m. 38.
23 TANOR, s. 2Tg.
24 BERZEK, s. 5J.
25 MANAVGAT, s. 64.
26 MANAYGAT, s. Tg.
27 SUMER, Ti^rrkSermaye...,s. 53.
28 AKBULAK s.l AKBULAK y., s. ttz, TANOR, s. zzg.
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zarlama sorunlanm ve piyasa risklerini iizerinde taqrdrirndan gerqek bir
yiiklenim aracrhfl mevcuttur29.
(3) Krsmen Ytiklenim

Aracrhlr

I(rsmen yiiklenim aracrh$, Kurul kaydrna ahnacak sermaye piyasasr
araglanmn, halka arz yoluyla satrlmasrmn ve satrlamayan klsmrmn bir bedelisatrq siiresi sonunda tam ve nakden ijdenerek satrn ahnmasrmn (Iftsmen
Bakiyeyi Yiiklenim) veya bedeli, satrqrn baqlamasrndan ijnce tam ve nakden
ridenmek suretiyle bir krsmrmn satrn ahnarak halka satrlmasrmn (Krsmen
Tiimiinii Ytiklenim), satrqrm yapana karqr taahhiit edilmesidir.
IGsmen bakiyeyi yiiklenim aracrhsnda, bakiyeyi ytiklenim aracrh$ ve
en iyi gayret aracrh[rm faaliyetlerinin birlikte yiiriitiilmesi sdz konusudur.
Zira, banka satrn almayr yiiklenmedifi bakiye krsmrmn satrlmasr bakrmrndan sadeceen iyi gayreti giistermek yiikiirnliilii!'tindedir'
Iftsmen tiimiinii yiiklenim aracrh$nda ise, tiimiinii yiiklenim aracrh$
ile en iyi gayret aracrh$m faaliyetlerinin birlikte yiiriitiilmesi sijz konusudur. Burada da, banka ihrag edilen sermaye piyasasr araglanmn satrqrna
baqlamadan ijnce tam ve nakden iidenmek iizere bir krsmrm satrn almakta
ve kalan krsrm igin ise en iyi gayreti giisterecefi'initaahhiit etmektedir.
2. igleme Taraf Olanlara Giire
Halka arza aracrhk faaliyeti, aracrhk iqlemine taraf olanlara gdre geqitli qekillerde yaprlabilmektedir (Ser' PK' m' 30/2)'
a. BaEkasr Nam ve Hesabrna Aracrhk
Bu iqlem tiiriinde, aracr kurum, mtiqterisiyle yaptrflr anlaqma gerelince
sermaye piyasasr araglanm ahp satmakta, fakat, iqleme taraf olmamaktadrr. Taraflar aracr kurumun miigterisiyle iqlemin niteliline gtire satrcr ve ahcrdrr. Miiqteriyle aracr kurum arasrndaki ig iliqki vekdlet niteli!'indedir ve
bu hukuki iliqki aym zamanda dofoudan doiruya temsil yetkisi vermektedir30. Bu nedenle aracr, iqlemden dofan haklar ve borglann drqrnda kalmakta, haklar ve borglar direkt olarak tataflara ait olmaktadrr3l'
b. Baqkasr Hesabrna Kendi NamrnaAracrhk
Bu tiir aracrhkta aracr kuruluq kendi adrna iqlem yaptr[rndan hak ve borglar dnce aracr kurr.rluqa geger,daha sonra i9 iliqkiye dayamlarak miiqteriye
dewedilir. Miiqteriyle aracr kuruluq arasrndaki hukuki iliqki nitelik itibariyle
BK. m. 416/1 anlamrnda kpmisyonculuktur ve bundan dolayr aracl kurumun
2e MANAVGAT, s. 65; BERZEK, s. 53.
30 BERZEK, s. 57.
31 MAIYAYGNT, s. 66'dan naklen.
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sahip oldulu temsil yetkisi dolayh temsil yetkisidirs2. Zira tigiincii kiqiye karqr ahcr ya da satrcraracr kuruluqtur. Bu nedenle ahm-satrm sdzleqmesihtiktimlerini, aracr kuruluq ile tigtincii qalus arasrnda doiurur; ancak, aracr kuruluq
ig iliqkide halka arza aracrhk gergevesiizleqmesidolayrsryla,iigiincii kigiden elde ettiklerini ihraggrya (miivekkile) aktarmak zorundadrr33.Btiyle bir iliqki
"dolayh temsil" olarak nitelendirilmektedir3a. Aracr kuruluq, kendi adrna ihraggr (mtivekkil) hesabrna iqlem yaptrfrndan, bu iqlemlerden dofan haklann
sahibi, haklar ihraggrya (mtivekkile) devredilinceyekadar, aracr kurulugtur35.
Aracr kuruluqun iqlemi kendi adrna yapmasr neticesinde elde etti$ qeylerin
miilkiyetini ihraggrya (miivekkile) devretmesi ve alacaklan da temlik etmesi
gerekir36.Ancak bazr hallerde aracr kuruIuqun kendi adrna fakat miivekkil hesabrna yaptrg hukuki iqlemlerden doian alacaklar, komisyonculuia da uyguIanabilecek vekalet siizleqmesineiligkin BK m. 393/1 uyannca, komisyoncu srfatrna sahip aracr kuruluqa karqr tiim borglanm ifa etmesi tizerine ihraggrya
(miivekkile) geger37.Bu diizenlemenin hukuki nitelifi konusunda iilretide
farklr giiriiqler ileri siirtlmektedir. Bazr yazarlar, alacak haklanm BK. m. 393
f. 1 ve f.2'ye grire dolayh temsil olunan mtivekkile intikal etmesini bir kanuni
halefiyet olarak nitelendirirk"tlss; diger birtakrm yazarlar bu diizenlemeyi alaca$n kanuni temliki olarak nitelendirmektedirlerse. Bir diier giirtiqe gtire ise,
bu drizenleme ne kanuni halefiyet ne de kanuni temlik olarak nitelendirilebilir, ashnda burada dolayh temsil olunan ve iigrincii kiqi arasrnda do['rudan bir
hukuki iliqkinin kuruldufu, kendine dzgii (sui generis) nitelikteki bir hukuki
s2 MANAVGAT, s. 66;BERZEK, s. 57; iMREGilN,
tanbul 2001, s. 138.

oEuz, Kara Ticaret Huhuhu Dersleri, is-
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AIi, "Vehilin Aldrklannr. VermeBorcu", Bilgi toplumunda Huhuh-Unal Tehinalp'e Armapan, c. il, istanbul 2003, s. 595; TEKLNAYIAI{MAN|BURCUOGLUIALTOP,Tekinay
Borglar Hukuku Genel Hi)kilrnler, istanbul 1993,s. 16;BELGESAIi M. Regit, Hukuhi Muamelelerde Ternsil, Istanbul 1941, s. 9.

3 4 Dolayh temsil hususunda aynntth bilgi igin bhz. YAVUZ, Cead.et, Tiirk-Isuigre ue Franstz

Med,eniHuhuklannda DoIayIt Temsil, istanbul 1983;Kargt gdrilgte olan iMREGiiN, burada herhangi bir ternsil iligkisinin ohnad$tnt, giinhil homisyoncunun akdi ilgiincii higi ile
yapmastndan.d.olay4 rnil.uekkil ile iiqiincii higi arastnda bir ilighi dopmadgtnt belirtmektedir (IMREGUN, s. 139).
3 5 ARKAN, Sobih, Ticori igletme Hukuku, Anhara 2004, s. 215; AYLI, s. 595, 599.
3 6 ARKAN, s. 215; AYLL, s. 595, 599; TANDOGAN, Haluk,

Borglar Hukuku Ozel Borq ilighiteri, C. II, Anhara 1987,s.495, KARLHASAIV, M. Regit, Tii'rh Borqlar Huhuhu 0zel Borg
i\gniteri, C.4, istanbul 1992,s. 1262.
3 7 AnKAlI, s. 215; POROYIYASAMAN; Ticari igletme Hukuhu, istanbul 2001, s. 215, 216;
AYLI, s. 600 ud..
38 MARTIN, Alfred., Borglar Kanunu
$erhi, Hukuku Medeniye Akitleri, C. 2, (Qeu:Adliye VeAuni, Borqlar Hukuhu, Ahdin Muhtetif
hdleti), istanbul 193,s. 208; GOKftifuK.Hiiseyin
Neu'ileri, Ankara 1951,s. 519; HltIEMil SEROZANI ARPACI, Borglar Huhuhu Ozel BaIxrn, istanbul 1992,s. 42.
IIANDOGAN, s. 513; AKONAL, Tboman; Tilrh-isuigre Borqlar Kanununda ibffi igtn igIem Teorisi, Istanbul 1975, s. 66; WGUR, Ttrrgut; AQtklamablgtihath. Borglar Kanunu, C.
VI, Ankara 1994, 55;AYLL, s. 601; ARKAN, s. 215.
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haklan" ibaresinden
iliqki stiz konusudufo. BK. m. 393 f. 1'deyer alan "alacak
srfatryla giriqtemsilci
para alacaklan anlaqrlmamahdrr.Vekilin dolayh
kanugerefince
1
f'
"ui"""
dop'anher ttirlti talep hakkr, BK, 393
G -"u-"lelerden
olahaiz
karqr
kiqiye
ni"temlike konu teqkil lder. B* bakrmdan vekilin tigiincii
hakedebilme
bileceli ifayr talep haklo, ifa etmemekten dofan tazminattalep
kr,ala=capabaihyenilikdoSuranhaklar,ayrbavezaptakargrtekefflildendoteqkil ederek miivekkile gegeral'
fian hakll da kanuni temlike konu
c. Kendi Nam ve Hesabrna Aracrhk
Butiiraracrlrktaaracrkuruluqkendinamvehesabrnaiqlemyaptr[rnait olur. Bu tiir aracldan hak ve borglar onun qahsrnda gergekleqir ve ona
aracrhk sdzleqmesihkta da miiqteriler ile aracr kuruluq arasrndaki iliqkiyi
ne gdre tayin etmek gerekir.
Yaprlanaracrlrksiizleqmesindearacrkuruluqiginbirarlcr|kiicretikararBunun dayanaIaEtrnlmrq ise bu iliqkiyi komisyonculuk olarak niteleyebiliriz'
tsu maddeye gtire: "Borsada kayrtl veya pi$", nf<. m. 427oluiturmaktairr.
kambiyo senetleri veya iiteki krymet]u.rdu gegerdelerilcari fiyatr) bulunan
komisyoncu mtli evrakr ve mallan satmaya veya satrn almaya memur edilen
alacafr€ey yerine kenvekkil tarafindan aksine bir talimat verilmemiqse satrn
alabilir'" Bu durumdi geylerini satabilir veya satacagrEe4 kendisi igin satrn
alabilema,sraflanm
ve
iicreti
komisyon
d" to*iryorrcu, BK ^. +Zltzr.yurrrr.,
olacaktrras'
tabi
hiiktimlerine
ceka2,fakat, bunun drqrndamuamele, satrm
Sdzleqmedearacrlrkticretikararlaqtrnlmamrgise,alrmsatrmiliqkisi
siiz konusu olacaktrr.
B. Halka Arza Aracrhk

Siizlegmesi

Halkaatzaatacilrtkstizleqmesi,aracrkuruluqkonumundakimevduat
eden arasrnda yaprkabul etmeyen banka ile sermaye piyasasr araclil ihrag
lan,konusuKurulkaydrnaalrnacaksermayepiyasasraraglannrnhalkaarz
veya kenyoluyla, baqkasr ,ru-1" hesabma, baqkasr hesabrna kendi namrna
ai rr.nr ve hesabrna ahm satrmrna aracrhk olan, bir sdzleqmedir'
yiiklenim siizleqHalka arza aracrhk siizleqmesi,igeri$ne giire aracrhk
ve farkh hukualrr
adlar
mesi veya yiiklenimsi, ur..rlrk sdzleqmesiolarak
(ytikleniaracrh[rn
tiir
ki nitelikler taqrr44. Dolayrsryla siizleqmede,hang
is'
4o Bu honuda ayrtntrh. bilgi iginbhz:yAvrJZ, Ceodet, Ttirk Borglar Hukuhu OzetHuhiimler
diigilncesinehatr'lmaktadt'r'
bu
Droin'in
belirttili
eserinde
d.a,
iiror
ua.7
,.
Oal
tanbul 1996,
4L
42

s' 1298'
AKiINAL, s. 66,d.n.44; TANDOdAN, s. 526;KARAEASAN'
uo'
iMREGiiN'
215'
s'
POROYNAf,AMAN,s. 216;ARKAN,
"'

43 Ilomisyoncunun satmahlo gi)revlendirild'i$i geylerihend'i adna
44

sattn almast hususunda genig bil-

s.430ud"
Dersleri1zelHilki)mleristanbul2114,
i ial, un".,yAvuz, cnoii, BorgtarHihuhi
MANAVGAT,s.72'
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min) segildiginin ve siiresi iginde satrlmayan sermaye piyasasr araqlanmn
kimler tarafrndan satrn ahnacaprmn belirtilmesi gerekir4s.
1. Siizlegmenin $ekli ve Muhtevasr
Seri V No: 46 Teblilinin 41. maddesinin 1. frkrasrnda, sermaye piyasasr aracrm ihrag eden ile aracr kurum veya mevduat kabul etmeyen banka
arasrnda akdedilecek yazrh bir "aracrhk sdzleqmesine"bailanmasr qart krhnmrqtrr. Siizleqmelerin tasnifi qergevesindeiq giirme s<izleqmelerikategorisinde yer alacak bu stizleqme,Borglar Kanununun aksine, sermaye piyasasr mevzuatrnda yazrh gekil qartrna tabi tutulmuqtur4G. Oysa, Borglar Kanunu ig gcirme siizleqmelerini herhangi bir qekle tabi tutmamrqtrr. Bu qekil,
sermaye piyasasr mevzuatrna giire bir srhhat qartrdrr ve dolayrsryla yazrlr
qekilde yaprlmayan aracrhk sdzleqmeleri gegerli delildir. SPK, kayda alma
aqamasrnda aracrhk siizleqmelerinin srhhat qartrna uygun yaprhp yaprlmadr[rm inceleyerek, gerekli ise bu siizleqmelerin dtizeltilmesi ve eksikliklerin
giderilmesini isteyebilir (Seri V, No: 46 sayrh Teblili m. 44).
Teblif'm. 4Ul/c.2'de, sdzlegmedeyer verilmesi gereken asgari hususlann Kurul'ca belirleneceii, diizenlenmiqtir. Bu diizenleme gergevesindeKurul, 28.09.2001tarih ve 45 sayrh toplantrsrnda aldrfr kararla4T halka arza
aracrhk ve konsorsiyum siizlegmelerinde bulunmasr gereken asgari hususlar genel hatlanyla aqalrdaki qekilde belirlenmigtifs:
45 SUMER, Ttirk Sermaye..., s. dJ.
46 MANAVGAT, tiirni)nt, yiihlenim sdzlegmesiylebedelini \deyerek arau kurumun
hendi ad ue
hesabtna satryr.ntgergehlegtirecekaraalth sdzlegmesinde,aslmda aractltk si5zlegmesininde!il, bir sanm sdzlegmesininnTeucutold.upunu, bu nedenle burada yazth peklin gerekli olmadl$tnt beyan etnxektedinAncah yazar, diper ihi halde, yazilt geklin sthhat gartr,olarak gerehti{i kanaatindedir (MANAVG.4T, s. 76.).
47 Sermaye PiyasastKurulu 28.09.2001tarih ue 45 sayrh toplanttund.a, alvn satzma aractfi.k,
tilreu araglartn ah,rn sattmtna araciltk, yatlrvn dantqrnanltpr,gergeuesdzlegmeleriile halha
arza araciltk ue konsorsiyum sdzlegrnelerind,e
bulunrnast gerehen asgari hususlar belirlenmig olup, kullantulann holay erigimini teminen Kurulun web sayfastna (Wutw.Sp&,gouJd
konulma stna karar uerihnigtir
Siiz honusu Kurul karart' uyarrnca aynca, genel olarak serm.ayepiyasastfaaliyetleri qergeuesinde miigterilerle yapilacak tilm qergeuesiizlegmelerde,
- Seri:V, No:46 sayth. Teblipin 13 ilncii maddesinin iigiincii
fikrast gere$i, miipteri hahlannt
ciddi gekilde zedeleyici ue arau kurulug lehine tek taraflt, olapanilstii haklar saplayan hiih iimlerin konulmarnast,
- Seri:V, No:46 sayilt Tebli{in 13 iincil maddesinin iigilncii
fikrasr gerepi, ispat kiilfetini
miigteriye yiikleyen kayttlara yer verilrnemesi,
- AEk ue anlagrlabilir bir dil kullantlmast, milgterinin ohumastru,zorlagtrracah ueya engelleyecehkarakter ve yazt, bilyilhli)!il hullantlmarnas4
- Mtigteriler ile aract kurumun hak ue yiikilmli.iliiklerinin hargr,h.khue dengeli bigimd.ebelirl enmesi gerekmektedir
48 Halka arza aracthk ve konsorsiyum sdzlegmelerindebulunmast gerehen asgari unsurlar
hakkmda detayh bilgi igin bhz.: www.spk.eou.tr

29

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Anr,slna' Arma$an

Stizleqmenin taraflarlm
bilgiler,

ve taraflan

temsile yetkili

kiqileri

tanrtrcr

temsil eden
satrqa konu olan sermaye piyasasr araclnr, sermayeyi
daha once
veya
eden
ihrag
paylarr
payla', miktan ve bu aracr veya
irrr"g etmiq ortakhk veya kuruluqu tanrtrcr bilgiler,
Sozleqmede kullanrlacak krs almalar,
vereceffi
Aracrhfin ttirti, satrq ycintem ve koqullan, aracl kuruluqun
yuktimltihiklehizmetlerin kapsa*i ,r" esaslan ile taraflartn hak ve
ri ve varsa birbirlerine verdikleri garantiler,
bedellerinin
satrE siiresi, satrq fiyatr, satrqrn yaprlacaEl yerler, satrq
sonunda
siiresinin
satrq
ile
cidenmesi ve satrqa itiqLitr diier esaslar
yaprlacak iqler,
hizmetlerin neSatrqtan sonra, baqka hizmetler cingiiniliiyor ise bu
getirilece$,
yerine
Ier oldugu, kapsamr ve ne qekilde
gider karqrhklaAlnacak ucret, komisyon ya da difer menfaatler ile
flt

Yetkili mahkeme ve icra daireleri,
Yetkih rmzalar,

.

hiikme
sozleqmenin siiresi ve sona ermesi hususlanmn stizlegmede
bailanmasr gerekir.

2. Siizlegmenin Hukuki

Nitelili

stizlegYukarrda qekil ve muhtevasrru.belirttifimiz halka arza atacrhk
faaliyetinin
aracthk
atza
halka
husus
gelince;
bu
mesinin hukuki niteli$ne
ttiriine giire defliqiklik arz eder.
a.EniyiGayretAracrlr$siizleqmesininHukukiNitetisi
yririiten
Yaprlan aracrhk en ry, gayret aracrh$r ise, aracrhk faaliyetini
mr,
hesabrna
grkaran
bankamn, sermaye piyas.sr u.r".rn kendi namrna aracl
yoksaaracrgrkaranulnamvehesabrnamralrpsattrfrnabakmakgerckinZiuygulanabilirae'
ra buna giire komisyon veya vekalet stizleqmesihiiktimleri
ahp satrBanka, sermaye piyasasr aracrm ihragqrmn nam ve-hesabrna
soayrrca
ediyor'
iade
yor ve satrq stiresiiqinde satrlmayan krsmr ihraggrya
yaprlan
arasrnda
,rog rirlkos,'rro kendi i.izerine almiyor ise, banka ve ihraggr
s6zieqmehukuki nitelik itibariyle vekAlet stizleqmesidirso.
4e BERZEK, s. 57.
Hu50 MA IAyGAT, s. 85 ud.; suMER, AYge,Sermaye Piyasasrnda Meslek Kurallarl ue Tiirk
54'
s'
SermaYe"',
Tiirk
SUMER,
59;
1,
s.
200
kuh,und'aUygulanmast,istanbul
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Vekdlet <iyle bir akittir ki, vekile miivekkilin menfaatine ve iradesine
uygun bir sonuca ytinelen bir iq giirmeyi bir zaman kaydrna tabi olmaksrzrn
ve nispeten ba[rmsrz olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmeme rizikosu ona ait olmamak iizere yiiklersl.
Aracr kuruluq olan banka da, ihraggrya ait sermaye piyasasr araglanm
satma iqini, sonucun elde edilmemesi rizikosu ihragqrya ait olmak iizere
yaptrSndan, bu aracrhk srizleqmesinin unsurlan vekdlet stizlegmesinin unsurlanna benzemektedir.
Stizlegmenin unsurlarr aym zamanda hizmet stizlegmesinin unsurlanna
da benzemekteyse de, banka sadece ihraqgrmn talimatlarr do!'rultusunda
hareket etmeyip nispeten ba[rmsrz olmasr, ekonomik bakrmdan ona ba[rmh olmamasr, gahgmasrm ortakh$a ait iqyerinde stirdiirmemesi, iqverenden
sosyal yardrmlar almamasr, en iyi gayret aracrh[r siizlegmesinin hizmet scizleqmesi olmadrfrmn kamtlarrdrrS2.
En iyi gayret aracrh[rm yapan banka kendi namrna, fakat sermaye piyasasr aracrm grkaramn hesabrna satrm yapryor ise, yapmrq olduklan aracrhk scizleqmesinitelik itibari ile BK. m. 416'da diizenlenmiq olan "komisyon
scizleqmesi"dirss.BK. m. 416'ya giire; ahm ve satrm komisyoncusu, ahm ve
satrm iqlerinde, iicret mukabilinde kendi namrna fakat miivekkili hesabrna
krymetli ewak ve menkul eqya ahm satrmrm deruhte eden kimsedirsa. Maddenin 2. frkrasrnda komisyon sdzleqmelerinetamamlayrcr olarak vekdlet hiikiimlerinin uygulanacapr belirtilmiqtir. Oyle ise bu nev'i aracrhk faaliyetine
dncelikle aracrhk siizleqmesi htikiimleri, sonra komisyon ve nihayet vekAlet
hiikiimleri tamamlayrcr olarak uygulanabilecektir.
ihragg. tarafrndan aksine bir talimat verilmemiq ve stizleqmedearacrhk
ricreti belirlenmigse, banka, ihraggr hesabrna sataca$ sermaye piyasasr
araglanm kendi hesabrna da alabilir. Bankamn sermaye piyasasr araglarrm
bu gekilde kendi hesabrna almasr halinde dahi, aracrhk sdzleqmesine,komisyon stizleqmesine iligkin htikrimler uygulanabilecektir. Qtinkii BK. m.
427'ye gdre; borsada kayrth veya piyasada cari fiyatr bulunan kambiyo senetleri veya riteki luymetli ewakr ve mallarr satmaya veya satrn almaya memur edilen komisyoncu mrivekkili tarafrndan aksine bir talimat verilmemigse satrn alacaflr qey yerine kendi qeylerini satabilir veya satacafir qeyi kendisi igin alabilir.

5 1 IANDOGAN,

s. 355;YAVUZ, Borglar..., s. 362; BLLGE, Necip, Borglar Huhuku Ozel Borg
Miinasebetleri, Ankara 1971, s. 284 ud.,

52 TANDOGAN, s. 377; MANAVGAT, s. 85.
5 3 SUMER, Tiirh Serrnaye..., s. 54.
54 "Kotnisyon sdzlegmesi"hakhnda aynntth bilgi igin bkz.:YAVUZ, Borglar..., s. 421 ud.;HA-

TE M i /SE RO ZAN IARPACI,s. 4 58 ud. ; TAN D O GAN, s. 382.
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b. Bakiyeyi Yiiklenim

Aracrhfr

siizlegmesinin

Hukuki

Niteliii

Bakiyeyi yiiklenim aracrh$ stizleqmesinin hukuki niteli$ de, bankamn
namrbu aracrhk faaliyetini ihraggr namtna ve hesabrna yapmasr ile kendi
edecektir.
arz
na ihraggr hesabrna yapmasr durumlanna g6re depiqkenlik
Yukarrdadabelirttisimiziizere,aracrlrkfaaliyeti,ihraggrnamvehesaaracr banbrna yaprhyor ise aracrhk stizleqmesinin hukuki nitelili vekdletss
stizleqaracrhk
ise
yapryor
t<afaaliyeti kendi narmna fakat ihraggr hesabrna
mesinin hukuki niteliii komisyonculuktur5o'
Bakiyeyi yiiklenim aracrh$nda, aracl banka satrq siiresi sonunda satrBu
Ia*ayan-s"rmaye piyasasr araglarrm satrn almayr taahhiit etmektedir.
yetkisitemsil
bankamn
aracr
ve
yaprlan
nederrle ihraggr ve [r"k. arasrnda
ne gtire vekAlet veya komisyonculuk olarak nitelendirilen aracrhk sdzleqmem. 110 ansiyl lirtit<te iizel qartla' haiz bir garanti siizleqmesinin veya BK
diiyaprldrgr
de
lamrnda "baqkasrmn fiilini taahhrit"e iligin bir siizleqmenin
qiintilebilirsZ. Oys" garanti siizleqmesi, garanti verenin teminat sailamak
ba$msrz
a*a"ryla temel itiqLid"ki alacakSya karqr, temel iliqkideki borqtan
Kesdzleqmedirs8.
yiiklendili
olmayr
sorumlu
igin
edimi
olarak, borglunun
ifa
,a, bajkasrorn frilini taahhtitten siiz edebilmek iqin, iigtincii kiqinin edimi
geedilmesi
taahhrit
edilecefinin
tazmin
etmemesinden dofacak zararlann
yerine kenrekir. Borglu, tigiincii kiqinin ifada bulunmamasr halinde, onun
bahsedilemezse'
taahhtitten
fiilini
di edimini ortaya koymuqsa, baqkasrmn
olmaBakiyeyi ytiklenim aracrligrnda, banka borglunun edimi igin sorumlu
yiiklenemekendisine
iginde
y, ytif.r}t*emekte; bilakis, asli akdin gergevesi
iizerine almaktadrr. Bundan iittivecek bir rizikoyu akde konulan bir kayrtla
rti burada bafrmsrz olmayan (fer'i) bir teminat yiiktimliiltifii siiz konusudur'
veya
Bu sebeplerle bakiyeyi satrn alma taahhiidi.inii, garanti sdzleqmesi
komisbaqkasrmn fiilini taahhiit saymak yerine, duruma g6re vekalet veya
deferlendirmek
olarak
ytiktimliiliiiii
yan
teminat
yon akdi iginde yer alan
icabr onlai"hu iruf"iH olur60. Qiinkti, burada banka, siizleqmelerin niteliii
asrl
ihraggrmn
suretiyle,
etmek
ra baflr olan rizikolan iistlenmeyi taahhiit
amaglamaktadrrol.
akde daha kolay nza gtistermesini saslamayr
veOgretide, bakiyeyi (krsmen veya tamamen) yi.iklenim siizleqmelerini,
55 Bkz.: $ltfillN2la,
56 StlMnn, Tilrh Sermaye.", s. 54' Aynco bkz': SttfiIlNzlb'
57 Bu gtirill iqin bkz.: iNeL s. 75, 76.
ss TANDoGAN, s. 804;YAVUZ' s- 521,524.
s. 228; KILIQOGLU, Ah^'et, Borglar Huhuhu
rg fhX1XXUnUIWBURCUOGLUIALTOP,
Borglar Huhuku Genel Hiihiimler
4fi;
O6UZMAN\OZ,
2004,
sGenel Hiikiim'ler Anhara
istanbul 2000, s. 778.
60 MANAVGAT, s.86; BERZEK, s.57 ud.'
6l Fer,i terninat yiikiimliili)kleri konusund.abhz,: TANDOd,4-nf, s. 804 ,eYAVUZ, s' 525'
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kalet ve garta baSh ahm satrmdan oluqan karma nitelikli sdzleqmelerolarak
de!'erlendiren bir gtirtiq de mevcuttur. Bu giirtiqe gdre; "aracr kuruluq, ihraggrya, sermaye piyasasr araglarrmn halka arzLve satrqr iqlemlerini gergeklegtirme taahhiidti ile satrlmayanlan satrn alma taahhiidtinii, birlikte yapmaktadrr". Halka arz asamasrndavekalet niteliginde olan iliqki, satrlamama sartrna binaen kalan sermaye piyasasr araclmn, aracr tarafrndan kendi nam ve
hesabrna satrn ahnmasr suretiyle, qarta baih bir ahm satrm iliqkisine dtiniiqmektedir62.
Bir iqlemin hukuki niteli!'inin ve benzer iqlemlerle iliqkisinin tespiti, iqleme uygulanacak kanun htikiimleri ile taraflann hak ve ytikiimliiltiklerinin tespiti bakrmrndan 6nem taqrmaktadrr. iqlemin niteliginin ve benzer iqlemlerle iliqkisinin tespitinde taraflarrn iradesi iinemlidir. Taraflar siizleqme
ile aralarrndaki iliqkinin nitelilini aqrkgabelirtmiq iseler herhangi bir problem olmayacak; ancak, b<iylebir tespit siiz konusu delilse, bilhassa siizleqme hiiktimlerinin yetersiz kaldrlr durumlarda, iliqkiye uygulanacak kanun
hiikiimleri, taraflarrn (iradeleri doirultusunda) srizleqmeile neyi amaglamrq
olduklarrna bakrlarak.belirlenecektir. Bakiyeyi yiiklenim siizleqmesi ile taraflar, esasen,ihrag edilen sermaye piyasasr araglanmn tasarruf sahiplerine satrlmasrm amaglamaktadrr. Bu ttir scizleqmelerdede, aracr kurumun
iistlendigi asli yiikrimltiltik, ihrag edilen sermaye piyasasr araglannrn satrlmasrna aracrhk faaliyetidir. Yoksa, satrlamayan araglarrn, aracrhlr flstlenen
kurulug tarafindan satrn ahnmasr de!'ildir. Bu bakrmdan, bakiyeyi ytiklenim siizleqmesini,vekalet ve qarta baih ahm satrm srizleqmesininbirlikte
yaprldrfr karma nitelikli bir siizleqme olarak nitelendiren gririig yerine, bakiyeyi iistlenme taahhtidtinri, duruma gOrevekdlet veya komisyon akdi iginde yer alan bir yan teminat yrikiimliiltiri olarak deferlendiren giirtiqii uygun ve pratik yarar bakrmrndan daha isabetli bulmaktayn. zira, bir s<izleqmeden kaynakh ihtilaflarrn hallinde, farkh esas ve hrikiimlere tabi birden
fazla hukuki miiessese yerine tek miiesseseye iliqkin htikiimlerin tatbiki,
her zaman igin daha siiratli ve kolayca sonug ahcr olacaktrr.
c. Tiimtinii

Yiiklenim

Aracrh!,r Siizlegmesinin Hukuki

Niteli!.i

fiimiinii yoklenim aracrhlr srizleqmesinde,aracr banka, Kurul kaydrna
ahnacak sermaye piyasasr araglanmn trimiinii baqtan satrn almayr taahhiit
ettiSinden, gergek anlamda bir aracrhk faaliyetinden ziyade bir satrm s<izleqmesinden bahsetmek daha isabetli olur. Aracr banka kendi nam ve hesabrna
ihragqrdan satrn aldrlr sennaye piyasasr araglanm daha sonra, piyasadaki
dalgalanmaya gdre k6rla veya zararla satacafil igin rizikolann tamamrm kendisi ytiklenmektedir. o halde sermaye piyasasr araglanmn ihraggrdan satrn
ahnmasr da, baqkalarrna satrlmasr da birer ahm satrm iliqkisi do!-urmakta6s
62 SUMER,
63 SUMER,

Sermaye Piyasaslnd,o,..., s. Gl.
Tiirk Sermay€..., s. 54; SUMER, Sermaye Piyasaslnd.a,...,s. 61.
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ve bu sdzleqmelereahm sahm stizlegmelerihiikiimlerinin uygUlanmasrgerekmektedir6a.
$ z. yArrRIM DANISI\{ANLrdI ra.lr ireti
seri v no: 55 sayrh'Yatrrrm Damgmanh[r Faaliyetine ve Bu Faaliyette
Bulunacak Kurumlara itiqtin Esaslar Tebli[i'nin 4. maddesindeki tamma
gorc:Yahrtm dantgmonhpq kargth.fimda herhangi bir maddi menfaat te'
rnin etmek suretiyle, milgterilere sernxayepiyasast'araglan' ile bunlan' ihrag
ed,enortakhh ue kuruluElar hakkmda ve sermayepiyasast' ile ilgili diper ho'
nularda ydnlend.irici nitelikte yazth ueya sozlii yorum ue yatt'rt'tn tausiyelerinde bulunulmasr' faaliYetidin
Yatrnm damqmanhf,r yetki belgesine sahip kuruluqlar agalrdaki faaliyetlerde de bulunabilirler (m. 6):
a) Kiqilerin veya qirketlerin uzun ve hrsa vadeli finansal hedefleri, risk
tercihleri, nakit gereksinimleri, vergi mevzuatr karqrsrndaki durumlarr dikkate ahnarak yatrnm planlanmn oluqturulmasr'
b) $irketlerin, aktif-pasif ydnetimi gergevesindebilangolanmn analiz
edilmesi, gelir kaynaklanmn aynqtrrrlmasr, finansman seqeneklerinin tespit edilmesi, risklerin tammlanmasr ve azaltrlmasr veya gelirlerin artrnlmasr yoluyla mali profillerinin geliqtirilmesi gibi konularda yazrh veya sozlii
yorum ve tavsiyelerde bulunulmasr.
c) $irketlerin, yurt igi ve yurt drqr piyasalardan frnansman ihtiyaglarrmn karqrlanmasl, alternatif finansman stratejilerinin belirlenmesi, mali
risklerden korunmalarr konulann d.ay azth veya siizlii yorum ve tavsiyelerde
bulunulmasr ile finansman ihtiyacr olan ve frnansman sa!'Iayacak taraflann
bir araya getirilmesi konusunda gahgmalar yaprlmasr'
d) $irketlerin, birleqme, bdliinme, ele gegirme ve iq ortakhklarrmn kurulmasr ve benzeri sermaye veya ortakfik yaprlanndaki deflqikliklerle ilgili
yeniden yaprlandrnlma faaliyetleri ve tasfiye siirecinde yazrh veya siizli.i yorum ve tavsiyelerde bulunulmasr.
Aqaflrda sayrlan ytinlendirici nitelikteki iglem ve faaliyetler; sunulan yorum ve tavsiyelerin tarafsrz ve diirtist olmasr, belli bir kiqinin, grubun veya
portftiyiin ihtiyaglanna yiinelik olmamasr ve kargrh[rnda doirudan ya da
dolayh maddi menfaat temin edilmeksizin verilmiq olmasr kaydryla yatrrrm
daruqmanhfl kapsamr drqrndadrr(m. 7):
a) Herhangi bir faaliyetin, mesle$n veya iqin ytiriitiilmesi srrasrnda, bu
faaliyet, meslek veya iEin igerdi[i hizmetlerle ilgili olarak, siireklilik arz ef64 tlNAL, s. 75.
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meyen ve istisnai birkag olaya yiinelik olarak yazrh veya siizlii yorum ve ravsiyelerde bulunulmasr.
b) Aracr kurumlann ahm satrm aracrh[r faaliyetlerinin icrasr srrasrnda
mtigterilerine sermaye piyasasr araglan, bunlarr ihrag eden ortakhk ve kuruluqlar, piyasa e!'ilimleri hakkrnda ve sermaye piyasasr ile ilgili di!'er konularda yazrh veya sdzlti yorum ve yatrrrm tavsiyelerinde bulunmasr.
I. Yatrrrm Damgmanhfr

Faaliyetinin

$artlan

Yatrrrm damgmanhlr faaliyetinde bulunacak aracr kuruluqlar biinyelerinde yatrnm damqmanh[r ve araqtrrma faaliyeti igin yeterli mekan, teknik
donamm, organizasyonu saplamrq ve yeterli sayrda yatrnm damqmamm istihdam etmiq olmalan garttrr (m. 8). Yetkili kurumlarda giirevlendirilecek
yatrnm damqmanlanmn 4 yrlhk lisans e[itimi veren kurumlardan mezun
olmalarr, Kurulun lisanslamaya iliqkin diizenlemeleri uyannca gerekli lisans belgesine sahip olmalarr zorunludur (m. 9).
ser. PK.'nun 31 ve m. 34/t. maddeleri gergevesindeKuruldan aracrrrk
faaliyetleri igin yetki belgesi almrg mevduat kabul etmeyen bankalar, yatrnm damqmanhfr faaliyetlerinde de bulunabilmek iqin, seri v no: 5b sayrh
Teblig'de dngtiriilen qartlan yerine getirerek, Kurul'a bu hususta faaliyet izni igin bagvurmalarr (m. 10), ve kuruluqun bu faaliyeti Kurul dtizenlemelerine uygun qekilde ytirtitebilecek nitelik ve yeterlilikte olduiunun Kurul'ca
kabul edilerek yetki belgesi verilmiq olmasr gerekir (m. b).
fI. Yatrnm Danrgmanh[r

Siizlegmesinin

$ekli ve Muhtevasr

Yatrnm damqmanhfr igin, bu hususta yetki verilmiq banka ile yatrnm
danrqmanhpr hizmetlerinden faydalanmak isteyen miiqteri arasrnda yazrb
bir gerqevesdzleqmenin yaprlmasr garttrr. Banka, bu sdzleqmenin imzalanmasrndan dnce aga$daki bilgileri igeren tamtrcr bir formu miiqteriye sunmak zorundadrr (m. 12):
a) Tebli!'de belirtilen yatrrrm damqmanh[rna iliqkin ilkeler,
b) Yatrnm damgmanhlr kapsamrnda mtiqteriye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluqturulmasrnda kullamlan bilgi kaynaklan, yatrnm stratejileri ve analiz yiintemleri,
c) Bilgi ve tavsiyelerin miigteriye sunuluq bigimiyle (yazrh, siizlti, gtinItik, haftahk, ayhk ve benzeri) ilgili esaslar,
d) Olasr grkar gatrqmalan.
Yatrnm damqmanhlr qergevesdzlegmesindeasgari olarak agaflrdaki hiikiimler ver almahdrr6s.
65 Detuylr,bitgi igin bkz.: wapgpk.gg!0-.
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Miisteriye verilecek hizmetin tiirii ve kapsamr,
. yatrrrm iinerileri ile bunlara iligkin temel gerekgelerin nitelifi ve
miiqteriye sunuluq bigimiyle (yazrh, stizlii, giinliik, haftahk, ayhk ve
benzeri) ilgili esaslar,

.

. Ahnacak iicret ve di!'er gider karqrhklan,
.

Siizle$menin siiresi,

TebliEde belirtilen yatrnm damqmanhlrna iliqkin ilkeler,
. Yetkili kurum tarafrndan miiqteriye yatrnm damqmanh[r hizmeti
vermek iizere giirevlendirilen yab.nm damqmamm tamtrcr bilgiler'

.

r Yetkili kurumu ve mtiqteriyi tamtrcr bilgiler ve yetkili imzalar'
III. Yatrnm Damgnanh!'r

Siizlegmesinin

Hukuki

Niteli!^i

Yatrnm damgmanhlr stizleqmesi hukuki nitelik agrsrndan bir vekalet
akdi niteli[indedir. Yatrrrm damqmanhlr hizmetinde; miigteri bankadan,
bilgi
mevcut ,r.kdillin hangr yatrnmlara yiineltilmesi gerektiii konusunda
yapar
kendisi
bizzat
yatrnmlanm
Ancak
alrr.
talep eder ve ondan tavsiyeler
rive ytinetir, bu tavsiyelere uymak zorunda defildir. Biiylece dofacak sonug
veren
hizmeti
damqmanhp-r
Yatrnm
zikosuna kendisi katlanmaktadrrG6.
banka, vazifesini dzen, titizlik ve sadakatle yerine getirmekten sorumludur'
koqullar
Ozen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir yatrnm damqmammn ay''.
eder
ifade
gayreti
ve
dikkat
altrnd.a ayrrntrlara verece['i 6nemi, giistereceli
getirmiqyerine
(m. 15/1). Dolayrsryla bu edimini ozen, tTttzlik ve sadakatle
yatrnm dase; yani, yatrrrm damgmanhfn siizleqmesineve Teblif'de yer alan
kiitii sottrq-u"irlh ilkelerine l.ttt^-"n uyulmuqsa (m.l5l2), artrk dofacak
nugtan sorumlu tutulamaz.
$ s. PoRTFdv vdxnricir,iGi

FAALiYETi

Portftiy, bir kiqinin veya bir qirketin menkul krymetlerden oluqan sermayesinin (yatrnmrmn) tamamrm ifade eder6?'
Portftiy yiineticili$ ise, finansal varhklardan olugan portftiylerin, her
gerqebir miiqteri udrnu, mtiqterilerle yaprlacak portfiiy yiinetim siizleqmesi
yiinetilmesidir
srfatryla
vekil
iizere
saflamak
vesinde maddi bir menfaat
(seri v No: 59 Sayrh Portftiy Yiineticili$ Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulubelnacak Kurumlara iliqt<in Esaslar Tebli[i m.3/2). Bu anlamda, yatrrrmcr,
s. 263; Karp. ift'lt ,
KA4LAN, ibrahim, Banka sdzlegmeleri Huhuku, c. I, Ankara 1996,
(hizmet
nitelendirmighen
tiiril
olarak
bir
ahd,inin
hizmet
d.antgrnanl$r,nt
yattrwn
72: Yazar;
yatvr'm
ise
ciirnlede
d'euam
gereh),
olsa
ahd.ind.enLasttgenel anlarndi ig garme sdzlepmeleri
d.anqmanh.Pmt bir bitgi ah.m satunt' olarah gdrmehtedir'
67 KAPI'AN, s.243.
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li bir nakdi ve/veya sermaye piyasasr aracrnl bankaya teslim eder ve bu suretle olugturulan portfi)y banka tarafrndan en uygun olacak qekilde yilnetilir68. Bir baqka ifadeyle, portftiy yiinetimi kawamr, kiqinin (miiqterinin),
bankadaki hesabrmn, menkul krymetlerinin iktisadi ve teknik ydnlerden
banka tarafrndan idaresi anlamrm taqrr.
Portftiyrin igerdili sermaye piyasasr araglanmn miilkiyeti yatrrrmcrda
kalmaya devam eder69.
Portftiy yiinetimi igin uzmanlagmrg kadrolara sahip bankalar; miiqterileri tarafrndan kendilerine idare edilmek ve finansal yatrrrmlara yiineltilmek iizere tevdi edilen, menkul krymetleri ve agrk tevdi hesaplanm mali piyasalann kurallanna giire en verimli ve en kdrh qekilde yiinetmek durumundadrrlar?0.
I. Bankalarrn

Portfiiy YiineticiliSi

Faaliyetine

Gegi.Egarflan

Portfiiy yiinetim qirketleri drqrnda kalan yetkili kurumlann faaliyet izni bagvurulanmn de!'erlendirilmesinde stizkonusu kurumlann kendi mevzuatlannda yer alan diizenlemelerinin yam srra Seri V No: 5g Teblifinin g
inci maddesinin birinci frkrasrmn (e) ve (f) bendlerinde belirtilen htikiimlere de uymalan qarttrr (Seri V No: 59 Teblip m.8/2). Dolayrsryla, portftiy yiinetim girketi olmayan mevduat kabul etmeyen bankalann, portftiy yiineticilifi faaliyet izni bagvurulanmn de$erlendirilebilmesi igin:
o Ytinetici ve ihtisas personeli ile Tiirk ficaret Kanunu uyarrnca atanan denetgilerinin ve mrifettiqlerin 5 inci maddenin (h) bendinde sayrlan qartlan tagrmalarr gereki1?l. Bu kigiler igin sermaye piyasasr
68 SUMER, Tiirk Sermaye..., s. 69.
69 sUMEn, Tiirk Sermaye..., s. 64.
70 r(Apr.AN, s. 246; suMER, Tiirh sermaye..., s. 64.
7r Seri V No: 59 Tebti*inin 5 inci maddesini (h) bendind,eki'd,ekidiizenlerne

sijtiled,ir.

"h) Gergek kigi ortaklanrun;
1' Kend,ileri ueya srntrstz sorurnlu ortak olduklart kuruluglnr hakkmda iflas karan uerilmemig ve konkordato ilan edilm,emigolmast,
2- 7 /9 | 2000 tarih ue24163 sayth Resmi Gazete'deyaytmlanan seri:v, No:46 saytfi,Arauhh
Faaliyetleri ueArau Kuruluglara lligh,in Esaslar Hakkrnd,a Teblipin g uncu mad.desinin birinci fikraantn (d.)bendinde belirtilen gartlart tagtmasr'"
seri:v, No:46 sayilt Araciltk Faaliyetleri ue Araa, Kuruluglara ilighin Esaslar Hahkmda
Teblipin 9 uncu maddesinin birinci fikrastntn (d.)bendind.ekid.iizenlemede g6yled,ir:
d) Ortak, ydnetici, ihtisas personeli ile miifettip ue 6762 sayth. Tiirh Ticaret Kanunu uyannca atanan denetgilerinin,
7)Sermayepiyasast tneuzuat4 4389 sayr,ItBanhalar Kanunu, 4208 saytlt Karaparanrn Ahlanmastntn OnlenrnesineDair Kanun ile ddiing para verme igleri hakktnda meuzuata ayhtnhhtan ueI ueyo taksirli suglar harig ohnak iizere affo u{ramtg olsalar dahi apr hapii ueya 5 ytldan fazla hapis yahut zirnmet, nitelikli zimmet, irtikap, riiguet, htrazhh, d,olandvr-
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mevzuatrna aylmhktan veya 5 inci maddenin (h) bendinde belirtiIen diper frillerden dolayr sug duyurusunda bulunulmasr halinde, isnad edilen sugun alrrhfr dikkate ahnarak faaliyet izni baqvurusu bu
iqlemin sonuglanmasrnakadar ertelenebilir (Seri v No: 59 Teblili m.
8/l/e).
.

Biinyesinde portftiy yiineticilifi faaliyetinin yiirtitiilebilmesi igin Kurulun lisanslama dtizenlemeleri gergevesinde,lisans belgesine sahip
yeterli sayrda portfiiy ytineticisini istihdam etmiq bulunmasr gerekir
(Seri V No: 59 Tebli[i m.8lL/f),

Yetkili kurumun bagvuru konusu faaliyete gegmek iizere Kuruldan izin
alabilmesi igin, Seri V No: 59 Sayrh Portftiy Yiineticiligi Faaliyetine ve Bu
Faaliyette Bulunacak Kurumlara itiqldn Esaslar Tebli[i ve Seri:V No:46 sayrh Aracrhk Faaliyetleri ve Aracr Kuruluqlara iliqkin Esaslar Hakkrnda Tebli[in 10 uncu maddesinde dngiiriilen qartlarr yerine getirmeleri ve faaliyetlerini ilgili Kurul diizenlemelerine uygun qekilde yiirtitebilecek nitelik ve
yeterlilikte olduklanmn Kurulca kabulii qarttrr (Seri V No: 59 Tebli[i m'
9/1).
Faaliyet izin baqvurusunun Kurulca uygun giiriilmesi halinde yetkili
kuruma portfiiy yiineticili$ faaliyetini icra edebilece$ni gdsteren yetki belgesi verilir. Yetki belgesinin tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur (Seri V No:
59 Tebli[i m.9/2).

a6k, sahtecilih, inancr.k\tiiye kullanma, dolanh. iltas gibi yiiz hr.zartr.ctsuglar ile istimal ue
dtgtnd.ahalan kagahqtlth suglan; resmi ihale ue ah.m satunlara fesat haistihlak kagakgr.ft.Pt
ngtrrma uiyob"Jl"t irrlannt. agga vurma, uergi kagakgr,6ft.ueya uergi haqakElgr'na tegebbiis suglanndan dolayt hiihilm giymernig olmast,
2) Kanun'un 33 i.incii rnaddesinin (fl bendinde hurucular igin aranan $artl ta€tnlast,
3) Faaliyet yethi belgelerind.enbiri ueya birden fazlast Kurul'ca iptal edilmig yahut borsa
iiyeli{ind.en-stirekli ilarah Ekartlmtg huruluElarda, bu rniieyyideyi gerehtiren olayda sorum'
lulu{u bulunan kigilerden olmamast,
4) Odeme Giigliisii iginde Bulunan Banherlerin iglernleri Hahhmda 35 saytlt Kanun Hiikmilnd.eKarainatne ie ekterine giire hend,ileri ueyaorta{t. oldu{u kuruluglar hakhmda tasfiye karan, uerilmemig olmast,
5) (Eh: Seri: V, No: 49 saytlt Teblip ile) Kanun'un 46 nct' maddesinin (i) bendi uyannca ig'
lem yasaklr.olrnannast(Bu gart ortaklar igin kurulug uepay devirlerinde arant'r),
gerekir.
Aract kurumlartn sennayesinin Vo7T'unaueyadaha fazlastna sahip tiizel kigilerin 7o10'd.an
haiz olm,alart'gerehir.
fazla paya sahip ortaklanntn d.a bu bentte belirtilen nitelihleri
maddenin (0 bendinin 1
ueya
bu
Bu kigiler igin sermaye piyasan.meuzuahna aykrrhktan
bulunulmast haduyurusunda
sug
dolayt.
diper
belirtilen
bendinde
ilt
fiiuerden
nu iral
yet'
lind.e, isnad.ed.ilensugun aptrhpt. dikkate altnarak, d,eperlendirilecekolan tiim faaliyet
hi belgesi,izin belgesi,ortiktrk yaprsr.d.epigiklipi ue rnerkezdty drgiit agmo baguurulart bu
iglemin sonuglanmastnakadar ertelenebilir.

38

Yrd. Dog. Dr. AIi Ayli

II. Portfiiy Yiinetim

Siizlegmesi ve Muhtevasr

seri v No: 59 sayrh "Portftiy Ytineticilipi Faaliyetine ve Bu Faaliyette
Bulunacak Kurumlara iliqldn Esaslar Tbbli['i"nin lG. maddesine g6re bankalann portftiy yiineticili!'i hizmeti sunacaklan mtigterileri ile Kurulca beIirlenecek standartlara uygun yazrh bir stizleqmeakdetmeleri zorunludur.
Portfiiy yiinetimi siizlegmesiyle miiqterinin amag ve menfaati, yiinetilmek iizere bankaya tevdi ettili mal varhfrmn en karh qekilde gofaltrlmasrdrr. Bankamn amag ve menfaati ise, miiqteriden ahnan tevdi ve idare harglanmn artmasr, menkul krymetlerin ahm ve satrmrndan ahnan komisyon
primlerinin yiikselmesi, yatrrrm potansiyelinin geniqlemesi, borsadaki ahm
satrm cirosunun yiiksek rakamlara ulagmasrdrr?2.
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 28.09.2001 tarih ve 45 sayrh toplantrsrnda aldr[r karar uyarrnca portftiy ytineticiligi gergeve siizleqmesinde bulunmasr gereken asgari unsurlar qunlardrr:
. Taraflan Tamtrcr Bilgiler (Miiqterinin kimlik bilgileri ve adresi, yetkili kurumun unvam ve adresi, varsa taraflan temsile yetkiti kigilere, bunlann temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin
srmrlarrmn defiqtirilmesine iliqkin bilgiler).
. Scizleqmede
Kullamlacaklisaltmalar
.

Siizleqmenin Konusu (Burada, Seri:V, No: 59 sayrh Tebliiin 4 tincii
maddelerinde yer alan htiktimlere yer verilir.)

.

Tamtrcr Form (Seri:V, No: 59 sayrh Tebli[in 16 ncr maddesi uyarrnca,
portftiy ytineticilili gergeve sdzlegmesinin imzalanmasrndan iince
Teblif'i ve igerifii Tebli$'in 3 numarah ekinde agrklanmrq olan tamtrcr formun yetkili kurum tarafrndan miiqteriye sunulmuq olduf"una
iliqkin hiikme yer verilir).

.

Portftiy Yiineticiliii Faaliyetine itigkin ilkeler (Burada, Seri:V, No:
59 sayrh Teblifin t2 nci maddesinde yer alan ilkelere yer verilir).

.

Portftiy Yiinetimine Konu Araglann Segimi ve idaresi
Portftiy Yiineticisi (siizleqme ya da eklerinde portftiy yrineticisine iliqkin bilgilere yer verilir. Burada ayrrca, srizleqmedebelirtilen portftiy
yiineticisinin yetkili kurumdan a5rnlmasr veya degiqtirilmesi durumunda, yetkili kurumun bu durumu mtiqterisine derhal bildireceffine, miiqterinin yeni g6revlendirilen portfty yiineticisini uygun giirmedili takdirde, siizlegmeyi tek taraflr olarak feshedebileceline iliqkin hiikme yer verilir).

'

.

SdzlesmeTaraflanmn Birbirine Bilgi Verme Esaslarr

72 r{APLA^I, s. 246.
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. Yetkili Kuruma Odenecek Ucret ve Odeme Esaslan
. Takasbank'ta Saklanan Sermaye Piyasasr Araglanndan Dofan Yiinetimsel ve Mali Haklann Kullamlmasr Esaslarr
Portfiiy Saklama Kuruluquna itiqt<in Esaslar

.

. Teminat Htk{imleri
. UygUlanacak Hiikiimler: Stizleqmenin Kurul diizenlemelerine aykrrr
hiiktimleri uygulanmaz. siizleqmede hiiktim bulunmayan hallerde
Kurul diizenlemeleri, Kurul diizenlemelerinde hiikiim bulunmayan
hallerde genel htikiimler uygulamr" hiikmiine yer verilir'
. Yetkili Mahkeme ve icra Daireleri
. Siizle$meninStiresi ve Sona Ermesi
.

Siizleqme $artlanmn Deliqtirilmesi
o Sorumsuzluk Kayrtlan (Tiim yetkili kurumlar, BICnun 99 uncu maddesi gergevesindeimtiyazh kuruluq sayrldrklanndan, siizleqmelerin
qeqitli maddelerinde yer alan sorumsuzluk kayrtlan, gerek seri:V'
irlo:Sg sayrh Tebliiin 16 tincii maddesi gergevesinde,gerekse siiz konusu Teblif hiikmiintin de iitesinde, genel htikiimler balomrndan gegersiz olacak, yetkili kurumun hafif kusuru halinde dahi bu ti.ir sorumsuzluk kayrtlarr batrl sayrlacaktrr. Dolayrsryla, bu tiir sdzleqme
hiikiimlerine yer verilmemeli ve BK'nun 99 ve 100 iincii maddelerine uygun olarak sorumsuzluk hallerinin ancak yetkili kuruma atfr
miimkiin olmayan hallerle srmrlandrrrlmasr gerekir)'
. Yetkili imzalat ve Tebligat Adresleri
III. Portfiiy Yiinetim Siizlegmesinin

Hukuki

Niteliii

Portfiiy ytinetimi stizleqmesi;vekalet unsurlanmn alrr bastrfr, taraflar arasrndaki griven iliqkisinin siizleqmenintemelini olugturdupu, bir stizleqmeniteIiEindedl Vekalet sdzleqmesinintaraflan arasrnda giiven iliqkisi bozulunca
mtivekkilin azil ve vekilin istifa haklan, vekilin vekAlete tizgii sadakat Siktimliiliigii, vekilin sonugtan sorumlu olmadan sadecetizen borcunun bulunmasr,
vekilin hesap verme ve miiqteri adrna elde ettifi haklan ve menkulleri mtigteriye iade borcu, bu siizleqmeninvekAlet siizleqmesiolarak nitelendirilmesini gerektirmekte ve bu nitelendirme de taraflarrn menfaat dengesine uygun dtiqmektedi/g. Zaten Tbblilin 4. maddesinin ikinci fikrasrnda; portftiy ytineticili$
tammlamrken, finansal varhklardan olugan portftiylerin, her bir miiqteri adrna, miiqterilerle yaprlacak portftiy yiinetim siizlegmesigergevesindemaddi bir
merrfaai sa$lamak iizere vekil srfatryla ytinetilmesinden bahsedilerek, dolayh
da olsa, g""g"u" sdzleqmesininbir vekalet stizleqmesiolduguna de$nilmiqtir.

73 r{APr,AN, s. 256-257.
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Banka, stizleqmelerde belirtilen portftiy ytineticilerinin grirevleri gergevesinde yaptrklan ttim iqlemlerden ve mtigterilere verebilecekleri zararlardan srizleqmeve sermaye piyasasr mevzuatr ile genel htiktimler gergevesinde mtiqteriye karqr do[Tudan sorumludur. Portftiy yiinetim siizleqmesineaksi bir htikiim koyulamaz (Seri V No: 59 Tebli!'i m. 26). Bu nedenle, portftiy
yiinetim siizleqmelerine konan sorumsuzluk klozlan gegersizdir. Portftiy yiineticilifi yapan bankamn sorumlulu["u, vekilin sorumlulu$"u gibidir. yani,
portfiiy ytineticiligi faaliyetini icra eden banka, vazifesini iizen, titizlik ve sadakatle yerine getirmekten sorumludur. Ozen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir portftiy ytineticisinin aym koqullar altrnda aynntrlara vereceli iinemi,
giistereceli dikkat ve gayreti ifade eder. Dolayrsryla bu edimini iizen, titizlik
ve sadakatle yerine getirmiqse; yani, portfiiy yiinetim s6zleqmesineve Teblipde yer alan portfiiy yiineticilili ilkelerine tamamen uyulmuqsa, artrk doSacak ktitri sonugtan sorumlu tutulamaz.

iNixCi

BOLUM

MEVDUAT KABI]L EDEN BANI{ALARCA DA YAPILABILEN
EAALiNTLER
Ser. PK. nun 34. maddesinin L. frkrasrna giire, bankalann sermaye piyasasrnda faaliyet gristerebilmeleri iqin, 30. maddenin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen ve genel olarak aracrhk faaliyetleri diye adlandrrrlan faaliyetlerden en az birinde bulunma amacryla kurula baqvurmalannln zorunlu oldu!'unu yukarrda incelemiqbulunuyoruz. Frkramn devam ctimlesinde."...Aracr kuruluqlar (bankalar), Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde, izin almak
qartryla, dif'er sermave piyasasr faaliyetlerinde de bulunabilirler." denmektedir. Oyle ise, aracrhk faaliyetleri drqrnda kalan di!'er sermaye piyasasr faaliyetleri bankalar agrsrndan zorunlu faaliyetler olmayrp, ihtiyari faaliyetler olarak karqrmrza grkmaktadrr.
Bankalarrn sermaye piyasasrndaki bu ihtiyari faaliyetleri, Ser. PK.,nun
30. maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerinde sayrlan faaliyetlerdir ki bunlar:
' Menkul hrymetlerin geri ahm veya satrm taahhtidii ile ahm satrmr
(repo ve ters repo),
. Yatrnm damqmanhfr.,
.

Portfiiy iqletmecili$i veya yiineticilili faaliyetleridir.

$ 4. ALIM SATIIUAARA.CILIK FAALiYETi
Ahm satrma aracrhk, ilgili mevzuata uygun olarak daha iince ihrag edilmiq sermaye piyasasr araglanmn aracrhk srfatryla ve ticari amaqla ahm sa-
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trmrm ifade eder (Seri V No: 46 sayrh Teblif m. 4511).Bu ttrden aracrhk iqlemlerine, ikinci eI piyasa iqlemleri denmektedirTa.
Bankalar, daha tince ihrag edilmiq sermaye piyasasr araglanmn, borsa
drqrnda ahm satrmrna aracrhk yapabilirler. Borsada ise, hisse senedi iqlemleri harig olmak izere,daha tince ihrag edilmiq sermaye piyasasr araqlarrmn
alrm satimrna aracrhk yapabilirler (Seri V No: 46 sayrl Teblif m.5/l/a)I. BankalannAhm

satrmaAracrhk

Faaliyetine

Gegig $artlarr

Bankalarrn bu Teblif'in 5 inci maddesi uyannca borsa drgr ahm satrm
aracrhfr faaliyetinde bulunmak tizere izin alma baqvurulannda, sermaye
piyasasr u"uglu"t ile ilgili iq ve iqlemlerin yiiriittilmesini saflayabilecek, bu
iaaliyettere elveriqli mekan, teknik donamm ile yeterli sayrda yiinetici ve ihtisas personeli ile di!'er personeli saslamrq bulunmalan, gerekir (seri v No:
46 sayrh Teblif rn 47/2).
Borsa drqrndaki ahm satrm faaliyetleri ve Kurulun bu faaliyetlere izin
verme esaslarr Teblif'in 48. maddesinde sayrlmrqtrr' Buna gtire:
,,Aracr kurumlar borsa drqrnda hisse senedi ahm satrm iqlemleri kapsamrnda Kurul'dan izin almak kaydryla,
a)Borsada iqlem giirmeyen hisse senetleri igin Kanun'un 40 rncr maddesi uyarrnca oluqturulacak piyasalarda,
b)ilgili mevzuat gergevesindeKurul'ca belirlenen esaslar dahilinde borsada iglem gdren hisse senetleri iizerinde,
iglem yapabilirler.
Borsa drqrnda hisse senedi ahm satrm aracrhfr faaliyetinde bulunacak
aracr kurumlann, bu faaliyetlerin yiiriiti.ilmesine elveriqli bir merkez drqr
iirgiit alrna ve gergekleqeniqlemlere iliqkin bilgilerin amnda ilam ile bilgi,uy* o"t"tmnda emir ahmrna imkan verecek teknik alt yaprya sahip olma
qartlan ararur.
Borsa drqrnda hisse senedi ahm satrm aracrhpr faaliyetinde bulunmak
isteyen aracr kurumlar, bu maddenin ikinci frkrasrnda belirtilen gartlarrn
varirftnt tevsik eden ve Kurul'ca istenebilecek difler belgelerle birlikte izin
almak iizere Kurul'a baqvururlar.
Kurul yapaca[r incelemeler sonucunda baqvurunun uygun gdrtilmesi
halinde izin verir."
Bankalar gerek borsa, gerek borsa drqrnda ahm satrma baqlamadan iince miiqterileri ite yazrh bir stizleqme yapmak zorundadrrlar. Bu stizleqme,
bankalle miiqterisi arasrnda, a1m satrm aracrhfrndan doian iliqkiyi genel
74 SUMER,
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olarak diizenleyen, baqlangrgta bir defahfrna aktedilen ve miinferit iqlemlerin esasrm oluqturan bir gergevesiizleqmedir.
Bankalar, ilgili gergevesdzlegmeyi imzaladrktan sonra mtiqterilerinden
sermaye piyasasr araglarrmn ahm satrmrna iliqkin emirleri kabul edebilirler. Borsada iqlem yapmayl gerektiren emirler, ilgili mevzuatta belirlenen
esaslar gergevesindeahmr ve yerine getirilir. Aracr kurumlar borsa drgrnda
yaprlacak iglemlerde, mtiqteri emirlerini, gergevesiizleqmesinde belirlenen
esaslara gtire kabul ederler ve iizen borcu gergevesindeyerine getirirler. Borsa drgrnda faaliyet giisteren aracr kurumlar, mevzuatta aksine bir htiktim olmadrkga, iizerinde iqlem yaptrklarr sermaye piyasasr araglanmn ahq ve satrq fryatlanm, iqyerinde ilan etmek zorundadrrlar (Seri V No: 46 sayrh Teblipm. a5/2).
II. Ahm SatrmaAracrhk

Qergeve SiizleEmesinin Muhtevasr

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 28.09.2001tarih ve 45 sayrh toplantrsrnda aldrpr karar uyannca portfiiy yiineticiligi qerqeve siizleqmesinde bulunmasr gereken asgari unsurlarT5 qunlardrr:
o Taraflan tamtrcr bilgiler (Miiqterinin kimlik bilgileri ve adresi; Aracr kurumun unvan ve adresi; varsa taraflarr temsile yetkili kiqilere,
bunlann temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin srmrlarrmn defliqtirilmesine iliqkin bilgiler),
r Stizleqmedekullamlacak lcsaltmalar
r

Siizleqmenin konusu (Sermaye piyasasr aracr itibariyle, iqlemin yaprlaca$ piyasalar itibariyle)

.

Emirlere iliqkin htikiimler (Emirlerin iletilme qekli; emirlerin gegerIik siiresi; gergekleqenemirlerin tasfiye esaslan)

.

iqlemin niteli[ine giire sermaye piyasasr aracuun ve nakdin teslim
esaslan,

.

Saizleqmetaraflarrmn birbirlerine bilgi verme esaslan,

.

Mtiqteriye ait nakdin de$erlendirilme ve getirilerinin
tidenme esaslarr.

.

Bankaya iidenecek iicret yada komisyonun tespit ve rideme esaslan,
Takasbank'ta saklanan sermaye piyasasr araglanndan
timsel ve mali haklann kullanrlmasr esaslan
Teminat hiikiimleri

o S6zleqmenin stresi ve sona erme esaslan,
7 5 Detayh bilgi igin bkz.: www.spk.sou.tf.

miiqteriye

doSan ycine-
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.

Stizleqmeqartlarrmn deiigtirilmesi,

'

Yurt drqr piyasalarda ahm satrm,

.

Uygulanacakhiikiimler,

.

Blokaj ve yatrnmcrlarr koruma fonu,

. Yetkili mahkeme ve icra daireleri,
.

Sorumsuzluk kayrtlan (Tiim aracr kuruluqlar, BKnun 99 uncu maddesi gergevesindeimtiyazh kuruluq sayrldrklanndan, sdzlegmelerin
geqitli maddelerinde yer alan sorumsuzluk kayrtlan, gerek Seri:[
No:46 sayrh Tebli[in ]-3 tincti maddesi qergevesinde,gerekse s6z konusu Teblif hiikmiintin de iitesinde, genel hiikiimler bakrmrndan geqersiz olacak, aracr kurumun hafif kusuru halinde dahi bu tiir sorumsuzluk kayrtlan batrl sayrlacaktrr. Dolayrsryla, bu trir sdzleqme
hiiktimlerine yer verilmemeli ve BK'nun 99 ve 100 iincti maddelerine uygun olarak sorumsuzluk hallerinin ancak aracr kuruluqa atfr
miimktin olmayan hallerle srmrlandrnlmasr gerekir),

. Yetkili imzalar ve tebligat adresleri.
Bu muhtevaya sahip ahm satrma aracrhk gergevestizleqmesimiiteselsil
srra numarah ve en az iki niisha olarak diizenlenerek bir iirne$nin miiqteriye verilmesi gerekir.
III. Ahm Satrma Aracrhk Qergeve siizlegmesinin Hukuki Nitelisi
Ahm satrma aracrhk daha rince ihrag edilmiq olan sermaye piyasasr
araglanmn aracrhk srfatryla ticari amaqla ahm satrmrm ifade eder.Aracr kuruluq olan banka daha iince ihrag edilmiq bu sermaye piyasasr araqlanm
miiqteri namrna ve hesabrna, kendi namlna mtigteri hesabrna, kendi namlna ve kendi hesabrna ticari amagla ahp satabilir.
Daha iince ihrag edilmiq olan sermaye piyasasr araglarrmn miiqteri namlna ve hesabrna ahm satrmrn gergekleqtirilmesi amacryla banka ve miiqteri arasrnda yaprlan ahm satrma aracrhk gerqevesiizleqmesi hukuki nitelik
agrsrndan bir vekdlet siizleqmesidir70.Zira, iqlemi yapan banka miigterisini
do[rudan temsil etmektedir. Dolayrsryla, stizleqmedendofan haklar ve miikellefryetler taraf srfatryla miiqteriye ait olacaktrr. Ashnda bu tiir faaliyetler
TTK m. 116 vd. hiikiimlerinde dtizenlenmig "acentelik" faaliyetine benzemektedir. Zira, acentelik de, bir iqletme nam ve hesabrna iigtincti qahrslarla
yaprlacak sdzleqmelere aracr[k faaliyetidir. Bununla beraber, TTK m. 116
uyarrnca acentelik faaliyetinin daimi olmasr ve aksi kararlagtrnlmadrkqa
T"IK m. 118 uyannca rekabet halindeki ticari iqletmeler hesabrna aracrhk
yaprlamayacafr, gibi iizellikler, ahm satrma aracrhk gergeve sdzleqmesine
76 SUMER,

Sermaye Piyasaslnda...,

s. 62; UNAL, s. 78; BBRZEK,
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dayamlarak yaprlan aracrhk faaliyetlerinin acentelik olarak nitelendirilmesine engel olmaktadrrT?.
sermaye piyasasr araqlarrmn ahm satrmr banka namrna fakat mtiqteri
hesabrna yaprhyor ise, aradaki gergevesiizleqmesi nitelik agrsrndan bir komisyon sdzleqmesidir7s.Zira, yukanda da belirtti$miz tizere, BK. m. 4l6,ya
giire; ahm ve satrm komisyoncusu, ahm ve satrm iqlerinde, iicret mukabilinde kendi namrna fakat mtivekkili hesabrna krymetli evrak ve menkul eqya
ahm satrmrm deruhte eden kimsedir. Maddenin 2. frkrasrnda komisyon siizleqmelerine tamamlayrcr olarak vekAlet hiiktimlerinin uygulanacafr belirtilmiqtir. Oyle ise bu ttirden bir aracrhk faaliyetine <incelikle ahm satrma aracrhk gergeve siizlegmesinin hiikiimleri, sonra komisyon ve nihayet vekdlet
hiiktimleri tamamlayrcr olarak uygulanabilecektir.
Banka sermaye piyasasr araglarrm kendi namrna ve hesabrna ahp satryor ise, satrm srizleqmesinin unsurlan alrr bastr[rndan bir satrm sdzleqmesi mevcuttur, mefer ki BK. m.427'de iingiiriilen qartlar gergekleqmiqolsun.
Yrkarrda da belirtti$miz izere, bu durumda komisyon siizlegmesi hi.ikrimleri de uygulanabilecektir. zira, sdzkonusu htikme giire; borsada kayrth veya piyasada cari fryatr bulunan kambiyo senetleri veya titeki krymetli ewakr ve mallarr satmaya veya satrn almaya memur edilen komisyoncu miivekkili tarafrndan aksine bir talimat verilmemiqse satrn alacaf,r qey yerine kendi qeylerini satabilir veya satacaEr qeyt kendisi igin alabilir.
$ 5. MENK{JL KIYMETLERiN GERi ALMAVEYA SATMA TAAHITt}DU
ir,p Af,nvf SATI]VII (Repo - Ters Repol nelf,iygfi
Menkul krymetlerin geri alma taahhiidii ile satrm veya geri satma taahhridti ile ahm iqlemlen,3794 sayrh Kanun'la de!'igik 2499 sayrh Sermayepiyasasr Kanunu'nun 22 nci maddesinin (k) bendinin verdifi yetkiye dayamlarak Seri V No: 7 sayrh Menkul liymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblif'ile diizenlenmiqtir.
Menkul krymetlerin belirli bir vadede ve fiyattan geri alma taahhtidti
ile satrmrna repo, geri satma taahhridii ile ahmrna ise ters repo denmektedir (Seri V No: 7 sayrh Teblifi'm.2).
ingilizce "Repurcase Agreement" ifadesinin krsaltrlmrq qekli olan repo,
elinde menkul krymet bulunan kiqi veya kuruluqlarrn, bu loymetleri belli
bir vade ve fiyatla geri satrn almayr taahhiit ederek satmalandrr?e. Repo iqleminde, menkul krymetin miilkiyeti, vade sonunda kararlaqtrrrlan bedelin
ddenmesine kadar ahcrya geger; bununla beraber, getirileri ise gergevesiiz77 UNAL, s. TT.
78 MA\{AVGAT, s. Ts; UNAL, s. 78; BERZEK, s. 61.
79 SUMER, Ti)rk Sermaye...,s. 58; ilNAL, s. 73.
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(Seri
Iegmesinde aksine hiikiim bulunmadrkga yatrrrmcrya (ahcrya) ait olur
V No: 7 sayrh TebliP m. 8/1).
Ters repoda ise, menkul krymetin miilkiyeti, vade sonunda kararlagtrnIan bedelin iidenmesine kadar bankaya geger ve aksi kararlaqtrnlmadrkga
getirileri de bankaya ait olur (Seri V No: 7 sayrh Tebtip'm.8/2).
Repo ve ters repo iqlemlerinde, s6z konusu menkul krymetin itfa tarihini aqmamak iizere, vade, taraflarca serbestgebelirlenebilir. Keza, uygulanacak faiz oram da serbestgebelirlenebilirso'
Baglama $artlarr
Repo ve Ters Repo Faaliyetlerine
Bankalann repo ve ters repo iqlemlerini yapabilmeleri igin ser. PK.'nun
qartla34. maddesi uyannca faaliyet izni almrq olmalan gerekmektedir. Bu
esaslan
ve
koqullan
Tebli!'"deki
tahaizbankalar ayrrca seri v No: 7 sayrh
yerine getirerek Kurul',a repo ve ters repo iqlemleri hususunda yetki almak
bulup
igin balrrormalan, Kurulun da yapacalr incelemeler sonucu uygun
faaliyetlerirepo
yetki belgesi vermesiyle sermaye piyasasrnda repo ve ters
repo
,ri i""u edebilirler. Kurulun yetki belgesi verebilmesi igin, repo ve ters
repo
ters
ve
iqlemlerinde bulunacak aracr kuruluqlann; btinyelerinde repo
yeterli
iilemlerini yiirtitebilecek yeterli sayrda miiqteri temsilcisini ve de
gemekan, teknik donamm ve belge-kayrt diizenini, saplamrq bulunmalan
4).
m.
Tebli[i
7
v
No:
seri
rekir (seri: v, No: 5? sayrh Teblip ile deliqik
Kurulun uygun bulup yetki vermesi iizerine, bankalar Teblipin 5. madyazrh bir
desinde mtnhasrr olarak belirtilen menkul krymetler iizerinde,
veya
gergek
ya
da
gerqeveanlaqmasr yapmak koquluyla, kendi aralannda
yapabilirler.
iqlemleri
itir"t atit"r il", b"litf bir fryattan repo ve ters repo
I. Bankalann

II. Repo ve Ters Repo tglemlerine Konu Olabilecek Menkul
KrYnetler
Teblilin 5. maddesinde, repo ve ters repo iqlemlerine konu olabilecek
giire:
menkul kiymetler miinhasrr olarak beq bent halinde sayrlmrgtrr. Buna
(a) Devlet tahvilleri,
ft) Hazine bonolan,
(c) Banka bonolan ve banka garantili bonolar8l,
1997' s' 87-88'
Sedot, Repo,TersRepo ueMenkul Krym.etOdting islemleri, Anhara
kalkt'nma
bonosu,
bonko
81 Repo iglernlerine konu olabileceh menhul hrymetlerd.enbiri olan
ihraq
sonra
ah'ndr'ktan
kayda
SPKnca
d.tizenleyip
stfatr.yla
borglu
ue'yattnm banhalanntn
ise, kalktnma
ettikleri emre ueyd hamile yizth hym.etli eurakttn Banko gorantilibonolar
olarah borglu sr"
ueyatlnrn banhalannd,an hredi killanan girketlerin bu kredilerin terninatt
emre yazr,6,senetlerden, bu kred'iyi kullanuerdikleri
banhaya
alacah6.
d.iizenteyip,
ile
fai
'd,trrnt.g
ihraq olu'
olan boiia"a, kend,i garaniisi altmd.a ue SPKnca hayda a6'nd,ktan sonra
nan ue bir para alacapnt igJren ktymetli eurakttr (OLGENIHELUACIIKENDfiGELENIKA'
Kr.vmetli Evrah Hukuhu, istanbul 1994' s' 39)'
ii, s. 2z; bnXit, Fihi*on,
Bo yETiM,
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(d) (Seri: V, No: 36 sayrh Teblip ile defiqik) Ozeleqtirme idaresi Baqkanhpr ve Toplu Konut Idaresi'nce ihrag edilen borglanma senetleriyle, mahalli
idareler ve bunlarla ilgili idare, iqletme ve kuruluqlann Kanun uyarrnca ihrag ettikleri borglanma senetleri,
(e) (Seri: V, No: 21 sayrh Tebli!'ile defigik) Varhpa dayah menkul krymetler dahil olmak iizere menkul krymetler borsalan veya teqkilatlanmrq difier pi
yasalarda iqlem gdren veya borsada tescil edilmiq olan borglanma senetleri,
repo ve ters repo iglemlerine konu olabilir.
Repo iglemlerine konu olabilecek menkul krymetler sriz konusu bu maddede srmrlayrcr bir gekilde sayrldr[rndan, bunlann drqrnda kalan menkul
krymetler (bilhassa borsada yaygrn qekilde iqlem giiren hisse senetleri) repo
iqlemlerinde kullamlamazs2.
III. Repo ve Tbrs Repo iqlemlerine iligkin
Anlagmasrnrn $ekli ve Muhtevasr

Yaprlacak Qergeve

Teblip'in 12. maddesinin 1. fikrasrna giire, repo ve ters repo iqlemlerine
iligkin sdzlegmenin taraflar arasrnda yazth gekilde yaprlmasr gerekir.
12. maddenin 2. frkrasrna gdre ise, sdzleqmedeasgari olarak aqa$da sayrlan hususlann yer almasr zorunlu tutulmuqtur:
. Taraflarrn adr. soyadr veya ticaret unvam,
. Anlaqmamn taraflar arasrndaki repo ve ters repo iglemlerinin genel
esaslanm igerdili, mtinferit iqlemlerde Teblilin 1. nolu ekinde siizii
edilen dekont kapsamrmn yerine getirileceffi, taraflarrn anlaqmasrm
mtiteakkip iki ntisha olarak diizenlenen bir niishasrmn iglem esnasrnda kargr tarafa teslim edileceii, di['er niishasrmn da yetkili kurulugta saklanaca$,
.

Satrcrmn dekontun igerif'ine uygun olarak, menkul krymeti satmayr
ve vadesinde geri almayr; ahcrmn da menkul krymeti almayr ve vadesinde geri satmayr kargrhkh olarak kabul ettiklerine dair taahhtit,

o Edimini ifada temerriide diiqen tarafin karqr tarafa cezai qart iideyeceii ve cezai qartrn tiirii ve tutarr,
.

iqlem nedeniyle yaprlacak nakit iidemelerinin qekli; banka kanahyla
yaprlacak iidemelerdebanka qubesive hesap numarasr,

.

Dekontlarr imzalamaya, iidemeleri yapmaya ve kabule, gerqeve anlagmasr ve dekontlann iginde yer alan hususlan yerine getirmek
tizere taraflan temsile yetkili kiqilerin adr ve soyadr ile temsil yetkilerinin kapsamr,

82 YETLM, s. 87.
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. Tebligat adresleri,
.

Stizle$menin stiresi,

Repo ve ters repo iqlemlerine konu olan menkul laymetlerin T'C'
Merkez Bankasr'nca diizenlenecek qekilde depo edilecefi,
. Repo ve ters repo iglemlerinin Borsa'da ve/veya Borsa drqrnda yapllacafr.
Taraflar arasrnda iki ntisha halinde hazrrlanan ve imzalanan anlaqmaiqmn htikiimleri anlaqmada belirtilen siire iginde taraflar arasrnda yaprlan
dekont
ilgili
Iemlerde uygulanacak genel esaslan oluqturur ve her iglemde
ile birlikte uygulamr (TebIiE m. L2l3).

fV. Repo ve Ters Repo iglemlerine
Hukuki Niteli!'i

iligt<in Qerqeve Siizleqmesinin

Repovetersrepoiqlemlerineitiqkingergevescizleqmesininhukukinite.
Iigini belirleyebilmek igin repo ve ters repo iqlemlerine iliqkin siizlegmeleri
ayn ayrr incelemek gerekir.
Repo iqlemlerinin yaprlmasrna iliqkin qergevestizleqmesi,nitelik itibariyyetkili banle karma bir yapr arzetmektedir. Repo iqleminde iqlemi yapmaya
bir
tarihte ve
ileri
kararlaqtrrrlan
ka, sattrfr mlntut hymeti, satrq amnda
krymemenkul
Biiylece
ueiti bit fiyatla geri satrn almayr taahhtit etmektedir'
m'9/3)
Teblif
(seri
sayrh
No:
7
V
tin miilkiyeti bu siire iginde ahcrya gegmekte
sijzsatrm
siizleqmesi
repo
ve getirileri de ahcrya ait olmaktadrr. Bu itibariyle
sdzleqmesisatrm
bir
leqiresinin ,.nsorlarrn, taqrdr$ndan, nitelik itibariyle
tesdir, diyebiliriz. Ancak, r"po kottll"lr menkul loymetler ahcrya fiziki olarak
vebir
Iim edilmemekte ve bankada miiqteri adrna muhafazaya ahndrfrndan
repo
dia stizleqmesinin unsurlarrm da kapsamaktadrr. Btiylece diyebiliriz ki,
stizleqmevedia
ve
siizleqmesi
satrm
bir
zamanda
sozteqmesiyletaraflar aJmr
grsini birlikte akdetmiqlerdir. Repo stizleqmesindendolayr taraflar arasrnda
siizleqmesatrm
sonra
hiikiimleri,
kacak ihtilaflara oncelikle repo srizleqmesi
si ile vedia srizleqmesineiliqkin genel htikiimler uygulanacaktrr.
repo
Yargrtay da 31.03.1993tarih E:92/19-789,K: L26 sayrh kararrnda
s6zlegmlsinin nitelik agrsrndan bir vedia akdi olduiu ve banka tarafrndan
eden
dtizenlenip miiqteriye vlrilen dekontu, vedia akdine konu ma1temsil
nitelendirmiqolarak
belge
bir
olmayan
sahip
ve krymetli evrak niteli$ne
tir83.
Ters repo stizleqmesiise tamamiyle ahcrmn (bankamn) geri satma taahiglemi
hi.idiinii igeren bir satrm siizleqmesi niteli$ndedir. Qtinkti, ters repo
gergeve
de
getirileri
gegerek
bankaya
miilkiyet
ile menkul krymet ahmrnda
83 rEKiL, Kr,ymetli...,s. 45,
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anlagmasrnda aksine hiikiim bulunmadrkga bankaya ait olmakta ve vade
tarihinde, menkul krymetin miilkiyeti kararlaqtrnlan bedelin iidenmesi ile
tekrar kargr tarafa gegmektedir (TebliE m.8/2). Burada inangh temlikten de
bahsedilebilirsa.
Repo ve ters repo iglemleri, nitelik itibariyle luymetli evrak olan menkul krymetlerin ahm satrmrm ifade ettiffinden, gergevesiizleqmede ve sermaye piyasasr mevzuatrnda hiiktim olmayan hallerde uygun dtiqtti!1i iilqiide TTK m. 557 vd. ile BK m. 184 vd. htiktimleri de uygulamr85. Keza, yukarepo ve ters repo iqlemleri tacir srfatrna sahip kinda da belirttilimizizere,
giler arasrnda ve bunlann ticari iqletmeleri ile ilgili olarak gerqekleqiyor ise,
duruma gdre ticari satrq ve trampaya iliqkin TTK m. 25 hiiktimleri de uygulama alam bulacaktrr.
$ 6. TUREV ARAqLARTN ALIM SATIMTNAARACILIK RAALimTi
Tiirev araglann ahm satrmrna aracrhk faaliyeti, Ser. PKnun 30 uncu maddesinin birinci fikrasrmn (c) bendi uyannca, ekonomik ve finansal giistergelere, sermaye piyasasr araglanna, mala, laymetli madenlere ve d6vize dayah vadeli iqlem ve opsiyon stizleqmeleridahil her tiirlti tiirev araglann aracr srfatryla ve ticari amagla ahm satrmrm ifade eder (Seri V No:46 Teblili m. 53/1).
Bu tammda gegen;
Vadeli iglem sdzlegrneleri:belirli bir vadede, iinceden belirlenen fiyattan
standart miktar ve nitelikte sermaye piyasasr araclnl, ticari mah, krymetli
madeni, ddvizi veya endeksi alma veya satma hak ve yiikiirnliilti$iinii veren
ve siizleqmenin yaprlmasr esnasrnda siiz konusu varhklann taraflar arasrnda de[iqimine neden olmayan, vade sonunda da siizleqmeye konu varhklann taraflar arasrnda deliqimini, frziki teslimatrn zorunlu olduiu durumlar
harig, zorlamayan siizleqmelerden vadeli iqlem borsalarrnda veya tegkilatlanmrq di$er piyasalarda iqlem giirenlerini ifade eder (Seri V No: 51 sayrh
Aracr Kuruluqlarrn Tiirev Araglann Ahm Satrmrna Aracrhk Faaliyetlerinde
Diizenleyecekleri Belgeler ve Kayrt Di.izeni Hakkrnda Tebli$ m. 4).
Opsiyon sdzlegmeleri;belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, rinced.enbelirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasasr aracrm, ticari mah, kr5rmetli madeni, dtjvizi veya endeksi lehdara alma (ahm opsiyonu) veya satma (satrm opsiyonu) hakhr veren, kegidecisini bu ytikiimltiliik altrna sokan stizlegmelerdenvadeli iqlem borsalannda veya teqkilatlanmrq di!'er piyasalarda iqlem giirenlerini ifade eder (Seri V No: SL Tebli!'m. 4).
Tiirev araglann ahm satrmrna aracrhk faaliyeti kapsamrna; tiirev araglara iligkin miiqterilerden gelen emirlerin doirudan veya temsilci srfatryla
"inangh temlik" hususunda aynnhh bilgi igin bkz.: dZSUNA\a Ergiin, Ttirk Hukukund.a
ve Muhayeseli Huhukta inangh Muameleler, istanbul 1968.
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kabuledilmesi,buemirlerinbaqkakigiveyakuruluqlarayiinlendirilmesi,
buamaglaiqyeriaqrlmasr,siizteqmeakdedilmesi'sdzleqmeakdedilmesine
ya da tediyede bulunularacr olunmasr veya yaprlan iqlemlerle ilgili tahsil
masr faaliyetleri girer (Seri V No:46 Teblip m' 54)'
LTtirevAraglarrnAlrmsatrmrnaAracrlrkFaaliyetineBaqlama
$artlan
araglarlnln
seri v No:46 Tebli[i m. 55lL uyannca, bankalarrn tiirev
igin;
ahm satrmrna aracrhk faaliyetinde bulunabilmeleri
a) Ahm satrm aracrh$ yetki belgesine sahip olmalan'
b)MtinhasrranttirevaragiqlemlerinindenetimvekontroliindenSorummezun ve Kurul'ca
Iu olmak izere 4yrl5k lisans Lgiti*i veren kurumlardan
araglar ihtisas
tiirev
belirlenen e[itim programlanni baqanyla tamamlamrq,
olmasr,
baglioliueu bir birim ytineticisinin istihdam edilmig
p"rr"""fi"i"
c)Btinyelerinde4yrlhklisanse[itimiverenkurumlardanmezun'Kugerekli lisans belgesine
rul,un lisanslamaya iliikin diizenlemeleri uyannca
tamamlamrq,
Kurul'ca belirlenen e[itim programla'm baqa'yla
,"frip
miiqteri temyeter
sayrda
""
miinhasrran ve ayn ayn gtlrevGndirilmek iizere
silcisi ile muhasebe ve operasyon sorumlusunun bulunmasr'
yiiriitiilmesi igin
d) Tiirev araglann ahm satrmrna aracrlrk faaliyetinin
hizmet birimsaplanmrq'
yeterli mekan, tet<nit<donamm ve organizasyonun
gtirev tabuna-uygun
personelin
ierinin ve ig kontrol sisteminin kurulmuq,
bilgi ve
kayrt,
muhasebe
mmlan ile yetki ve sorumluluklanmn belirlenmiq,
organizasyon
sailayacak
belge sistemi ile dtizenli ig akrqr ve haberleqmeyi
risk-tilgiim mekanizve teknik donammrn sailanmrg, tiirev araglara iliqkin
piyasa fryatlanm dikkamasrmn oluqturulmuq, gtinltik liirev araglarla ilgili
oluqan riskleri kontrol edebilecek, gerekli temit" utu*t mtiqteri l.'iau
mtiqterilerin uyanlmanatlan hesaplayabilecek, ortaya grkan risklere karqr
gereklidir'
olmasr'
oluqturulmuq
srm sa!'layacak bilgisayar sisieminin
piyaKurul, izin baqvurulanm deserlendirirken, bankamn uluslararasr
sadakitecriibesi,rekabetgiicti,yapmrqoldu[uigbirligianlaqmalanvebenze(Seri V No:46 Teblifli m' 55/2)'
ri krstasla' dikkate ulural, faaiiyet izni verir
Siizlegmesinin
A. Ttirev Araglann Ahm Satrmrna Aracrhk Qerqeve
Muhtevasr
ve 45 sayrh toplantrsrnSermaye piyasasr Kurulu'nun 28.09.2001 tarih
aracrhk Eergevesdzsatrmrna
ahm
da atdrffr ka rar uyarrnca ttirev araglann
qunlardrr:
unsurlar86
Ieqmesinde bulunmasl gereken asgari
adresi; AraOTaraflarltanrtrcrbilgiler(Miiqterininkimlikbilgilerive
86 Detuylt.bitgi iEin bkz.: wtt)tu.Eph'89!'tr'
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cr kurumun unvam ve adresi; varsa taraflan temsile yetkili kiqilere,
bunlarln temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin srmrlanmn degiqtirilmesine iliqkin bilgiler),
Siizleqmede kullamlacak

krsaltmalar

Scizleqmenin konusu (Sermaye piyasasr aracr itibariyle, iqlemin yaprlacafr piyasalar itibariyle)
Emirlere iliqkin htiktimler (Emirlerin iletilme qekli; emirlerin gegerlik sriresi; gergekleqen emirlerin tasfiye esaslan)
Teminat ve takas mekanizmaslna
iqlemin niteliSne
esaslan,

iliqkin esaslar

gdre sermaye piyasasr aracrnln ve nakdin teslim

Silzleqme taraflanmn

birbirlerine

Mtqteriye
ait nakdin
tidenme esaslan.

bilgr verme esaslan,

defferlendirilme

ve getirilerinin

mtqteriye

Bankaya cidenecek ticret yada komisyonun tespit ve cideme esaslan,
Teminat htikrimleri
Delil qartr
Scizlegmenin stiresi ve sona erme esaslan,
Scizleqme qartlarrnrn degiqtirilmesi,
Yurt drqr piyasalarda ahm satrm,
Uygolanacak

htikrimler,

Yetkili mahkeme ve icra daireleri,
Sorumsuzluk kayrtlan (Trim aracr kuruluqlar, BK'nun 99 uncu maddesi gergevesinde imtiyazh kuruluq sayrldrklarrndan, scizleqmelerin
geqitli maddelerinde yer alan sorumsuzluk kayrtlan, gerek Seri:V,
No:46 sayrh Tebligin 13 tincti maddesi gergevesinde, gerekse sdz konusu Teblig htikmtintin de citesinde, genel htiktimler bakrmrndan gegersiz olacak, aracr kurumun hafif kusuru halinde dahi bu ttir sorumsuzluk kayrtlarr batrl sayrlacaktrr. Dolayrsryla, bu trir scizleqme
hriktimlerine yer verilmemeli ve BK'nun 99 ve 100 rincti maddelerine uygun olarak sorumsuzluk hallerinin ancak aract kuruluqa atfr
mtimktin olmayan hallerle srnrrlandrnlmasr gerekir),
Yetkill Lmzalar ve tebligat adresleri.

B. Tiirev Araglann Ahm satrmrna Aracrhk Qergeve siizlegmesinin
Hukuki Niteli!^i
Tiirev araglann ahm satrmrna aracrhk gergevestizleqmesikanunda dtizenlenmemiq atipik bir siizlegmedir.Aracr kuruluqlar, gergevescizleqmedeki
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esaslara uygun olarak mtiqteriden aldr[r emir ve talimatlan baqka kiqi ve
kuruluqlara yiinlendirirken miiqteri nam ve hesabrna hareket ettiiinden,
dofrudan temsil yetkisi veren bir vekalet iliqkisi; mtigteri emirlerini yerine
getirirken, kendi nam ve mtigteri hesabrna hareket edecelinden dolayh temsil yetisi veren vekalet iliqkisi siiz konusu olacaktrrs?.
Tiirev araglar nitelik itibariyle krymetli evrak, hatta senet dahi defildir. Sermaye piyasasr araglanm satrn alma veya satma taahhiidtinii igeren
siizlegmelerdirs8. O halde, aracr kuruluq faaliyetini icra ederken kendi namrna miiqteri hesabrna hareket etse bile komisyon iliqkisinden bahsedemeiq5iz. Zwa, BK m. 416'ya giire; ahm ve satrm komisyoncusu, altm ve satrm
hrymet'
hesabtna
miivekkili
fakat
namrna
kendi
Ierinde, ticret mukabilinde
Ii eurak ve menkul egyo ahm satrmrm deruhte eden kimsedir.

87 SUMER, Tiirk Sermaye...,s. 64, 65, 66.
88 SUME&, Tilrh SermaYe...,s. 64.

