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SERMAYE PİYASASI KURULU

Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler,

Saygıdeğer Konuklar,

Sevgili BaFin’li ve SPK’lı Meslektaşlarım,
Alman Federal Maliye Bakanlığı ile son iki yıldır yürütmekte olduğumuz
Avrupa Birliği Eşleştirme Projesinin Kapanış Toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Başarıyla tamamlanan Projemizin sonuçlarını paylaşmak üzere bugün, sizleri
Kurulumuzda ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.
Değerli Konuklar,
Bizler Projemizin açılışını yaptığımız 1 Şubat 2006 tarihinde, çok
kapsamlı hedeflerle yola çıkmıştık ve bugün bu hedeflere ulaşmış olduğumuzu
görmekten mutluluk duyuyorum. Kuşkusuz bu noktaya ulaşılması ancak, iyi bir
organizasyon, değerli insan kaynakları ve mali kaynakla mümkün olmuştur.
Proje süresince Alman Federal Maliye Bakanlığı, Mali Denetim Otoritesi – BaFin
ve Merkez Bankası gibi kurumlardan 62 Alman uzman toplamda 750 günü
aşan mesailerini ayırarak, Kurulumuzdan 155 uzman ile birlikte gerektiğinde
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi
kurumlardan uzmanların da katılımıyla çalışmalarda bulunmuş ve bu
çalışmaları mümkün kılmak için 2 milyon Euro’ya yakın kaynak ayrılmıştır.
Sadece bu rakamsal veriler bile Proje kapsamındaki çabaların büyüklüğünü
ortaya koymakta yeterli olacaktır.
Proje kapsamında yapılan çalışmalardan ilki ve en kapsamlısı, Türk
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili AB düzenlemeleri ile tam uyumunun
sağlanması idi. Bu amaçla Proje süresince, Kurulumuz faaliyet alanına giren
Şirketler Hukuku ve Mali Hizmetler fasıllarında 11 başlıkta AB düzenlemeleri ile
uyumlu mevzuat taslaklarımız hazırlanmış ve bu taslaklar Haziran ve Kasım
aylarında düzenlenen iki konferansla sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır.
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Değerli Konuklar,
Proje bu kapsamda yürürlüğe giren, Piyasaların Kötüye Kullanılması,
İzahname, Kamuyu Aydınlatma, Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması,
Sermaye Yeterliliği ve Finansal Araç Piyasaları Direktiflerinin ülkemiz
mevzuatına hızlı bir şekilde dahil edilmesi konusunda önemli katkılar
sağlamıştır. Finansal Araç Piyasaları Direktifi ve ilgili düzenlemelerinin Avrupa
Birliği’nde yürürlüğe girdiği Kasım ayı itibariyle, bu düzenlemelerin ülkemiz
mevzuatına

aktarılmasına

yönelik

ilk

taslakların

tamamlanmış

olması,

çalışmaların güncelliği ve hızı konusunda verilebilecek en çarpıcı örneklerden
birini teşkil etmektedir. Ancak Proje sadece Finansal Hizmetler Eylem Planı ile
sınırlı olmayıp, bağımsız denetim, yatırımcı tazmini, şirketler hukuku konuları
ele alınan diğer düzenlemelerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.
Bu çalışmalar sonucunda, AB müktesebatına uygunluk konusunda Mali
Hizmetler ve Şirketler Hukuku fasıllarında müzakerelerin açılmasından önce
önemli bir aşama kaydedilmiş oldu. Bu da Türkiye’ye üyelik müzakerelerinde
hızlı bir başlangıç yapma imkânı sağlayacaktır.
Kuşkusuz Sermaye Piyasası Kurulu olarak görevimiz Projemizin
tamamlanması ile sınırlı olmayıp, artarak devam etmektedir. Hazırlanan
taslakların mevzuatımıza en kısa sürede aktarılması için Avrupa Birliği
düzenlemelerine uyum konusunda verilmiş olan taahhütlerimiz çerçevesinde,
2008 yılı başlarında yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun, 2009 yılı içerisinde ise
ilgili ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmeye hazır hale getirilmesine yönelik
çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yeni

düzenlemelerin etkin uygulamasına yönelik çalışmalar da sektörümüzle iş
birliği içerisinde yürütülecektir.
Değerli Konuklar,
Sermaye piyasalarında düzenleyici kuruluşların bakış açısı temel olarak,
piyasalarda şeffaflık, etkinlik ve yatırımcı korunmasının güçlendirilmesine

2

SERMAYE PİYASASI KURULU

odaklanmaktadır. Ancak yeni düzenlemelerin uygulanabilir olması, bunların
hazırlanması ve yürürlüğe koyulması aşamasında fayda ve maliyetlerinin doğru
ölçülmesi ve düzenlemelerin sektör üzerindeki yüklerinin getirdikleri faydaları
aşmamasına bağlıdır. Buna yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Proje
kapsamında hazırlanan Düzenleyici Etki Analizi rehberi de Kurulumuzun
önümüzdeki dönemlerde yürüteceği düzenleme çalışmalarına değerli katkılar
sağlayacaktır.
Değerli Konuklar,
2 yıldır devam etmekte olan ve bugün sonuçlanan, Eşleştirme Projesi
kapsamında yapılan çalışmaları kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Bu konuda,
Almanya gibi önemli deneyimlere sahip ve Avrupa Birliği içinde etkin rol
oynayan bir ülkenin desteğini almak bizler için çok önemli bir fırsattı. Projeye
ayrılan insan kaynağı ve mali kaynaklar ile yapılan çalışmaların kapsamı, bu
Projenin sermaye piyasalarımızın dünya standartlarına ulaştırılmasında bir
kilometre taşı olmasını sağlayacak büyüklüktedir. Ancak burada belirtmeden
geçmek istemediğim bir unsur daha var. Proje kapsamında düzenleme
taslaklarının hazırlanması için gerçekleştirilen toplantılar sırasında Alman ve
Türk uzmanlar arasındaki uzun tartışmalarda, hazırlanan taslakların ötesinde,
hiçbir kitaptan okunamayacak bilgiler edinildi, tecrübeler paylaşıldı ve
hafızalarımızdan silinmeyecek dostluklar kuruldu. Bu dostlukların burada
kalmayıp, uzun süreli işbirliği olanaklarına dönüşmesini temenni etmekteyiz.
Bu vesileyle vurgulamak isterim ki, Projemizin başarısı, Kurulumuzun
Almanya’daki muadili olan BaFin yönetici ve uzmanlarının gösterdikleri örnek
işbirliği ve sağladıkları katkılar sayesinde elde edildi. Özellikle BaFin Başkanı
Sayın Jochen Sanio’nun kurumsal ve kişisel desteğini unutmak mümkün
değildir. Uluslararası düzeyde sahip olduğu çok önemli bilgi birikimi ve
deneyimini bizlerle samimi olarak paylaştığı için kendisine müteşekkiriz. Ayrıca
Projeyi mümkün kılan Avrupa Komisyonu yetkilileri ile başta Proje liderimiz Dr.
Werner Kerkloh olmak üzere bugün bizzat burada bulunan Alman Federal
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Maliye Bakanlığı ve BaFin Daire Başkanları, uzman ve danışmanları ile Projeye
emeği geçen Kurulumuz uzmanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Sözlerimi
noktalamadan önce Projeye en önemli katkılardan birini sağlayan Yerleşik
Eşleştirme Danışmanımız Sayın Norbert Venzlaff’ı anmak istiyorum. Kendileri
Projenin devam ettiği 2 yıl boyunca Ankara’da yaşadı ve Projenin her
aşamasının en etkin şekilde tamamlanabilmesi için bizlerden birisi olarak
Kurulumuzda çalıştı. Umarım kendileri de güzel hatıralarla Ankara’dan
ayrılacaktır.
Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür eder, Proje kapsamında elde
edilen sonuçların piyasalarımız ve ülkemiz açısından faydalı olmasını dilerim.
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