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Sayın Başbakanım, Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakan(lar)ım,
Sayın Milletvekillerim, Kamu ve Özel Sektörümüzün Saygıdeğer Yöneticileri,
Kıymetli Misafirler ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Sermaye Piyasası Kurulumuzun 25. kuruluş yıldönümü münasebetiyle
düzenlediğimiz kutlama toplantımıza hoş geldiniz.
Yoğun programına rağmen bizi bu anlamlı günümüzde yalnız bırakmadığı için
Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı sunarız. 25 yıllık çalışma yaşamı boyunca ilk
kez bir Başbakanın, Sermaye Piyasası Kurulunun bir toplantısını şereflendirmesi,
bugünü bizler için daha da anlamlı kılmıştır.
Değerli Konuklar,
Sermaye Piyasası Kurulu uzun vadeli fon arz ve talebinin buluştuğu
piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi ile yetkilendirilmiştir. Sermaye Piyasası
Kurulu, çalışmalarını Ankara Merkez ve İstanbul temsilciliğinde çalışan 520
personelle yürütmektedir. Denetimi altında bulunan İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (İMKB), İstanbul Altın Borsası (İAB), İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
(VOBAŞ), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve Türkiye Sermaye Piyasası
Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) gibi diğer sermaye piyasası kurum ve kuruluşları ile
birlikte bu sayı 1.300’e ulaşmaktadır.
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Değerli Konuklar,
Küreselleşen dünyanın önemli yapıtaşlarından biri haline gelen sermaye
piyasaları, firmaların finansman ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecek esnek bir yapıya
sahiptir. Bu nedenle sermaye piyasaları özellikle finans mühendisliği gibi yeni
tekniklere ve gelişmelere son derece açık bir alandır.
Sermaye piyasalarımız kanalıyla her yıl ortalama 2,5 milyar dolarlık fon
özkaynak olarak şirketlerimize aktarılmaktadır. Borsada işlem gören şirketlerin uluslar
arası standartlara uygun esaslara göre SPK tarafından denetlenmesi, yerli ve yabancı
yatırımcıların

güvenini

sağlamaktadır.

Bu

sayededir

ki,

sermaye

piyasamız

aracılığıyla özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisi gün geçtikçe artmaktadır.
Sermaye piyasalarımız ve Kurulumuzun 25 yıllık geçmişine ilişkin verileri
tekrarlayarak sizlerin değerli vakıtlerini almak istemiyorum. Bunun yerine, kısaca
SPK’nın yeni dönemdeki vizyonundan ve önceliklerinden bahsetmek istiyorum.
Sayın Başbakanım ve Değerli Konuklar,
Kurumlar ancak kendilerini sürekli yenileyerek ve yeni hedefler koyarak
başarıya ulaşabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu, bu anlamda, ilk yıllarında düzenleme çalışmalarına
ağırlık vermiş ve sermaye piyasalarının altyapısının oluşturulması ve sermaye
piyasası kültürünün ülkemizde yerleştirilmesi için öncülük etmiştir.
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Önümüzdeki dönemde çalışmalarımız, piyasaları geliştirme ve güven arttırıcı
gözetim alanlarında yoğunlaşacaktır. Piyasaya ve katılımcılara öncülük etmenin,
Kurulumuza yüklenen en önemli sorumluluklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu
bağlamda, özellikle piyasa derinliğinin artırılması ve kalkınmanın finansmanında
sermaye piyasalarından daha fazla faydalanılmasını öncelikli hedeflerimiz arasında
görmekteyiz. Finansal bakımdan gelişmiş ekonomilerde yaygın olarak kullanılan,
fakat ülkemizin şimdiye kadar yeterince yararlanamadığı “menkul kıymetleştirme
(veya sekuritizasyon)” faaliyetlerine hız vereceğiz. Atıl varlıkların öz sermayeye
dönüştürülmesi süreci olan menkul kıymetleştirme, hem şirketlere hem de
yatırımcılara eşanlı olarak çok cazip fırsatlar sunmaktadır.
Kurulumuzca hazırlıkları tamamlanan ve Hükümetimizce yasama organına
sevk edilmiş olan “konut finasmanı (veya mortgage) sistemine” ilişkin düzenleme
çalışmaları,

menkul

kıymetleştirme

gayretlerimizin

sadece

bir

parçasını

oluşturmaktadır.
Bu dönemde, menkul kıymetleştirme çalışmalarımız kapsamında, sermaye
piyasalarımıza yeni bir proje sunuyoruz.

Projemiz, şimdiden bazı ülkelerde

uygulanmaya başlanmış olan “kamu alt yapı yatırımlarının sermaye piyasaları
aracılığıyla

finansmanını”

içermektedir.

Projemizin

özünde,

özel

şirketlerin

finansmanında olduğu gibi, kamu altyapı projelerinin çok sayıda yatırımcının
sağlayacağı özkaynak yoluyla finanse edilmesi yatmaktadır. Bu sistem, ülkemizde
kısmen kullanılmakta olan kamu-özel sektör ortaklığının da ilerisindedir.
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Bu

proje

ile

hem

ülkemizin

kalkınmasının

finansmanına

hem

de

piyasalarımızın derinleşmesine önemli katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Değerli Konuklar,
Ekonomik büyüme hedeflerimize ancak finansal yapısı sağlam firmalarımızın
sayısını artırmakla ulaşabiliriz. İSO-500 şirketi gibi belli büyüklüğe ulaşmış şirketlere
ve KOBİ’lere halka açılma bilinci kazandırmak ve borsa şirketi olmalarını teşvik etmek
Kurul olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Bu

hedeflere

ulaşabilmek

için

klasik

bürokrasi

anlayışının

yeterli

olmayacağının bilincindeyiz. Piyasa dinamiklerini dikkate alan ve şirketlere bizzat yol
gösteren bir rol üstlenmek, yeni dönemde SPK’nın temel yaklaşımı olacaktır.
Kurulumuz seçkin personeline ve diğer tüm sermaye piyasası kurum ve
kuruluşları çalışanlarına piyasamızın gelişmesi için yaptıkları katkılardan dolayı
teşekkürlerimi sunarım. Sözlerime son verirken katılımlarınız için tekrar teşekkür eder,
şükranlarımı sunarım.

Doç. Dr. Turan EROL
Sermaye Piyasası Kurulu

İkinci Başkanı
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