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SERMAYE PİYASASI KURULU

Saygıdeğer Bakanım, değerli BaFin başkanı, sayın AB Müsteşarı,
değerli SPK ve BaFin’li meslektaşlarım, değerli misafirlerimiz ve basın
mensupları,
Sermaye Piyasası Kurulu, Almanya Federal Maliye Bakanlığı ve Alman Finansal
Denetim Otoritesi (BaFin) ile birlikte yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eşleştirme
Projesine ilişkin tanıtım konferansımıza hoş geldiniz.
Değerli Konuklar,
AB müktesebatına uyumun hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
ülkemizin AB üyelik müzakerelerinin ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Sermaye piyasaları gibi son derece dinamik ve sıkı küresel bağlantılara sahip bir
alanda uyum sağlanmasının, AB üyelik müzakerelerinin de ötesinde, piyasalarımızın
gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Piyasalarımızın etkinliğinin ve rekabet gücünün artırılması büyük ölçüde
yatırımcı güvenine bağlıdır. Bu güveni sağlamakta önemli unsurlardan birisi ise
gelişmiş piyasalara denk standartlarda, kayda alma, lisanslama, gözetim, denetim ve
şeffaflık uygulamalarının varlığıdır.
Bu amaca hizmet etmek için, Almanya Federal Maliye Bakanlığı ile birlikte
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projeyi Şubat 2006’da başlattık. Projemizin
sonuçlanma tarihi ise bu yılın Kasım ayıdır. Projemizin başlangıcından bu yana
Almanya Federal Maliye Bakanlığı, Alman Finansal Denetim Otoritesi (BaFin), Alman
Merkez Bankası ve Max Planck Özel Hukuk Enstitüsü gibi kurumlardan konularında
son derece başarılı toplam 55 uzman ülkemizi ziyaret ettiler ve gerek Kurulumuz
uzmanları gerekse ilgili diğer kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile birlikte 500 günün
üzerinde mesai harcadılar. Projenin sona ereceği Kasım ayı itibariyle bu süre 1000
güne ulaşacaktır. Bu yoğun çalışma temposu içinde, 2 yıldan kısa bir süre zarfında,
AB müktesebatına tam uyumlu sermaye piyasası mevzuatının uygulanmaya hazır hale
getirilmesi olarak özetlenebilecek, oldukça iddialı bir hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz.
Proje sonuçlandığında finansal piyasalarla ilgili 31 adet AB Direktifine uyumlu,
sermaye piyasası kanunu ve çok sayıda tebliğ taslağı tamamlanmış olacaktır.
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Biraz sonra değineceğim gibi, projemizde mevzuat dışında başka konular da
yer almaktadır. Bununla birlikte, en fazla mesai aşağıda ana başlıkları yer alan AB
müktesebatı ile uyumlu Sermaye Piyasası Mevzuatı’na harcanmıştır.
Bunlar;
•

İzahname yükümlülükleri ve şeffaflık uygulamaları,

•

Piyasa manipülasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticareti,

•

Kurumsal yatırımcılar,

•

Aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşların sermaye yeterliliği,

•

Menkul kıymet borsaları ve

•

Yatırımcı tazmini

olarak özetlenebilir.
Değerli misafirler,
Mevzuatın uyumu önceliğimiz olmasına rağmen, sermaye piyasaları ve piyasa
katılımcılarına

yönelik

düzenlemelerin

piyasa

koşullarından

bağımsız

olarak

belirlenmesi düşünülemez. Bu nedenle, mevzuat taslaklarının hazırlanması sırasında
ilgili mevzuatı uygulayacak piyasa aktörleri ve kuruluşları ile işbirliğine de büyük
önem vermekteyiz.
Projenin diğer bir bileşeni ise “Düzenleyici Etki Analizi”dir. Bu amaçla
hazırlanan kılavuz, mevzuat taslaklarının uygulanmasının sektör üzerindeki etkilerini
ölçerek, düzenlemelere uyumun sektör üzerinde yük oluşturmasının önlemesini ve
gerekli geçiş sürelerinin belirlenmesini sağlayacaktır.
Yüksek standartlardaki düzenlemelerin piyasaların işleyiş ve etkinliğinin
artırılmasındaki önemi tartışılmazdır. Ancak, bu düzenlemeleri uygulayacak personelin
gerekli bilgiden yoksun olması halinde, düzenlemeler beklenen katkıyı sağlamayacak,
bilakis piyasaların işleyişinde güçlüklere neden olabilecektir. Bu nedenle eğitim,
projemizin diğer bir temel bileşeni olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, projeye destek
sağlayan Alman uzmanlar ile birlikte gerek Kurulumuz uzmanları gerekse yeni
mevzuatın uygulanması ile görevli diğer sektör yetkililerine yönelik eğitim seminerleri
düzenlenmektedir. Düzenlemelerin somut uygulamasının neler olduğunun tespiti
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amacıyla Alman kurum ve kuruluşları nezdinde ziyaretler gerçekleştirilmekte ve
eğitmenlerin eğitimi üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Projemizin son bir tamamlayıcı unsuru da Kurulumuzun operasyonel
etkinliğin artırılmasına yönelik süreçlerin geliştirilmesidir. Proje sonunda, en iyi
ülke uygulamaları ve AB standartları esas alınarak Kurulumuzun idari kapasitesi
güçlendirilecektir.
Değerli konuklar,
Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, AB müktesebatı ile uyumlu mevzuatın
hazırlanarak yürürlüğe konulması, gerek ülkemizin AB üyeliği müzakere sürecinin
ilerlemesi gerekse piyasalarımızın rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Bu hedefin gerçekleştirilmesinde ise Almanya gibi gelişmiş piyasalara sahip bir
ülkede sermaye piyasası mevzuatını hazırlamak ve uygulamakla sorumlu yetkin
uzmanların desteğine sahip olmak bizler için son derece değerli bir fırsat olmuştur.
Sözlerime

son

vermeden

önce,

AB

yetkililerine,

Alman

düzenleyici

otoritelerine, her iki taraftan özveriyle çalışan meslektaşlarıma ve özellikle de BaFin
başkanı Sayın Jochen Sanio ile Proje Danışmanı Norbert Venzlaff’a projemizin hayata
geçirilmesi ve başarıyla devam etmesine olan katkılarından ötürü ayrıca teşekkür
ederim.
Bu proje, AB ile ilişkilerimizde örnek bir çalışma olarak iz bırakacaktır. Projenin
ayrıca, Türkiye – AB ve Türkiye-Almanya ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesine
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Konferansımıza

katılımınızdan

dolayı

teşekkür

eder,

hepinizi

saygıyla

selamlarım.
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