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Basın Duyurusu
Avrasya ülkeleri bölgede kurumsal yönetim ve sermaye piyasalarının gelişimi için yapılması
gerekenler üzerinde anlaştı.
Avrasya ülkelerinden sermaye piyasaları otoriteleri ve borsaların üst düzey temsilcileri kurumsal
yönetim ve sermaye piyasalarının gelişimi için önerilerde bulunmak ve öncelikleri belirlemek
amacıyla 13 Aralık'ta İstanbul'da toplandı.
Avrasya Sermaye Piyasalarının Gelişimi için Kurumsal Yönetim Grubu (OECD The Eurasia
Group on Corporate Governance for Capital Market Development), Sermaye Piyasası Kurulu,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)
desteği ile üçüncü toplantısını gerçekleştirmiş oldu.
Grup tarafından belirlenen önceliklerin ve tavsiyelerin yer aldığı ve iki yıl süren ortak projenin
ürünü olan raporun nihai hali toplantıda sunuldu. Söz konusu raporda Avrasya sermaye
piyasalarının yapısı ve geleceğe ilişkin öngörüler ele alınarak atılması gereken adımlara dikkat
çekilmektedir. Toplantıda ülke temsilcileri tarafından onaylanan rapor OECD internet sitesinde
kamuya duyurulacaktır. (www.oecd.org/daf/corporate-affairs)
Soz konusu rapor, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna olmak uzere 12 ülkeyi
kapsamaktadır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Vedat Akgiray
ortaya çıkardığı zorluklar ve imkanlarla birlikte global sermaye piyasalarının artan etkileri de
dikkate alınarak Avrasya ülkelerinden temsilcilerin İstanbul’da toplandığını ifade etti. Sermaye
Piyasası Kurulu’nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile birlikte OECD’nin sermaye
piyasalarının gelişimi için yürüttüğü kurumsal yönetim faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayan
Sayın Akgiray, Avrasya Grubu’nun toplantısında tartışılan politika tavsiyelerinin gelişmekte olan
ülkelerde kurumsal yönetimin katkısına dikkat çektiğini ifade etti.
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Bölge sermaye piyasaları otoriteleri ile borsalarının üst düzey temsilcileri ve diğer sermaye
piyasası katılımcıları raporda yer alan kurumsal yonetim ve sermaye piyasalarının gelişimi için
önem arz eden beş önceligi tartışarak gelecekte hangi adımların atılabileceğini kararlaştırdılar. Bu
oncelikler: 1) düzenleyici otoritelerin kapasite ve bagımsızlıklarının güçlendirilmesi 2) borsaların
teknik altyapılarının güçlendirilmesi 3) finansal ve finansal olmayan kamuya aydınlatma
uygulamalarında uluslararası standartların yakalanması 4) etkili ve profesyonel şirket yönetim
kurullarının oluşturulması ve 5) sermaye piyasalarının gelişimini desteklemek amacıyla kamu
iktisadi teşebbüslerinin ulusal borsalar kanalı ile halka açılması.
Katılımcılar ayrıca ülkelerin sermaye piyasalarının büyüklüğü, gelişme düzeyi ve hukuki
altyapıları gibi özgü koşullarını da dikkate alarak yerel düzeydeki öncelikleri de ele aldılar.
Tartışmaların sonucu olarak ülkelere özgü stratejiler ve öncelikler belirlenmesi ve Grubun bundan
sonraki çalışmasının bu doğrultuda devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.
Toplantı ve Avrasya Grubu’nun çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi için Daniel Blume (+33 1 45
24 75 99, daniel.blume@oecd.org) ve Duygu Ozkarabuber (+33 1 45 24 75 97,
duygu.ozkarabuber@oecd.org) ile iletisime gecilebilir.
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