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İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Forumu üyelerinin Değerli
Temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin Değerli Temsilcileri,
Çok Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları, sözlerime başlamadan önce hepinize hoş
geldiniz diyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Forumu Sekretaryası görevini yürüten
Sermaye Piyasası Kurulu olarak, bu yıl Forum’un ikinci toplantısına ev sahipliği yapıyoruz.
Forum’un kurulduğu 2011 yılından bu yana gerek Forum Sekretaryası bünyesinde
yürütülen çalışmalarda, gerekse her bir Çalışma Grubu (Görev Gücü/Task Force) tarafından
yürütülen alt çalışmalarda esirgemediğiniz destek ve katkılarla bugünlere geldik. Bu bağlamda,
Görev Gücü başkanları tarafından sabahki oturumlarda sunulan çalışma raporlarını hazırlayan
başkan ve eş başkanlara, bu raporlara katkı sağlayan tüm üye otoritelere, Sermaye Piyasası Kurulu
ve Forum Sekretaryası adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Değerli Konuklar,
Malumunuz olduğu üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi, İslam dünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik ana platformudur.
2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen 25. ve 26. Bakanlar seviyesindeki İSEDAK Genel Kurul
toplantılarında, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerin sermaye piyasalarını düzenleyen
kuruluşları arasında bir işbirliği mekanizmasının oluşturulması yönünde bir çağrı yapılmıştır. Bu
çağrı üzerine, Kurulumuzca 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde, İstanbul'da, İSEDAK Sermaye Piyasası
Düzenleyici Kuruluşları Konferansı ve Yuvarlak Masa Toplantısı tertip edilmiştir.
On üç üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantılar neticesinde; İSEDAK Sermaye
Piyasası Düzenleyici Kurumları Forumu kurulmuş ve Forum çatısı altında faaliyet göstermek üzere
“Piyasa Gelişimi”, “Kapasite Geliştirme”, “İslami Finans” ve “Finansal Okuryazarlık”
alanlarında dört ayrı görev gücü oluşturulmuştur.
Bu Forum ile ana amacımız üye ülkeler arasında söz konusu politika alanlarında mevcut
durumun tespiti, yakın işbirliği içinde bulunduğumuz dost ve kardeş ülkeler ile ortak bakış açısının
sağlanması, düzenleyici ve hukuki çerçevelerimizin birbirine yakınlaştırılmasıdır. Bu bilinçle
oluşturulan Forum’un 2012 yılı Genel Kurulu on dört üye düzenleyici kuruluşun değerli
katılımlarıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul'da yapılmıştır. Bu toplantıda daha önce
oluşturulmuş olan görev güçleri için başkanlık ve üye seçimleri yapılmış, bu çerçevede; “Piyasa
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Gelişimi” alanında Pakistan ve İran, “Kapasite Geliştirme” alanında Türkiye ve Lübnan, “İslami
Finans” alanında Malezya ve Maldivler, “Finansal Okuryazarlık” alanında ise İran ve Kuveyt
başkan ve eş başkanlar olarak seçilmiştir.
Bu yılki toplantımızda, Gündemde de belirtildiği üzere, Forum ve Çalışma Grubu Statüleri
uyarınca Forum Başkanı ve Çalışma Grup Başkanlarının seçimi yapılacaktır. Forum’un başarısı
ve geleceği için hep birlikte en doğru seçimlerin yapılacağına inanıyorum.
Değerli konuklar;
Forum bünyesinde mevcut durumda yürütülen çalışmaların yanı sıra kamuyu aydınlatma,
kurumsal yönetim, gözetim ve denetim gibi alanlarda işbirliği ve bilgi değişiminin artırılması
önümüzdeki dönem çalışmalarımız için faydalı olabilecek konular olarak öne çıkmaktadır.
Bu bağlamda, İslami Finans Görev Gücü raporunda da altı çizildiği üzere piyasalarımızın
uluslararası finansal sisteme entegre olması için küresel kabul gören muhasebe, kurumsal yönetim
ve menkul kıymet piyasalarına yönelik standartlar getiren IOSCO ilkelerine uyuma öncelik
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Değerli konuklar;
Forum üyeleri arasında olası işbirliği konuları yanında son dönemde uluslararası finansal
sistemde meydana gelen gelişmeler ve Türkiye’de gerçekleştirilen sermaye piyasası reform
çalışmaları hakkında görüşlerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.
2008'de finansal kuruluşlarda başlayan küresel kriz sonlanmadı, safhalar değiştirerek
devam ediyor. Kriz, başlangıçta gayrimenkul sektörü ve buna bağlı finansal ürünlerden
kaynaklanmış görünse de şirketleri, bankaları ve devletleri hatta tüm küresel finans sistemini etkisi
altına aldı.
Krizin çıkışına neden olan sebepler arasında iki tanesi çok önemli. Birincisi karmaşık türev
araçlar ve bunların fiyatlamasında yaşanan problemler, ikincisi finansal kurumların, şirketlerin ve
devletlerin aşırı borçla finansmana yönelmesi.
Kriz, getirdiği risklerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler açısından fırsatlar da doğurdu.
Ülke olarak biz son 10 yılda ekonominin tüm alanlarında başarılı bir sınav verdik. Yaşanan en
sert küresel krize rağmen son 10 yılda Türkiye ortalama yıllık % 5 büyüdü, milli gelirini 3 kat
artırdı.
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Bu süreçte hiçbir Türk bankası ve şirketi devlet desteğine ihtiyaç duymadan
varlıklarını başarıyla sürdürdü. Bu başarı tablosunun ortaya çıkmasında ülkemizde sağlanan
siyasi istikrar ve kurumsal alt yapının güçlü olması önemli katkı sağlamıştır. Geçmiş on yılı
başarıyla tamamlayan Türkiye ekonomisi gelecek 10 yılda da yeni başarılara imza atacak ve
sermaye piyasaları bu gelişmenin temel itici gücü olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu olarak, bu bilinçle, sermaye piyasalarımızda uluslararası
uygulamalar ile tam uyumlu bir düzenleme altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Yoğun rekabetin
yaşandığı finansal piyasalarda 2023 yılına kadar İstanbul’u uluslar arası bir finans merkezi yapmak
için hukuki alt yapımızı güçlendiriyoruz.
İstanbul Finans Merkezi Projesinin hedeflerinden birisi de ülkemizi faizsiz finans
ürünlerinin önemli küresel merkezlerinden birisi yapmaktır. Bu amaçla SPK olarak, bu yıl
önemli düzenlemeler yaptık.
- Bu yıl Mart ayında emeklilik yatırım fonlarına ilişkin yaptığımız düzenleme ile
ülkemizde portföyünün tamamı faizsiz enstrümanlardan oluşan bireysel emeklilik yatırım
fonlarının kurulmasına imkan sağladık. Bugün itibariyle bu tür fonlara katılan yatırımcı
sayısı 400 bini fon tutarı da 175 milyon doları aşmıştır.
- 7 Haziran’da yaptığımız sukuk düzenlemesi ile uluslararası alanda genel kabul
gören, 5 yeni sukuk düzenlemesi yaptık.
- Yine Haziran ayında yaptığımız yeni yatırım fonu düzenlememiz ile “Katılım Fonu”
adıyla sadece faizsiz finansman ürünlerine yatırım yapacak yeni bir yatırım fonu türü
oluşturduk.
Değerli katılımcılar,
Sermaye piyasalarının küresel piyasalarla entegrasyonu için uluslararası işbirlikleri büyük
önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu olarak İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altındaki bu
Forum’un yanı sıra başta IOSCO, OECD, Dünya Bankası, İslami Finansal Hizmetler Kurulu
(IFSB), Avrupa Menkul Kıymet Piyasaları Otoritesi (ESMA) ve İslam Kalkınma Bankası olmak
üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
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Değerli Konuklar, Kıymetli Katılımcılar,
Forum Çalışma Grupları tarafından hazırlanan ve bu sabahki oturumlarda ortaya konulan
çalışma raporlarındaki tespitler ve tavsiyeler ileriye dönük çalışmalarımızda bizlere rehber işlevi
görecektir. Gelişmekte olan piyasaların öneminin ağırlık kazandığı bir dönemde İSEDAK Sermaye
Piyasaları Forumu üye otoriteleri olarak bu eğilimin Forum içinde dayanışma yoluyla
güçlendirilmesi, bu kapsamda gerek teknik destek programları, gerek personel değişimi, gerekse
yeni çalışma grupları gibi inisiyatiflerle beslenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak, tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerin düzenleyici
otoriteleri ile paylaşmak, sizlerin tecrübelerini, fikirlerini almak noktasında her türlü işbirliğine
hazırız.
Bu vesileyle, sermaye piyasalarımızda faizsiz finansman yapılarının geliştirilmesi yoluyla
ulusal ve uluslararası yatırımcı sayısının ve ürün çeşitliliğinin artırılması çabalarımızda Forum
bünyesindeki İslami Finans alanındaki çalışmalardan büyük fayda sağladığımızı belirtmek isterim.
Yine bu kapsamda, Dünya Bankası’nın Global İslami Finans Merkezi’nin önümüzdeki
günlerde İstanbul’da kurulacak olmasını da bu yöndeki olumlu bir gelişme olarak sizlerle
paylaşmak isterim. Faaliyete geçmesiyle birlikte, bölge sermaye piyasalarının İslami Finans
alanındaki teknik gelişimine destek sağlayacak bu Merkez, İslam ülkelerindeki sermaye
piyasalarının entegrasyonu için de önemli bir katkı sağlayacaktır.
Yarın gerçekleştireceğimiz Türk-Arap Sermaye Piyasası Forumu toplantısının da gerek
panel konuları gerek katılımcıları bakımından hepimiz için verimli tartışmalar ve işbirliklerine
vesile olacağı inancıyla sizleri tekrar bu toplantıya da davet ediyorum.
Sözlerime son vermeden önce, Forum üyelerimizden Kapasite Geliştirme Görev Gücü Eş
Başkanı Lübnan Sermaye Piyasası Kurumu’nun Başkan Yardımcısı Sayın Firas Safieddin’i
otoritenin kuruluşu nedeniyle kutluyor, kendilerine başarılı çalışmalar diliyorum. Benzer
gelişmelerin Forum Sekreteryası tarafından web sayfamız üzerinden duyurulması bizleri iyi ve
kötü günlerimizde birbirimize daha çok bağlayacaktır.
Bugün Foruma katılımlarıyla desteklerini hissettiğimiz tüm katılımcılara tekrar teşekkür
ediyor, 2. İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Forumu’nun ülkelerimize ve tüm
İslam alemine faydalı olmasını temenni ediyorum.
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