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Sayın Maliye Bakanım,
Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörümüzün kıymetli
temsilcileri, kıymetli basın mensupları,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde, All-İktissad Wal
Aamal Grubu işbirliğiyle düzenlenen bu önemli konferans için hepinize hoş geldiniz diyor,
sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Değerli Konuklar,
Son 10 yıl, hem Türkiye hem de tüm dünya finans piyasaları açısından büyük bir
değişim ve dönüşümün yaşandığı; aynı zamanda yüzyılın en büyük krizinin gerçekleştiği
bir dönemdir.
2007 yılında Amerika’da gayrimenkul sektöründe başlayan kriz, 2008 yılından
itibaren küresel bir ekonomik krize dönüşmüş, bugün ise tam olarak sonlanmamıştır.
Kriz gelişmekte olan ülkeler açısından hem riskler hem de fırsatlar
oluşturmuştur.
Ülkemiz, sunduğu geniş yatırım fırsatları ile hızlı ve dinamik büyümesini kriz
sürecinde de sürdürmüştür.
Global likidite koşullarına ilişkin belirsizliklerin arttığı bu günlerde
Türkiye,
- Düşük kamu borcu/GSYİH oranı,
- Düşük bütçe açığı,
- İhraç pazarlarının çeşitliliği,
- Güçlü bankacılık sistemi,
- Projelendirilmiş büyük altyapı yatırımları,
- Genç ve dinamik nüfusu,
- Nitelikli işgücü,
- Jeopolitik konumu ve
- 11 yıldır sağladığı siyasi istikrar,
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avantajları ile sağlam, dinamik ve geniş yatırım imkânları sağlayan bir ülke
konumundadır.
Ülkemizin yakaladığı bu ivmeye paralel şekilde, biz de Sermaye Piyasası Kurulu
olarak yatırımcılar ve şirketlerimizin kullanımı için gelişmiş bir sermaye piyasası oluşturmaya
çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımızın hedefinde 2023 İstanbul Finans Merkezi projesi yer almaktadır.
Hedefimiz, İstanbul’u öncelikle bölgesel, 2023 yılına kadar da önemli bir küresel finans
merkezi yapmaktır.
Değerli katılımcılar,
Sağlıklı işleyen bir finansal sistem için vazgeçilmez önkoşul, yüksek standartlarda
bir hukuki altyapıdır. Hem son on yılda küresel finans sisteminde yaşanan gelişmelere
cevap vermek hem de ülkemizin ortaya koyduğu 2023 vizyonunu gerçekleştirebilmek
için geçen yılın son gününde Meclisimizin onayladığı yeni Sermaye Piyasası Kanunu
yürürlüğe girmiştir.
Yeni

Kanunla

birlikte

ülkemizde

yılbaşından

bu

yana

sermaye

piyasalarımızın kurumsal alt yapısını yeniden oluşturuyoruz.
- Bu amaçla İMKB, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlemler Borsamızdan oluşan
üç borsayı, geçen Nisan ayında Borsa İstanbul çatısı altında birleştirdik, uluslar arası
işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir aşamaya geldik. Tüm vadeli ve spot işlemlerin,
emtia ve kıymetli madenlerin alınıp satıldığı bir Borsa ile yatırımcılara hizmet vermeyi
planlıyoruz.
-Aracılık sektörü ve portföy yönetimine ilişkin düzenlemelerimizi yeniledik, AB
düzenlemelerine paralellik sağladık, vergi teşvikleri ile destekleyerek ülkemizin bir
portföy yönetim merkezi olması yolunda önemli adımlar attık.
- İstanbul Finans Merkezi Projesinin hedeflerinden birisi olan ülkemizi faizsiz
finans ürünlerinin önemli küresel merkezlerinden birisi yapma hedefi doğrultusunda
yeni araç ve kurumlar oluşturduk.
- Faizsiz finansmanın sermaye piyasalarında öne çıkan ürünü Sukuk, ülkemizde
kullanılan adıyla kira sertifikasıdır. 7 Haziran’da Uluslararası alanda genel kabul gören,
5 yeni sukuk düzenlemesi yaptık.
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- Hazine Müsteşarlığımızın kira sertifikası diye isimlendirdiğimiz sukuk ihraçları
5 milyar doları, özel sektör firmalarımızın sukuk ihraçları da 2 milyar doları aşmıştır.
- Bu yıl içinde yaptığımız yeni düzenlemeler olumlu sonuçlarını hemen
göstermiştir. Daha geçen hafta SPK olarak 600 milyon dolarlık bir sukuk ihracına izin
verdik.
- Yine 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.
-Yine Haziran ayında yaptığımız yeni yatırım fonu düzenlememiz ile “Katılım
Fonu” adıyla sadece faizsiz finansman ürünlerine yatırım yapacak yeni bir yatırım fonu
türü oluşturduk.
-Ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI, ALT
YAPI GYO, KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI gibi pek çok alanda yeni düzenlemeler
yaptık.
İnanıyorum ki bu yıl sonuna kadar tamamlayacağımız diğer düzenlemelerle
birlikte 2014 yılından itibaren ülkemizde sermaye piyasaları çok daha kurumsal bir
yapıya kavuşacak, hızlı bir büyüme sürecine girecek, son 10 yılda bankacılık
sektörümüzün gerçekleştirdiği başarıyı bu alanda da hep beraber yaşayacağız.
Değerli Konuklar,
Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların yüksek düzeyde ilgi gösterdiği bir piyasadır.
2012 yılı sonu itibarıyla 308 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştır.1Ağustos 2013
itibariyle Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin % 62’si yabancı yatırımcılara aittir.
Toplam yabancı yatırımcı portföyünün % 74’üne tekabül eden ilk sekiz ülkenin
tamamı aralarında Batılı ülkelere aittir2. Yeni düzenlediğimiz sukuk ve benzeri faizsiz
finansal ürünlerle bu tablonun önümüzdeki günlerde değişmesini bekliyoruz. Yüksek tasarruf
fazlasına sahip dost ve kardeş Arap ülkelerinden yatırımcıların faizsiz finansal ürünlere ilgi
göstereceklerine inanıyoruz. Sadece portföy yatırımı olarak değil aynı zamanda doğrudan
yatırım (FDI) olarak da ülkemizdeki fırsatları daha yakından izlemelerini tavsiye ediyoruz.
1
2

Dünya Bankası; http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD
TÜYİD, Borsa Trendleri Raporu, Tem.2013, (sy.16) http://www.tuyid.org/files/Borsa_Trendleri_Raporu_V.pdf
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Sermaye Piyasası Kurulu olarak uluslararası işbirliklerine de büyük önem veriyoruz.
Arap ülkelerinin sermaye piyasaları otoriteleri ile güçlü ikili ilişkiler yürütüyoruz. Başta İslam
Kalkınma Bankası (IDB), İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) ve İslam İşbirliği
Teşkilatı (OIC) olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla işbirliğimizi aralıksız sürdürüyoruz.
Kurulumuz öncülüğünde oluşturulan İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyici
Kuruluşları Forumu’nun ikinci olağan yıllık toplantısını dün gerçekleştirdik. Bugün de Türk Arap Sermaye Piyasaları Forumu ile bu işbirliklerine yeni bir halka ekliyoruz.
Değerli Konuklar,
Konuşmamı sonlandırırken, bu toplantıda katılımcıların ortaya koyacağı değerli
görüşlerin, küresel kriz sürecinin çözümüne katkı sağlayacağına ve ülkelerimiz arası
işbirliğinin daha ileri taşınmasına katkı sağlayacağına olan inancımı sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Bizleri aydınlatacak panelistlere ve tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyor,
konferansın ülkelerimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa faydalı olmasını temenni ediyorum.
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