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T. Metin Ayışık 
Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
 
 
Sayın Başkanlar, 
Değerli Konuklar, 
Değerli Basın Mensupları, 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, bu güzel mekanda, sermaye piyasamızdaki çok özel bir gelişme nedeniyle bir 
aradayız. 
 
Bildiğiniz gibi sermaye piyasamız, 80’li yıllarda, serbest piyasa ekonomisine geçişteki 
ekonomik yaklaşımlar çerçevesinde kuruldu. 80’li yıllardaki bu başlangıç, 300 yıllık gelişmiş 
sermaye piyasaları ile karşılaştırıldığında çok genç bir piyasaya sahip bulunduğumuzu da 
gösteriyor. 
 
Ancak memnuniyetle belirtmek gerekir ki, o yıllardan bu güne geçen kısa sürede, Ülkemiz 
sermaye piyasaları, ilgili kurumlarıyla, teknolojik olarak hayli ileri düzeyde Borsaları ve 
Saklama – Takas sistemleriyle, çok iyi yetişmiş meslek personeliyle neredeyse ileri ülkeler 
sermaye piyasaları ile dahi boy ölçüşebilecek düzeye ulaşmış bulunuyor. 
 
Değerli katılımcılar, 
Günümüzde dünya sermaye piyasalarında baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanıyor, 
yenilikler birbirini izliyor. Piyasalardaki yenilikler ve teknolojik ilerlemeler, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de menkul kıymetlerin fiziksel olarak basılması ve saklanması 
yöntemini sorgular hale getirdi.  
 
Bu nedenle, ülkemizde de kaydi sisteme geçilmesi, sermaye piyasamızın hukuki ve 
operasyonel işleyişinin modernizasyonunda çok önemli bir adımdır. Kaydi sisteme geçiş ile 
birlikte sermaye piyasalarımızın şeffaflaşması konusundaki en ciddi reform çalışmalarından 
birisi gerçekleştirilmiştir. 
 
Ancak her şeyden önemlisi, kaydi sistemle birlikte sermaye piyasalarımıza duyulan güven 
artmıştır. Hiç şüphe yok ki, hazırlık çalışmalarını tamamlayarak başarıyla geçmiş 
bulunduğumuz kaydi sistem de yakın zaman içinde yaşadığımız diğer yeniliklerde olduğu gibi, 
piyasamız açısından önemli ve özel bir dönüm noktasını ifade ediyor. 
 
Bu reformla, yerli-yabancı yatırımcılara, ihraççılara, aracı kuruluşlara ve düzenleyici kurumlara 
bir çok avantajlar sağlanmaya başlanılmıştır. Kaydi sistemin, sermaye piyasamız ve onun en 
önemli aktörleri olan halka açık anonim şirketler, aracı kuruluşlar ve yatırımcılarımızın, aracılık 
ve işlem maliyetlerinin düşürülmesinde çok önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 
 
Konuşmama son verirken kaydileştirme sürecindeki yoğun çabaları ve bu özel geceyi 
düzenledikleri için Merkezi Kayıt Kuruluşuna teşekkür eder hepinizi saygıyla selamlarım. 


