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Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser,
yurtiçinden ve yurtdışından gelen değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları,
Dünya Bankası’nın, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye
Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’la birlikte düzenlediği iki gün sürecek “Finansal
Erişim/İçerim” konulu konferansa hepiniz hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.
Konuşmamda konuya Sermaye Piyasası Kurulu penceresinden bakarak, görüşlerimizi sizlerle
paylaşmak istiyorum.
Değerli konuklar, 2005 yılında küresel Gayri Safi Hasılanın % 41’i gelişmekte olan ülkelerde,
%59’u gelişmiş ülkelerde üretilirken, 2012 yılında bu paylaşım eşit hale gelmiştir. OECD, 2030
yılında gelişmekte olan ülkelerin payının daha da artarak % 57’ye ulaşacağını tahmin
etmektedir.
Bu çalışma gelişmekte olan ekonomilerin gelecek 10-15 yılda da dünya ekonomisinin
lokomotifi olmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır.
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Yükselen ekonomilerde yatırımların nasıl finanse edildiğine bakıldığında, başta Çin olmak
üzere, Güney Doğu Asya ülkelerinde sermaye piyasalarının artan rolü dikkat çekmektedir.
Gelişmekte olan ülke şirketleri 1993-2003 döneminde toplam küresel halka arz gelirinin %
20’sinden daha azını gerçekleştirirken, bu oran son beş yılda % 60 düzeyine ulaşmıştır.
Ancak bu hızlı gelişmeye rağmen gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarının halen %
90’ı kısa vadeli banka kredileri ile finanse edilmektedir. Yapılan tahminlerde, önümüzdeki on
yılda yükselen ekonomilerin yaklaşık 10 trilyon Dolar, bir ek öz kaynağa ihtiyaçları olacağı ifade
edilmektedir.
Değerli konuklar;
Ülkemiz, son 12 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrar, düşük kamu borcu, bütçe disiplini
ve güçlü bankacılık sektörü ile önemli bir başarıya imza atmış, milli gelirini 240 milyar Dolardan
820 milyar Dolara yükseltmiştir.
Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, başta enerji ve ulaşım olmak üzere önemli alt yapı projeleri
ve son yıllarda ticari hayatı düzenleyen AB standartlarındaki hukuki alt yapısı ile önümüzdeki
10 yıllık dönemde de global likiditeden pay alacak önemli ülkeler arasındadır.
Ekonomide bu gelişme kaydedilirken ulusal tasarruf oranımızda dikkat çekici bir düşüş eğilimi
gözlenmektedir. 1990’larda %23,5 olan tasarruf oranı 2000-2008 döneminde %17’ye, 2013
yılında ise %12,5’lara gerilemiştir.
Bu nedenle gerek son yıllarda açıklanan Orta Vadeli Programlarda gerekse Onuncu Kalkınma
Planında temel politika hedeflerinden biri yurtiçi tasarrufların artırılması olarak belirlenmiştir.
Söz konusu politika hedefine ulaşmak için kullanılabilecek en önemli araç olarak da finansal
eğitime ağırlık verilmesi benimsenmiştir.
Değerli katılımcılar;
Türkiye kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı için önemli hedefler belirlemiştir. 2 trilyon dolarlık
bir ekonomi, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir, belirlenen hedeflerden
sadece bir kaçıdır.

2

Bu hedefleri yakalamamız için yarın bugünkünden daha fazla üretmemiz, daha fazla yatırım
yapmamız, daha fazla ihracat yapmamız, kısaca daha yüksek oranda büyümemiz gerekiyor.
Kısaca işin başı büyüme, büyümenin kaynağı yatırım, yatırımın kaynağı da tasarruftur.
Değerli konuklar;
Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak için tasarruf oranımızı yeniden dünya ortalamasına
yükseltmek, mali piyasalarımızı çok seçenekli bir yapıya kavuşturmak ve sermaye
piyasalarımızı geliştirmek, bizim için bir zorunluluktur.
Önümüzdeki 10 yılda Türk firmaları sadece bankacılık sektöründen aldıkları krediyle büyüyen
mali yapılarına sermaye piyasası kaynaklarını da dahil etmeli, öz kaynaklarını güçlendirmeli,
üzerlerindeki faiz baskısını en aza indirmelidir.
Bu hedefleri başarmak için şu 3 alanda iyileşme ihtiyacımız vardır:
-Şirketlerimiz ve tasarruf sahiplerimizin pek çoğu sermaye piyasalarıyla henüz tanışmamış,
-Ulusal tasarrufların altın, yabancı para ve konut gibi verimsiz alanlarda kullanılması yaygın,
-Tasarrufları artıracak ve daha verimli alanlarda değerlendirecek FİNANSAL OKURYAZARLIK
SEVİYEMİZ DÜŞÜK,
Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak;
-Şirketlerimizi sermaye piyasaları ile tanıştırmayı, bünyelerine uygun sermaye piyasası
araçlarını kullanmaya yönlendirmeyi,
-Yatırımcılarımızın, finansal okuryazarlık seviyelerini yükseltmeyi, yeni araç ve ürünlerle
tanıştırmayı,
-Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını en üst
düzeyde korumayı,
-Piyasaların adil, etkin ve rekabetçi bir ortamda çalışmasını sağlamayı,
-İstanbul’u dünyanın önemli finans merkezlerinden birisi yapmayı,
misyon olarak benimsedik.
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Bugün ülkemizde ekonomik, siyasi ve hukuki zemin, sermaye piyasalarımızı büyütmek,
geliştirmek ve derinleştirmek için son derece müsait bir ortamı bize sunmaktadır.
-Finansal eğitimin yaygınlaştırılması
-Finansal erişim imkanlarının artırılması ve
-Finansal tüketicinin korunması,
yol haritamızda yer alan çalışma konularımızdır.
Bu kapsamda;
-Sermaye Piyasası Kurulu olarak, 2010 yılından itibaren finansal eğitim konularına
ağırlık vermeye başladık,
-2012 yılından itibaren Yatırımcı Eğitimi Seferberliğine yönelik çeşitli eğitim ve tanıtım
faaliyetleri yürütmeye başladık,
-Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık, finansal eğitimin ilkokul ve
ortaokul düzeyinde müfredat da yer alması konusunda önemli bir adım attık.
-Ülkemizdeki finansal eğitim çalışmalarını anlatmak ve diğer ülke uygulamalarını takip
etmek açısından önemli bir platform olarak gördüğümüz Child and Youth Finans International
(Uluslararası Çocuk ve Gençler İçin Finans Örgütü)’ın ikinci zirvesine geçen yıl Mayıs ayında ev
sahipliği yaptık. 101 ülkeden 500’ün üzerinde katılımcıyı ağırladık.
-İki hafta önce 35 OECD ülkesinden gelen 117’si yabancı toplam 300 uzman ile birlikte
finansal eğitim konusundaki uluslar arası uygulamaları tartıştık, bilgi ve tecrübelerimizi
paylaştık.
Türkiye yaş ortalaması 29 olan genç bir ülke. Nüfusumuzun %30’u 17 yaş altı genç ve
çocuklardan oluşmaktadır. Bu nedenle, okul çağındaki gençler, çocuklar ve öğretmenler,
finansal eğitim faaliyetlerimizin önemli hedef grubunu oluşturmaktadır.
Söz konusu kitleye yönelik olarak, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kompozisyon
yarışması ile başlattığımız çalışmaları, müfredatta yer alan finansal eğitime yönelik kaynak ve
öğrenme materyallerinin zenginleştirilmesi ile sürdürmeyi planlıyoruz.
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Finansal eğitimin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması, tasarruf ve yatırım
kültürünün geliştirilmesi tüm paydaşlarımızın öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Biz de
Sermaye Piyasası Kurulu olarak, kendi çalışmalarımız ile birlikte, bu amaca yönelik tüm
çalışmalara katılmak ve destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek
istiyorum.
Konferans organizasyonunda emeği geçen Dünya Bankası yetkililerine, görüşlerini paylaşmak
üzere yurt dışından gelen katılımcılara ve tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Konferansın, yatırımcılarımıza ve tüm ülkelerin refahına katkı sağlamasını diliyorum.
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