Sermaye Piyasalarımızın Kıymetli Yöneticileri, Değerli Konuklar,
Saygıdeğer Basın Mensupları,
Geleceğimizin inşaası ve yarınlarımızın parlak olması için, bugünden
yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırımların en büyüğü şüphesiz insana yapılan
yatırım. Belki sonuçlarını uzun vadede alacak olsak da insanımıza yapılan
yatırım, bu kapsamda eğitim, tanıtım, tasarruf, düzenli para biriktirme, planlı
ve bilinçli harcama alışkanlığı kazandırmaya yönelik her girişim,
yarınlarımız için bir ışık, güvenli bir gelecek ve mutlu bir toplumun temel
taşlarını oluşturacaktır.
Bugün böyle bir aktivitenin ödül töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Konuşmama başlarken hepinize hoş geldiniz diyor sizleri saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Finansal eğitim konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kararlı ve
istikrarlı bir şekilde kıymetli çalışmalar yürüten ve bu etkinliği düzenleyen
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine ve bu konuda hiçbir maddi beklenti
içinde olmadan çalışma yürüten tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi ifade
ediyorum.
Yarışmaya ilgi gösteren, katılım sağlayan herkesi kutluyor, dereceye
girenleri tebrik ediyorum.
Son yıllarda tüm dünyada etkisini gösteren küresel finansal krizden
çıkarılan derslerden biri de, finansal bilgi düzeyinin düşüklüğünün, finansal
krizleri tetiklediği, krizlerin uzun süre devam etmesine neden olduğu,
bulaşıcılık etkisini artırdığı, tasarrufların heba olmasına yol açtığı
tespitleridir.
Bunun içinde bu konu G-20 bünyesinde oluşturulan Finansal İstikrar
Kurulu’nun gündemine girmiş ve tüm ülkelerin bu konuda aksiyon almaları
ve finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması konusunda çalışma
yapmaları önerilmiştir.
G-20, finansal sistemin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve bu
kesimlerce ihtiyaçlarına uygun olarak etkin bir şekilde kullanılmasına
yönelik olarak; finansal eğitim, finansal erişim ve finansal tüketicinin
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korunması kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Alınan kararlar da, bu 3’lü
yapıyı içeren bir ulusal stratejinin geliştirilmesi ve uygulanması yönündedir.
Ülkemizde G-20’nin bir üyesi olarak tasarruf açığı sorununu gidermek ve
vatandaşlarımızın finansal konularda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak
amacıyla, 5 Haziran 2014 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile Finansal Erişim,
Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Ulusal Stratejisi ve Eylem
Planı’nı yürürlüğe koydu.
Bu Plan ile paydaşların görev ve sorumluluklarının tanımlandığı; açık,
gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin belirlendiği bir yol haritası oluşturuldu.
Tüm çalışmalarımızda ana strateji bu plan çerçevesinde yürütülmektedir.
Söylemeye gerek yok ki finansal piyasalar her geçen gün daha fazla
küreselleşiyor, daha fazla karmaşık hale dönüşüyor, teknolojik gelişmelerle
birlikte dünyanın başka bir bölgesindeki bir finansal ürün adeta cep
telefonunuzdan alınıp satılır hale geliyor.
Bu gelişmeler tasarruf sahipleri için yeni fırsat pencereleri açarken
finansal tüketiciler için de farklı seçeneklere, farklı finans kaynaklarına
erişim kolaylığı sunuyor. Buna karşılık gerek finansal tüketiciler gerekse
tasarruf sahipleri beklenmedik yeni risklerle de yüz yüze kalabiliyor.
Tüm bu karmaşık yapıyı yönetmenin tek yolu var, o da, toplumun tüm
kesimleri için finansal eğitim düzeyini olabildiğince yukarıya çekmektir.
Finansal eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin finansal erişim imkânları
artmakta, finansal tüketicilerin korunması kolaylaşmakta ve yaygınlaşmakta,
düzenleyici ve denetleyici otoriteler bu anlamda daha efektif olabilmektedir.
Finansal eğitim denildiğinde iki temel konunun aklımıza gelmesi lazım.
Birincisi küçük yaşlardan itibaren düzenli tasarruf yapma alışkanlığını,
ikincisi de bireylerin hem gelirlerini hem de bu gelirlerden harcanmayıp
tasarruf edilen birikimleri planlı ve bilinçli kullanma tecrübesini
kazandırmaktır.
Yapılan çalışmaların sonucunu görebilmek, gerektiğinde ilave tedbirler
alabilmek için toplumun finansal eğitim düzeyini belirli aralıklarla ölçmek
bir ihtiyaç hatta bir zorunluluk. Ölçme metodunun da uluslararası
standartlarda olması başka ülkelerle kendi konumumuzu kıyaslayabilmek
için gereklidir.
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Bu konuda ilk kapsamlı araştırmayı 2012 yılında Dünya Bankası ile
birlikte ülke genelinde yaptığımız araştırma ile tespit etmeye çalıştık.
Bu araştırmayı daha sık aralıklarla yapmaya karar verdik. Bu yıl, OECD ile
işbirliği yaparak yeni bir araştırma yaptık. Eylem Planı kapsamında Türkiye
çapında 3000 hanede finansal okuryazarlık araştırmasını geçtiğimiz
günlerde tamamladık.
Aynı sorulara verilen doğru cevapların yüzdesinde ortalama % 25
oranında bir artışın olduğunu gözlemledik. Bu olumlu bir gelişme olmakla
birlikte henüz işin başındayız. Bu konudaki çalışmalarımızı artırarak devam
ettireceğiz.
Ülkemize özgü sorunlardan birisi ise ulusal düzeyde tasarruf oranımızın
yıllar içerisinde düşüş eğilimi göstermesidir. Bu eğilimi tersine çevirmek için
Aralık 2014’de Sn. Başbakanımız tarafından açıklanan 25 “Öncelikli
Dönüşüm Programı”ndan birisi de “Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve
İsrafın Önlenmesi Programı Eylem Planı” yayınlanmıştır.
Bu Plan kapsamında halen %13,4 düzeyinde olan yurtiçi tasarruf
oranımızın 2018 yılı sonuna kadar %19’a ulaştırılması öngörülmektedir. Çok
sayıda bileşenden oluşan bu planı başarıyla uygulayabilirsek İnşallah
yarınlarımıza daha güvenle bakacağız ve daha düşük bir cari açıkla muhatap
olacağız.
Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birlikte
hazırladığımız, bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik ve sermaye piyasası
araç ve kurumlarını kapsayan temel, orta ve ileri düzey olarak tasarlanmış,
finansal eğitim kaynakları ve imkânlarının yer aldığı Türkiye’nin en kapsamlı
internet sitesinin teknik altyapısının oluşturulması çalışmalarını
tamamladık.
www.finansalegitim.gov.tr alan adını aldık, test çalışmaları büyük ölçüde
tamamlandı. Çok yakın bir tarihte vatandaşlarımızın kullanımına
sunulacaktır.
Bu platform vasıtasıyla kullanıcıların finansal eğitim düzeylerinin
dönemsel raporlar halinde ölçme ve değerlendirmesinin yapılması da
mümkün olacaktır.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın desteği ile hedef kitlenin
genişletilmesi yine bir diğer önemli hedef kitle olan okul çağındaki çocuklara
yönelik olarak müfredatta yer alan içeriklerin geliştirilmesi amacıyla 2014
yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde
finansal eğitimin yaygınlaştırılması önümüzdeki günlerde çalışma
alanlarımız olacaktır.
Son olarak, 15 Eylül tarihinde sermaye piyasası kurumlarımızın da
katkılarıyla ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katıldığı kompozisyon
yarışmasının beşincisini düzenledik. Dereceye giren öğrencileri,
öğretmenleri ve aileleri İstanbul’da ağırladık. Yarışmaya olan ilginin her sene
artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz.
Ayrıca, Kurulumuz OECD bünyesinde yer alan ve dünya çapında finansal
eğitim konusundaki ilkelerin ve en iyi uygulamaların belirlenmesi amacıyla
oluşturulan Uluslararası Finansal Eğitim Ağı aracılığıyla yürütülen
çalışmalara ülke koordinatörü sıfatıyla aktif olarak katılmakta ve söz konusu
standartların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
Ülkemiz başkanlığındaki G-20’nin önceliklerinden birisi de Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Erişimin Artırılmasıdır. Bu nedenle,
OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağında Kurulumuz KOBİ’lerin finansal
eğitimine yönelik çalışmalar yürüten bir çalışma grubunun da Endonezya ile
birlikte eş başkanlığını yürütmektedir.
Finansal eğitim Kurul olarak büyük önem atfettiğimiz, uzun soluklu bir
projedir ve amacımız her yaştan insan için zorunlu bir ihtiyaç haline gelen
finansal okuryazarlığı tüm ülke geneline yaymaktır.
Konu çok kapsamlı ve çok boyutlu olup, bu çalışmaları tüm kamu ve özel
sektörde yer alan paydaşlarımızla birlikte eşgüdüm içerisinde ve belli bir
strateji dâhilinde yürütmeye çalışacağız. İnşallah gençlerimizi finansal eğitim
konusunda çok daha donanımlı bir şekilde hayata hazırlayacağız.
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Aslında tasarruf konusu hem inancımızda hem de kültürümüzde yer
alan çok aşina olduğumuz bir konu, bize düşen bu değerlerimizi korumak,
hassas bir şekilde uygulamak ve gençlerimizi de bu çerçeve de yetiştirmektir.
“Sakla samanı gelir zamanı”, “damlaya damlaya göl olur”, ak akçe kara
gün içindir” gibi pek çok atasözümüz daha ilkokul sıralarında bizlere
öğretilmiştir.
Dinimizde de tasarrufa büyük önem verilmiş, çok sayıda ayet ve hadisle
tasarruf yönünde karar almamız telkin edilmiştir. Müslüman bir toplumun
bireyleri olarak dünya üzerindeki maddî, manevi imkân ve nimetleri, bizlere
emanet edildiği bilinciyle tüketmeli, bu nimetler üzerinde bizim olduğu
kadar gelecek nesillerin de hakkı bulunduğunu unutmamalıyız.
Dinimizin tasarruf konusundaki ölçülerine hayatımızın her alanında
riayet etmemiz gerekiyor. Zamanda tasarruf, enerji kullanımında tasarruf,
tüketimde tasarruf, bunlardan sadece bir kaçı.
Konuşmamı sonlandırırken bu ödül töreni vesilesiyle burada toplanan
değerli konuklara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözlerimi Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in şu hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. "İktisat eden
fakir olmaz, iktisat eden yoksulluk yüzü görmez.” – “iktisat edenin hesabı
kolay olur."
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