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4 Kasım 2016 

 
Sermaye Piyasaları Kongresi 

 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sayın Başbakan Yardımcım, 
Sermaye Piyasası Kurumlarının Değerli Başkanları, 
Saygıdeğer Meslektaşlarım, 
 
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kongremizi şereflendiren bütün katılımcıları saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Bugün bizim için çok önemli bir gün. Sermaye piyasalarımızın tarihinde ilk kez, bir 
organizasyonumuza devletimizin en üst makamı ilgi gösterdi. Zatıalilerine, kongremizi 
şereflendirdiği için sektörümüz adına şükranlarımızı sunmak istiyorum.  
 
Birliğimiz Kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Üyelerimiz, aracı kurumlar, bankalar, portföy 
yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarından oluşan 231 kurumdan oluşuyor. Bu anlamda, finans 
sektörünün en büyük meslek örgütüyüz 
 
Sermaye piyasalarını sadece yatırımcıların kendi aralarında menkul kıymet alım-satımı yaptıkları 
yer olarak bilinir. Oysa bizim asıl fonksiyonumuz, girişimlerin finansmanıdır. Bu kapsamda, 2016 
yılında yapılan sermaye artırımı ve ihraçlarla şirketlere 22 milyar Dolar kaynak sağlandı. 2010’dan 
bu yana sağlanan kaynak tutarı ise 164 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Bunun 18 milyar Doları 
özkaynak, 146 milyar Doları ise borçlanma aracı şeklinde oldu. 
 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
Değerli Konuklar, 
 
15 yıl öncesine kadar sermaye piyasalarımız sadece 2 üründen oluşuyordu; hisse senetleri ve kamu 
borçlanma araçları. 2002 yılından itibaren düşen enflasyon ve faizlerle birlikte sermaye 
piyasalarımız çeşitlenmeye başladı. Türev ürünler, kaldıraçlı ürünler, özel sektör tahvilleri, kira 
sertifikaları, serbest fonlar, korumalı fonlar hayatımıza girdi. Artık, sermaye piyasaları gelişmiş 
ülkelerde olan ürünlerin hemen hemen hepsi bizde de var. 
 
Halen ülkemizde finansal varlıkların toplamı 2,1 trilyon TL. Bunun %62’si kısa vadeli mevduattan 
oluşuyor. Sermaye piyasası araçlarının payı ise 794 milyar TL, %38 civarında. Borsamızdaki 
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şirketlerin halka açık piyasa değeri 234 milyar TL, kalan 560 milyar TL ise sabit getirili kıymetlerden 
oluşuyor. Bu tutar gayrisafi milli hasılamızın %41’ne denk geliyor. Bu kıymetlere  doğrudan ya da 
fonlar aracılığıyla yatırım yapan vatandaşlarımızın sayısı yaklaşık olarak 10 Milyon civarında.   
 
Ancak, son yıllarda bu rakamlarda ciddi bir değişiklik yaratamadık.  
 
Bunun elbette uluslararası ve bölgesel risklerden kaynaklanan sebepleri var. Yurtiçi nedenlerin 
başında ise tasarruf seviyemizin eksikliği geliyor.  Ülkemiz, yatırım dünyasında yüksek büyüme 
oranlarıyla dikkati çeken bir ülke. Mevcut yurtiçi tasarruflarımızın seviyesi büyümenin 
finansmanında yeterli olmadığı için yurtdışından tasarruf ithal ediyoruz. Yabancı yatırımcılar, 
ülkemizin temel ekonomik gerçeklerinde olumsuz bir gelişme olmadığı halde sadece jeopolitik 
nedenlerle ülkemize gelmekten çekinmekte ya da daha yüksek risk primi talep etmektedir. Bu da 
ülkemizde varlık fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla, yurtiçi tasarrufları artırabilmemiz 
çok önemli. 
 
Biraz önceki görüntülerde de gördüğümüz üzere ülkemizde yaz ayları çok sıcak geçti.  Siyasi açıdan 
çok sıcak geçen bu aylarda hükümetimiz sektörümüzü çok olumlu etkileyecek 2 önemli karar aldı. 
Bunlardan ilki bireysel emeklilikte otomatik katılım. Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle ülkemizde 
tasarrufları ciddi şekilde artırmasını bekliyoruz.  İkincisi ise Türkiye Varlık Fonu’nun kurulması. 
Tasarruf oranlarının artırılması deyince aklımıza öncelikle bireysel tasarruflar geliyor. Bir çok 
ülkede benzerleri olduğu üzere, kamusal tasarrufların bir kaynağı da varlık fonları. Türkiye Varlık 
Fonunun, kanunda da özellikle belirtildiği üzere sermaye piyasalarımızın gelişmesine ve 
derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. 
 
Hükümetimize bu önemli kararlar nedeniyle sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunmak isterim. Bu 
tedbirlerin yürürlüğe girmesiyle, yurtiçi tasarrufların artmasını, yurtdışına olan bağımlılığımızın 
azalmasını, mali piyasalarımızda volatilitenin azalmasını ve böylece varlık fiyatlarının tekrar 
yukarıya doğru çıkmasını beklemekteyiz. 
 
Sözlerime son vermeden önce 2 hususa daha değinmek istiyorum. 
 
Bunlardan ilki yatırım fonlarının getirisiyle ilgilidir. Ülkemizde zaman zaman yatırım fonlarının 
getirilerinin düşük olduğundan bahsediliyor. Esasen, yatırım fonlarının yatırım yaptığı sermaye 
piyasası araçlarının getirisine bakıldığında fonların getirisinin makul olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, 
eleştirenler fon getirilerini faizlerle karşılaştırıyorlar. Gerçekten de faizlerle karşılaştırıldığında 
yatırım fonlarının getirisi düşük kalabiliyor. Ancak, sorun, yatırım fonlarından değil, reel faizlerin 
çok yüksek olmasından geliyor. Enflasyon oranının %8 olduğu bir ortamda %12’lere varan faiz 
oranlarının olması gerçekçi değil. Bu hafta bankaların faizleri aşağıya doğru çekmeye başlamaları 
bizim açımızda oldukça çok sevindirici oldu. 
  
Son olarak, üzerinde durmak istediğim bir başka konu da İstanbul Finans Merkezi projesi. Bu 
projenin bir parçası da islami ürünler açısından bir merkez olabilmek. Bu kapsamda Borsa İstanbul 
ve Sermaye Piyasası Kurulumuzun teşvikleriyle Birliğimiz çatısı altında bir Fetva Kurulu kurulması 
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kararını aldık. Bu kurul, uluslararası alanda otorite olarak kabul edilen kişilerden oluşacak.  Burada 
hedef kitlemiz sadece Türk şirketlerinin ihraç edeceği kıymetlerle sınırlı değil. Asıl hedefimiz, 
yabancı şirketlerin ihraçları. Dünyanın başka şirketlerince ihraç edilecek kıymetler için de görüş 
verecek bir uluslararası otorite oluşturmak istiyoruz. 
 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
Değerli katılımcılar, 
 
Sözlerime burada son verirken, başta Kongremizi şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Kongremize katkıda bulunan bütün taraflara teşekkür ediyor ve hepimize başarılı bir kongre 
diliyorum. 
 
 
 


