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TÜRKİYE NASIL
TASARRUF EDİYOR?

T

ürkiye artk daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem
rakamlar doruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 yl önce yüzde 25’lerdeyken
bugün yüzde 12,6 düzeyine indi. Bu düüte çok farkl faktörler etkili kukusuz.
Uzun yllar devam eden yüksek enflasyon ortamndan çklmas, ekonomideki istikrar ve
artan genç nüfus, bu etkenlerden birkaç. Ancak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için,
d kaynak bamlln azaltacak yurtiçi tasarruflar artrmas büyük önem tayor. Zaten
geçtiimiz günlerde “Alarm vermiyorum ama dikkatli olmak lazm” diyen Ekonomi Bakan
Zafer Çalayan da tam bu noktann altn
çizmiti.
Peki Türkiye neden eskisi kadar tasarruf
etmiyor? Düen tasarruf oranlar neyi iaret
ediyor? Daha da önemlisi tasarrufu artrmak
için nasl önlemler alnmal? te Geni Aç’nn
bu saysnda tasarruf konusunu tüm yönleriyle
masaya yatrdk.
Toplantmza, hem kamu hem özel sektörden çok önemli isimler katld. Katlmclarn
tümü, Türkiye’deki yurtiçi tasarruflarn artrlmas konusunda fikir birliine vard. Hemfikir
olunan dier konu ise tasarruf araçlarndaki çeitliliin artrlmas gereklilii. Bu noktada
hem finans kurulularna hem kamuya büyük görevler düüyor. Finansal okuryazarln
yükseltilmesi ise uzun vadeli çözümün bir dier olmazsa olmaz.
Dergimizin bu ayki içeriinde uzmanlar, bireysel emeklilikten altn fonlarna kadar
birçok enstrüman detaylaryla analiz ettiler. Uzun vadeli çözüm için yaplmas gerekenleri
sraladlar.
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TÜRKYE NASIL
TASARRUF
EDYOR?
1990’ların baında yüzde 25’lerde seyreden yurtiçi tasarruf oranı,
bugün yüzde 12,6’ya kadar dümü durumda. Yani Türkiye 10 yıl
öncesine kıyasla çok daha az tasarruf ediyor. Bu durum ise aslında
ekonomik dengeler açısından ciddi bir risk. Çünkü sürdürülebilir büyüme
için Türkiye’nin tasarruf etmesi gerekiyor. Ama bu sorunun kısa vadede
çözümü göründüü kadar basit deil. Kamu otoritesi, birbiri ardına
yaptıı düzenlemelerle düen tasarruf oranını artırmaya çalııyor.
Bireysel emeklilikle ilgili yapılan son çalıma, buna iyi bir örnek. Sigorta ve
bankacılık tarafı ise ürün sayısını artırmaya odaklanıyor.
Geni Açı’nın bu sayısında, son dönemin önemli gündem maddelerinden
biri olan tasarruf konusunu masaya yatırdık. Moderatörlüünü Capital
Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve editör Yasemin
Erdoan’ın yaptıı toplantıya; Hazine Müstearlıı Sigortacılık Genel
Müdürlüü Özel Emeklilik Dairesi Bakanı Uluç çöz, Anadolu Hayat
Emeklilik Genel Müdürü Mete Uurlu,  Bankası Bireysel ve Özel
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen,  Yatırım
Aratırma Müdürü Bülent engönül ve Koç Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz katıldı.
Uzmanlar, bireysel emeklilikten altın fonlarına, yastık altı tasarrufların
ekonomiye kazandırılmasından alınması gereken tedbirlere kadar birçok
noktayı detaylarıyla analiz etti. Türkiye’nin tasarruf politikaları, u an
gelinen nokta ve yapılması gerekenler tartııldı.
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Ayaktakiler (soldan saa): Mete Uurlu,
Bülent engönül, Uluç çöz.
Oturanlar (soldan saa): Yalçn Sezen, Kamil Ylmaz.

Sedef Seçkin Büyük Öncelikle hepinize ho
geldiniz demek istiyorum. 3 ayda bir 
Yatrm’n desteiyle organize ettiimiz Geni
Aç toplantlarmzn bu ayki konusu, tasarruf.
Söze hemen Hazine Müstearl Sigortaclk
Genel Müdürlüü’nden Özel Emeklilik Dairesi
Bakan Uluç çöz ile balamak istiyorum.
Türkiye’nin, kamunun tasarruf stratejisini anlatr
msnz? Kamu, irketler ve bireyler tasarrufa
nasl bakyor?
ULUÇ ÇÖZ
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Uluç çöz Öncelikle teekkür ederim. Baz
verilerle söze balamak istiyorum. Dünya
Bankas’nn son yapt çalmadan da yola
çkarak, tasarruflar üç ana bölümde
deerlendirmek daha doru olur. Bunlardan biri
kamu tasarruflar, biri özel tasarruflar. Özel
tasarruflar da iki ksmda inceleyebiliriz.
Kurumsal, yani irketlerin karllklaryla ilgili
olan tasarruflar. Bir de hane halk tasarruflar.
Kamu tasarruflarna baktmz zaman, son

yllarda yüksek oranda bir iyileme olduunu
görüyoruz. Bunda borç ve faiz yükünün azalm
olmasnn ve son yllarda üzerinde önemle
durulan mali disiplinin önemli bir rolü var. Öte
yandan özel tasarruf ayanda kurumsal
tasarruflara baktmzda bir art olduunu,
fakat bunun mütevaz bir ekilde gerçekletiini
görüyoruz. Özellikle de borsaya kote olmayan,
görece olarak daha küçük ölçekli irketlerde
tasarruf orannn düük olduunu görüyoruz.
Kurumsal tasarruf derken kastmz irketlerin
elde ettikleri karlln bir ksmn tutarak, onlar
yeniden yatrma dönütürmeleridir. Dier
taraftan, Türkiye’deki tasarruf açnn
iyiletirilmesi, giderilmesine ilikin en önemli
unsur olarak karmza hane halk tasarruflar
çkyor. Hane halk tasarruflarnda önemli
oranda düü yaandn görüyoruz. Türkiye’de
geçmite yüzde 18-20’lere kadar çkan
tasarruflarn gayrisafi milli haslaya (GSMH)
oran yüzde 12 ila 14 band arasna yerlemi
durumda. Peki bu düü nereden kaynaklanyor?
Bununla ilgili birçok neden saylabilir.
Bunlardan biri, düen reel faizler. Düen faizler
neticesinde son yllarda genileyen bir kredi arz
yaand. Ayn zamanda bu tüketimin alternatif
maliyetinin de dümesine yol açt. Yani reel
faizler dütüü zaman, tüketmek yerine
yatrma yönlendirdiiniz zaman elde edeceiniz
getiri daha düük olmaya balad. kinci bir
neden olarak ise yastk alt ve fiziksel varlklara
yönelik ulusal yatrm kültürü gösterilebilir.
Burada, özellikle gayrimenkul, altn, arsa ev gibi
yatrmlardan bahsediyorum.
Sedef Seçkin Büyük Bu noktada elinizde
bir rakam var m? Yani tasarruf düüyor ama
hane bana düen fiziksel varlklarda ya da
dier yatrmlarda bir art var m?
Uluç çöz Açkças bunu tespit etmek çok
zor. Ancak anket benzeri çalmalarla tespit
etmek mümkün. Bu konuda, deiik kurum ve
kurulularn çalmalar mevcut olabilir. Dünya
Bankas raporunda da Türkiye’de ciddi oranda
yastk altnda tasarruflar olduu belirtiliyor.
Bununla birlikte, konuyla ilgili yaplm özel bir
çalma bilgim dahilinde deil.
Sedef Seçkin Büyük Dünya Bankas’nn
elinde tahmini de olsa bir rakam var m?
Uluç çöz Dünya Bankas’nn konuyla ilgili
çalmas kapsamnda belli bir fokus grupla
çalma yapmlar. Yanl hatrlamyorsam,
görüülen kiilerin yaklak yüzde 30’unun altn,
mücevher gibi yastk alt tasarrufu olduunu
görmüler.

Tasarruflarn dümesinin bir baka nedeni
ise finansal okuryazarlk dediimiz olgunun
yeterince yerlememi olmas. Bir de buna,
ihtiyaca göre dizayn edilememi finansal araçlar
da eklemek lazm. Dolaysyla bu da bir unsur
olarak karmza çkyor. Bir de genç nüfusa
bamllk orannn yükseklii, uluslararas
aratrmalarda tüketim eiliminin fazla, tasarruf
eiliminin düük olmasnn nedenlerinden biri
olarak görülüyor. Çünkü gençlerin eitimi ve
giderleri için harcama yaplmas gerekiyor.
Dolaysyla genç nüfusun yüksek olmas da
tasarruflar kstlayc bir unsur olarak ortaya
çkyor.
Tabii birçok ey saylabilir belki ama ilk
anda aklmza gelenler bunlar. Yaplan
aratrmalardan görüldüü kadaryla, ulusal
tasarruf orannda önemli mesafe kat edebilmek
için hane halk tasarruflarnda bir sçrama
üretmek en çok öne çkan husus. Bu
kapsamda, Türkiye’deki tasarruf açnn
iyiletirilmesinde veya tasarruf açnn
azaltlmasnda kamunun en fazla üzerinde
durduu konu, hane halk tasarruflarnn ileri
seviyelere getirilmesi.
Bizim gibi gelimekte olan birçok ülkede
hane halk tasarruflarnn, bireysel emeklilik
sistemlerinin de devreye girmesiyle ciddi
sçramalar yaptn görüyoruz.. Bunlardan en
önemli örnek olarak ili’yi gösterebiliriz. Mesela
ili’deki tasarruf oranlar, 1980’lerde yüzde
12’lerden u anda yüzde 25’lere kadar çkm
durumda. Bunun dnda Bulgaristan önemli bir
örnek. Bu ülkede tasarruf oran, 2000’lerin
bandaki yüzde 10-12’ler seviyesinden,
2000’lerin ortalarndan itibaren emeklilik
sisteminin de devreye girmesiyle birlikte yüzde
20’lere kadar sçrama yapm durumda. Ayrca,
emeklilik sistemlerinin tasarrufa etkileriyle ilgili
akademik aratrmalar da var. Onlardan da belki
daha detayl yararlanlabilir.
Özetle, son dönemde çeitli kesimler
tarafndan sklkla ifade edildii gibi, bireysel
emeklilik sistemi (BES) ulusal tasarruflar
açsndan önemli bir araç olarak önümüzde
duruyor. Konuyla ilgili yasa tasars geçtiimiz
günlerde TBMM genel kurulundan geçti. u
anda Cumhurbakanl Makamnn onayna
sunulmu durumda.
Kamil Ylmaz Bir soru sormak istiyorum.
Tasarrufun düük olmasnn faktörlerini
anlattnz. Neden 80’lerden 90’lardan bu yana
dütüü konusunda bilgi vermediniz? Önemli
olan, biz yüzde 25’ler mertebesinden bu noktaya
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geldik. Biz eskiden tasarruf ediyorduk.
Uluç çöz Kamu temsilcisi olarak mevcut
durumu anlattm. Geçmie yönelik konuyu size
brakmak daha doru olabilir.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler Uluç Bey.
O zaman Koç Üniversitesi ktisadi ve dari
KAML YILMAZ
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Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Prof.
Dr. Kamil Ylmaz ile devam edelim. Türkiye’de
hanelerde azalan bir tasarruf eilimi var. Yüzde
12’lere kadar indi. Neden eskisi kadar tasarruf
edilmiyor? Ayrca Türkiye’de tasarruf yapan
kesimin demografik yaps incelendiinde nasl

bir tablo ortaya çkyor?
Kamil Ylmaz 1990’larn banda yüzde 25
olan toplam tasarruflarn GSYH’ya oran 2011
sonu itibaryla yüzde 12,6’ya kadar dütü. Ulusal
tasarruf oran azalrken, kamu ve özel sektör
tasarruflarnn bu dönem içinde farkl eilimler
gösterdiini görüyoruz. 1990’l yllarda sfr
düzeyinde olan kamu tasarruflar, 1990’larn
sonu ve 2000’lerin banda yüzde -9’a kadar
dütükten sonra makro yapsal reformlarn
devreye girmesiyle 2005’ten itibaren artya
geçiyor. 1990’l yllar boyunca yüzde 20-25
arasnda dalgalanan özel tasarruflar ise, 2001
krizinden sonraki be yl içinde yüzde 12’ye
kadar düüyor. Özel tasarruf oran küresel kriz
döneminde biraz artmsa da kriz sonrasnda
yüzde 12’nin de altna düüyor. 2001 öncesi
dönemde özel tasarruflarn yüksek seyretmesi,
yüksek enflasyon, yüksek reel faiz ve
makroekonomik belirsizlik ortamnda
geleceklerinden endie eden hane halklarnn
ihtiyati olarak tasarruf yapmalarnn bir sonucu.
2001 krizinden sonra Türkiye ekonomisi
normalletikçe, yani enflasyon ve
makroekonomik belirsizlik azaldkça,
ekonomide istikrar hakim oldukça reel faizler
düüyor. Böyle bir ortamda tüketim hzla
artarken, ihtiyati nedenlerle yaplan tasarruflar
düüyor. Özellikle geçmite kredi faizlerinin
yüksekliinden bütçelerini aan dayankl
tüketim mallarn ve özellikle de araba alamayan
orta ve düük gelirli haneler reel faizlerin
dümesiyle bu mallar kredi kullanarak satn
alabiliyor. Böylece belirsizliin azald,
normalleen bir ekonomide tasarruf oranlar
düürüyor.
Bu noktada unu görmemiz lazm: Aslnda
hane halklar birbirine çok yakn maliyetlerde ve
vadelerde borçlanamyor. Özellikle düük gelir
guruplarnda bulunan haneler ciddi anlamda
kredi kst ile kar karya. Onlarn orta vadeli
kredi kullanma imkanlar yok. Onlar da, giderek
artan biçimde, kredi kartlar üzerinden
borçlanyorlar. Ancak bu tür borçlanmalar çok
yüksek risk içerdii için devlet son yllarda kredi
kartlar üzerinden borçlanma konusunda önlem
almaya çalyor. BDDK’nn seçim sonrasna
brakt tüketici kredileri ve kredi kart borçlar
için bankalarn daha yüksek karlk ayrmas
konusundaki karar 2011’de yüzde 35’lere ulaan
kredi genilemesinin önüne geçmek açsndan
önemli, ama geç kalm bir karard.
Benim burada deineceim baka konular
da olacak. Ancak onlara geçmeden önce, Uluç

Bey’in bahsettii finansal eitim yani finansal
okuryazarlk konusuna da mutlaka deinmek
istiyorum. Bu konu bence çok önemli.
Türkiye’de ekonomi ve finans eitimi
üniversitelerde veriliyor. Oysa bugün bir çok
ülkede temel ekonomi ve finans eitimi lisede
veriliyor. Bizde de lise mezunu bir örenci
mutlaka ekonomi ve finansn temel kavramlarn
örenmeli diye düünüyorum. Hatta ekonomi ve
finans eitimi en basit düzeyde ilk ve orta
öretimde balamal. Tabii, dersi vermek
gerekiyor demesi bizim için kolay. Ancak bu
dersleri lise düzeyinde verecek öretmenimiz
var m diye de sormak lazm. O yüzden bu
konunun planlanmas geciktirilmemeli ve bir an
önce milli eitim bakanl ve üniversitelerin
ibirlii ile hayata geçirilmeli. Baarl bir
uygulama için öncelikle kstl sayda okulda
pilot uygulamalara bir an önce balamalyz.
nsanlar borsada yatrm yapmak istemiyor
çünkü bilgi sahibi deiller. Borsada yatrm
yapmak, sonucu belirsiz bir oyun oynamak
olarak görülüyor. Borsa, küçük yatrmcnn
sürekli olarak uzak durduu bir yer. Tabii borsa
tarafnn iki ucu var. Yani bir taraftan küçük
yatrmc uzak duruyor. Öbür taraftan da aslnda
borsaya açlan çok fazla irket de yok. O
anlamda baktmzda MKB’nin piyasa deeri u
anda Türkiye’de milli gelirin yüzde 35’lerine eit.
Bizim gelir düzeyimizdeki ülkelerde bu oran
yüzde 70 ve üzerinde. Bu anlamda da, bütün
teviklere ve önlemlere ramen hisse senedi
piyasalarmzn yeterince gelitiini söylememiz
mümkün deil. Bir ülkede sermaye piyasalar ne
kadar gelimise tasarruf yapacanz
enstrümanlarn says ve tasarruf imkanlar da o
kadar artar. Bunun da tasarruflar üzerinde
olumlu etkisi beklenir.
Yasemin Erdoan Teekkürler Kamil Bey.
Sermaye piyasalar ve finansal okuryazarlk
demiken  Yatrm Aratrma Müdürü Bülent
engönül’e geçelim. Sizin cephenizden
baktnz zaman tablo nasl görünüyor? Kamu
ve hane halk açsndan durum özetlendi.
irketler cephesinde nasl bir tasarruf alkanl
var? Hangi enstrümanlar tercih ediliyor?
Bülent engönül irketler cephesinden ya
da sermaye piyasalar gözlüüyle tasarruflara
baktmzda, MKB’de ilem gören irketlerin
verileri incelendii zaman farkl bir tablo
karmza çkyor. Geçtiimiz 10 yllk dönemde
kamu kesimi tasarruflarn artrd. Hane halk ise
kesin olarak düürdü. Peki ama irketler bu
dönemde ne yapt?
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Öncelikle irketler için tasarrufun tanm
nedir? Elde edilen kâr, eksi ödenen temettü, ona
amortisman eklersiniz. Bu irket için tasarruf
demektir. Böyle baktmzda ve MKB verilerini
incelediimizde; 2004 ile 2011 aras dönemde,
irketlerin tasarruflarn dolar baznda yüzde 8
artrabildiklerini görüyoruz. Bu aslnda dolar
baznda fena bir rakam deil gibi gözükse de
gayri safi milli hasladan alnan pay ise hemen
hemen ayn düzeyde kalm. 4-4,5 arasnda
dolaan bir orandan bahsetmek mümkün. Bu
anlamda irketlerin tasarruflarn artrabildii
yönünde bir yargya ulaamyoruz. Genel olarak
kârllklar birkaç sektöre ayrdmzda, ölçek
anlamnda büyüyebilen ya da monopol
yaplarn ön plana çkaran sektörlerde,
bankaclk ve enerji gibi sektörleri bir kenara
koyarsak, son 10 ylda genelde kar marjlarnn
dütüünü görüyoruz. Bunun iyi taraflar da var
kötü taraflar da var. Aslnda olumlu ve olumsuz
taraflar da ayrca tartlabilir ama genelde irket
tasarruflarnn da hane halk tasarruflar gibi en
azndan, örnein cari açk balamnda çok da
böyle yardmc olduunu söylemek çok güç.
Biraz önce Kamil Bey MKB’den, halka açk
irket saysnn düüklüünden bahsetti.
Dorudur. MKB’ye eriimde genel olarak büyük
irketlerin ya da büyük sermayedar gruplarn
MKB’de temsil edildiini görüyoruz. Orta ve
küçük ölçekli irketlerin MKB’ye eriimi
gerçekten çok snrl düzeyde kald. KOB’lerin
ise hiç temsil edilmediini görüyoruz. Bugün
355 tane irket var MKB’de. Toplam piyasa
kapitilizasyonu 250 milyar dolar. Bunun yüzde
26’s halka açk. 60 milyar dolarlk bir rakamdan
bahsediyoruz. Buradan KOB’lerin ald pay
gerçekten çok çok düük. Genel olarak zaten
son dönemde bankaclk sektörünün KOB’lere
finansmannda bir art görüyoruz. Ama yeterli
deil.
Yasemin Erdoan irketlerin MKB’de
temsil edilen kesimi için yüzde 4-4,5 civarnda
bir rakam verdiniz. MKB’de temsil edilmeyen
irketleri de katarak tahmini bir rakam
verebiliyor musunuz?
Bülent engönül Bu tamamen bir tahmin
olacaktr ama sanrm yüzde 5-6’lara gelecektir.
Ama önemli olan seviyenin ayn olmas. MKB
genel olarak irket kesiminin iyi bir göstergesi.
O anlamda gayrisafi milli hasla ile benchmark
alrsak hemen hemen son 10 yldr ayn düzeyde
kalndn görürüz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Anadolu
Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uurlu ile
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devam edelim. Bireysel emeklilik sisteminde
Türkiye hangi noktaya geldi?
Kyaslanabileceimiz ülkelere baktmzda
nerede duruyoruz? Türkiye’nin hedefi ne olmal
ve o noktaya Türkiye yeni yasayla ne zaman
ulaabilir?
Mete Uurlu Teekkürler. Uluç Bey unu
ifade etti: Türkiye’de ulusal tasarruf oran
artrlmal. Bunun için de devlet baz
mekanizmalar üzerinde durdu ve ana rol
üstlenen mekanizma da bireysel emeklilik
sistemi olarak görünüyor. Bireysel emeklilik
sisteminin tüm dünyada olduu gibi çok özel bir
rolü var. Çok uzun vadeli kaynak toplama frsat
yaratyor. Sisteme giren katlmclar 20 yl, 30 yl
gibi süreler içinde bu sistem içerisinde tasarruf
edebiliyorlar.
Dünyada emeklilik fonlarnn büyüklüüne
baktmzda bugün 20 trilyon dolarlardan
bahsediyoruz ki bu 2008 krizinden önce çok
daha yüksek bir rakamd. Türkiye, henüz
bireysel emeklilik sisteminde iin çok banda.
Her ne kadar geride kalan 8 ylda önemli bir
baar salandysa da henüz ulalan rakam fon

BÜLENT ENGÖNÜL “KOB’lerin finansmannda
alternatif yaratmak önemli. Sermaye piyasalar
bunlardan bir tanesi. irket tahvilleri piyasasn
gelitirmek bir alternatif. Orada henüz daha çok
emekleme dönemindeyiz. Yüzde 95’ini
bankalarn domine ettii, irketlerin gerçek
anlamda tahvil issue edebildii 30 milyarlk bir
piyasadan bahsedebiliriz. Çok çok kstl bir
alternatif finansman alan. Dolaysyla sermaye
piyasalar eriiminde özellikle orta ve küçük
ölçekli irketlerin eriiminin u anda çok kstl
düzeyde kaldn söylemek mümkün.
Genel olarak sermaye piyasalarmz zaten
karlatrmal olarak benzer ülkelere göre
oldukça aa seviyelerde. Toplam mali
sistemimizin gayri safi milli haslaya oran yüzde
170. Benzer ülkelerde bunun 4-5 kat seviyelere
ulaldn görüyoruz. Bu yüzde 170’in de çok
önemli bir ksm bankaclk sektörü tarafndan
domine ediliyor. Gelimeye çok açk, potansiyeli
yüksek bir sermaye piyasas var ama ayn
zamanda bugüne kadar geliememi bir
sermaye piyasalar da var. O anlamda sermaye
piyasalarnn olmas gerektii kadar tasarrufa
katk salayamadn düünüyorum. Ama bu
katknn bundan sonra artarak devam edeceini
düünüyorum. Reel faizlerin dütüü, ürünlerin
çeitlenmesinin hzland bir ortamda, elbette
önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarnn
katks artacak ama bunun için biraz daha
zamana ihtiyacmz var.”

büyüklüü olarak, 8 Haziran 2012 itibaryla 16,7
milyar TL. Yine 8 Haziran 2012 itibaryla 2
milyon 803 bin katlmc saysna ulalm
durumda. Bunlar önemli rakamlar ama bu
büyüklükleri gayrisafi milli hasla ile
karlatrdmz zaman asl büyüklükleri daha
net görebiliriz. Tabii bunu daha salkl
deerlendirmek için 2011 ylsonu deerlerine
dönmek lazm. 2011 yl sonu itibaryla yaklak
1,3 trilyon TL gayrisafi milli hasla var. O tarihte
yl sonu itibaryla sektörün bireysel emeklilik
fonlarnn büyüklüü 14,3 milyar TL. Bu da
gayrisafi milli haslann yaklak yüzde 1,11’lik
ksmna denk geliyor. Tabii bu rakam son
derece düük. Baz ülkelerle kyasladmz
zaman, örnein spanya’da bu oran yüzde 8,
Polonya’da 14, ngiltere’de 72 ve bu anlamda
lider ülke diyebileceimiz Hollanda ise yüzde
130. OECD ülkeleri ortalamas ise yüzde 71’in
üzerinde. Son derece yüksek. Türkiye bu

anlamda çok geri ama bu rakamlar bir yandan
da çok da önemli bir büyüme potansiyelini
iaret ediyor.
Bireysel emeklilik sistemi gayrisafi milli
haslaya göre hangi büyüklüklere gelebilir diye
geçmi dönemlerde baz tahminler yapld.
Özellikle son zamanda Türkiye Sigorta
Reasürans irketleri Birlii, McKinsey irketine
‘2023 Sigorta ve Emeklilik Sektörü Vizyonu’nu
yaptrd. Burada gördük ki yüzde 1’lik gayrisafi
milli haslaya oran, 2023 ylnda yüzde 4’lere
kadar çkabilir. Hatta otoritenin yapaca baz
düzenlemelerle bu rakamn yüzde 10’lara kadar
çekilmesi bile mümkün. Tabii az önce saydm
ülkelere göre oransal anlamda bunlar hâlâ çok
önemli büyüklükler deil ama önümüzde
gideceimiz önemli bir yol var. Uluç Bey’in de
ifade ettii, geçtiimiz haftalarda Meclis’te kabul
edilen yasayla birlikte aslnda sektör olarak
hedeflerimizi biraz olumlu yönde revize ettik.

METE UURLU
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Önümüzdeki yldan itibaren çok önemli
ivmelenmeler bekliyoruz.
unu söyleyebilirim: Yasann da etkisiyle
2023’e gelindiinde, emeklilik sisteminin fon
büyüklüü gayrisafi milli haslann yüzde
10’larna doru gidebilir. Bu da son derece
deerli olur.
Ama tabii bu tür oranlar telaffuz etmek
noktasnda, bireysel emeklilik sisteminin kabul
edilen hali ve baz planlanan deiiklerle -ki
bunlarn içinde mesleki emeklilik de var, kdem
tazminatyla ilgili hususlar da var- GSMH’nin
nereye gidecei de çok önemli.
Sedef Seçkin Büyük Kdem tazminat
konusunda yaplacak düzenlemeler dahil
edildiinde mi yüzde 10’lara gelebilir
diyorsunuz?
Mete Uurlu Mesleki emeklilikle birlikte
olabilir. Aksi halde yüzde 4-5’ler civarnda bir
büyüklük olur diye öngörüyoruz. Bireysel
emeklilik son derece önemli.
Bu konuda ilave etmek istediim birkaç
nokta daha var. Bireysel emeklilik fonlar uzun
vadeye yatrm yapabilen, risk alabilen fonlar. u
anda sektöre baktmzda, örnein bireysel
emeklilik fonlarn dier yatrm fonlaryla
karlatrdmzda, emeklilik fonlarnn 7-8 kat
uzun vadeli bir yatrm yapabildiini görüyoruz.
Özellikle sermaye piyasalar geliimi açsndan
baktmz zaman yine emeklilik fonlarnn dier
yatrm fonlarna oranla 3,5-4 kat daha fazla
MKB’de hisse senedi almnda bulunabildiini
görüyoruz. Yani daha fazla risk alabiliyor, daha
uzun vadeye yatrm yapabiliyorlar. Türkiye’de
sermaye piyasalarnn geliimi, sermaye
piyasalar birikiminin güçlenmesi, uzun vadeli
kaynak yaratlmas açsndan bireysel emeklilik
en önemli enstrüman olarak önümüzdeki
günlerde önemini giderek daha büyük bir hzla
artracak gibi görünüyor.
Yasemin Erdoan  Bankas Genel Müdür
Yardmcs Yalçn Sezen ile devam ediyoruz.
Sizce Türk toplumu, Türk tüketicisi nasl tasarruf
ediyor? En fazla kullanlan enstrümanlar neler?
Bunun rakamsal verilerini de paylarsanz
seviniriz.
Sedef Seçkin Büyük Yalçn Bey bir de
elinizde varsa, sadece özel bankaclk
müterilerinin profili deil de gelir gruplarna ve
sosyoekonomik statü gruplarna göre tasarruf
yapan kesimin tasarruflarnn dalm hakknda
da bilgi verir misiniz?
Yalçn Sezen Teekkürler. Normalleen
ekonomi, düen faiz oranlar, devletin

borçlanma ihtiyacnn görece azalmas, bu
nedenle bankalarn reel bankacla daha çok
yüklenmesi gibi birtakm olgular sebebiyle hane
halk yükümlülükleri tarafnda bir art oldu. Son
yllara baktmz zaman bireysel kredilerin
önceki dönemlere göre bir art söz konusu.
Öte yandan Kamil Bey’in de bahsettii gibi kredi
kartlarn da aylk bireysel kredilerin içindeki bir
enstrüman olarak dikkate aldmz zaman, hem
tüketici kredileri hem bireysel kredi kartlar
tarafndaki gelimeyle birlikte, hane halknn
yükümlülükleri tarafnda varlklarna göre bir
miktar daha fazla art söz konusudur. Nitekim
BDDK verilerine göre 2009 ylsonunda yüzde
29,6 olan hane halknn yükümlülük/varlk
oran, 2010 ylsonunda yüzde 35,4, 2011
ylsonunda yüzde 40,1 seviyesine ulam ve
2012 yl ilk çeyreinde de ayn seviyeyi
korumutur. imdi burada baktnz zaman bu
tip kredilerle hane halknn refah artm
durumda. Yani bir yerde borçlanmayla bir refah
elde ediliyor. Bunun sürdürülebilir olmas da
gerekiyor. Düük faiz ortam ve düzenli
ekonomik büyümenin getirdii güvenle birlikte
hane halknn yükümlülüklerinde art eilimi
olutu.
öyle bir gerçek var. Ne kadar çok tasarruf
arac üretebilirseniz aslnda tasarruflarn
artmasnda da o derecede bir katknz olur. u
anda alternatiflerin gün geçtikçe çoald bir
dönemdeyiz. Mesela bankalarn bono ve
tahvilleri gündeme geldi. Devlet tahvilleri
dnda, bankalarn kendi çkardklar tahviller
gündeme geldi. Bunlar bu dönem bir hayli yer
tuttu. u anda en son altn gündemde. Özellikle
ilk bata bahsedilen tasarruf oran düüyor, az
gözüküyor ama bir gerçek daha var ki;
Türkiye’de yastk altnda tam telaffuz edilmese
de önemli bir miktar tasarrufun olduu
söyleniyor. Altn konusunda da muhtelif veriler
var. Yastk altndaki altn miktarna ilikin olarak
piyasada 2 bin tondan 5 bin tona kadar
tahminler mevcut. Bunlarn ekonomiye
kazandrlmasyla hem kayt dnn önlenmesi
hem de belki kayt içindeki tasarruf oranmzn
daha olmas gereken yerlerde olabilecei de
düünülüyor. Altna yatrmdan daha çok yastk
altndaki altn ekonomiye kazandrma hususu
var. Bu alanda ilem yapan banka says ise
bildiiniz gibi her geçen gün artyor. Senenin
sonunda göreceiz ki burada çok önemli bir
rakama ulaacaz. Altn hesaplarnn 2010’daki
seyrine baktmz zaman hzl bir yükseli
olduu zaten görülmekte. Bunun 3 ana nedeni;
2012 /

13

altnn krizden sonra genel olarak yükselmesi,
TL cinsinden yatrm araçlarnn getirilerinin
Türkiye’deki ekonomik istikrara paralel olarak
azalmas ve altna yönelik beklentilerin artmas.
Bankalarn yapm olduu altn toplama
faaliyetleriyle de ekonomiye çok daha büyük bir
katk salanmasn bekliyoruz. Yani u anda
tasarrufta mevduat öncelikli ama yeni yatrm ve
tasarruf araçlar finansal farkndala destek
olacak ekilde her geçen gün çeitleniyor. Eer
finansal farkndalk yaratacaksanz, elinizde
seçenekler olmal. Finansal farkndalk, finansal
eitim, bu finansal ürünlerin anlatlmasyla
gerçekleir.
Sedef Seçkin Büyük Peki bu noktada
bankalara düen görevler nedir?
Yalçn Sezen Biz bankaclara ve bankalara
düen görev, tüketim tarafnda olduu kadar
tasarruf tarafnda da yeni araçlar oluturmak ve
bunlar tantmak.
Mete Uurlu Altn ii gerçekten önemli.
Burada mekanizmann nasl çalacan
anlatabilir misiniz?
Yalçn Sezen Bankalarda, altn depo hesab
ad altnda hem vadeli hem vadesiz yatrm
yaplabiliyor. u anda bizim yapmak istediimiz,
sektörün de otoritenin de yapmak istedii,
evlerde saklanan, yastk altndaki altnlar
ekonomiye katmak. Önümüzdeki dönemde yeni
uygulamalar da devreye girecek. Mevcut
uygulamada ise bankalar altn eksperleriyle
birlikte çalyorlar. Belirli günlerde altn
bulumalar ad altnda özel etkinlikler
düzenleniyor. Tasarruf sahibi o gün elindeki
altnla ubeye geliyor. Sizin altnnzn deeri
altn eksperleri nezdinde ölçülüyor. Fiziki olarak
ubemize teslim edilen altnlar deerleri
ölçüsünde altn hesab haline getirilerek kaydi
hale dönütürülüyor. Diyelim 300-500 gram altn
ile ubeye geldiniz. Bu altn için gram olarak
sizin adnza bir hesap açlyor. Vadesiz hesap
olarak açlabilecei gibi belli tutarn üstünde
vadeli de açlabiliyor. Vadeli açarsanz bunun
karlnda getiri anlamnda gram olarak da
katk alyorsunuz. Mesela bir kilo altn hesab
açtnz. Vade sonunda, 100 grama 1 gram gibi
üzerine katk alyorsunuz. Böylece o yastk
altndaki altnlar evde durmaktansa, bankaya
geliyor ekonomiye kazandrlyor. Eer vadeli
hesap açtrlmsa kii kendi altnnn üzerine
yine altn cinsinden getiri de elde ediyor. Bu
sayede müterilerimiz fiziki olarak altn
saklamak yerine banka nezdindeki altn
hesaplarnda kaydi olarak gram cinsinden
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yatrm imkanna kavuuyorlar.
Mete Uurlu Bu hesaplarn çklar nasl
hesaplanyor?
Yalçn Sezen Bugün siz nasl dövize günlük
olarak bakyorsanz, altnn gramna da öyle
bakyorsunuz. Mesela hesabnzda 500 gram
altn var. O günkü altnn gram fiyatna
bakyorsunuz ve bu rakam istediiniz gibi
kendiniz takip edebiliyorsunuz. Aslnda takip
anlamnda da kolaylk oluyor. Altn, yaplan
aratrmalarda da yatrm arac olarak ilk srada
yer alyor. Çünkü altn yükseldi, dütü
haberlerini her zaman, çok rahat duyuyorsunuz.
Bülent engönül Baarl bir uygulama
çünkü 2011’in banda toplam altn depo
hesaplarnn miktar 3,5 milyard. u anda 13,5
milyar. Çok ciddi bir talep oldu.
Yalçn Sezen Bunlar çok önemli çalmalar.
Çünkü sisteme her giri çarpan etkisi yapyor.
Yasemin Erdoan Peki altna dönük bu
tarz ürünlerin, fonlarn oluturulmasnda geç
kalnmad m? Türk insan uzun yllardr en
önemli yatrm arac olarak altn kullanyor.
Neden bu ürünler daha önce ortaya çkmad?
Yalçn Sezen Aslnda geç kalnmad, 
Bankas olarak biz altn iine ilk olarak yatrm

YALÇIN SEZEN “nsanlar tasarruflarn hangi
yatrm araçlarnda deerlendiriyor diye
baktmz zaman bireysel kredi portföylerindeki
büyümenin yan sra bankalarn tasarruf
sahiplerine sunduu enstrümanlarda da son
yllarda çeitlenme türünde bir gelime olduunu
görmekteyiz.
Hane halk tasarruflarnn belirleyici
faktörlerine bakldnda demografik özellikler
de tasarruf oranlarn etkilemektedir. Nitekim
hane halknn eitim durumu, i güvenlii, ya
ortalamas, yaam döngüsündeki evlilik çocuk
sahibi olma gibi deiiklikler, miras saiki ve
ekonomideki çalan kadn says öne çkan
unsurlardr. Kullanlan enstrümanlara, yani tercih
edilen yatrm araçlarna bakalm… Klasik
tasarruf arac olan mevduatn arl devam
ediyor. 2012 üçüncü ay BDDK verilerine
baktmzda tüm finansal aktörlerin yatrm
araçlar içinde mevduatn arlnn yüzde 42
olduunu görüyoruz. Hane halknn varlklarnda
ise mevduatn arl yüzde 75’in üzerindeki
seyrini koruyor. Mevduat bu anlamda öncelikli
tasarruf arac olmaya devam ediyor. Son
dönemlerde ise özellikle u anda, mevduatn
yan sra yatrm fonlarnn, onlarn içinde de
anapara korumal yatrm fonlarnn yükselite
olduunu ve kaytl altn yatrmlarnn arlnn
da arttn görüyoruz.”

hesaplarndaki altn ilemleri ile 1997 ylnda
baladk. 2008 ylnda da vadesiz altn hesab
uygulamas Bankamzda hayata geçirildi. Neden
daha önce deil de imdi çkyor altn ürünleri?
Neden u anda altn topluyoruz.
Kamil Ylmaz Çünkü uzun vadede
deerinin daha da artaca bekleniyor.
Yalçn Sezen Sadece bu deil. Bugün

itibaryla bankalarn altn toplama sebebi udur:
Tasarruf oranmzn dütüünü söyledik.
Tasarruf orannn yükseltilmesi yönünde kamu
birtakm önlemler alyor. Nasl önlemler alyor?
Bir, varlklar artrmay tevik edici önlemler
alyor. Yükümlülükleri düürme yönünde
önlemler alyor. Altn, likit varlklar artrmak için
getirilen bir önlem. Bugün itibaryla bankalar
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olarak, TL yükümlülükler karlnda Merkez
Bankas nezdinde tutmak durumunda
olduumuz zorunlu karlklarn yüzde 20’sine
kadar altn tutabiliyoruz. Ben imdi TL tutacam
zorunlu karln yüzde 20’sini altn olarak
tuttuum zaman benim o kadar ilave para dar
satabilme veya para kullanabilme ansm oluyor.
Bu düzenleme 2011 ylnn son çeyreinden
itibaren uygulamaya konulmutur. Siz altn
bankaclna baladnz zaman ayn ekilde
altn kredilerinin daha çok üzerine gitmeye
çalyorsunuz. Bence böyle bir uygulamann
ekonomiye salad fayda görüldükçe daha
olumlu sonuçlar olacan düünüyorum. Çünkü
ilk bata bu oran yüzde 10’du, sonra yüzde 20
oldu. Yani otorite de bunun lehine düünüyor.
Hem cari açk hem tasarruf aç konuulurken
bu kadar da darda kaynak olduu söyleniyor.
Bu kaynaklar da finansal sisteme girmeye
balaynca bunun sonuçlarndan tüm finans
sektörü memnuniyet duyacaktr.
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Bülent engönül Kamunun çok akll bir
adm var. Munzamlar altn cinsinden tesis
etmenin yolunu açtktan sonra bankalar bunu
pazarlamaya balad. Hemen zincir reaksiyon
geliti. Tüketici de bunu fark etti. Aslnda altn
nakit akm yaratmayan bir yatrm aracyd.
imdi bir miktar faiz alnmaya balad. Yani
herkesin kazand bir zincir yaratld.
Kamil Ylmaz Müsaadenizle, altn
konusunda vurgulamak istediim önemli bir
nokta var. Halen devam eden kriz ortamnda,
dolar ve özellikle Euro’nun küresel para olarak
uzun vadede oynadklar rol konusunda
yatrmclarn kafasnda ciddi soru iaretleri
olumu durumda. Ayrca, Avrupa krizinde gün
be gün yaanan gelimeler sonucunda her iki
para biriminin deerlerinde ciddi dalgalanmalar
gözlenmekte. Dolaysyla, böyle bir belirsizlik
ortamnda altna kar ilginin, sadece Türkiye’de
deil dünya çapnda artmas hiç de artc
deil.

Sedef Seçkin Büyük Uluç Bey’le devam
edelim. Tasarruflarn artmas için bireysel
emeklilikten bahsettik. Yeni ve yükselen bir
enstrüman olan altndan ve bankalarn bu
konuda sunduu ürünlerden bahsettik.
Hükümet, hane halk tasarruf orannn
yükseltilmesi için harekete geçti. Tasarruf
orannn düük olmas sizce ne gibi riskler
douruyor? Yükseltilmesi için neler yaplabilir?
BES haricinde baka alternatif düzenlemeler
olabilir mi?
Uluç çöz BES haricinde yaplan eyler
aslnda var. Kurumsal kesimin tasarruflarndan
bahsettik. Tasarruflarn artrlabilmesi için burada
birtakm inovatif i yap tekniklerinin getirilmesi
lazm. Verimliliin artrlmas lazm. Maliyetlerin
düürülmesini temin edecek i modellerinin
getirilmesi lazm. Yine kamu anlamnda daha
efektif yatrmlara, yani kamu harcamalarn daha
verimli alanlara yönelterek kamu tasarruflarnn
artrlmas salanabilir. Bunlar hep yaplabilecek

eyler. Bununla birlikte, dediim gibi u andaki
konjonktür kapsamnda tasarruf seviyelerinde
asl sçramann hane halk tasarruflaryla
yaplabilecei görülüyor. imdi, BES haricinde
neler olabilir diye baktmz zaman, biraz önce
altnla ilgili konudan bahsedildi. Bir önceki
konumalarmzda genç bamllk oranndan
bahsetmitik. Genç bamllk oran yüksek
demitik. Dolaysyla bu genç nüfusla ilgili
eitim ihtiyaçlar var. Özellikle gelimi
ülkelerde eitimle ilgili biriktirme fonlar veya
eitim fonlar dediimiz tasarruf enstrümanlar
bulunuyor. Böyle yeni araçlar olabilir. Veya
sigortallk orannn artrlmasyla ilgili çalmalar,
asl sçramay üreteceini düündüümüz hane
halk tasarruflarnn gelitirilmesi için
kullanlabilecek enstrümanlar olabilir.
Sedef Seçkin Büyük u anda Türkiye’de
iki yetikine kaç genç düüyor? Bamllk
orann biraz daha açarsak neler
söyleyebilirsiniz?
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Uluç çöz Genç (0-14 ya) bamllk oran
yüzde 38-39’lar seviyesinde diye hatrlyorum.
Yasemin Erdoan Sçramadan
bahsediyorsunuz. Hane halk tasarruflarnda
hedeflenen oran nedir?
Uluç çöz Bizim kendi yaptmz
projeksiyonlar var ama sonuçta bunlar sadece
öngörü. Tamamen böyle ve öyle olacak demek
mümkün deil. Ancak, BES’te yeni yaplan
düzenlemelerle birlikte, en kötü senaryoda bile
mevcut düzenlemelerin bizi getirecei duruma
kyasla çok daha iyi bir yerde olacamz
tahmin ediyoruz. Burada, çok ksaca BES’te
bunu salayacak olan yeni düzenlemelerden
bahsetmek istiyorum. Öncelikle, BES’e yatrlan
katk paylar için vergiden indirim teviki yerine
devlet katks sistemini getiriyoruz. Böylece,
herkes ayn oranda tevikten yararlanma imkan
bulacak ve tevikin görünürlüü ve
anlatlabilirlii artacak. u anda vergi indirim
tevikinden ancak katlmclarn yüzde 35’i
sadece yararlanabiliyor. Bu da sistemde uzun
vadeli kalmayla ilgili ciddi bir handikap
yaratyor. Yeni getirilen devlet katks sistemi bu
yararlanma orann yüzde 100’e çkaracak ve
herkesin, yani dar gelirlinin de yüksek gelirlinin
de ayn katk payna ayn teviki alaca adil bir
düzenleme gelmi olacak.
kinci olarak, yeni düzenlemelerle birlikte
BES’te sunulan fon çeitlilii artacak Bununla
ilgili zaten altn konusundan bahsedildi. Onun
yannda yine özel sektör tahvilleri sunulmaya
baland. Hazine’nin muhtemelen kira sertifikas
ihraçlar olacak.
Bunun dnda tercih yapamayan, finansal
piyasalarla ilgili kendini yeterli kadar bilgili
hissetmeyenler için, onlar makul bir risk
düzeyiyle, makul bir getiri salayabilecek
standart fonlar üzerinde çalyoruz.
Yine tüm bunlarn dnda katlmc için daha
yüksek katma deer üretebilmek adna fon
performans ve kesintilerinin üzerinde
çalyoruz. Yine finansal okur-yazarln
yaygnlatrlmas konusunda çalmalarmz var.
Tüm bunlarla birlikte neyi amaçlyoruz? lk
turda bahsettiim tüketimin alternatif maliyetinin
artrlmasna çalyoruz. Kiinin tüketerek
kaçrdnn daha yüksek bir maliyeti olmasna
urayoruz. Yine altn vesaire gibi fonlarla
yastk altnda tutulan varlklarn ekonomiye
kazandrlmasn bekliyoruz. Bir de yetersiz
finansal okur-yazarlk olgusunu mümkün olduu
kadar azaltmaya çalyoruz.
Yasemin Erdoan Teekkürler. Kamil
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Bey’le devam etmek istiyorum. Türkiye’ye
benzer özellikler tayan ülkelerde tasarruf
oranlar nedir? Bir de hep “tasarruf oran
yükseltilmeli” deniyor. Tasarruf dütüü zaman
ne tip ciddi riskler douyor? Nouriel Roubini,
son yapt açklamada Avrupal liderlere
“Büyümek istiyorsanz tasarrufu brakn,
harcamalar artrn” eklinde mesaj vermiti.
Büyümeyle tasarruf arasnda nasl bir iliki var?
Kamil Ylmaz Türkiye’nin tasarruf orann
artrmas konusunda uzmanlar arasnda görü
birlii var. Ancak, bu konuda verilen demeçler
ve uzman görüleri bu ilemin anlaml olmas
için gerekli olan zaman boyutu üzerinde
durmuyor. Tasarruf orann artrmak ancak uzun
vadede gerçekletirilebilecek bir hedef.
Bugünden yarna artrmanz ciddi sorunlara yol
açar. Önümüzdeki bir iki yl içinde tasarruf
orann yüzde 12’den yüzde 20’ye çkarmak
istesek Türkiye ekonomisinin ciddi boyutta
daralmasna yol açarz. Bu, tüketimin yüzde
70’lerden yüzde 60’lara doru dümesi demektir.
Uzun vadede tasarruf orann etkileyecek
birçok faktör var. Örnein, ülkenin demografik
durumunun tasarruf oran üzerindeki etkisi
önemli olabilir. Örnein, birçok ülkenin verisi
kullanlarak yaplan bir çalmaya göre, gençbamllk orannda (genç (0-14 ya aras) ya da
65 ya üstü yal nüfusun 15-64 ya aras çalan
nüfusa oran) meydana gelen yüzde bir puanlk
azalma özel tasarruf orann yüzde 0,5 puan
arttryor. Caroline van Rickeghem’in yapm
olduu bir çalmaya göre 2010’de yüzde 39
olan genç-bamllk orannn 2025’te yüzde
32’ye dümesi bekleniyor. Bu dönemde gençbamllk orannda beklenen yüzde 7 puanlk
düüün tasarruf orann yüzde 3,5 puan kadar
artrmas bekleniyor. Öte yandan, ayn
dönemde Türkiye’nin yal-bamllk orannn
da (65 ya üstü yal nüfusun 15-64 ya aras
çalan nüfusa oran) yüzde 10’dan yüzde 14’e
artmas bekleniyor. Yal-bamllk orannn
artmasnn tasarruf oran üzerindeki olumsuz
etki çarpannn -1,4 olduu hesaplanyor. O
durumda, 2010-2025 arasnda Türkiye’nin yalbamllk orannn yüzde 4 puanlk artn
tasarruf orann yüzde 5,6 puan azaltmas
bekleniyor. Böylece, demografik deiimin
tasarruf oran üzerindeki net etkisinin negatif
olacan söylemek yanl olmaz.
Uzun vadede tasarruf orann artrmann en
etkin yolu, kii bana düen geliri sürekli olarak
artrmaktr. 2002-2010 döneminde ortalama
büyüme hzmz yüzde 5 civarnda. eref Saygl

ve arkadalarnn yapt bir çalmaya göre, bu
dönemdeki büyümenin yüzde 75’i yaplan
yatrmlarn sonucunda sermaye stokunda
meydana gelen arttan, yüzde 11’i istihdam
artndan kaynaklanyor. stikrarl
büyüdüümüz bir dönemde büyümenin sadece
yüzde 14’ü toplam faktör verimlilii artndan
kaynaklanyor. Ksacas, 2002-2010 arasnda
toplam faktör verimliliindeki artn yüzde 5’lik
ortalama büyümeye katks sadece yüzde 0,70.
Kullandmz üretim faktörleri, yani emek ve
sermaye, miktarnda bir deiiklik olmadan
üretimde gerçekletirdiimiz her birimlik art,
bu faktörleri daha verimli kullanmamz
sonucunda, yani toplam faktör verimlilii art
sayesinde gerçeklemektedir. Uzun vadede,
sermaye stokundaki ve istihdamdaki artn yan
sra toplam faktör verimliliini de artran ülkeler,
kii bana düen gelirlerini hzl bir ekilde
artrmaktadrlar. Gelir düzeyimizi uzun vadede
kalc bir ekilde artrabildiimiz oranda hem
tüketimi hem de tasarrufu artrmak mümkün
olacaktr. Orta gelirli hanelerin gelirleri arttkça
gelirlerinin daha az bir ksmn, günümüzde
modern ailenin ihtiyaçlar haline gelen beyaz ev
eyalar, elektronik ev eyalar ve otomobil gibi
dayankl tüketim mallarna ayrmak durumunda
olacaklar için tasarruf oranlar da artacaktr.
Türkiye’nin u anda rekabet gücü hangi

sektörlerde? Standart teknoloji kullanan, üreten
sektörlerde. Türkiye’nin ihracatnda ileri
teknolojiyle üretilen mallar ne kadar yer tutuyor?
Sadece Yüzde 1,6. 2000’lerin ilk yarsnda yüzde
3’lerdeydi. Bu dönemde de tüplü televizyon
satyorduk. Ne zaman bu alanda teknolojik bir
gelime oldu, LCD ve plazma televizyon
piyasada baskn olmaya balad, Avrupa’da
ulatmz pazar payn hzla kaybettik.
Toplam faktör verimliliini artrmadan
uluslararas rekabet gücünü artrmak mümkün
deil. Uluslararas rekabet gücünü artrmak ise
ihracatn artmas ve birçok ithal ürünün yerli
üretiminin mümkün olmas demek. Ancak d
dünyaya daha fazla mal ve hizmet satmak
suretiyle gelirimiz uzun vadede kalc bir ekilde
artrmamz mümkün olabilir. Toplam faktör
verimliliini artrmak için bizim üretimde daha
ileri teknolojiye geçebilmemiz gerekiyor.
2006’dan bu yana ben dahil birçok iktisatçnn
söyledii gibi, daha ileri teknolojiye geçmek için
yerli ve yabanc sermayeyi Türkiye’nin
potansiyel olarak rekabet gücü olabilecek daha
ileri teknoloji kullanan sektörlerde üretimi tevik
etmekle mümkün. Öte yandan, irketlerin
kurumsallamas, salkl bir ekilde büyümeleri
için kurumsal alt yapnn gelitirilmesi gerekiyor.
htiyaç duyulan vasfl igücünün eitim sistemi
tarafndan yetitirilmesi gerekiyor. Bütün

Toplantnn
moderatörlüünü,
Capital Dergisi
Yayn Yönetmeni
Sedef Seçkin
Büyük üstlendi.
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bunlarn olabilmesi ise ikinci nesil, arz yönlü
mikro reformlarn hayata geçirmesini gerekli
klyor.
Arz yönlü, mikro reformlar deyince akla
vergi reformu, emek piyasas reformu, sanayi
politikas, düzenleyici kurumlar reformu ve tabii
ki eitim reformu gelmektedir. Bu konudaki
uyarlarmz yapmaya baladmzda 2006
ylyd. Ancak bu uyarlar AKP hükümeti
dinlemedi. O gün için bu reformlarn
gerekliliine inanmad. Her ne kadar o zaman
da tasarruflar dümeye ve cari açmz artmaya
devam ediyorduysa da dünya ekonomik
konjonktürünün uygun olmas sayesinde
Türkiye rahatça sermaye çekebiliyordu, cari
açn finanse etmek konusunda bir sorun
yaamyordu. Bu miyopik politikalar sonucunda
bugüne geldik. Ne zaman 2010 ve 2011
yllarnda cari açk hzla artt, o zaman düük

20 / 2012

tasarruf sorunu ve rekabet gücünün artrlmas
konular gündeme geldi.
Arz yönlü mikro reformlarn gereklilii
konusunda ilk uyarlar 2006-2007’de yapld.
Mikro reformlarn etkisi makro reformlar gibi
hemen bugünden yarna gerçeklemez. Mikro
reformlarn etkileri orta ve uzun vadede
gerçekleir. Bunlar bugün uyguladnz zaman
etkisi 3-4 yl içerisinde gerçekleecek. 20062007’de dümeye baslm, mikro reformlar
devreye girmi olsayd, bu reformlar etkilerini
bugüne kadar önemli ölçüde göstermi
olacaklard. Ancak bu reformlarn bazlar,
emek piyasas reformu ve sanayi politikas
uygulamas, bugün gündeme getiriliyor. Ancak
uzun vadede kurumsallama açsndan çok daha
önemli olan vergi reformu, eitim reformu,
düzenleyici kurumlar tam bamszln
öngören reformlar gündemde yok. Bu gidile

hiç de gündeme gelmeyecek gibi gözüküyor.
Evet, biz ileri teknoloji alannda yokuz.
Ancak, yeni tevik yasas teknolojik olarak ileri
sektörlerde üreticileri Türkiye’ye çekmeye
yarayabilecek baz unsurlar içeriyor. Bu
tedbirleri daha önceden uygulam olmalar
gerekiyordu. u anda uygulamalar doru, ancak
bu admlar gecikmi admlar. 2006 sonrasnda
gerçekletirilmi olsalard etkileri çok daha fazla
olabilirdi. Dünya ekonomisi çok belirsiz bir
dönemden geçiyor. Dünya sermaye
piyasalarnda sermayenin nereye gidecei belli
deil. Bir ölçüde 2000’li yllar çok daha sakin,
sermayenin bizim gibi ülkelere akt ve bizim
büyümemizi finanse ettii bir dönemken imdi
sermaye bir yl girebilir, ertesi yl çkabilir.
Avrupa krizi bir yl younlaabilir, ertesi yl
sakinleebilir. Tamamen oynak bir dönemde
yayoruz. Bu dönemin 2020’lere kadar sürmesi
mümkün.
Bu noktada sürekli ertelenen ve özel sektör
tasarruflar açsndan da çok büyük önem arz
vergi reformunu detayl olarak ele almak
istiyorum. Bana göre u andaki vergi sistemi çok
adaletsiz. Kayt dn özendiren, gelir dalmn
bozan bir vergi sistemi var. OECD ülkelerinde,
vergi sonras gelir, vergi öncesi gelire göre daha
eit datlmakta iken Türkiye’de bunun tam

PROF. DR. KAML YILMAZ “Tasarruf oran
2000’li yllarn ortasndan itibaren düük
seyrediyor. Ancak bu bir sorun olarak 2012’ye
kadar hükümetin gündeminde yer bulamyor.
Bunun nedeni, son iki yl içinde yatrmlarn hzla
artmas ve tasarruflarn düük seyretmesinin bir
sonucu olarak cari açn hzla artmas. Düük
tasarruf oran yapsal bir sorun ve ancak uzun
vadede uygulanacak yapsal ekonomik
politikalarla çözülebilir. Politika yapclarmzn
tasarruf orannn düük olduunu sadece cari
açn artt dönemlerde hatrlamas bence
ekonomi politikas yapmnda geçmite de
tamamen hakim olan miyopik yaklamn bir
yansmas.
2010 ylnda Türkiye’nin ulusal tasarruf oran
benzer gelime düzeyindeki ülkelerin hepsinden
daha düük. Özellikle Asya ülkelerinin tasarruf
oranlar bize göre çok daha yüksek, yüzde 30’lar
düzeyinde. Orta ve Doru Avrupa ülkelerinde
gözlenen oranlar yüzde 17-25 arasnda
deiiyor. Latin Amerika’da bile ulusal tasarruf
oranlar bizden daha yüksek. Ülkelerin tasarruf
oranlarnn bu kadar çeitlilik göstermesinin
ardnda tasarruf eilimini etkileyen birçok faktör
olmas yatyor.”

tersi olmakta. Bizde toplanan vergilerin 2/3’si
dolayl vergilerden olumakta iken OECD
ülkelerinde bu oran çok daha düüktür. Bunun
nedeni nedir? Çünkü zenginden daha yüksek
alyorsun, fakirden daha az alyorsun. Yani gelir
vergisi alyorsun. Ama bizde kayt dna ve
vergi kaçrmaya göz yumulduu için, her 2 ylda
bir vergi aff geldii için toplanan gelir vergisi
çok daha düük. 1/3 orandaki gelir vergisinin
yüzde 40’ kurumsal vergiler. Böylece bireysel
gelir vergisinin toplam vergiler içindeki pay 1/6
orannda. Bu oran çok düük. Devlet kesinlikle
daha etkin bir ekilde gelir vergisi toplamaldr.
Yukarda da belirttiim gibi orta gelirli aileler
için dayankl tüketim mallarnn ve otomobilin
bir lüks deil bir ihtiyaç olduunu kabul
edebiliriz. Orta gelirli aile ald araba için yüzde
60 dolayl vergi ödeyince, gelirinin çok daha
önemli bir ksmn otomobile harcyor. O vergi
belki yüzde 30’larda, 40’larda olsayd dier
birçok ülkede olduu gibi, o zaman otomobil
fiyatnn yüzde 30’unu tasarrufuna yazabilecekti.
Tabii burada fiyat etkisi de olacak. Yani, vergi
oranlar düünce otomobil fiyat da düecek
daha düük gelirli aileler de otomobil almak
isteyecek ve tasarruf oranlar azalacak. Ancak
orta gelir grubunun en büyük ekonomik grup
olduunu düündüümüzde dolayl verginin
arlkl olduu bir ekonomiden dolaysz gelir
vergisi toplamann norm olduu bir ekonomiye
geçile birlikte hane halklarnn tasarrufa
ayracak geliri daha da artacaktr.
BES’i tevik etmek için uygulamasna bu yl
balanan tevik sisteminin, kamuya maliyeti
yllk yüzde 0,7 civarnda olaca tahmin
ediliyor. Bunun yan sra, yatrmlar tevik
yasas yürürlüe girdi. Onun da kamuya
maliyetinin milli gelire orannn yüzde 1 ile 2
aras olmas bekleniyor. Bütün bu düzenlemeler
mali taraftan bir yük getiriyor, kamu
tasarruflarnn dümesi anlamna geliyor bu.
Ama öte taraftan her iki ylda bir vergi aff
getiriyorsunuz. Ben bunu kabul edilemez
görüyorum. ki ylda bir vergi aff getirdiiniz
zaman, siz diyorsunuz ki irkete küçük kal.
Büyüme. Kayt d üretim yap. Burada kurumsal
tasarruflardan bahsettik. Kurumsal tasarruflar
irket büyüdükçe artyor. Büyük irketler daha
fazla tasarruf yapyor çünkü kurumsallatkça
daha kolay finansman buluyor, uzun vadeli
yatrmlar yapabiliyor, daha hzl büyüyebiliyor.
Küçük olduu sürece aile irketi olarak kalyor
ve profesyonel yönetimden uzak ailece
irketlerinin birçou ikinci nesille birlikte son
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buluyor. imdi Türk Ticaret Kanununun son
durumunu biliyoruz. Uygulanmamas için tepki
var. Uygulanacak sonuçta ama sonuç itibaryla
“ben bunu yapacam yani biz artk düzene
geçeceiz. Yani ben ihale kanununu 20 defa
deitiririm” diyemezsiniz. Dünya Bankas istedi
diye öyle yaptm, Avrupa Birlii istedi diye
böyle yaptm diyemezsiniz…
Kurumsallamak zorundasnz. Herkese unu
göstermek zorundasnz. Kurallar bu, kuraln
dna çkann, kurala uymayann cezas çok
büyük. Ama Türkiye’de böyle deil. O zaman
hiç kimse kurala uymak zorunda kalmyor.
Kurumsallamak zorundasnz. Düzenleyici
kurumlarn (Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri
ve letiim Kurumu, Enerji Piyasas Düzenleme
Kurumu gibi) u andaki durumlar
incelediinizde özerkliklerinin önemli oranda
geri alndn ve etkin olarak çalmadklarn
görüyorsunuz. Bankaclk Denetleme ve
Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) bakannn
görev süresi çoktan doldu. Hala yeni bakan
atanmad. Geçtiimiz yl yaplan düzenlemeyle
bu kurumlarn özerkliklerine önemli bir trpan
vuruldu. Özerklik olmaynca düzenleyici
kurumlarn etkinlii azalyor.
2001 krizinden bu yanan 10 yldan fazla
zaman geçti. Biz hala tam olarak
kurumsallamay oturtamyoruz. Hükümetin bu
konuda att admlar birbiriyle çeliyor. Bir
yandan yeni Türk Ticaret Kanunu çkyor.
irketlerinin kurumsallamas yönünde önemli
admlar atlyor. Ancak düzenleyici kurumlarn
özerklikleri geri alnyor. Vergi reformu yerine
her iki ylda vergi aff getiriliyor. Bugünden
yarna hemen bir vergi reformu yaplsn ve vergi
ödemeyen içeri atlsn demiyor kimse. Ancak bu
geçii yapmanz lazm ki i adam da bilsin.
Çünkü sonuç itibaryla bunlar inovasyonla
oluacak eyler. Bu yenilikçilik, bu inovasyon
merdivenaltndan gelmeyecek. Kurumsal
yaplardan gelecek.
sterseniz bu bölümde son olarak Avrupa
kriziyle balantl sorduunuz soruyu ksaca
yantlayaym. u anda Avrupa’nn kar karya
olduu sorun krizin younlamasyla birlikte
özellikle Güney ülkelerde ba gösteren
durgunluun önüne geçecek politikalar
üretmektir. Bildiiniz gibi geçtiimiz yl içinde
Almanya’nn basksyla stikrar Pakt
oluturulmas konusunda bir anlamaya varld.
Bu anlamayla, kamu borç sorunu yaayan
ülkelerin devletlerinin kamu harcamalarn
azaltma ve vergileri artrmadan oluan kemer
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skma politikalarn devreye sokmasyd. Özel
tüketim ve yatrm harcamalarnn hzla
dümekte olduu bu ülkelerde kamunun da
kemer skmasyla yaadklar durgunluun daha
da derinlemesi söz konusu. Roubini, Alman
devletinin vatandana Güney sadece ülkelerde
harcayabilecekleri 1000 Euro’luk çek datmasn
öneriyor. Böylece, Almanya ve dier Kuzey
devletleri Güney ülkeleri için turizm talebini
güçlendirmeleri ve durgunluu bir ölçüde
hafifletmesini bekliyor.
Geçtiimiz ay, Avrupal ekonomistlerin ve
politika yapclarn yakndan takip ettikleri
VOXEU sitesinde yaynlanan yazmda daha
kapsaml bir öneriyi yapmtm.
(http://www.voxeu.org/
index.php?q=node/8000). Yaznn temel
argüman, Avrupa Birlii’nde Güney’de istikrar
politikalar uygulanrken, Kuzey’de de
büyümeye yönelik politikalarn uygulanmas
gerektiiydi. Almanya’nn Çin’in 2008 krizinin
hemen ardndan uygulad genilemeci kamu
maliyesi politikalarn örnek almas gerektiini
vurguluyorum. Yaptm ekonometrik
çalmann sonuçlar, Çin’in o dönemde kamu
harcamalarn yaklak 800 milyar dolar artrarak
yaratt d talep ile 2009 ve 2010’da dünyann
belli bal ekonomilerinin büyümesine katkda
bulunduunu göstermektedir. Benzer bir
politikay bugün kamu maliyesi dier ülkelere
göre çok daha iyi durumda olan Almanya’nn
uygulamas, böylece derin bir durgunlua doru
giden spanya ve talya gibi Güney ülkelerine
yönelik talep yaratmas gerekmektedir.
Bülent engönül Hocam size bir katkda
bulunaym. Ya konularyla ilgili IMF’nin bir
çalmas var. Yaklak 15 yl sonra Türkiye’nin
nüfusu 40 ve üzeri olacak. 40 ve üzerinin sosyal
güvenlik yükünü kaldrabilmesi için Türkiye’nin
her yl yüzde 4,5 faiz d fazla üretmesi
gerekecek. Babakan’n üç çocuk sahibi olun
demesi bize ters geliyor u aamada ama hesap
oradan geliyor. Yani 40 yan nüfusu, 40 ya ve
üzerinin art hz, 10-15 yl içerisinde bizim en
hzl segmentimiz olacak. Problem oradan
geliyor.
Sedef Seçkin Büyük O zaman iki aktif
çalana bir emekli düüyor. Düen emek
orannn azalmas için böyle bir ey gerekiyor.
Yasemin Erdoan Bülent Bey ile devam
edelim. Öncelikle konuulanlarla ilgili eklemek
istedikleriniz varsa onlar alaym. Bir de risk
tasarruf orannn hane halknda yüzde 12,5’e,
irketler tarafnda 4,5’e dümesi nasl

olumsuzluklar ve riskler douruyor? Yatrmc
ayandan bakarsak nasl önlemlerle tasarruf
oran yükseltilmeli? Hangi enstrümanlara ihtiyaç
var? Bu anlamda kamudan beklentiler neler?
Bülent engönül Aslnda uzun vadeli
çözümler isteyen bir konu ama ksa vadede de
yaplacaklar çok fazla. Baz tespitlerde
bulunmak lazm. Mesela mevduat tabanndan
bahsedildi. Hâlâ Türk insan için yatrm
anlamnda TL mevduatlar bir numaral alternatif.
TL mevduat 700 milyar TL civarnda diyelim.
Bunun yüzde 47’si 45 bin mudi tarafndan
tutuluyor. Yani yarsn alsanz 350 milyarlk
ksm 45 bin kiinin kontrolünde. Bu çok önemli
bir rakam. Bu younlama olgusu sermaye
piyasalarnda da geçerli. MKB’deki yatrmc
says 1 milyon. Bundan 10 yl önce de 1
milyondu. Türk kökenli yatrmclarn tuttuu

hisse senetlerinin boyutu 20 milyar dolar
civarnda. Bu 20 milyar dolarn yaklak yüzde
65’i 10 bin kiinin elinde. Dolaysyla bu iki üç
rakamdan baktnzda gelir dalmnda büyük
bir adaletsizlik olduunu tespit edebilirsiniz. Bu
gelir dalmndaki bozukluun giderilmesi için
önlemler alnmas lazm ama bunlar çok uzun
vadeli konular. irketlerin tasarrufu ile ilgili
sormutunuz. Buradaki çözüm tabii en bata
verimlilii artrmak. Bununla ilgili tevik
mekanizmalarn devreye koymak. Devlet son
zamanlarda çok önemli tevik mekanizmalar
ortaya koydu. AR-GE ile ilgili önemli tevikler
var. Bir ekilde, teknoloji üretemiyorsak bile
ülkeye teknolojiyi çekmek lazm. Teviklerin bu
anlamda ben ksa ve orta vadede olumlu
sonuçlarnn alnacan öngörüyorum. Öyle
eyler oluyor ki mesela eer bir eyi

BÜLENT ENGÖNÜL
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üretemiyorsanz, o mal alyorsunuz, parçalarna
ayryorsunuz ve yapsn anlamaya
çalyorsunuz. “Reverse engineering” denen bir
kavram var. Bu artk Türkiye’de olmaya balad.
Çin’in uzun yllardr yapt ey. Bir anlamda
taklitçilik de diyebilirsiniz ama bugünkü reel
irketler dünyasnda bunun yeri var. Bu yava
yava Türkiye’ye girmeye balad. Ben
verimliliin kademeli olarak artacan
düünüyorum. Bu anlamda irket tasarruflarnn
da kademeli olarak toplam tasarruflara katksnn
önümüzdeki dönemde artacan öngörüyorum.
Gerek sermaye, gerek teknolojiyi çekme
anlamnda Türkiye doru eyler yapyor.
Sermaye piyasalarnn daha cazip klnmas,
alternatif finansman teknik ve alanlarnn
yaratlmas çok önemli. Türkiye’de hâlâ,
dünyada da bu böyle ama temettüden alnan
vergi oranlar yüksek. Yüzde 15. irketler o
anlamda borsaya kote olmak yerine banka
kredisini tercih edebiliyor çünkü bankaya
ödedii kredi faizini vergiden düebiliyor.
Dolaysyla MKB’yi, irket tahvil piyasalarn
önemli bir alternatif yaratmak ve bununla ilgili
vergisel düzenlemeleri zamannda yapmak çok
önemli. Bunlarn yaplmaya balandn
görüyoruz. Bunlarn younlamas artacaktr.
Gayrimenkul aslnda Türkiye’de hem tüketim
anlamnda çok önemli bir meta hem de tasarruf
anlamnda. Gayrimenkul sahipliine baktnzda
bu Anadolu’da yüzde 70-80’lere kadar varan bir
orana çkyor. Büyük ehirlerde yüzde 50-60
civarnda. Mesela stanbul’da yanl
hatrlamyorsam yüzde 55’ler civarnda. Acaba
ev sahiplii bir tüketim olarak m görülmeli
yoksa tasarruf mu? Türk insannn gözünde çou
zaman bir tasarruf olarak da görülebiliyor. Eer
böyle görülüyorsa ve gayrimenkul Türk
insannn portföyünde önemli bir yer elde
ediyorsa o gayrimenkulü mali sisteme
kazandrmak için birtakm çalmalar yaplmas
lazm. Son SPK düzenlemelerinde bununla ilgili
önemli çalmalar var. Kira sertifikalar, srf
gayrimenkule yatrm yapabilen fonlarn
kurulmas yani aslnda siz o fonu aldnzda bir
yerden kira elde ediyor gibi bir gelire sahip
oluyorsunuz. Bununla ilgili vadeli ilemler
ürünlerinin, opsiyonlarn gelitirilmesi derinlii
ve çeitlilii artracaktr. Bunlar zamanla olacak
ama altnn sisteme çekilmesi gibi
gayrimenkulün de sisteme çekilmesini
kolaylatracak düzenlemelerin getirilmesi art.
Çünkü Türkiye’de ana yatrm maddelerinden bir
tanesi altnn yannda gayrimenkul. Bunun
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tüketimi de körükleyen bir ey olduunu kabul
ediyorum. Ev sahipliinden sonra Türkiye’de
tüketim hznda bir art saptanm.
Yasemin Erdoan Sistemdeki mevcut
gayrimenkul stokunun çok düük kaliteli
olduunu düününce bunun finansal sisteme
dahil edilmesi için çok daha mikro reformlar
yaplmas gerekebilir.
Bülent engönül Evet ama ben baland
diye düünüyorum. Bunun için çok daha farkl
yollar aranmas lazm. Altnda çok baarl bir
örnek verildi. Bu bir sene içerisinde yapld.
Kamunun inisiyatifiyle yapld. Gayrimenkul için
de farkl seçenekler yaplabilir.
Sedef Seçkin Büyük Mete Bey, biraz Uluç
Bey bahsetti ama BES sistemi içinde üst düzey
bir yönetici olarak yeni yaplan yasal
düzenlemeler ve bunlarn sistemin büyümesine
ne kadarlk bir katkda bulunacandan

(soldan saa)
Mete Uurlu, Kamil
Ylmaz, Bülent
engönül, Uluç çöz,
Yalçn Sezen,

bahseder misiniz? Daha baka neler yaplabilir
ya da dünyada baka nasl örnekler var?
Mete Uurlu Evet, onlardan bahsedelim.
Epey bir süredir burada birçok eyi tartyoruz.
Tabii ekonominin de bir yönetim ii olduunun
hep beraber farkndayz. Tasarruf diyoruz, sosyal
güvenlik diyoruz, yal – genç nüfus diyoruz,
sermaye diyoruz, yatrm araçlar diyoruz,
vadelerden bahsediyoruz... Bireysel emeklilik
dedik, altn dedik. Bunlarn hiçbirinin sihirli bir
denek gibi tüm sorunlar çözüme kavuturmas
söz konusu deil. Mümkün de deil. Ama bu
kavramlar içinde en deerli ey herhalde
sermaye biriktirebilmek ve uzun vadeli kaynak
yaratabilmek.
Tasarruflar ksa dönemde artrabilirsiniz ama
bu banza sorun da yaratabilir. Oysa uzun
vadeli kaynak ve tasarruf yaratabilmenin hiç
kimseye zarar olmaz. Bilakis ileriye doru

admlarnz güçlü atabilmenize imkan salar.
Bugün tabii istiyoruz ki hane halk
tasarruflar artsn. Bireysel emeklilik sistemi
bugüne kadar nasl bir pay yaratabildi, buna
ilikin birtakm rakamlar var elimde. Onu sizlerle
paylaaym. 2011 sonu itibaryla hane halk
finansal varlklar içerisinde emeklilik fonlarnn
arl yüzde 2,6 civarnda görünüyor. Hane
halk finansal varlklar yaklak 538 milyar TL.
Emeklilik fonlarnn da 2011 sonu deeri 14,1
milyar TL. Bu oran henüz düük tabii ama son
yllarda görüyoruz ki hzl bir büyüme trendi
içerisinde.
Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili en önemli
deiiklik aslnda haziran aynda yapld.
2003’ten itibaren baaryla giden sistem, çok
önemli hamle yapacak baz düzenlemeleri
haziran aynda Meclis’ten geçirdi. Bunun temel
talarndan Uluç Bey bahsetti. Burada çok

vurucu bir ey var. Devlet artk her birey için
yatrdklar katknn yüzde 25’ine kadar bir
katky nakit olarak sisteme koymay taahhüt
etti. Sistemin en önemli özeliinden birisi de
artk sadece gelir vergisine muhatap kiileri
deil herkesi kucaklar bir hale geldi. Bugün bir
emekli de bir öretmen de serbest çalan da
mutlaka bu sisteme girecek. Girmemek için
hiçbir bahane kalmad. Özetle bunu söyleyeyim:
Sistem çok önemli bir teviki 1 Ocak’tan itibaren
devreye sokmu olacak.
Bu haliyle BES nerelere koar diye
baktmzda, konumamn birinci bölümünde
bahsettim. Biz hzla büyüsün istiyoruz. Özellikle
uzun vadeli kaynak yaratabilmek açsndan hzla
büyüsün istiyoruz. Sonuç uraya geliyor.
Türkiye’nin en önemli problemi u anda cari
açk olarak tanmlanyor. Bu cari açkta da sknt
yaratan temel unsurlardan birisi Türkiye’ye giren
scak para. Zaman zaman bunun belli faydalarn
görüyoruz ama hzla çkt dönemlerde de
ekonominin hzla dalgalanmasna sebep
olduunu görüyoruz. Bu anlamda içeride
birikim yaratabilmek ve bunun da uzun vadeli
bir ekilde yaratlabilmesi son derece önemli.
Bunun da enstrüman ise bireysel emeklilik
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olarak görülüyor. Tabii ki finansal sistemin dier
araçlarn yadsmak mümkün deil. Ama bugün
geldiimiz noktada gerçekten bireylere, hane
halkna, kurumlara doru finansal araçlar
gelitirme mecburiyetimiz de var.
Bugün biliyoruz ki artk Türkiye’de
bankaclk sisteminin yaratt mevduatn toplam
büyüklüü kredilerini karlayamaz duruma
geldi. lk kez son bir ylda bu rakam terse
döndü. Mutlak ve mutlak kaynak yaratlabilmesi
lazm. Bu anlamda da özel sektör tahvilleri Uluç
Bey’in de bahsettii gibi, hzl bir ekilde ihraç
edilmeye baland. Buralarda en önemli
kurumsal yatrmc olarak da bireysel emeklilik
fonlar devreye girmeye balad. Çünkü ellerinde
çok büyük bir kaynak var ve bunu uzun vadeye
plase edebiliyorlar. Böyle baktmzda
hepimizin heyecan bireysel emeklilik fonlarnn
süratle büyümesi yönünde. Daha önce ifade
ettim, birtakm önlemler alnrsa, yapsal
dönüümler de salanrsa bireysel emeklilik
fonlarnn 2023’e gelindiinde Türkiye’de 400
milyar TL gibi bir büyüklüe gelmesi hiç de
artc olmaz.
Bu önlemler nedir? Aslnda bu önlemler
dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin

dönüümüyle ilgili unsurlar. Biliyoruz ki bugün
birçok ülkede, dünyann en gelimi
ekonomilerinde bile sosyal güvenlik sistemleri
sknt içindeler. Birçok ülkede emeklilik
yalarnn ötelenmeye çalldn görüyoruz.
Artk kiilerin çalrken aldklar maala emekli
dönemindeki alacaklar maa arasndaki makas
giderek açlyor. Yani mutlak ve mutlak
emeklilik döneminde refahlarn belli düzeyde
koruyabilmek için birikime ihtiyaçlar oluyor.
Yaam süreleri de uzamaya balad. Bugün
Türkiye’de kadnlarda ortalama ya 78
erkeklerde ise 72’ye geldi. Yaam sürelerinin
uzamas da sosyal güvenlik sistemlerinin aktüel
anlamda skntya girmesine sebebiyet verdi.
leride daha da büyük açklara sebebiyet
verecek. Bundan kurtulmak için de artk
ülkelerin yönetim rejimi ne olursa olsun mutlaka
bu yükleri bireylerin üzerine datma ihtiyac
hissediyorlar. Bu anlamda da ikinci kademe,
üçüncü kademe dediimiz bireysel emeklilik
sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor.
Türkiye’de gönüllülük esasl üçüncü kademe
bireysel emeklilik sistemleri balad. imdi bunu
yar zorunlu emeklilik sistemleriyle -ki mesleki
olarak da tanmlayabiliyoruz- desteklediimiz

METE UURLU “Konu eer tasarrufsa
öncelikle unu söylemek lazm. Güçlü ve
sürdürülebilir bir ekonomik refah için mutlaka
yurtiçi tasarruflarn artrlmas ve d kaynak
ihtiyacnn da azaltlmas gerekli. Bir aratrmann
sonuçlarndan bahsetmek istiyorum. Tasarrufun
aslnda bir alkanlk olduundan bahsedilmi.
Finansal okuryazarlk dediimiz ey aslnda biraz
da bu. Gelecek kaygsnn tasarruf yapma
konusunda insanlara en büyük motivasyon
kayna olduu ortaya çkm. Gerçekten
gelecek kaygs arttkça tasarruf eiliminin
arttn görüyoruz.
Altn çizmek istediim bir konu da finansal
ürünler. Finansal ürün çeitlilii mutlaka
artrlmal. nsanlara tasarruf edin dediimizde,
onlarn anlayabilecei, onlarn ihtiyaçlarna
uygun ürünlerin mutlaka sunulabilmesi gerekiyor.
Önümüzdeki dönemde BES’in, devlet
katksnn verdii güçle bir miktar da olsa
‘satlabilir ürün’ olmaktan ‘alnabilir ürün’ olmaya
doru dönmesini bekliyoruz. Bunlarla birlikte
maliyetlerin daha aaya ineceini ve
tüketiciye daha scak bir ekilde
sunulabileceini düünüyorum. Hep beraber
tasarruflar büyütmeye çalalm. Ama
tasarruflarmz doru, etkin ve katma deer
yaratacak ekilde kullanmak hepsinden daha
önemli.”

anda kdem tazminat, isizlik fonu gibi belirli
araçlarla biriktirilen fonlar da yine böyle uzun
vadeli yatrm yapabilecek mekanizmalarn içine
çekebildiimiz anda göreceiz ki Türkiye’de
sermaye piyasalar özellikle fonlama açsndan
çok daha rahat bir hale gelecek. Geçmi
dönemde Gürman Tevfik Bey’in bir
deerlendirmesi vard. u anda siz borsada ifade
ettiniz, 60 milyar dolar halka açk ksm var.
Emeklilik fonlar 30-35 milyar dolar bir
büyüklüe gelse MKB’nin ne kadar stabil
olacan düünebiliriz. MKB’ye yatrm
yapanlar oyun oynamak için deil buradaki
irketlerin temettülerine bakarak bir karar verme
noktasna gelirler. Sonuçta MKB daha stabil,
daha öngörülebilir bir yatrm platformu olarak
gelimesini sürdürür. Buraya olan destek arttkça
da halka açlmayla ilgili talepler artar. Sizin de
söylediiniz gibi vergilendirmeyle ilgili temettü
tarafndaki düzenlemeler yaplrsa sermaye
piyasalarnn önü açlm olur. Türkiye’nin bu
açlma kesinlikle ihtiyac var.
Yasemin Erdoan Mete Bey, kamunun son
dönemde eitim ve salkta geri planda kalmas,
özel sektöre daha fazla alanlar açmas söz
konusu. Önümüzdeki süreçte kamunun
emeklilik sisteminde daha geri planda kalaca,
SGK’da belki sadece iin salk ksmnn devam
edecei öngörüsü mantkl olabilir mi?
Mete Uurlu Sosyal güvenlik sistemleri çok
ayr bir olgu. Sosyal güvenlik, devletin çok iyi
kurgulamas gereken ana konularndan biri.
Nesillerin yükünü birbirinin üstüne
bindiremezsiniz. Bugün herhangi bir hükümet
vergi yoluyla toplad elindeki kaynaklar
çarçur edemez.
Sosyal güvenlikte devletten beklediimiz
asgari birtakm konular var. nsanlara
yaayabilecekleri bir maa, belli düzeyde salk
destei, güvenlik, eitim destei verilmeli. Ama
bunun dozunu da çok iyi ayarlanabilmesi lazm.
Bunu herkese çok adil bir vergi düzeniyle çok
iyi paylatrmalsnz ve gelecekle ilgili
planlamalarnz çok doru yapacaksnz. u
anda görünen o ki bütün dünyada sosyal
güvenlik sistemleri bir ekilde tkanm
durumda. Tkandklar ana boyut da emeklilik
taraf. Uzun yaam süreleri öngörülememi. u
anda biliyoruz ki önümüzdeki dönemde tbbi
birtakm desteklerle insanlarn yaam süreleri üç
basamakl hale bile getirilebilir. Ancak bunun
arkasn destekleyecek olan finansal yaplar yok.
Bu yaplar bugün kuruyor görünüyor
olabilirsiniz ama mutlaka bir sonraki neslin
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refahndan bir eyler çalarak yapabilirsiniz.
Ancak adaletli olmayan birtakm kararlarla
bunlar yapabilirsiniz. Peki doru olan ne?
Devletin insanlara minimum bir yaam
standardn belirleyebilmesi ve insanlar da
kendi geleceklerine yönelik plan yapmalar
konusunda sorumlu klabilmesi gerekiyor.
Burada da önemli olan taraf, insanlara çaltklar
dönemde gelecekleri için birikim yaptrabilmeyi
baarabilmek. Bu hem bireyler için geçerli hem
ülkeler için… Çünkü ülkelerin tasarruf
düzeylerini artrarak sermaye birikimlerini
çoaltmak da gerekli.
Sedef Seçkin Büyük BES, hedeflenen
büyüklüe geldiinde MKB’nin stabil olmasna
katkda bulunacandan bahsettiniz. Peki BES’in
hedeflenen büyüklüe gelmesiyle birlikte cari
açn azaltlmasna katks ne düzeyde olur?
Mete Uurlu Açkças cari açn ilac olur
diye düünüyoruz çünkü cari açkta, az önce de
ifade ettim, bizim en büyük problemimiz ksa
vadeli d kaynak bulmak. Bunun ülkeye
maliyeti gerçekten büyük. Bizim ksa vadede
yapabileceimiz en önemli ey, ülke içinde
tasarruflar artrabilmek ve uzun vadeli kaynak
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yaratabilmek. u anda bireysel emeklilik sistemi
dnda buna çare olacak baka bir mekanizma
var gibi görünmüyor. Scak para ülke için her
zaman bir dert. Tabii ki insanlar tasarrufa
yönlendirebilmeyi söylemek çok kolay bir
söylem. Söylemesi kolay ama gerçekletirmesi
zor. Bunun için öncelikle insanlarn gelir
düzeyinin artabilmesi lazm. Gelir düzeylerinin
artabilmesi için ülkenin üretim yapabilmesi
lazm. Ülkenin üretim yapabilmesi için de
sermaye lazm. Sermaye için ise yine tasarruf
lazm. Ayrca ülkenin bunu kendi gücüyle
yapabilmesi gerekiyor. Çünkü d kaynak
kullandnz anda çember bir yerinden krlm
oluyor ve bir türlü tamamlayamyorsunuz.
Kamil Ylmaz Biz eer uluslararas düzeyde
rekabet eden ürünler üretmezsek, teknoloji
merdiveninde yukarlara doru çkamazsak uzun
vadede darya satabileceimiz fazla bir ey
yok. Ama biz tüketmeye devam edeceiz yani
sonuçta gelirimizi artrmak isteyeceiz. Sadece
hizmet sektörünü gelitirerek bir yere gitmemiz
mümkün deil. Asl olan üretime giren girdiler
nedir? gücü. Evet vasfsz igücü de var ama
önemli olan eitim vastasyla vasfl igücünü

yetitirmek. Evet sermaye çok önemli ama
bunlar çok etkin biçimde, teknolojik gelimeleri
salayarak, toplam faktör verimini artrmak
gerekli. O zaman biz tasarruf oranlarn
artracaz. Bizim tek bana BES’i sübvanse
ederek tasarruf oranlarn artrmamz bana çok
kolaym gibi gelmiyor. Mete Bey’in söyledii
gibi yüzde 10’lara çkarmak hedefi bana göre
çok düük. Yani ili zamannda yüzde 60’lara
çkmsa, bizim hedefimiz 2023’te yüzde 10 ise,
dier alanlardaki 500 milyar dolarlk ihracat
hedefimizle hiç uyumuyor. Daha da yüksee
çkabilmesi lazm.
Uluç çöz Gelimi ülkelere baktmzda,
özel emeklilik sistemlerinin daha çok iyeri bazl
emeklilik programlaryla yllar içinde
büyüdüünü görüyoruz. Buradan bakldnda
BES henüz daha çok genç bir sistem. Ancak
sistemde bireysel bazl katlmlarn yan sra,
iyeri bazl emeklilik programlarnn da
yaygnlamas ile birlikte zaman içerisinde
önemli fon büyüklüklerine ulalabileceini
öngörüyoruz.
Yalçn Sezen Bende de neler yaplabilir
diye maddeler var. Biz varlk tarafnda
younlatk. Varlklar nasl artrabiliriz? Altn bir
tanesi, BES bir tanesi. “Bu i ksa vadede, bir
anda olmaz. Bunun bir alkanlk haline gelmesi
gerekir” dendi. Ben yine otoritenin çalmalar

ULUÇ ÇÖZ “Bireysel emeklilikle ilgili
getirilen yeni düzenlemeler noktasnda, gerek
yaptmz anketler gerekse odak grup
çalmalar, gerek uluslararas alandaki literatür
bize ciddi anlamda olumlu sinyaller veriyor. Bu
kapsamda, yeni düzenlemeyle getirilen devlet
katk sisteminin ayn zamanda OECD tarafndan
da tavsiye edilen bir mekanizma olduunu
vurgulamakta yarar var. Özellikle, kayt dln
görece olarak fazla olduu, bireysel emeklilik
sisteminin zorunlu tutulmad ülkelerde, en etkin
tevik sistemi olarak devlet katks sistemi
öneriliyor.
Burada, yaplan tasarruflarn gerçekten ülke
için katma deer üreten tasarruflarn yatrmlara
dönümesi de önemli bir nokta. Ben BES’in bu
noktada da çok önemli bir ilevi olacana
inanyorum. Bu kapsamda, BES’in uzun vadeli
yatrm anlayyla, özel sektörün finansman
imkanlar ve vadelerini çok daha iyi yerlere
tayabileceini, dolaysyla da tasarruflarn
ülkeye katma deer üretecek yatrmlara
dönümesinde çok önemli bir araç olacan
düünüyorum.”

içinde de olan ancak sonuçlanmayan baka bir
hususa da deinmek istiyorum. Bugün itibaryla
tasarruflarn ya da mevduatn vadesine
baktmz zaman daha ziyade ksa vadeli
olduunu görüyoruz. Ksa vadelinin sonucu ne?
Vadesi geldi, kapand. Mevduat anlamndaki
tasarruflarn yüzde 85’i üç aya kadar vadeli.
Bunun uzamas lazm.
Peki nasl uzayacak? Bu yönde daha
öncesinden iki tane faktör var. Bir tanesi
bankalarn bu paralar için ayrm olduklar
zorunlu karlk, vade uzadkça bankalarn
lehine azald. Bu, bizler açsndan iyi. Yani ben
bir mevduat müterisi geldiinde bir mevduat
hesab açmak istediinde, olabildiince onu
uzun vadeye kaydrmak istiyorum. Çünkü benim
o anda ona kar ayracam karlk o derece
azalacak. Ancak bunun müteri tarafnda da bir
fayda salamas lazm. u anda mevduatn
getirisi üzerinden yaplan stopaj kesintisi tüm
vadelerde ayn düzeyde. Bu tarafta da
düzenleme olacana dair açklamalar var. Yani
vade uzadkça en azndan müterinin faiz
gelirinin üzerinden ödeyecei verginin görece az
olmas uzun vadeyi tevik eden bir unsur
olacaktr. Sayn Bakanmzn açklamas, tasarruf
tevikleri kapsamnda bir çalmann olduu
yönünde. Bunun gerçekten tasarruflar uzun
vadeye yayma anlamnda, varlklarn büyümesi
anlamnda olumlu bir etki yaratacan söyledim.
Dedim ki “bu hemen ksa vadede olmaz, uzun
vadede olmas lazm”.
Uzun vadede olmas için bir de hep
bahsettiimiz yetersiz finansal okuryazarlk var.
Bireysel emeklilik uzun vadeli bir i. Aslnda biz
2012 ylnda tasarrufa çok odaklandk. Hep
tasarruf konuuyoruz. Biz geçen yl kasm
aynda Maksimum Tasarruf Harekat adnda bir
kampanya balattk. Bunun kasm aynda da
lansmann yapmtk. Bu yl da bunu yapyoruz.
“Finansal kurumlar tasarrufu artrmak için
üzerine düeni yapyorlar m” demitiniz. Bu,
uzun vadeli bir trend. nsanlarn bunu alkanlk
haline getirmesi lazm. Kredi kartlar bir tarafta
yükümlülükleri artran bir unsur dedik. Biz unu
getirmeye çaltk. Tamam, kredi kartlar
yükümlülükleri artryor ama kredi kartyla da
tasarruf yaplr. Nasl yaplr derseniz, küçük
küçük yaplr. Bugün itibaryla siz ekstrenizi
öderken kaç para ödediinize, neler yaptnza
çok fazla bakmazsnz. Ekstrenin sonunda yazan
rakama bakar ve ödersiniz. Ama bunun
içerisinde her ay düzenli olarak 100 TL, 150 TL
bir tasarruf enstrüman olsa, siz onu hiç
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hissetmeden ödersiniz. Biz yllardan beri Mete
Bey ile birlikte Maksimum Emeklilik ismiyle
bireysel emeklilie bu ekilde destek olmaya
çalyoruz. Yani bireysel emeklilii artrmaya
çalyoruz. Kredi kartyla talimat veriyorsunuz,
her ay düzenli olarak hesabnzdan ödeniyor.
Bu, ayn zamanda bireysel emeklilik
rakamlarnn düzenli ödenmesini salyor.
kincisi, yine biz bunu hem küçük küçük,
hem farkndal yaratmak anlamnda kumbara
fonu ile yapyoruz. Maksimum Kumbara Fonu.
Siz çocuunuzun adna hesap açp kredi
kartnzla talimat verdiiniz zaman düzenli
olarak her ay ödeniyor. Bunu tevik etmek için
çocuklara yönelik birtakm promosyonlar da
yapyoruz. u anda 250 binin üzerinde
rakamlara ulatk. Yine geçen sene lanse
ettiimiz tasarrufa yönelik bir baka ey, hacim
anlamnda belki çok önemli deil ama yine
kredi kartna bal olarak “üstü kalsn” diye bir
ürün çkardk. Mesela ekstreniz 910 lira geliyor.
910 lira yerine 950 ya da 1000 TL
ödeyebilirsiniz. Kalan parayla yatrm hesabnda
yatrm fonu alyoruz. Ay ay 50-100 TL’lik küçük
küçük yatrmlar alkanlk haline getirmeye
yönelik bir çalma. Geçen yl da yaptk bu yl
da yapyoruz. Çok da olumlu gidiyor.
Tasarruf ii uzun vadeli dedik. Okuryazarlk
dedik. Burada finansal kurumlar olarak tüketiciyi
de bilinçlendirmeye çalyoruz. Çocuklardan
konutuk. Bizim çocukluumuzdan tasarrufa
dönük üç atasözü geldi aklma. “Ak akçe kara
gün içindir”, “sakla saman gelir zaman” ve
“ayan yorganna göre uzat” gibi…
Günümüzde bu eitimler kullanlyor mu
bilmiyorum. Yerli mallar haftas da olurdu.
Bunlar güzel eyler.
Ben hem tasarruf hem ödeme yani harcama
tarafndaym. “Harcamalar keselim, böyle
tasarruf yapalm” diye bir ey de olmaz. Burada
bir dengenin olmas lazm. Bir ileyi var.
Ekonomiyi döndürüyoruz, refah artyor ama bir
dengeyi de korumamz gerekir. Ayda 100 TL,
150 TL ile küçük ödemeleri gördükçe çok
kolaylkla yaplabilecek bir ey. Bu
bilinçlendirme ve tantm ilerinin medya ve
finansal kurulular ile çok daha iyi olabileceini
düünüyorum. Buralarda biraz daha farkndalk
yaratmamz gerekiyor.
Yükümlülükler tarafn hiç konumadk.
Orada ne yaplmas lazm demiyorum çünkü u
anda zaten orada bir eyler yaplyor. Arzu
ederseniz onlardan da bahsedeyim.
Yükümlülükler tarafnda u anda neler yaplyor,
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otorite neler yapyor? Kredi kart tarafnda geçen
yl asgari ödeme oran artrld. 20’den 40’a
çkarld. Bu ilki… Daha sonra konut kredileri
tarafnda varln yüzde 75’ine kadar kredi
verebilirsiniz kural geldi. Sermaye yeterlilii
tarafnda özellikle kredi kart ve tüketici
kredilerinde uzun vadeyi tevik etmeme veya
uzun vadenin maliyetini artrma amaçl olarak,
bizim orada risk arlklarmz yüzde 100’den
yüzde 200’e varan oranlarda arlklandrld.
“Finansal kurumlar, ihtiyaç kredileri ve kredi
kartlarnda uzun vadeli kredilendirme yaparsanz
bunun size maliyeti udur” dendi. Tabii bizler
de, bankaclk kesimi de bu maliyeti doal
olarak fiyat tarafna yansttk. Bunlar da
kamunun, tasarruf orann artrmaya yönelik
ald önlemlerdir.
Biz hep tasarrufun varlklar artrma
tarafndayz. O tarafa daha çok yüklenmemiz
lazm. Öteki daha kolay, kes. “Bunlar azalt”
dediniz ama geçmi dönemde bu yönde de
önlemler alnmtr. Yani u anda biz bu
önlemlerle faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Uluç
Bey de ilk açlta kredi büyümesi tarafnda
bunun sonucundan bahsetmiti. u anda hem
varlk tarafnda hem yükümlülükler tarafnda
birtakm önlemler geldi ama gerek finansal
kurumlar gerek medya olarak daha çok varlklar
artrmaya yönelik bilgi paylam yapmamzn
olumlu sonuçlar douracan düünüyorum.
Uluç çöz Peki biz mesela bir taraftan
tasarruf yapalm diyoruz da Dünya Bankas’nn
aratrmasna göre bir gerçek var. Dayankl
tüketim mallar genellikle eldeki parayla deil
kredi kartyla yani borçlanlarak alnyor. Öte
taraftan biliyoruz ki tasarruf reklamlarnn belki
5-6 kat kadar tüketime yönelik reklam var.
Acaba tüketimde de ‘paran yoksa harcama’ gibi
bir manta m ihtiyaç var? Tasarruf bacayla
ilgileniyoruz da tüketim bacayla ilgili çok bir
ey yapmyoruz.
Kamil Ylmaz Türkiye iç tüketimle büyüyen
ve bunu d yatrmla finanse eden bir ülke. Bu
bizim 50 yllk hikayemiz. Güney Kore’nin
hikayesi ise ihracata dönük sanayileme. Her
dönemde bir sonraki dönemin yatrm ve
büyüme stratejisini belirleyen bir ülke Güney
Kore. Böylece balangçta bizden çok daha
gerilerde balamasna ramen, yeni
teknolojilerde rekabet gücünü artrarak
büyümeyi baarm bir ülke. Türkiye’nin rekabet
gücünün yüksek olduu ürünler ise standart
teknolojilerle üretilen ürünler. Biz bu büyüme
modelini deitirmeden tasarruf orann uzun

vadede artrmamz ve tabii ki daha hzl
büyümemiz mümkün deil. Artk geç de
kalyoruz. Niye geç kalyoruz? Çünkü teknolojik
gelime hz sürekli olarak artyor. Teknoloji
bizim hakim olamayacamz düzeyde ileriye
gidiyor.
Yine çok önemli bir baka noktaya daha
deinmek istiyorum. Bu da eitim reformu ve
devletin eitim için yapm olduu harcamay
artrmas konusu. Bu noktada eitim reformuna
geçelim. Devlet okullarnda büyük snflarda
istedii eitimi alamayan velilerin önemli bir
kesimi çocuklarn özel eitim kurumlarna
gönderiyor. ki çocuunuz varsa özel okula
gönderdiiniz zaman orta gelirin üzerinde bir
ailenin tasarruf oran bir anda sfra düüyor.
te, genç bamllk orannn yüzde 40’larda
olduu bir ülkede eitim reformunun sadece
çok daha iyi eitilmi bireyler yetitirmenin yan
sra tasarruflar artrmak açsndan da çok önemli
olduu ortaya çkyor. Devletin toplam eitim
harcamasnn milli gelire oran yüzde 2,7
civarnda. OECD ortalamas yüzde 6’lar
seviyesinde. Siz de çkarn yüzde 6’lara. O
zaman siz bütün hane halklarna kaliteli eitim
imkann devlet olarak verin. Eitilmemi nüfus

ba ars demektir, isizlik ve sosyal sorunlar
olarak size geri döner. Etkin bir devlet, bir
birimlik kaliteli eitimi özel sektörden çok daha
düük maliyetle sunabilir. Ölçek ekonomisi var.
Özel eitim kurumlarnn benzer kalitedeki bir
eitim hizmetini sunmasnn maliyeti devlete
göre daha yüksektir. Devlet, çok daha düük
maliyetle sunabilir. Devlet eitim harcamalarn
milli gelire orann yüzde 2,5 puan artrsn, etkin
bir eitim sistemi yapsn. Eitimdeki ideolojik
boyutu en aza indirsin. Önemli olan eitilmi bir
igücüyle ileri teknolojileri üreten kullanan ve
uluslararas düzeyde rekabet edebilen bir
Türkiye’dir desin. Böylece daha iyi eitilmi ve
daha fazla tasarruf edebilen bir igücü
yaratabiliriz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Ben son
turumuzda eklemek istedikleriniz varsa onlar
almak istiyorum.
Kamil Ylmaz Ben bir noktay özellikle
vurgulamak istiyorum. Mevduatlarn vadesinin
uzatlmas konusuna deinildi. 2001 krizinin
üzerinden 10 yldan fazla, enflasyonun kontrol
altna alnmasnn üzerinden 8 yl geçmi
olmasna ramen Türkiye’de vadelerin
uzamam olmasn açklamamz gerekiyor.

2012 /

31

Buradaki önemli faktörlerden birisi vade
uzadkça mevduata ödenen faiz oran yeteri
oranda artmad için bireyler mevduatlarn ksa
vadede tutmay tercih ediyorlar. Ancak bunun
yan sra önemli bir faktör de Türk halknn
yüksek ve kronik enflasyonla birlikte yaam
olduu dönem boyunca çok yakna bakmak
zorunda kalmasna bal. 40 yl boyunca
enflasyon yaanmtr ve bu süreçte vadeler
ksalmtr. Bu vadeleri uzatamyoruz. O
anlamda vadelerin uzatlmas için faiz
oranlarnn da vadeyle artmas çok önemli. Öte
yandan, finansal okuryazarln da çok önemli
olduunu belirtmek gerekiyor. Burada
televizyon, medya, reklam, tantm araçlar çok
büyük önem tayor. Vadenin önemini farkl
medya kanallar üzerinden yaplacak
bilinçlendirme, bilgilendirme çalmalaryla
insanlara anlatabilmek gerekiyor. Gerçekten bu
sadece okulda verilecek bir eitim deil.
Televizyon araclyla da verilmeli.
Sedef Seçkin Büyük Yalçn Bey, vade
konusu açlmken, öyle insanlar biliyoruz.
Paralar 1 aylk vadede ama o vade, 1 ay 1 ay
sürekli devam ediyor. Hatta 1 yl devam ediyor
ama vadesi aylk kalyor. Bu tarz çok müteriniz
var m? nsanlar 1 yl dokunmayacaklarsa neden
1 yllk vadeye vermiyorlar da aylkta tutuyorlar
sizce?
Yalçn Sezen nsanlar neden böyle
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davranyor? Temel neden belirsizlik. Bir ay sonra
artlarn nasl olabileceini öngörebiliyorlar ama
1 yl sonra ne olacan öngöremiyorlar. Ya
artlar deiirse, ya paraya ihtiyac olursa, ya
daha farkl bir araca geçmek isterse…
Biz ilk aamada 1 aylk olan vadeleri 3 aya
çkarmak için urayoruz. Sektörde 60-65 gün
olan ortalama vadeyi hemen tek admda 1 ylla
çkarmak çok zor. Kademeli gitmeye çalyoruz.
Ksa vadeli ürünler her zaman daha rahat
satlyor. Uzun vadeli ürünler ise daha zor.
nsanlarn uzun vadeye dönük olarak böyle bir
tereddüttü var. Bu halen devam ediyor. Bunu
nasl aacaz? stikrarla, bu yöndeki eitimlerle,
vurgulaya vurgulaya, yava yava aacaz.
Buralara doru gitmek zorundayz.
Uluç çöz Burada BES gibi kolektif yatrm
araçlar sunan sistemler de çok önemli. Ksa
vadede BES gibi araçlarla sonuca ulamak daha
rahat olacaktr diye düünüyorum açkças.
Mete Uurlu Ama uzun vadeye verilen
faizle ksa vadeye verilen faiz arasnda bir fark
olmuyor ki. Bu durum da insanlar yanltyor.
Hatta 2 yllk hesap açsanz, sistem size 1
aylktan daha düük bir faiz öneriyor… Bunun
nedeni ne? Bankalar uzun vadeli kaynak
toplayabilse onu uzun vadeli plasmanla makul
bir fiyata satabilirsiniz. Bu mismatch olduu
sürece hiçbir zaman sistemin düzelmesi de
mümkün deil.

Yalçn Sezen Öyle demeyin. Düzelecektir.
Bülent engönül O tarz farkl ürünler de
var. Mesela katlm bankalar 1 yllk vadeli
hesap açyor. Ama siz her ayn sonunda para
yatrma veya para çekme imkannz oluyor. Yani
hesap devam ediyor ama ayda bir bu ilemi
yapma imkannz oluyor. Hesap krlmadan.
Vade ise 1 yl. Böyle ürünler de var.
Kamil Ylmaz Bireysel emeklilikteki
fonlarn büyümesinin bir dier önemli taraf da
iletme ve yönetim maliyetlerinin dümesi.
Rekabetin artmas bence çok önemli. Verilere de
baktmda çok yüksek bir maliyet görüyorum.
Bizde BES yönetim komisyonlar ortalamas
yüzde 2,9 iken bu oran birçok ülkede yüzde 0,3
civarnda. Tabii, arada baz farkllklar var. Dier
ülkelerin verileri özel bireysel emeklilik
sistemleri yan sra sosyal güvenlie dahil fonlar
da kapsyor. Ancak yine de yüzde 2,9’luk bir
yönetim komisyonunun yüksek olduunu
söyleyebiliriz.
Bunun en önemli nedeni, BES’teki kii ba
ortalama aylk tasarrufun sadece 170 TL
civarnda olmas. Ölçek küçük olduu zaman bu
maliyetlerin yüksek olmas mantkl. Ancak hem
ortalama tasarrufun hem sistemdeki bireylerin
saysnn artmasyla yatrm yönetim maliyetleri
de düecektir. Aslnda devlet tevikinin katks
bu anlamda çok önemli. Yllk GSYH’nin yüzde
0,7’sini bulmas beklenen bu kamu desteini,
bireysel emeklilik sisteminin büyümesine önemli
katkda bulunacak, doru ekilde harcanm bir
fon olarak görüyorum. Teekkür ederim.
Mete Uurlu Evet Kamil Bey çok hakl bir
tespit yapt. Hacimler büyüdükçe tasarruf yapma
eilimi olan insanlarn sistemlere ve ürünlere
scakl da artacaktr. Bu durum BES için de
geçerli.
Örnein 8 yl öncesiyle kyasladmzda
BES’te fon iletim kesintileri, yönetim kesintileri
bugün dramatik bir ekilde aa inmi
durumda. Bugün itibaryla baktmzda henüz
hala yüksek tabii çünkü dünyayla
kyasladmzda trilyon dolarlar mertebesinde
fonlardan bahsediyoruz. Oysa biz daha iin
bandayz. Sonuçta gönüllü bir emeklilik
sisteminden bahsediyoruz. Müteri kazanm
maliyetleri inanlmaz yüksek.
Sedef Seçkin Büyük Yalçn Bey, size son
bir soru sormak istiyorum. Bülent Bey kira
sertifika sisteminden biraz bahsetti. Siz ne kadar
büyüklüün üstünü özel bankaclk müterisi
olarak belirliyorsunuz? Bu yeni ürünler hangi
segmentte ilgi görür, ilerleme kaydeder?

Yalçn Sezen Sektörde 500 bin TL’nin
üzerinde varla sahip müteriler genellikle özel
bankaclk müterisi olarak deerlendiriliyor. Bu
yeni ürünlerin niteliine, müterinin ihtiyacna,
talebine çok bal. Baz ürünler var her
segmentteki müteri alabiliyor. Örnein bono
gibi. Bazs az alyor, bazs çok alyor ama tüm
segmentlerde sat olabiliyor. Buradaki asl
önemli nokta o ürün hangi segmentte çkacak?
Yatrm aracnn alt katlm tutarlar ne olacak?
Eer siz çok büyük rakamlar çkarrsanz bunu
da üst segmentteki müteri alr. Eer parça
parça, küçük küçük meblalar çkarrsak herkes
alabilir.
Kamil Ylmaz öyle bir nokta da var. Özel
bankaclk müterilerinize yatrm danmanl
da verdiiniz için bu ürünlere onlara daha geni
çapl anlatrsnz ve onlarn almas daha kolay
olacaktr. Alt gruplarda böyle bir danmanlk
veya bilgilendirme hizmet olmad için onlar
daha arkadan gelecektir.
Yalçn Sezen Özel bankaclk müterisi
olmamakla birlikte bir alt segmentte yer alan
varlkl olarak nitelediimiz müteri kitlemizde
de müteri temsilcisi hizmetimiz var. Ancak bu
segmentteki müteri temsilcisi bana düen
müteri says, özel bankaclk müteri
temsilcilerine göre daha fazla. Dier bir deyile
varlkl segment müteri temsilcisi daha fazla
müteriye hizmet vermekte. Ayrca siz ne kadar
çok farkl ürün yaratr ve ortaya koyarsanz,
talep de o ölçüde artar.
Özetle demek istediklerimi toparlarsam,
tasarrufun gelecee yaplan bir yatrm olduunu
göz önünde bulundurarak bunu bir alkanlk
haline getirmeliyiz. Bu konuda disiplinli bir
alkanlk edinmeliyiz.
Bülent engönül Çok ksa ben de birkaç
baln üzerinden geçmek istiyorum. Uliç Bey
de bahsetti. Kurumsal yatrmc tabann
geniletmek lazm. Bizim u anda Türkiye’deki
kurumsal yatrmc –ki buna BES de, banka
sandklar da özel sandklar da koysanz- gayri
safi milli haslann ancak yüzde 5’idir. En ilyi
ihtimalle 50-60 milyar bulur. Bu taban
kesinlikle geniletmemiz lazm. Onlara dönük
tevikler ortaya konmas, onlarn tevik edilmesi
lazm.
Bir de faize hassas kesime dönük ürünleri de
gözetmek ve bu tarz ürünleri de gelitirmek,
pazarlamak ve devreye sokmak lazm diye
düünüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Hepinize katldnz
için çok teekkür ediyorum.
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