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Günümüz ekonomik koflullar›na uygun ideal borsa yat›r›m fonu ‹fiBYF-iBoxxGT'yle nakitiniz de¤er kazan›yor.
Devlet iç borçlanma senetlerinden oluflan iBoxxGT'nin içeri¤i sürekli olarak güncelleniyor, paylar› borsada ifllem görüyor,

kolayca al›n›p sat›l›p hemen nakde dönüflüyor. Yani akl›n›zdan geçti¤i anda iBoxxGT nakit oluyor, akl›n›za yatt›¤› zaman

uzun vadenin getiri avantaj›n› size sunuyor. ‹fl Yat›r›m olarak, akl›n›zdan geçenleri kazançl›

yat›r›m f›rsatlar›na dönüfltürmeye devam ediyoruz.

"iBoxxGT, uzun vadeli likit kalmak
isteyenler için ideal borsa yat›r›m fonu"

Daha fazla bilgi için; Can Pamir
T: 0212 350 24 24   e-posta: isbyf@isyatirim.com.tr
www.isyatirim.com.tr   www.isbyf.com

iBoxx International Index Company Limited’in IIC (Uluslararas› Endeks Limitet fiirketi’nin) tescil edilmifl ticari bir markas›d›r. iBoxx ticari markas›n›n ‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. taraf›ndan ifade edilmesi
IIC taraf›ndan onaylama, aç›klama ya da öneri anlam›na gelmemektedir. Bu ürün IIC taraf›ndan finanse edilmemektedir, onaylanmamaktad›r veya sat›lmamaktad›r ve IIC ürünün yat›r›ma uygunlu¤u aç›s›ndan
herhangi bir beyanda bulunmaz.
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in üretiyordu. ABD tüketiyordu. Çin dünyaya ve ABD’ye satt›¤› ürünlerden kazand›¤› parayla ABD’den
devlet tahvili al›yordu. ABD’deki bankalar ve mali sistem ise Çin’e sat›lan devlet tahvillerinden elde
ettikleri likiditeyle yani parayla Amerikal›lara kredi veriyordu. Kredi riskini ise ABD mali sistemi
tafl›yordu. Buraya kadar olanlar› Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, “saadet zinciri” olarak tan›ml›yor.

Sonras›nda ise ABD’de verilmemesi gereken insanlara kredi verildi ve subprime kredi problemi ortaya ç›kt›…
Doç. Dr. Deniz Gökçe’ye göre olan biteni ve sorunu sadece ABD’deki riskli konut kredileriyle aç›klamak

mümkün de¤il. Çünkü konut ifli, ABD ekonomisinin sadece yüzde 5’ini oluflturuyor. ABD’de 90 milyon konut
var ve bunun yüzde 55’inin kredisi ödenmifl yani sahiplerine ait. Söz konusu 90 milyon konutun yüzde 45’inin
ise kredi borcu var. Sorunlu krediler ise toplam konut kredilerinin yüzde 5 ila 7’si aras›nda. Gökçe’ye göre

asl›nda bu o kadar büyük sorunlara yol açabilecek bir oran de¤il. As›l sorun ise finans
sisteminin, yat›r›m bankalar›n›n konut kredileri üzerine birkaç kez kurdu¤u derivatiflerde.
Y›l›n son çeyre¤inde tüm dünyada krizin daha çok hissedilece¤i gün gibi aç›k.
Uzmanlara göre henüz “en kötüyü” yani dibi ise görmedik. Krizin etkilerinin ne boyutta
olaca¤›, toparlanman›n ne zaman bafllayaca¤› ise flimdiden en büyük merak konusu.
Prof. Dr. Asaf Savafl Akat’a göre, mali kriz, 2009 yaz›na dek hafifleyecek. Ancak o zaman
da reel kesim kökenli sorunlar bafl gösterecek. Çin’in elindeki kapasite fazlas› tüm
dünyan›n bafl›na bela olacak.

Peki Türkiye’de neler olacak? Tüm gözler, kulaklar Asya ve Avrupa ekonomilerinden
gelecek haberlere çevrilmifl durumda. ABD ekonomisi tüm karmaflaya ra¤men ikinci çeyrekte yüzde 3,3
büyürken Avrupa’dan yavafllama sinyalleri geldi. Bu da ihracat›n›n yüzde 60’›na yak›n›n› Avrupa’ya yapan
Türkiye için kötü haber anlam›na geliyor. Bundan sonra Türkiye’deki sanayicinin, ifl adam›n›n ihraç pazarlar›n›
çeflitlendirmesi gerek. Cari aç›k da bu dönemde Türkiye’yi, zorlayacak bir soruna dönüflebilir. Dr. Ercan
Kumcu, ülkenin 700 milyar dolar düzeyinde olan milli gelirini idame ettirebilmesi için yurtd›fl›ndan her y›l 50-
60 milyar dolar taze kaynak yaratmas› gerekti¤ine dikkat çekiyor. ‹fl Yat›r›m Genel Müdür Yard›mc›s› Ça¤lan
Mursalo¤lu, yabanc› yat›r›mc›lar›n hala Türkiye’yle ilgili oldu¤una dikkat çekiyor. Ancak yabanc› yat›r›mc›
çekebilmek ve uygun koflullarda borçlanabilmek için ödevlerimizi iyi yapmam›z gerekiyor.

Özetle krizi en az hasarla atlatabilmek için Türkiye ekonomisinin her zamankinden daha iyi yönetilmesi
flart. Genifl Aç› toplant›s›ndaki sayg›n ekonomistlerin söylediklerini, altlar›n› çizerek okuman›z› öneriyorum.
Ufkunuzu açacakt›r.

‹yi okumalar diliyorum, SEDEF SSEÇK‹N BBÜYÜK

Global krizin
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2007’nin a¤ustos ay›nda patlak veren ve 1 y›l içinde Avrupa
ekonomisini de ciddi anlamda tehdit eder noktaya gelen global
durgunluk, birçok analiste göre art›k “kriz” aflamas›na ulaflt›. Karfl›l›ks›z
mortgage kredileriyle bafllayan ve ABD mali sektörünü adeta sallayan
bu 12 ayl›k dönemin etkileri, Lehman Brothers gibi dünya devi bir
yat›r›m bankas›n›n iflas›na kadar gitti. Rusya’dan Türkiye’ye kadar
birçok ülkenin borsas› altüst oldu, Avrupa ekonomisi büyüme s›k›nt›lar›
yaflamaya bafllad›. K›sacas›, birkaç y›l öncesinin karamsar analizleri
bugünün realitesi olmufl durumda. Herkesin akl›ndaki soru ise ayn›:

“Bundan sonra ne olacak?”
Capital ve ‹fl Yat›r›m’›n iflbirli¤iyle
düzenlenen Genifl Aç›
toplant›lar›n›n bu ayki
oturumunda, iflte bu kritik soru
masaya yat›r›ld›. Türkiye’nin önde
gelen ekonomistlerini bir araya
getiren Capital, “Global Kriz
Nereye Gidiyor” sorusuna ve bu
ortamda Türkiye’nin neler yapmas›
gerekti¤ine yan›t arad›.
Moderatörlü¤ünü Capital Dergisi
Yay›n Yönetmeni Sedef Seçkin
Büyük’ün yapt›¤› toplant›ya, Prof.
Dr. Asaf Savafl Akat, Doçent. Dr.
Deniz Gökçe, Dr. Ercan Kumcu,
Hazine eski müsteflar› Dr. Mahfi
E¤ilmez, ‹fl Yat›r›m Genel Müdür
Yard›mc›s› Ça¤lan Mursalo¤lu, ‹fl
Yat›r›m Genel Müdür Yard›mc›s›
Mert Erdo¤mufl ve ‹fl Yat›r›m
Araflt›rma Direktörü Serhat
Gürleyen kat›ld›. Global krizin
ard›ndaki gerçek nedenleri analiz
eden uzmanlar, gelece¤e dönük
çok önemli tahmin ve öngörülerini
paylaflt›. 
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Sedef SSeçkin BBüyük Bu ayki Genifl Aç›
toplant›m›zda, global ekonomideki
geliflmeleri ve do¤al olarak merak edilen
gelece¤i konuflaca¤›z. Öncelikle geldi¤iniz
için hepinize tek tek teflekkür ediyorum. 

‹lk iki sorumuz konuya k›sa bir girifl
olacak. ABD ekonomisi baflta olmak üzere
dünya ekonomisinin, dünya piyasalar›n›n
karfl› karfl›ya kald›¤› krizin nedenleri neler?
Bu krizin kökeninde neler var? Önce
bununla bafllamak istiyoruz ve nedenleri
aç›klarken “Bu krizin gelifli engellenebilir
miydi”, “Birkaç y›l öncesinden önlem
al›nabilir miydi” sorular›na da de¤inirseniz
sevinirim.

Asaf SSavafl AAkat Böyle büyük olaylar›n
bir tane nedeni olmaz. Genellikle bir sürü
aç›klama var. En az›ndan belli ideolojik
bölünmeler, belli teorik bölünmeler vard›r.
Nas›l sa¤c›larla solcular var. Bu hikayede de
birden fazla aç›klama olabilir. Daha makro,
daha yukar› bir düzeyde bakt›¤›m›z zaman
son 1-1,5 y›lda yaflananlar›n anlafl›lmas›
aç›s›ndan özellikle 20’nci yüzy›l›n son
çeyre¤inde bafllayan küresel geliflmelere
dikkat etmek gerekti¤ini düflünüyorum.
1978’de herhangi birimiz ç›k›p
“Önümüzdeki 10-15 y›l içinde Sovyetler
Birli¤i çözülecek, komünizm bitecek, Çin
dünyan›n en kapitalist ülkelerinden biri
olacak, Do¤u Avrupa AB’ye girecek, bir
sürü ülke ç›kacak” deseydik, kimse bizi
dinlemez ve ciddiye almazd›. Bu arada bir
de flunu ekleseydik, “ABD yeryüzünün
gelmifl geçmifl en büyük cari aç›klar›n›
verecek. Yani geliflmifl ülkelerden en
geliflmifli, en büyü¤ü, dünya ekonomisinin
en önemli oyuncusu, milli gelirinin yüzde 6,
7, 8’ine ç›kan d›fl aç›klar verecek. Bunun
karfl›l›¤›nda bütün fakir ülkeler cari ifllemler
fazlas› verecek.” Bunlar kimseye inand›r›c›
gelmezdi. Ama tüm bunlar oldu. 

fiunu iyi görmek laz›m. 1970 ve 1980
sonras› dünyada reel olarak çok büyük
de¤ifliklikler yafland›. Böyle büyük
de¤iflikliklere hem ülke baz›nda kurumlar›n
hem uluslararas› kurumlar›n uyum
sa¤lamas›nda sorunlar yaflan›r. Uyum
sa¤lamas›nda sorunlar yaflanmas›n›n hayata
tercümesi, fiili ekonomilere tercümesi bir
yerlerde sorunlar›n birikmeye bafllamas›d›r.
Normal olarak sorun birikmeden devreye
girmesi gereken düzeltme mekanizmalar›n›n
gecikmesidir. Biz Türkiye’de bunu iyi biliriz.

Eskiden düzeltme mekanizmas›n› hiç
kullanmazd›k. Biriktirirdik, biriktirirdik sonra
büyük bir kriz olurdu. ‹fller böyle
çözülürdü. Halbuki normal piyasa sistemi
sorunlar›n birikmesine izin vermeyen, her
sorunun beraberinde birtak›m düzeltme
mekanizmalar›n› getirdi¤i bir iflleyifle sahipti.
Ama böyle büyük küresel dönüflümler, daha
önceki oyunun kurallar›n›n de¤iflti¤i ölçüde,
o bildi¤imiz kurumsal mekanizmalar›n
çal›flmamas›, o tepkilerin verilmemesi ve o
düzeltme mekanizmalar›n›n devreye
girmemesi anlam›na geliyor. Bence özellikle
20’nci yüzy›l›n bafl›na gelindi¤inde çok net
bir sorun karfl›m›za ç›k›yor. Japonya bilinen
sebeplerden dolay› dünya ekonomisinin
neredeyse d›fl›nda kalm›fl, dünya
ekonomisine hiç katk›s› yok, büyümüyor ve
d›fl fazla veriyor. Büyüme yok. Dünya
ekonomisinde Japonya’dan kaynaklanan bir
talepten bahsetmek mümkün de¤il. Eksi
katk›s› var. Ne büyüyor ne dünya
ekonomisine bir talep katk›s› var. Avrupa,
önce Almanya’n›n birleflmesi, sonra genifl
Avrupa’n›n derdine düflmüfl. Neticede
Avrupa’n›n da büyümesi yavafl. Dünya
ekonomisine ne bir fley veriyor ne bir fley
al›yor. Kendi içinde gidiyor. Sonuçta bu
ikisini ç›kar›nca karfl›m›za flöyle bir manzara
ç›k›yor: Bir tarafta büyük bir h›zla
sanayileflmek için gereken her tür
fedakarl›¤› yapan ve o fedakarl›k sonucu
üretimini inan›lmaz bir h›zla art›ran, art›rd›¤›
o üretimini de tüketmeyip tekrar yat›rmaya
kararl› bir Çin var. Japonya’ya mal
satamayacak. Avrupa’ya da mal
satamayacak. Peki “Çin’in üretip de
tüketmedi¤i mallar› kim alacak” sorusuyla
karfl› karfl›yay›z. Bu süreci gördük. Sistem
öyle veya böyle çal›flt›, ABD bunlar› ald›.
Bence son dönemde mali piyasada
yaflad›¤›m›z sorunlar›n gerisinde önemli bir
dengesizlik var. Dengesizlik dedi¤imiz olay,
Çin gibi dünya nüfusunun 4’te 1’inde olan
bir ekonominin çok h›zl› üretim art›fl› yap›p
bu üretim art›fl›n› kendi talebiyle emmeyi
reddetmesidir. Bu koflullarda birinin aç›k
vermesi çok do¤al. Birisi çok üretip az
tüketirse bir di¤eri de çok tüketip az üretir.
Büyüklüklere bakt›¤›m›zda da bu oyuncu
ABD oldu. 21’inci yüzy›lda dünya
konjonktürüne bütün büyüme katk›s›
ABD’den geldi. Ne Avrupa’dan ne
Japonya’dan... Esas katk› nihai talep olarak
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ABD’den geldi. O nihai talebin üretim
taraf›na bakt›¤›n›zda da üretimdeki katk› da
Çin’den ve Hindistan’dan geldi. Böyle bir
manzara çiziyorum. Yani mali sektörün
sorunlar› dedi¤imiz zaman geri planda bu
dengesizlik yat›yor. 

Tabii iktisatç›lar aç›s›ndan bu dengesizlik
yukar›dan birtak›m emirlerle olmuyor. Bir
dizi piyasa mekanizmas› çal›flacak. Yani Çin
satacak, biriken dolarlar›yla gidip devlet
tahvili alacak. Ama Çin devlet tahvili al›nca,
ABD’lilerin otomatikman Çin mal› almas›
mümkün de¤il. Dolay›s›yla Çin o devlet
tahvillerini al›nca ABD mali
sistemi Çin’e satt›klar› devlet
tahvillerinden elde ettikleri
likiditeyi dönüp birtak›m
Amerikal›lara kredi olarak
verecekler. Baflka türlü
ABD’nin üretti¤inden fazla
harcama yapmas› mümkün
de¤il. Bu çok önemli. Çin
kredi riskini tafl›m›yordu,
çünkü devlet tahvili al›yordu.
Kredi riskini Amerikan mali
sistemi tafl›yordu. Bu kredi
genifllemesine de imkan veren
sadece Çin’in üretim art›fl›
de¤ildi. Çin üretim art›fl›
yapmasa o dolarlar› ABD’ye
götürmese patlard›. 

ABD’de bir kredi patlamas›
için gerekli koflul olabilir.
Yeterli koflul ise para
politikas›d›r. Para politikas› da
bu kredi patlamas›na izin
verecekti. Yani böyle bir 3’lü
ayak içinde olaya bakmakta
yarar var. Bu bir saadet
zinciriydi ve bu saadet zinciri
bir yerden patlayacakt›. Üç
afla¤› befl yukar› nereden
patlayaca¤› belliydi. Sadece
tarihi bilinmiyordu. Bir yerden
patlayacakt›. Bu reel
dengesizli¤i mümkün k›lan
politikalar›n yaratt›¤› flimdi
ABD içindeki öbür
dengesizlik, yani normal
olarak verilmemesi gereken
insanlara önemli miktarda
kredi verilmesi sonucu asl›nda
önemli miktarda tasarrufçuluk
kayna¤›n›n karfl›l›ks›z hale

gelmesi (bat›k kredi olay›) bir ara zaten
ç›kacakt›. fiimdi ise yavafl yavafl çözülmeye
bafll›yor. Biz bunu ilk bafllarda da söyledik.
ABD’de, gelecekte hiç kimsenin kullanmak
üzere sat›n almay› planlamad›¤› milyonlarca
konut, yüz binlerce ofis var. Bunlar›n de¤eri
yok. Bunlar›n de¤eri s›f›r. Al›c›lar› yok.
Buraya yatan para ölmüfl, yok. Ama kimin
paras›n›n batt›¤› bilinmiyor. Bence 1-1,5
senedir piyasalar kimin paras›n›n batt›¤›n›
anlamaya çal›fl›yor. O arada da düzeltmenin
ac›l› olmamas› için çal›fl›l›yor.

Özetlersek ben böyle bir analiz yapmak

ASAF SAVAŞ AKAT
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isterim. Baz› reel olaylar vard›r. Bu reel
olaylar›n bafl›nda Çin ve Hindistan çok
önemli oyuncular olarak var. Paralelinde
Avrupa ve Japonya’n›n kendi sorunlar›ndan
dolay› oynad›¤› rol var. ‹kincisi, bu sürecin
ifllemesine izin veren ABD mali sistemi ve o
mali sistemin böyle ifllemesine izin veren
para politikalar› var. Bunlar› toplad›¤›n›z
zaman flu anda bulundu¤umuz noktaya
geliyoruz.

Sedef SSeçkin BBüyük Çok teflekkürler.

Finansal krizin nedenlerinin ard›ndaki reel
geliflmeleri özetlediniz. Bunlara ek yapmak
isteyen varsa dinleyebiliriz.

Mahfi EE¤ilmez Benim görebildi¤im
kadar›yla dünyada sistem de¤iflikliklerinin
oldu¤u dönemlerin hemen ard›ndan bu tür
krizler ç›k›yor. 1990’larda dünyada bir
sistem de¤iflikli¤i oldu. Küresel sisteme
geçtik. Küresel sisteme geçmemizin
ekonomiye en temel etkisi sermaye
hareketlerinin serbest kalmas›yd›. Fonlar her

taraf› dolafl›r hale geldi ve kaynaklar
neredeyse sonsuzmufl gibi alg›land›.
Asaf Hoca’n›n da özetledi¤i afla¤›
yukar› bunun bir flekli. Buna
dayanarak gayrimenkul fiyatlar› artt›,
hisse fiyatlar› yükseldi. Bakt›¤›m›z
zaman dünya, bu uzun süre içinde
yüzde 50 kadar büyümüfl. Oysa bu
tür mallar›n de¤erleri neredeyse 4
kat›na ç›km›fl. Demek ki burada bir
tutars›zl›k var ve kriz olmas›
kaç›n›lmaz. Maalesef bu sistem
de¤ifliklikleri s›ras›nda sistemi
yönetmekle görevli olanlar da aynen
bizde 2001’de patlayan krizde oldu¤u
gibi o görevi yapam›yorlar. Yani o ifli
öldürmeden kontrol edebilecek
mekanizmalar› maalesef
gelifltiremiyorlar. Öyle olunca da
sonuç krizle bitiyor.

Ercan KKumcu Bu tip de¤iflimler
belli altyap›n›n da haz›rlanmas›yla
oluyor. Kime sorarsan›z sorun
bugünkü krizin ana nedenini herkes
konut kredilerindeki batak diyecektir.
Do¤rudur. Ama bu konut
kredilerindeki bataklar nas›l oldu
diye de sormak laz›m. ABD’de konut
kredileri dün verilmeye bafllanmad›.
Özellikle ikinci Dünya Savafl›’ndan
sonra Amerika’da konut kredisi
patlamas› var. Burada Fannie Mae ve
Freddie Mac’in önemini çok
küçümsememek laz›m. Orada da
flunu belirtmekte yarar var. Asl›nda
bu flirketler çok masum amaçlarla
kuruldu. 1930 sonras›nda “Housing
Authority”, yani Freddie Mac ve
Fannie Mae’in denetleme kurulufllar›
bu dönemde kurdu. Amaç da
Amerikal›lar›n ucuz ev edinmesi. Bu
özellikle ikinci Dünya Savafl›’ndan
dönen askerlere yönelik olarak çok

MAHFİ EĞİLMEZ
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yo¤un flekilde kullan›ld›. Asl›nda bu masum
sistem bir dönem sonra her yerde oldu¤u
gibi yozlaflt›r›lmaya baflland›. ABD’de de bu
yozlaflt›rma 1970’lerde oldu. ‹ki türlü oluyor
yozlaflt›rma: Bir, petrol krizinin getirdi¤i
Amerikan ailelerinin üstündeki bask›.
Hat›rlayacaks›n›z enflasyon çift hanelere
ç›km›flt›, faizler patlam›flt› ve bu arada
Vietnam Savafl›’ndan da askerler dönüyordu.
Bu bir anlamda ABD için ikinci Dünya
Savafl› etkisi oldu. Ve bu insanlara da bir
flekilde 1945’lerde, 1950’lerde yap›ld›¤› gibi
yard›m edelim dendi. Bu sayede Fannie
Mae ve Freddie Mac’in yap›s›, tabiri caizse
yozlaflt›r›ld›.

Kimsenin dikkat etmedi¤i fley bu
subprime hadisesi o zaman bafll›yor. Bu
ABD’de faizler dibe vurdu¤u zaman ayyuka
ç›k›yor. ABD’de y›llarca çok ucuz para
vard›. O ucuz parayla yozlaflm›fl bir konut
sistemi kredisi bir araya gelince bu resim
ortaya ç›kt›. Bunu flunun için söylüyorum.
Belki önümüzdeki konuflmalarda önemli
olacak. Sorun konut kredileri olunca, çözüm
yolunun da konut kredilerinde olmas› laz›m.
Çünkü, bugün bakt›¤›n›zda neden finans
flirketleri zarar ediyor? Çünkü, hepsinin
portföyünde o ya da bu flekilde
sermayelerinin bu kötü kredileri
karfl›layamad›¤› gibi bir sonuca gidiyoruz.
Burada vurgulanmas› gereken fley kesinlikle
ABD’deki konut piyasas›na bir istikrar›n
gelmesi. Burada yap›lan hata, bu istikrar›
sa¤layabilecek önlemleri ABD’nin
zaman›nda alamad›¤›. Asaf Hoca’n›n da
söyledi¤i gibi patlayana kadar herkes
seyrediyor, hiç kimse bir fley yapm›yor.

Housing Authority’nin alt›nda çal›flan bu 2
kurulufl, mortgage piyasas›n›n
düzenleyicileri. Asl›nda ABD’de hiçbir
banka verdi¤i ev kredisini satamayacaksa
bu denli kredi vermez. Mortgage kredisinde
bankalar arac› kurumdur. Bu iki kurumun
paralize hale gelmesi konut piyasas›n› do¤al
olarak paralize ediyor. ABD çok bekledi. Bu
sorun ortaya ç›kt›¤›nda bu kurumlar› devlet
kontrolüne alsayd› belki konut piyasas›
bugün bu hale gelmeyecekti.

Sedef SSeçkin BBüyük Yani kriz
derinleflmeden müdahalede bulunulsayd›
etkileri azalt›labilir miydi?

Ercan KKumcu Ben bu kanaatteyim.
Halbuki ABD bunun yerine “faizleri
indirelim, yat›r›mc›lar›n fonlama maliyetini
düflürürsek bu sorunun alt›ndan kalkabiliriz”
yaklafl›m›n› benimsendi. Oysa sorun
fonlama maliyeti de¤il, konut piyasas›ndaki
fiyatlar›n hareketiydi. Ve bu hareketi de
durduracak tek fley, mali piyasan›n tekrar
çal›fl›r halde olmas›yd›. ABD piyasas› birden
bire bunu çal›flmaz hale getirdi ya da
çal›flmamas›na göz yumdu diyebiliriz. As›l
sorun bu kurumlar›n çal›flt›¤› ortam›n
yozlaflt›r›lmas›d›r. Duymuflsunuzdur “No job,
no asset, no income” diyorlar. Buraya
gelmesinin sebebi bu iki kuruluflun bu tip
kredileri sat›n alabilmesine olanak
sa¤lamakt›r. Yoksa bu kredileri
satabilecekleri bir kurum olmasa normal
bankan›n bu tip insanlara kredi satmas›
mümkün de¤il. O tip küçük bankalar,
bundan 5 sene önce batard›. Bunlar› ayakta
tutan, riskleri uzaklaflt›ran bu flirketlerin bu
tip kredileri sat›n alabilmesiydi. Sorunun

“KR‹ZE KARfiI TÜRK‹YE H‹ÇB‹R fiEY YAPMIYOR”

Her şeyden önce bu küresel krizin, sanki bizi hiç etkilemezmiş gibi yorumlanmasına karşılık,
etkilerinin dalga dalga geldiğini söylemek gerek. Bu etkinin, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelere her geçen gün biraz daha ağırlaşarak geleceği kanaatindeyim. 

Türkiye ise bu ülkeler içinde en kötülerden biri. Çünkü, hiçbir şey yapmıyor. 2007’ye kadar çok
parlak bir yol izlendi. Ama 2007’den itibaren sanki her şey bitmiş gibi davranılıyor. Elde birtakım
kullanılabilir kaynaklar vardı, ancak bu kaynaklar sonsuz değil. Örneğin özelleştirme, satılabilir
mallar gibi. Özelleştirmeler azalacak, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla, Türkiye önümüzdeki birkaç yıl
içinde bir gelir azalmasıyla karşı karşıya kalabilir. Bunu bir felaket senaryosu olarak söylemiyorum.
Ama elimizde inanılmaz bir 6 yıllık fırsat vardı. Birçok şey yapılabilirdi, ama yapılmadı. Geç kalındı.
Örneğin vergi reformu çok önemliydi, ama yapılmadı. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yüzde 70
dolaylı vergi olmaz. Dolaysız vergiler de yüzde 30’da kalamaz… 

Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Türkiye 2002-2006 yılları arasında çizdiği performansı
tekrarlayabilirse bir şeyler yapabilir. 

DR. MAHFİ EĞİLMEZ
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ana kayna¤› bu. Her krizden önce bir
tetikleyici laz›m. Bugünkü yaflad›¤›m›z krizi
bu tetikledi. 

Mert EErdo¤mufl Olana kadar, patlayana
kadar beklemek çok kat›ld›¤›m bir nokta.
Ancak Fannie Mae ve Freddie Mac’in
devam›nda olan bir fley daha var. Bunlar
paray› yaratmak için ciddi miktarda tahvil
ç›kar›yor. ABD’de en büyük tahvil ç›karan
flirketler bunlar. Bu ç›kan tahvillerin üzerine
yat›r›m bankalar› derivatifler kuruyorlar. O
derivatiflerin üzerine belki 3 kere daha
derivatif kuruyorlar. Belki bugün
yaflad›¤›m›z, daha da derinleflir mi henüz
bilemedi¤imiz fleyin sorumlusu ayn›
zamanda bankalar›n iyi regüle edilmemesi
veya iyi denetlenememesi de olabilir mi? Bu
konuda da görüfllerinizi almak istiyorum.

Ercan KKumcu fiimdi flunu kabul etmek
laz›m ki kriz ç›kt›ktan sonra geriye dönüp
onu iyi regüle etmedik demenin bir anlam›
yok. Kriz regüle edilemez. Ayr›ca hiçbir
regülasyon da krizi önleyemez. Çünkü
regülasyonun bir aya¤›nda her fleyi
kontrolünüzün alt›na almak var. Di¤er
tarafta her fleyi serbest b›rakmak var. 

Dolay›s›yla regülatörün görevi, bu ikisi
aras›nda bir yerde durup hem piyasa
sisteminin çarp›t›lmadan çal›flmas›n›
sa¤lamak hem belli bir güvenceyi de
yat›r›mc›lar ve mali piyasan›n di¤er
müflterileri aç›s›ndan ortaya koymak. fiimdi
geriye dönüp bak›ld›¤›nda regülasyon fazla
ve do¤ru regülasyon olsayd› bu önlenirdi
yorumlar›na ben kat›lm›yorum. Hiçbir
regülasyon, e¤er piyasa mekanizmas›n›n
çal›flmas›n› önlemek gibi bir amac›n›z yoksa
krizi önleyemez. 

2001 Türkiye örne¤ine gelirsek; 2001’e
kadar Türkiye’de hiçbir banka iyi regüle
edilmiyordu. Peki iyi regüle edilseydi
Türkiye’de bankac›l›k krizi ç›kmayacak
m›yd›? Ç›kacakt›. Türkiye 2008’de, 2001’deki
gibi bir darbe al›rsa bugünkü
regülasyonlar›n da kafi olmad›¤›n› geriye
do¤ru bak›p konuflabiliriz. Burada
regülasyon finansal sistemin muhataplar›na
bir güvence verir. O güvenceyi de belli
miktarda verilebilir. Aksi takdirde finansal
sistemi devletlefltirmek gibi bir sonuç ç›kar
ki bu da çok yanl›fl bir yol. Regülasyonun
tek bafl›na ekonomik dengesizliklerin
yarataca¤› türbülans› önleyece¤i gibi bir
rüyaya da kendimizi kapt›rmamal›y›z.

Mert EErdo¤mufl Ben aç›kças› katk›s› var
m› diye düflünüyorum.

Ercan KKumcu Olaylar› h›zland›rm›fl
olabilir ama olaylar›n sorumlusudur ya da
do¤ru dürüst regülasyonumuz olsayd›
bunlar olmazd› gibi bir sonuca varmak bana
kal›rsa çok mant›kl› de¤il.

Deniz GGökçe Bir örnek vermek
istiyorum. Geçti¤imiz günlerde uluslararas›
bir hacker yakaland›. Bu hacker’›n nas›l
hack etti¤ini incelemek için yurtd›fl›ndan
onlarca uzman, bu adam nas›l yap›yor da
yakalanm›yor ve bu iflleri beceriyor diye
ö¤renmeye geldi. Fakat hacker’›
mahkemeye ç›karmak için götürürlerken
hacker’›n da bir sorusu vard›. “Beni nas›l
yakalad›n›z” diye soruyordu. Burada her iki
taraf da kör amatör. Bu çok ilginç.
Dünyan›n en büyük analitik gücüne sahip
olabilirsiniz. Mesela Black-Scholes formülü
var. Opsiyonlar fiyatlamas› falan. Scholes,
çok büyük bir finans grubunun bafl›na geçti.
Yan›nda da Merton vard›. Her ikisi de
Nobel ödüllüydü. Ama Long Term Capital’›
ikisi beraber iflas ettirdi. Yani teknoloji
de¤iflikli¤i oldu¤u zaman olaylar›n nereye
gidece¤ini kestirmek de mümkün de¤il.
Zaten birbirinin üstüne bindirilmifl 8 kat risk
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oldu¤u zaman uzman falan da olmuyor.
Dolay›s›yla bu krizde önemli bir suçlu, bana
sorarsan, teknolojik de¤iflme. ‹ki saniye
içinde al›p satabilmek, her türlü derivatif
enstrüman› koymak. Regülatör bunu
anlayana kadar teknoloji bir kere daha
de¤ifliyor. Hacker örne¤ini bunun için
verdim.

Asaf, dengesizlikten bahsetti. Bu denge
kelimesi iktisatç›lar›n fizikten afl›rd›klar› ve
gerçek dünyada hiçbir zaman karfl›l›¤›
olmayan bir fley. Denge diye bir fley yoktur.
Ben flimdiye kadar dengede duran bir
ekonomi görmedim. Bir tane varsa siz bana
söyleyin. Bu bizim uydurdu¤umuz bir fley.

‹kincisi, dünya ekonomisini tart›fl›rken

globalleflme diye böyle homojen bir fleyin
içine koyduk. Güzel de Japonya ve Çin’in
ya da Rusya’n›n oyunu oynay›fl tarz›ndaki
kurallarla ABD ve Avrupa’n›n kurallar› ayn›
m›? En son olimpiyatlar için Çin’e gitti¤imde
bakt›m. Fiyatlar serbest mi Çin’de,
Japonya’da? Serbest olmay›nca onlar oyunu
kontrol alt›nda oynuyorlar. Öbür taraftakiler
de serbest piyasa kural›na göre oynuyor.
Bence as›l dengesizlik burada. Yani
dengesizlik, piyasan›n ç›kard›¤› sonuçta
de¤il, oyunun oynan›fl tarz›ndaki
eflitsizlikten kaynaklan›yor. 

Çin’deki Kentucky Fried Chicken’da 6
tane tavuk, patates, yan›nda bir büyük içki
sizce ne kadard›r? Türkiye’de 15 YTL’den
afla¤› bulamay›z ki, bu da afla¤› yukar› 12
dolar. Çin’de ise 3 dolar. Japonya’da kimse
taksiye binmiyor. Çünkü bir kap›dan girip
di¤er kap›dan ç›kman›n ücreti 20 dolar.
Herkes toplu tafl›ma araçlar›n› kullan›yor.
Hatta Dünya Futbol fiampiyonas›’na
gitti¤imizde taksiye binen Türk kafilesine
gülüyorlard›. Ama Çin’de inan›lmaz ucuz.
Levent-Taksim aras› mesafe Çin’de 2-3
dolar. Bunlar› neden anlat›yorum? Oralarda
fiyat mekanizmas› çal›flm›yor. Sadece böyle
de¤il, olay›n bir de siyasi boyutu var. fiimdi
ABD Irak’a sald›r›p ‹ran’la da itiflmese o
bütçe aç›klar›n› vermese, Irak olay›nda
acaba bugün bulundu¤umuz yerde olabilir
miydik? Çünkü devletin tasarrufu da s›f›r.
Devlet de ekside. Biz iktisatç›lar siyaset
yokmufl gibi de davran›r›z halbuki siyaset
vard›r. ABD orada bütçe aç›klar›ndan bitmifl
durumda. Tarihinin en büyük bütçe
aç›klar›n› veriyor. 

Bir de flunun önemini Türkiye’de,
medyada, raporlarda görüyoruz. fiu kadar
milyar dolar de¤er kayb› oldu hisse
senedinde diyorlar. De¤er kayb› gibi bir fley
yok. Biri düflük fiyattan sat›yor, öbürü
düflük fiyattan ald›¤› için kâr ediyor. Bu
kadar basit. Hisse senedi kaybolmuyor.
Onun o andaki fiyat sistemine göre de¤eri
gidiyor. fiimdi burada mark to market
pricing sistemleriyle çal›flan sistemlerde her
gün bir felaket oluyor. 

Mesela Asaf’›n “ABD’de milyonlarca
konut s›f›rland›” sözüne hiç kat›lm›yorum. O
konutun mevcut konut fiyatlar›na göre bir
de¤eri var, o de¤er çok düflük. Onu varl›k
olarak elinde tutanlar özvarl›¤›n› yemifl gibi
görünüyor. Dayanabilse, tutabilse 5 sene

ERCAN KUMCU Türkiye’ye iliflkin
tahminlerime gelirsek hala yüzde 4
büyüyebiliriz. Ama bana sorarsan›z
geçen y›lki büyüme rakamlar›n›
tutturmak baflar›d›r. Çünkü bence afla¤›
do¤ru olma olas›l›¤› çok daha yüksek.
Burada özellikle Avrupa’n›n zor
durumda olmas› çok önemli. Çünkü son
6-7 y›ld›r Türkiye ihracat›n›n önemli bir
bölümünü Avrupa’ya yap›yor.
Dolay›s›yla Avrupa’daki durgunlukla

beraber olumsuz etkilenme
olas›l›¤› çok yüksek. Son 7
y›la bakt›¤›m›zda
Türkiye’nin ihracat›n›n
OECD gelirleriyle çok iliflkili
oldu¤unu görüyoruz.
80’lerde, 90’larda böyle bir
iliflki yoktu. Türkiye, o
dönemlerde ne olursa
olsun ihracat›n› art›ran bir
ülkeydi. Art›k o dönemden
geçtik. Art›k ihracat›n farkl›
bir dönemindeyiz. OECD
ülkelerindeki gelir
büyümesine duyarl› bir
ihracat›m›z oluflmaya
bafllad›. Belki eski Sovyetler
Birli¤i ülkelerine olan
ihracat›m›z› çok daha
yüksek düzeylere getirirsek
kendimizi OECD’den
boflayabiliriz, ama k›sa
dönemde bu söz konusu
de¤il. O nedenle
büyümenin geçen y›lki
düzeyinden bir miktar
afla¤›ya inece¤ini
düflünüyorum. 
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sonra onlar›n hepsinin fiyat› yeniden eski
düzeyine ç›kacak. Dolay›s›yla “mark to
market accounting” yap›ld›¤› yerlerle bunun
yap›lmad›¤› yerlerin de mukayesesi
mümkün de¤il. fiimdi tabii ki sahtekarl›k da
var. Örne¤in bir Enron var. 

Subprime’c›lar›n sorunu nedir? Hepsinin
alm›fl olduklar› konut kredileri floating rate
(de¤iflken faiz). Evi yüzde 1’e indi¤i zaman
alm›fls›n, ayda 200 dolar 20 sene
ödeyeceksin. Ama faiz yüzde 5’e ç›kt›¤›

zaman 1.000 dolar ödeyeceksin. Ama
ödeyemiyorsun, dolay›s›yla fiyat›n esiri
olmufl, anlatabiliyor muyum. 

Mert EErdo¤mufl Tasarruf olmad›¤› için
hedge de edemiyorsun.… 

Deniz GGökçe Yani tasarruf olsayd› da
hedge edemeyebilirsin. Bir de konut,
Amerikan ekonomisinin yüzde 5’i. Amerikan
ekonomisinin yüzde 5’inin dünyada kriz
ç›karabilmesi için çok daha büyük olan
finans sisteminin çok yard›mc› olmas› laz›m. 

Ercan KKumcu Hiç kimse borcunu
ödemedi. Evin fiyat› artt›kça artan
fiyat kadar art› evin de¤er art›fl›nda
yeni ev ald›. Hat›rlars›n›z, Greenspan
zaman zaman söylerdi: “Amerika’daki
tüketim patlamas›n›n arkas›nda konut
kredilerinin refinancing’i var” diye.
Piyasa evin borcunu ödemek
istemedi.

Deniz GGökçe Birkaç rakam
vermek istiyorum. Amerika’da 90
milyon konut var. Bunlar›n yüzde
55’inin kredisi ödenmifl, sahibine
geçmifl. Yüzde 45’i kredili. Bunun
içinde subprime’›n, yani bela
olabileceklerin miktar› toplam konut
kredilerinin yüzde 5-7’si aras›nda.
Yani o kadar büyük rakam de¤il.
Bence esas sorun bunlara dayanarak
ç›kar›lan derivatifler ve onlar›n
birbirine girmifl olmas›. Bunun
sonucunda flu anda Amerika’da kredi
sistemi çok daralm›fl de¤il. Amerikan
kredi istatistiklerine bak›n, kredi çok
daralm›fl de¤il. Ama tabii krediye
ihtiyac› olanlar kredi alam›yor.
Dolay›s›yla finans sisteminin içindeki
cambazl›klara da bakmak laz›m. 

Ercan KKumcu Zaten as›l
konuflmam›z gereken flu anda
küresel düzeyde mali sistemde güven
krizi var. Yoksa aksi takdirde gerisi
dedikodu.

Deniz GGökçe Bear Sterns
aç›kland›¤›nda 1 milyar dolarl›k nakit
ile 20 milyar dolarl›k risk al›nm›fl.
Bugünkü medyada ç›kan verilerde
Lehman’da 1’e 30 risk olay›. Sadece
bilanço daha büyük oldu¤u için.
Ama flunu da ay›rt etmemiz laz›m.
Bence çok önemli. Hedge fonlar
regülasyonun tamamen d›fl›nda.
Yat›r›m bankalar› farkl›. Onlar›n bu

DENİZ GÖKÇE
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tarzda risk almalar› hiç beklenen bir fley
de¤il. Çünkü onlar birtak›m arac›l›ktan
komisyon almak gibi ifllerden büyük kazanç
sa¤l›yorlar.

fiunda yan›lmamam›z laz›m. As›l bu kriz
ne zaman bir dünya krizi olur? Mevduat
kredi bankalar›na bak›n. Bugün mevduat
kredi bankalar›nda ciddi sorun bafllay›p
mevduat kredi bankalar›ndan para çekilirse
iflte o zaman as›l kriz olur. 

Ne zaman ki mevduat kredi bankalar›na
problem girer, o zaman boyut de¤iflir. Bu
tehlike var m› sorusuna cevap vermek
laz›m. Bugün 11 banka bir araya gelip
yat›r›m bankalar›n›n sorunlar›n› karfl›lamak
için bir fon kurdu. Yani flu anda mevduat
kredi bankalar›, Amerika’da kurtar›c› rolüne
soyunuyor. Dolay›s›yla analizi spesifik hale
getirmek laz›m.

Sedef SSeçkin BBüyük Her dalgalanmada
“en kötüyü gördük mü” deniliyor.
Greenspan’in bir aç›klamas› var: “100 y›lda
bir olacak bir kriz” demifl. Sizlerin görüflü
nedir? Bu krizde dibe yaklafl›ld› m›, en kötü
görüldü mü, yoksa daha sonra m› gelecek?
Mahfi Bey’den bafllayal›m.

Mahfi EE¤ilmez Anlad›¤›m kadar›yla
burada bilanço yay›nlama farkl›l›klar›
nedeniyle gecikmeler oldu. Yoksa durum
daha kötü. Yavafl yavafl o da ortaya ç›k›yor.
Mali sektör tuhaf gerçekten. Mali sektörde
bir bozulma ortaya ç›kt›¤›nda, öbür
taraflar›n bundan ar›nmas› kolay de¤il. Bu
bir kanser hücresi gibi her taraf› sar›yor.
Mortgage kredileri kötü, öteki krediler iyi
diye bir fley yok. Böyle büyüme arzusu çok
do¤al bir fley. Özellikle küreselleflmenin
getirdi¤i bu sermaye hareketlerinin

destekledi¤i bol yat›r›m, bol likidite, bol
kaynak gibi konular bu sektörlerde çok
fazla dikkat edilmeden büyümeye yol açt›. 

Ben Ercan Bey’le ayn› kanaatte de¤ilim.
“Regülasyonun kriz önledi¤i görülmemifltir”
diyor. Kriz ortam› ç›km›flsa regülasyon bunu
önleyemez. Bir geriye döndü¤ümde 1980-
90’larda Japon bankalar› f›rt›na gibi eserdi.
Bizim bütün sistemimizde Japon
bankalar›ndan kredi almaya dayal›yd›.
Hazine de gider orada “private placement”
yapard›. Mesela bir banka vard›, bizim için
ilah gibiydi. Sonra bu sistem batt›. Fakat
bunun üzerine Amerikan yorumcular›n,
Amerikan Hazinesi’nin ve IMF’in
yazd›klar›n› dönüp okuyun. E¤er ABD,
küresel sistemdeki de¤iflikliklere bak›p da
bir parça regülatif fleyler yapabilseydi, yani
daha önce ona buna ak›l verdiklerini
yapsalard›, muhtemelen buraya gelinmezdi.
Bu belliydi. Sermaye hareketlerinin bu
kadar aç›ld›¤› bir ortamda iflin bu kadar
gevfleyece¤i, özellikle inovasyonun bu
kadar yayg›n oldu¤u bir sektörde bunun
buraya götürece¤i çok netti. 

Yanl›fl anlafl›lmas›n. Bence de regülasyon
kesinlikle bo¤ucu olmamal›. Yarat›c›l›¤›
önlememeli. Mali sektörde bunun önünü
kesersek arkas›nda hiçbir fley ç›karamay›z.
Bunu çok dengeli bir flekilde götürmek
laz›m. Yani bizdeki kredi krizleri bat›fllar›
bundan 200 y›l önce Amerika’da da oldu.
Bunu yaflad›klar› için önlem ald›lar. fiimdi
görüyoruz ki, böyle bir fley al›namam›fl. Bu
konu Amerika ile s›n›rl› de¤il. Dünyan›n her
yerinde sermaye hareketlerinin
serbestleflmesi ile bafllayan yeni küresel
sistemde, dünyan›n her yerinde limitler

“TÜRK‹YE, AVRUPA KÖTÜLEfiT‹KÇE KÖTÜLEfiECEKT‹R”

Benim kişisel kanaatim, ABD’nin kredi mevduat bankalarında henüz bizim konuştuğumuz kadar
tahribatın olmadığı. Avrupa’da problem daha büyük. Dolayısıyla Türkiye, en büyük ihracat pazarı
olduğu için Avrupa kötüleştikçe kötüleşecektir. Şu anda istatistiklere göre iç talep de oldukça kötü
durumda. Bunun devam edip etmeyeceği belli değil. Dolayısıyla Türkiye’de ciddi bir belirsizlik var. 

Ancak bunları yabancı yatırımcı çok önemsemiyor. Zaten onlar uzun vadeli geliyor. Dolayısıyla
baktığımda belirsizliğin artmış olduğunu kabul etmekle beraber yorumladığımız kadar kötü
durumda olmadığımızı düşünüyorum. Sanayide konuştuğumuz insanlar da çok kötümser bakmıyor.
Herkes kendi uzun vadeli hedefine bakıyor. Ama tabii dünyada problem iyice artar, ABD iyice
kötüleşirse o durum Türkiye’nin finans kesiminin üzerine büyük biçimde yıkılır diye düşünüyorum.
Kendi açımdan da benchmark (ölçüt) olarak ABD için mevduat kredi bankalarından mevduat
çekilmeye başlamasını felaket olarak tanımlıyorum. Avrupa içinse Almanya ve Fransa’nın ciddi
biçimde yavaşlamasını ölçüt olarak alırım. Zaten öyle de gözüküyor.

PROF. DR. DENİZ GÖKÇE
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afl›ld›. Kontroller gevfledi. Kontrol
mekanizmalar› bu yeni küresel sistemin
getirdi¤i yenilikleri kavrayamaz,
tan›mlayamaz hale geldi. 

Çin ayr› bir olay. Bu düzeni de orada
kuranlar asl›nda Amerikal›lar. Bu 1,2
katrilyon dolarl›k yabanc› sermaye nas›l gitti
Çin’e? Benim demek istedi¤im flu ki
dünyan›n her yerinde sistem böyle bir fley
yaratt›. Bunu regüle etmekle görevli herkes
de seyretti. Ben flunu söylüyorum: Bu bitmifl
bir olay de¤il. 

Benim bir dip teorim var. Dip çeflitlidir.
Böyle epey bir süre daha gidecek, daha
gidifli var. Dünyada da Amerika ile s›n›rl›
kalmayacak.

Ercan KKumcu Bu dibe vurduk mu
hadisesine bakt›¤›m›zda birkaç tane rakam
gerekiyor. Amerika’da 1990 y›l›nda 15 bin
tane banka varm›fl. Bu 15 bin bankan›n 5
bin tanesi de FDIC (Federal Deposit
Insurance Corporation) üyesi. Yaklafl›k 3’te
1’i. Amerika’n›n TMSF’si diyebiliriz. Ancak
Amerika’da buna üye olmak ihtiyari, herkes
üye olmak zorunda de¤il. 

Deniz GGökçe Orada esas kural ulusal
banka ya da eyalet bankas› olmak. Ulusal
bankalar zorunlu olarak Federal Reserve
üyesi, ayr›ca otomatik olarak da FDIC üyesi.
Eyalet bankalar› ise üye olmayabiliyor.
Onlar da çok küçük. 

Ercan KKumcu Çok da küçük de¤il.
Rakam vereyim istersiniz; 15 binin 4 bini
ulusal, 1.000 tanesi eyalet, yaklafl›k 7 bin
350’si de tasarruf ve kredi kuruluflu.

Deniz GGökçe Onlar banka de¤il. 
Ercan KKumcu Hay›r, çok ciddi banka. 
Deniz GGökçe Ama senin dedi¤in

anlamda banka de¤iller. Çünkü onlar her
konuda kredi veremezler. 

Ercan KKumcu Neyse sonuçta mevduat
topluyor, hepsi bir flekilde hane halk›yla
iliflkide. 1990’da 15 bin olan banka say›s›
2007 Eylül’ünde 8 bin 600’e düflmüfl. Bu 4
bin tane ulusal bankadan da 1.700 tane
kalm›fl. Yani Amerika konsolidasyona al›fl›k
bir ülke. Önce bunu vurgulamak laz›m. 

fiimdi ben size baflka bir rakam daha
vereyim. 1987’de hat›rlarsan›z NewYork
Borsas› çökmüfltü, borsa çöktükten sonra
yaflanan krizde, Amerikan mali sisteminin
4’te 1’i konsolide oldu. 1998’deki Asya ve
Rusya krizlerinden sonra ç›kan krizde ise
Amerikan piyasas›n›n 5’te 1’i konsolide

oldu. Yani yüzde 21’i. 
Bugünkü krize geldi¤imizde, Lehman ve

Merrill Lynch dahil olmak üzere flu andaki
konsolidasyon oran› yüzde 12. E¤er
bugünkü krizin küresel niteli¤i de göz
önüne al›nacak olursa daha ciddi bir kriz
görüntüsü veriyor bence. 

Deniz GGökçe Orada break-down var m›?
Ercan KKumcu Hay›r. Burada ona

konsolidasyon demek yanl›fl, konut kredileri
toptanc›lar› d›flar›da. Onlar zaten devlet
destekli flirketlerdi, flimdi devletin kontrolü
alt›na girdiler. Onlar hariç tutuluyor. Daha
gidilecek yer var. Dikkat ederseniz piyasa
bunu istiyor. 

Bütün küresel deneyimimizi bir araya
koyarsak flöyle bir sonuç ç›karmam
mümkün: Mevduat bankalar›n›n
konsolidasyonu mevduat sahipleri zorluyor.
Bunu ‹spanya’da gördük, ‹srail’de gördük,
‹sveç ve ‹rlanda’da gördük. Türkiye’de de
gördük. Yani öyle bir hale geliyor ki
bankan›n sahibi gidiyor, hangi ülkenin
TMSF’si ise “fiu bankay› benim bafl›mdan al”
diyor. Buna mukabil yat›r›m bankalar›na
bakt›¤›n›zda konsolidasyonu sa¤layan
bankan›n sahipleri. Yani hisselerin borsada
al›flveriflini yapan tak›m. Bugün Lehman
Brothers’›n bu noktaya gelmesinin sebebi
piyasadaki de¤eridir. 

Yar›n bir baflka yat›r›m bankas› zor
duruma düflecekse piyasa de¤erinin belli
noktaya gelmesinden sonra olacakt›r. Merrill
Lynch’in de bu noktaya gelmesi ayn›
flekildedir. AIG flu anda benzer bir yap›
içinde.

Dolay›s›yla flu anda atak yat›r›m
bankalar› yönünde, ama bundan sonraki
aflaman›n mevduat bankalar›na gelmemesi
için hiçbir neden yok. Çünkü san›yorum
Amerika da bunun peflinde. Dikkat
ederseniz Amerikan idaresi “Kamu paras›
kullanmayaca¤›z” demiyor. “Kamu paras›
kullanmak istemiyoruz” diyor. AIG’de
kullanacaklar mesela. fiunu da unutmayal›m.
Birço¤umuz daha önce kamuda çal›flt›¤›m›z
için biliyoruz. Burada “kol bükme
mekanizmas›” da devrededir. Yani her olan
iflin serbest piyasada oldu¤u gibi bir fleye
de kap›lmayal›m. Burada AIG konusundaki
toplant›lar dikkat ederseniz FED’de oluyor.
JP Morgan’›n 25’inci kat›nda yap›lm›yor o
toplant›lar...

Dolay›s›yla kol bükme mekanizmalar›
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mutlaka devrededir. Bunlar olacak ama
flunu gözden kaç›rmamak laz›m.
Hat›rlarsan›z 1980’e kadar Amerika’da
yat›r›m bankac›l›¤› ile mevduat toplama
bankac›l›¤› ayr›yd›. Sonra Amerika evrensel
bankac›l›k sistemine geçti. fiu anda bütün
mevduat toplayan bankalar da yat›r›m
bankac›l›¤› yapabilme olana¤›na sahip.
Dolay›s›yla flunu beklemek fazla iyimserlik
olur. Bütün yat›r›m bankalar› sallan›rken
yat›r›m bankac›l›¤› yapan mevduat toplay›c›
bankalarda hiçbir fley yok diye bir beklenti
içine girmek yanl›fl. Onlar›n flu avantaj› var,
mevduat her zaman daha istikrarl› bir

fonlama türü. Çünkü piyasa bilgisi daha az
olan ve çok genifl mevduat sahibine
yay›ld›¤›n›z için bu kesimin reaksiyonu çok
daha geç oluyor. Buna mukabil yat›r›mc›
kesimin muhatap oldu¤u kesim çok daha
sofistike, çok daha ne yapt›¤›n› bilen, çok
daha kurumsal yat›r›mc›lar. Dolay›s›yla ilk
tepki de bunlardan geliyor. Bugün yat›r›m
bankalar›n›n yaflad›¤› sorun da oradan
kaynaklan›yor. Sofistike kesim çok çabuk
reaksiyon veriyor ve sorun neyse hemen
ortaya ç›k›yor. Bundan sonra ne olur? Daha
kötüsünü görebiliriz. Ama flunu da gözden
kaç›rmamak laz›m. Her finansal kriz

mutlaka konsolidasyonu getirecektir.
Bu kural bir. Kural iki, merkez
bankalar› para basarak kural biri
de¤ifltiremez. Bütün güven
krizlerinde bunu görüyoruz. fiimdi
konsolidasyonun h›zlanm›fl olmas›,
bence Amerikan piyasas›nda olumlu
bir geliflme. Çünkü art›k piyasadaki
zay›f halka gidiyor. Fakat tan›m icab›
her zaman zay›f halka bulacaks›n›z.
Zay›f halkan›n olmad›¤› bir zincir
sistemi olamaz. Ama bir noktadan
sonra bu tersine dönecektir.
Konsolidasyonun h›zlanmas›, tersine
dönme umutlar›n› yeflerten bir süreç.
Yani hazinenin yapt›¤› ifller, FED’in
yapt›¤› ifller bugüne kadar bu
konsolidasyonu geciktirme
yönündeydi. “Konut piyasas›n›
istikrara kavuflturursak bunlar›n
hiçbiri olmayacak, etraf süt liman
olacak” diye düflündüler. Öyle
olmad›¤› anlafl›ld›. Ama flimdi
konsolidasyon h›zland›¤› için art›k
FED’in de yapaca¤› bir fley yok.
Yani flu anda FED faizleri 0,25’e,
0,50’ye indirsin hiç fark etmez.

Asaf SSavafl AAkat Japonya 0’a
kadar indirmiflti.

Ercan KKumcu Bu konsolidasyon
sürecini para otoritesinin
yavafllatmas› ya da durdurmas›
mümkün de¤il. Bu olacak. Bana
sorarsan›z bu hay›rl› bir ifl. Sona
daha h›zl› yaklafl›yoruz demek
istiyorum.

Mert EErdo¤mufl Net olarak
verdi¤iniz rakamlarda sona
gelmedi¤imizi düflünüyorsunuz.…

Ercan KKumcu “‹mam›n dedi¤ini
MERT ERDOĞMUŞ
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yap, yapt›¤›n› yapma” derler. Biliyorsunuz
biz 2001 krizine girdi¤imizde ilk tavsiye
edilenlerden bir tanesi fluydu: Bütün
bankalar› toplad›k. Dedik ki, hepinizi
ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n denetimine
tabi tutuyoruz. Sermayenizi yediniz mi
yemediniz mi bakaca¤›z. Sermayenizi
yedinizse hissedara sermaye art›r diyece¤iz.
Hissedar sermaye art›rm›yorsa, gerekirse
devlet olarak biz sermaye koyaca¤›z ve
herkesi belli bir sisteme sokaca¤›z. Belli bir
yüzdenin alt›ndaysan›z da sizi kapataca¤›z
dediler. Hat›rlarsan›z bu ifl 2002 y›l› içinde
bitti. Resim ortaya ç›kt›. Be¤enirsiniz,

be¤enmezsiniz belli bir aksiyon al›nd› ve
Türk bankac›l›k sistemi önünü daha çok
görür hale geldi. 

Geçen a¤ustos ay›nda ABD’de bu konut
kredileri hadisesi ç›kar ç›kmaz, BIS
bünyesinde, bütün ülkelerin deste¤iyle
BIS’in eski baflkan› Andrew Crockett’›n
baflkanl›¤›nda Financial Stability Forum diye
bir çal›flma grubu oluflturuldu. Bu çal›flma
grubunun önerdi¤i fleylerin bafl›nda 2002’de
bizim yapt›¤›m›z vard›. Dediler ki bütün
finansal kurumlar› bütün ülkeler toplas›nlar,
resmi görsünler. Kimde hangi varl›klar var?
Bu varl›klar›n durumu nedir? Bu flirketlerin
sermayeleri nedir? Bundan sonraki senaryo
ne olabilir? Ondan sonra temizlik
yap›lacaksa yap›ls›n. Bu yap›lmad›. Hiçbir
ülkede yap›lmad›. ABD’de de yap›lmad›,
Avrupa’da da yap›lmad›. Ve flimdi bizim
asl›nda geçen kas›mda, ekimde
görebilece¤imiz fley neyse bugün piyasa
taraf›nda zorlan›larak buraya getiriliyor.
Halbuki böyle bir çal›flma yap›lsayd› ve bu
çal›flma mart ay›nda tamamlanm›fl olsayd›,
batacak yine batacakt›. Akacak kan damarda
durmuyor. Lehman’›n bilançosu flirketin
idamesini mümkün k›lm›yorsa da ifl
bitecekti ama mart ay›nda bitecekti. Yani bu
konsolidasyon süreci çok daha h›zlanacakt›.
Yine geçmifl krizlerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda bu
çok uzun sürdü. 1987 sonras› ve 1998
krizine göre bu çok uzun sürdü. Dolay›s›yla
da maliyeti de çok daha a¤›r olmaya
bafllad›. Petrol 150 dolardan 90 dolara geldi
ama sevinemiyoruz. Belki 90 dolara
gelmesinin arkas›nda da bu finansal krizin
etkisi var ama bunun makroekonomik
etkilerini konuflam›yoruz. Çünkü damar
t›kan›k. Bunun da en güzel örne¤i gecelik
dolar faizinin yüzde 6’lara yüzde 10’lara
gelmesi. Bizde 2001’de yüzde 1.000’lere
gelmesiyle aras›nda çok fark yok. Ve trade
durduruluyor. Rusya’da bugün trade
durduruldu.

Deniz GGökçe Sadece geçen cuma
Rusya’dan 21 milyar dolar ç›kt›.

Ercan KKumcu Bizde de 2 günde borsa
yüzde 10 düfltü. Bugün faizler bu kadar
ç›kmad›ysa bu Türk bankalar›n›n bunu
defend etmesinden kaynaklan›yor.
Do¤rudur Türk bankalar›n›n likiditesi flu
anda iyi ama bu likidite de sonsuz de¤il.
Söylentiye göre 2 milyar YTL’lik bir miktar›
Türk bankalar› absorbe ediyor. Bunu bir

SERHAT
GÜRLEYEN



2008 / 17

gün yapars›n›z, 2 gün yapars›n›z, 3 gün
yapars›n›z. 4’ünücü gün bir bakars›n›z
sat›c›n›n çok, al›c›n›n olmad›¤› bir piyasayla
karfl› karfl›yas›n›z. Bunlar bu tip ortamlar›n
maalesef ac› gerçekleri.

Sedef SSeçkin BBüyük ‹yileflme
sinyalleriyle devam etmek istiyorum. Sizce
iyileflme sinyalleri ne zaman gelir? Kriz dibi
bulduktan sonra dünya ekonomileri kendini
ne zaman toplamaya bafllar?

Deniz GGökçe fiimdi hiç konuflmad›¤›m›z
bir konu daha var. Önce ondan
bahsedeyim. Ciddi bir flekilde ABD,
‹ngiltere, Avrupa’dan etkilenmeyen ‹spanya,
zaten 2 y›l önce çökmeye bafllam›flt›. Ortada
ABD konuflulmuyorken ‹spanya yerin
dibine çak›lm›flt›. Di¤er taraftan da bu kadar
felaketin oldu¤u ABD’de reel sektör
taraf›nda halen büyüme var. Konut
sektörünü d›flar›ya ç›kar›rsan›z son 5 senede
ABD’nin büyümesi yüzde 3. Bizim
kafam›zdaki yaklafl›ma göre bu finans
taraf›n›, konut taraf›n› göçürüyorsa yerin
dibine çak›lmam›z laz›m. Bu da
yan›tlanmam›fl bir soru. Öte taraftan
ABD’deki kadar büyük problem olmayan
AB ülkelerinde ciddi bir durgunluk var.
Peki bu dünyadaki krizle mi iliflkili yoksa
Amerikan dolar›/Euro paritesinin d›fl
ticarette getirdi¤i de¤iflikliklerle mi ilgili? Bu
sorulara cevap vermeden sonu veya dibi
konusunda konuflabilir miyiz bilmiyorum.

Sedef SSeçkin BBüyük Bir sonraki sorum
da bununla ilgili asl›nda. Kendi içinde
bafllam›fl birtak›m s›k›nt›lar olmas›na ra¤men

2’nci çeyrek büyüme rakamlar›na
bakt›¤›m›zda ABD’ninki yüzde 3,3. Birçok
Avrupa ülkesinden daha iyi ç›kt›. Bu nas›l
oldu?

Serhat GGürleyen Herhalde temel nedeni
flu: ABD, uygulad›¤› temel politikalarla
dolar›n de¤er kaybetmesine izin verdi. Ve 2
farkl› davran›fl biçimi vard› de¤er kayb›na
karfl›. Avrupa’ya kendi paras›n›n dolar
karfl›s›nda de¤er kazanmas›na izin verdi.
Bunun sonucunda k›smen ABD’nin
yavafllamas› k›smen de kendi paras›n›n
de¤er kazanmas› sonucunda yavafllad›. Asya
ülkeleri kendi paralar›n›n ABD dolar›na
karfl› de¤er kazanmas›na izin vermedi.
Onlar da bunun bedelini müdahale ettikleri
için bir süre sonra mali sistemde para
arz›n›n büyümesi ve di¤erlerinden daha
fazla enflasyonun yükselmesi olarak
ödediler. Sonunda ABD ekonomisi tüm bu
dalgalanmaya ra¤men di¤erlerinden daha
h›zl› büyümeyi becerdi. Bunda tabii para
politikas›n›n d›fl›nda bir anlamda kamunun
hane halk›na verdi¤i destek de önem tafl›d›.
En aktif politika uygulayan ekonomi ABD
ekonomisi.

Deniz GGökçe Milli gelir hesaplar›nda o
gözükmüyor. Milli gelir hesaplar›nda en
büyük katk›y› yapan hep ihracat. ‹hracattaki
art›fl›n marjinal olarak ithalattan yüksek
olmas›.

Serhat GGürleyen Kurun etkisi daha fazla.
Tabii bu sürdürülebilir mi önümüzdeki
dönemde, ben sürdürülebilece¤ine
inanm›yorum. ‹ki baca¤› var. Bir hane

“DÜNYA EKONOM‹S‹NDEK‹ YAVAfiLAMA SÜRECEK”

Türkiye ekonomisi küresel enflasyon endişesinin yerini finansal kriz ve durgunluk korkusuna
bıraktığı bir döneme giriyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle artan faizler ve Avrupa’nın
yavaşlaması, Türkiye’nin büyümesini aşağı çekmeye başlayacak. Buna karşı küresel ekonominin
yavaşlayacağı endişesiyle düşen emtia fiyatları, dış ticaret dengemizdeki bozulmayı kontrol altına
almamızı ve enflasyonla mücadelemizi kolaylaştıracak. Ekonomik büyümenin ve enflasyonun
birlikte gerileyeceğini öngördüğümüz ana senaryomuz, kısa vadede sabit getirili kıymetlerin hisse
senedine göre daha iyi getiri sağlayacağı bir tablo çiziyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın
2008 yılının son çeyreğinden itibaren daha fazla hissedileceği tahmin ediliyor. Finans piyasalarında
yaşanan kriz ve doların değer kazanması, ABD ekonomisinin yılın son çeyreğinde sert bir şekilde
yavaşlamasına neden olacak. Sıkı para politikası uygulamaya devam eden Avrupa ekonomisi
durgunluğun eşiğine gelecek. İhraç pazarlarındaki durgunluk yurtiçi talebi zaten güçsüz olan
Japonya ekonomisini vuracak. Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın ve sıkılaştırılan para
politikasının, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye’yi etkilemeye başlaması bekleniyor. Toplam
ihracatımızın yüzde 60’a yakınını oluşturan Avrupa’nın hız kesmesine karşı sanayicimiz ihraç
pazarlarını çeşitlendirerek çözüm arıyor. Ancak kısa vadede yapılabilecekler sınırlı.

SERHAT GÜRLEYEN
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halk›n›n çok fazla borçlanmas›. Uzun y›llar
istikrarl› büyüyen bir ekonomi var. Siz bu
kadar uzun dönem istikrar içinde
büyürseniz hane halk›n›z, spekülatörünüz
her kimse fazla borçlan›yor ve sonunda
patl›yor. ‹kincisi bunun yan›nda hane
halk›n›n yapt›¤› fleyin benzerini finansal
sistemin yapmas›. K›smen teknoloji k›smen
para politikalar›n›n bonkörlü¤ü sayesinde
bankalar›n, yani borç veren kurumlar›n
kald›raç kullanmas›n› yani ikisini birlikte
yafl›yoruz. Hocam›n dedi¤i problemin finans
kesimi taraf›ndakini çözecek, azaltacak ama
borç alan kiflinin borç almas›n› ortadan
kald›ramayacak. Bunun çözümü ya faiz
oranlar›n› çok fazla düflürürsünüz belki
Japonya’n›n yapt›¤› gibi ya da tasarruf
oranlar›n› art›r›rs›n›z. Bence ABD’de ikisinin
ortas›nda bir fley olacak. Yani konut
fiyatlar›n›n böylesi düfltü¤ü bir yerde, orta
vadede, ABD’de hane halk›n›n da
harcamay› çok fazla sürdürme flans› yok. Ya
da kamu borcunun daha çok art›r›rs›n›z.
Hane halk›na harcamas› için biraz daha
para verirsiniz. ABD halk› da para
harcamaya müsait bir halk. 

Bir di¤er problem ABD taraf›nda Çin’in,
Rusya’n›n, Asya ülkelerinin dünya
ekonomisine entegrasyonu s›ras›nda bir
y›¤›n ifl, bu Avrupa için de geçerli, geliflmifl
ülkelerden geliflmekte olan ülkelere transfer
oldu. Sermaye hareketleri serbestti. fiirketler
bunu yapt›. Böyle bir ortamda ABD hane
halk›, s›rf borçla de¤il gelirinin azalmas›yla
da karfl› karfl›ya. Yani ABD bunu hizmet
sektörünü gelifltirerek, farkl› ifl alanlar›
yaratmaya çal›flarak çözmeye çal›flt›.

Deniz GGökçe ABD’de verimlik yüzde
2,5, hala büyüyor. 

Sedef SSeçkin BBüyük Sorumu tekrarlamak
istiyorum. Serhat Bey, sizce dünya
ekonomileri ne zaman toplanmaya bafllar.

Serhat GGürleyen Buna ra¤men Çin’le
rekabet etme flans› çok az. fiimdi buradan
nas›l ç›kaca¤›m›z› tam olarak bilmiyoruz. ‹ki
çözümü var. Biri piyasan›n bunu normal
seyri içinde yapmas›. Yani Asya ülkelerinin
yavafl yavafl, belki Çin’de bu biraz daha
yavafl olacak ama orta s›n›f›n oluflturulmas›,
iç tüketimin art›r›lmas› ve kendi ekonomik
büyümelerini s›rf ihracata dayal› de¤il ayn›
zamanda iç talepte dengeleyici flekilde
yapmalar›. Bir yolu bu. E¤er bu flekilde
yapmazlarsa problem bence baflka bir

tarafta ç›kabilir. Son 10 y›lda dünya
ekonomisinin büyümesi asl›nda
serbestleflmenin artmas›ndan kaynakland›.
Hem mal, hizmet, ticaret hem sermaye
hareketlerinin serbestleflmesi.

E¤er ABD ekonomisi buradan kendi
kanal›nda ç›kamazsa, iktidar de¤iflikli¤iyle
birlikte ABD ekonomisinde serbestleflmeden
geri dönme olabilir. Bu bahsetti¤imiz mali
kesimdeki kriz çok ciddi bir kriz. Ama öbür
söyledi¤im olay daha uzun süreli, dünya
ekonomisinin büyümesini yavafllat›c› bir
olay. fiu anda bunun emarelerini
görmüyoruz, ama böyle bir fley olursa
bence orta vadede mali kesimdeki krizden
Türkiye gibi ekonomiler için, Asya ve genel
olarak dünya ekonomileri için daha zararl›
bir sonuca gelebiliriz. 

Her halükarda bu yola gidilmese bile
ABD ekonomisindeki yavafllama, y›l›n 2’nci
yar›s›ndan itibaren artacak. Asya zaten çok
h›zl› büyüdü¤ü için büyümesi sadece 1-2
puan afla¤› gelecek. Yani Asya ülkelerinin
ABD ve Avrupa’daki yavafllamalara ra¤men
büyümelerini sürdürmelerini ama daha
makul h›zlarla büyümelerini sürdürmelerini
bekliyoruz. Avrupa’n›n zaten kendine özgü
sorunlar› vard›, yap›sal reformlar›n› tam
olarak yapamam›flt›. Bu sorunlara ikinci bir
boyut da Avrupal› yat›r›m bankalar›n›n
ABD’de ald›klar› pozisyonlar neden oluyor.
ABD aktiflerini kimin elinde tuttu¤una
bakt›¤›m›zda Asya ülkeleri ABD hazine
bonolar›n› al›yor. Ama Avrupa ülkelerinin
yat›r›mlar› daha çok ABD’deki özel sektör
flirketlerinin tahvillerine ya da senetlerine.

Bu yüzden Avrupa hem ABD
ekonomisinin yavafllamas›ndan hem son 3-4
y›lda Euro’nun çok de¤er kazanmas›ndan
hem de tasarruflar›n›n servetinin bir k›sm›n›
ABD aktiflerine yat›rmas›ndan dolay› ABD
ekonomisindeki problemden Asya’ya göre
çok daha fazla etkilenecek gibi görünüyor.

Sedef SSeçkin BBüyük Peki geliflmekte
olan ülkeler büyüme aç›s›ndan nas›l bir
performans gösterecek? Ayr›flma teorisi var,
“Bu ülkeler etkilenmediler ya da daha az
etkilendiler” deniyor. Onlar büyümelerini
sürdürebilecekler mi?

Serhat GGürleyen Asl›nda tüm bu olay
Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›, Çin’in dünya
ekonomisine entegre olmas›, genifl bir
üretici ve tüketici kitlesinin dünya
ekonomisine entegrasyonuyla bafllad›. E¤er
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ABD bu zamana kadar flampiyonlu¤unu
yapt›¤› serbestleflmeden geri ad›m atmazsa
ki atmas› çok zor, çünkü flu anda Amerikan
sermayesi entegre olmufl durumda.
Amerika, Avrupa sermayesinin Asya’da,
Güney Amerika’da ciddi yat›r›mlar› var.
Buradan geri ad›m at›lmas› çok zor. 

Geliflmekte olan ülkelere dönersek bu
sistemin içinde geliflmekte olan ülkeler,
özellikle Asya ülkeleri paralar›n›n ABD
dolar› karfl›s›nda de¤er kazanmas›na izin
vermedi. Mali sistemlerinde geniflleme oldu.
Biraz da altyap› yat›r›mlar› ve kendi iç
dinamikleri sayesinde ABD’nin
yavafllamas›na ra¤men büyümelerini
sürdürdüler. Temel problemleri enflasyon
cephesinde oldu. Çünkü fiyat endekslerine
ve hane halk›n›n harcama flekline
bakt›¤›m›zda bu ülkelerde g›dan›n, enerjinin
toplam harcama sepetlerinde ald›¤› pay

daha fazlayd›. Bu yüzden geliflmekte olan
ülkeler büyümeyle de¤il enflasyonla
bo¤ufltu. Halbuki son geliflmelere
bakt›¤›m›zda petrol fiyatlar› 140 küsur
dolarlardan 90 dolara indi. G›dada segmente
göre baz› ürünlerde inifl var. Bunlar›n yavafl
yavafl enflasyon endiflelerini azaltt›¤›n›
görüyoruz. Dolay›s›yla geliflmekte olan
ülkeler önümüzdeki dönem için para
politikalar›n› çok fazla s›k›laflt›rmadan
büyümelerini makul bazda tutacaklar gibi
görünüyor. Tabii bu ABD’deki yavafllaman›n
eksiye dönmemesi, Avrupa’n›n yüzde 1-
1,5’lar gibi seviyelerde büyümesi gibi
varsay›mlara dayan›yor. Brezilya enflasyonla
mücadelede flampiyon ülke konumunda.
Çin, yavafllama iflaretleri bafllad› hemen faiz
oranlar›n› indirdi. Bankalar›n rezerv
oranlar›n› da hemen rahatlatt›. Ülkeler kendi
tarihlerinde yaflad›klar› fleylerle ekonomi

ÇA⁄LAN MURSAO⁄LU Aç›kça
konuflmak gerekirse çok zor ve siyasi

belirsizliklerle dolu bir dönemden
geçmemize ra¤men, yabanc›

yat›r›mc›lar bizim kadar kayg›lanmad›.
Özellikle uzun vadeli fonlar›n

portföylerinde çok büyük bir de¤iflim
olmad›. Aksine ilginin her gün daha da

artt›¤›n›, flimdiye kadar hiç gelmemifl
yeni bir yat›r›mc› kitlesinin de geldi¤ini

görüyoruz. Özellikle Avrupa
ülkelerinden, Polonya’dan,

Finlandiya’dan al›m yapan yat›r›mc›lar
var. Türkiye’nin Avrupa’dan çok di¤er
bölgelere de dikkat etmesi gerekiyor.

Ülke olarak iyi bir strateji oluflturabilirsek,
bizden daha fazla büyüyecek ülkelere

odaklan›rsak daha kazançl› ç›kar›z.
Burada hep Avrupa’ya odaklan›yoruz,

ama kendi içinde bulundu¤umuz
bölgedeki di¤er ülkelerden de çok

fazla ilgi var. Bunun daha da artaca¤›n›
düflünüyorum. Özellikle Körfez

ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri’nden,
Kazakistan’dan, Azerbaycan’dan

Türkiye’ye olan ilgi artacak. O kadar
ilginç ki Avrupa’da ya da Amerika’da

gördü¤ünüz yat›r›m fonlar›, flu anda bu
ülkelere para toplamaya gidiyor.

Çünkü as›l para o bölgede var ve bu
paray› nereye yat›racaklar›n›

bilmiyorlar. Muazzam bir likidite var. O
nedenle Türkiye’nin Avrupa’dan daha

çok bu bölgelere dikkat etmesi
gerekiyor.
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politikalar›n› belirliyor. Avrupa zaman›nda
enflasyonla bo¤ufltu¤u için enflasyona karfl›
duyarl›. ABD resesyonla bo¤ufltu¤u için
maliye, para politikas›n› daha aktif
kullan›yor.

Ercan KKumcu Farkl›l›klara da flunu
eklemek laz›m. Avrupa eli gö¤sünde
ka¤›tlar›n› tutuyor. ABD’de boyuna bir
hareket var. Kol bükme Avrupa’da daha
fazla.

Deniz GGökçe Avrupa’n›n da silah› eksik.
Kurlarla oynayam›yor, merkezi para
politikas› var, borçluluk çok yüksek, federal
bütçe yok.

Ercan KKumcu Ama Avrupa’da da mali
sistemin ne durumda oldu¤unu bilmiyoruz.
Boflu bofluna Deutsche Bank, Post Bank’›n
yüzde 30’unu almad›. Aman ne iyi yat›r›m
kaç›rmayal›m diye olmad› bunlar.
Bak›yorsunuz en çok zarar eden bankalar
aras›nda UBS var. Sanki CEO’sunu iflten
at›nca ifller düzeldi gibi duruyor. Böyle fley
olmaz. Bana öyle geliyor ki bu tamamen
spekülatif. Avrupa’da önce olaylar oluyor,
haber sonra geliyor. Amerika’da ise haber
önce geliyor, reaksiyonlar arkadan geliyor.
Yani ABD ekonomisine çok daha bilerek
bak›yoruz. Avrupa ekonomisiyle ilgili ise
bilgi gelmiyor ya da geç geliyor. 

Bu kadar tantanaya ra¤men ABD
ekonomisi yürüyor, hiçbir tantanas›
olmamas›na ra¤men Avrupa ekonomisi can
çekifliyor. Bu yorum fazla iddial›. Demin
dedi¤im gibi tantanay› çok önceden
duyuyoruz, Avrupa’dan reel geliflmelerle
durumu izleyebiliyoruz. Hiç tantana yok
adamlar periflan oluyorlar. Sanayi üretimi
düflüyor v.s. ABD’de tantana var hiçbir fley
olmuyor. Belki ABD standard›nda Avrupa’da
çok daha büyük tantana yapmak laz›m ama
bu yap›lm›yor. fiimdi düflünün; madem
hiçbir fley yok, Avrupa Merkez Bankas›
neden deliler gibi herkese para da¤›t›yor?
Unutmay›n Avrupa Merkez Bankas› da
standartlar› düflürdü. Herkese, önüne gelene
para vermek istedi. fiimdi Avrupa Merkez
Bankas› da Amerikan Merkez Bankas› da
ayn› fleyi yap›yor. Amerikan Merkez Bankas›
mali sistemi kurtaram›yor ama Avrupa
Merkez Bankas› kurtar›yor. Bu aç›klanmaya
muhtaç bir durum. Tam bilgi sahibi
olmadan yorum yap›yoruz gibi bir flüphem
var.

Mert EErdo¤mufl 2009’da baflkanl›k

seçimleri var. Bu durum bir de¤ifliklik
yarat›r m›? Bunu da Asaf Hocam›za soral›m.…

Sedef SSeçkin BBüyük Bu soruya ek
olarak; kriz ABD’deki büyüme rakamlar›na
ne zaman yans›maya bafllar, olumsuz
sinyalleri hangi çeyrekte almaya bafllar›z?
Bunu da soral›m Asaf Bey’e.

Asaf SSavafl AAkat fiunu söylemek
mümkün. Kriz finans kesiminde yaflan›yor.
Büyümeye veya reel ekonomiye
bakt›¤›m›zda ABD’de de dünyan›n öte
taraf›nda da böyle bir krizden bahsetmek
mümkün de¤il. Reel sektörde sorunlar var
ama mali sektörde kriz var. Olaya reel
ekonomi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bunu bir
düzeltme süreci olarak düflünmek laz›m.
E¤er bir dengesizlik varsa, bu dengesizlik
yavafl yavafl düzelecektir. En büyük korku
nedir? Bu düzeltme sürecinde mali sektörde
olan olaylar›n, düzeltmenin maliyetini
yükseltmesi ve düzeltmeyi düzensiz bir hale
getirmesidir.

‹kinci risk ise flu: Mali kesimde bir fley
olmamas›na çal›flarak düzeltmenin olmas›n›
engellemektir. Yani dolay›s›yla mali kesim
ile politika yapan aras›nda zor bir iliflki var.
Mali kesimin zorunlu düzeltmeyi
yapmamas›na yeflil ›fl›k yakmak, fiilen reel
düzeltmenin de olmamas› anlam›na gelir.
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Buna izin vermemek laz›m. Ama öte yandan
ipin ucunu kaç›r›rsan›z, mali kesim a¤›r bir
darbe ald›¤› takdirde, bu da düzeltmenin
düzensizleflmesine ve maliyetin artmas›na
neden olur. Böyle bir çizgi var ve ABD, bu
zor çizginin üzerinde yürümeye çal›fl›yor.
Bunu ne kadar baflar›rlar bilemiyorum. fiu
anda en az›ndan yorum yapmak için çok
erken. Belki 1 y›l sonra bu de¤erlendirmeyi
yapabiliriz. En az›ndan mesela flunu
biliyoruz. 2000’lerin bafl›nda ABD’nin ifllerin
kötüye gitmesini engellemek üzere, yani
düzeltmenin dengesiz hale gelmesini
engellemek üzere uygulad›¤› para
politikas›n›n, bugünkü birikmifl
dengesizliklerin temel nedenlerinden biri
oldu¤u hakk›nda yayg›n bir kanaat olufltu.
Üç sene sonra bakt›¤›m›zda bu da¤›tt›klar›
paralar›n çok yanl›fl ya da çok do¤ru
oldu¤unu söyleyece¤iz. Ama flu anda bu
konuda bir fley söyleyemiyoruz. 

Mahfi EE¤ilmez Neden söyleyemiyoruz?
Çünkü iktisatç› olay bittikten sora
konufland›r.…

Asaf SSavafl AAkat Hay›r, bizim görevimiz
yapmak de¤il. Yapanlar zaten yap›yorlar.
Bizim görevimiz yapanlar›n, yapt›klar›
hakk›nda konuflmak. Mali piyasa
analistlerinin durumu bizden farkl›. Çünkü
onlar›n bir portföyü var. Onlar “faiz inmeli”
dedi¤i zaman ne dedi¤ini biliyor. Benim
elimde öyle ka¤›tlar olmad›¤› için olaylara
sonradan bakma lüksüne sahibim diye
düflünüyorum.

Tekrar kriz konusuna gelirsek, bu
noktada Avrupa ile ilgili bir gözlem
yapabiliriz. Bu gözlem en az›ndan baz›
fleyleri anlamam›z› kolaylaflt›r›r. Asl›na
bakarsan›z, Euro h›zla de¤er kazan›rken
Avrupa’n›n önüne de bir f›rsat penceresi
gelmiflti. Greenspan’in yapt›¤› gibi faizleri
üst üste yüzde yar›ma indirselerdi, Avrupa
ekonomisi kesinlikle yavafllamazd›.

Serhat GGürleyen Ama o zaman da
enflasyonla mücadele etmek zorunda

kal›rd›.…
Asaf SSavafl AAkat Hay›r. Euro 1,80’e,

1,90’a ç›ksayd› enflasyon sorununu
çözebilirdi. ABD’nin yapt›¤› gibi yapabilirdi.
Avrupa, h›zla ABD’nin 2000’li y›llarda
yapt›¤› gibi endüstriyel sanayisinden
vazgeçer ve büyük d›fl aç›klar›n servisi
üzerine kurulurdu. Türkiye’de de benzer bir
durum söz konusu. Ama Avrupa do¤ru ya
da yanl›fl bu pozisyonu almad›¤› için,
maliyeti bugün yüklenmeyi kabul etti¤i için
para politikalar›nda taviz vermedi ve
dolay›s›yla Avrupa ekonomisi h›zla
yavafllamaya bafllad›.

Bu noktada bu düzeltmenin uzun
sürece¤i kanaatindeyim. Mali piyasalar›n,
velev ki sorunlar› ve flu kriz hali toparlansa
bile, objektif olarak bakt›¤›m›zda ortada bir
sorun var: Üretim yapacak fazla kapasite.
Aç›kças› bu üretim kapasitesine talebin
nereden gelece¤ini anlamakta zorlan›yoruz.
Ne diyorlar? Çin, kendi üretimini kendi
tüketmeye bafllarsa sorun çözülecek tabii.
Ama Çin’in bunu yapmaya niyeti var m›?
‹kincisi, enflasyonsuz bunu yapabilir mi? 

E¤er düzeltme ABD’nin küresel
ekonomiye enjekte etti¤i talebin k›s›lmas›n›
gerektiriyorsa, Avrupa’da ve Japonya’da
ABD’nin k›st›¤› talebin yerini alma iradesi
yoksa o zaman bu düzeltmenin çabuk olma
ihtimali de düflüktür. Art›, bu düzeltmenin
bafllamas› ve ABD’nin Çin’den yapt›¤›
ithalat›n b›rak›n düflmeye bafllamas›n›, sabit
kalmas› halinde bile Çin’in ciddi mali
sorunlar›n›n ç›kmas› da kaç›n›lmaz. Çünkü
Çin’de müthifl bir fazla kapasite ortaya
ç›kacak ve bu da bat›k kredi anlam›na gelir.
Çin’in daha önce de böyle bir bat›k kredi
sorunu vard› ama ihracata yönelik h›zl›
büyümeyle bu sorunu çözdü. Ama Çin biraz
yavafllad›¤› takdirde, geçmiflte yapt›¤› gibi
bat›k kredi sorununu çözemezse, aniden
tasarruflar›n› zorunlu olarak Yuan’da tutan
Çin halk›n›n tasarruflar› erimeye bafllar.
Bunu bir felaket senaryosu olarak
söylemiyorum, reel düzeltmedeki zorlu¤a
dikkat çekmek aç›s›nda anlat›yorum. Bunun
anlam› da bu düzeltmenin yavafl olaca¤›d›r.
Yani dünya büyük ihtimalle bir süre yavafl
büyüyecek.

Mali k›s›m çabuk çözülür gibime geliyor.
fiu ya da bu flekilde, rivayetler muhtelif ama
eninde sonunda 1-1,5 trilyon dolar›n kimin
üzerinde kalaca¤› ortaya ç›kacak.

SSEDEF SEÇK‹N BÜYÜK Avrupa ülkelerinin
ekonomilerindeki yavafllaman›n
Türkiye’nin ihracat›na olan olumsuz
yans›mas›n› 2008’den ziyade daha çok
2009 y›l›nda hissedece¤iz. Çünkü çok
say›da siparifl 1 y›l veya 6 ay
öncesinden veriliyor.
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Konsolidasyonlar olacak v.s. Bir flekilde
mali k›s›mdaki bu kriz çözülecek… Ama öbür
sorun, kolay çözülmez. Çünkü ABD’nin ayn›
fleyi bir daha denemesi söz konusu de¤il.
Geçen sefer Çin’in fazla üretim kapasitesini
içeride herkese kredi vererek, geri dönüp
dönmeyece¤ini düflünmeden kredi vererek
denediler. ABD’nin 2000’de yapt›¤› bu fleyi
art›k tekrar yapaca¤›n› hiç zannetmiyorum. 

Dolay›s›yla önümüzde s›k›nt›l› bir dönem
oldu¤unu düflünüyorum. Burada çok önemli
bir sorunla karfl› karfl›yay›z. Böylesine
küreselleflmifl, böylesine entegre olmufl mal
ve hizmet piyasalar›, böylesine entegre
olmufl sermaye piyasas›yla dünya ekonomisi
olarak bakt›¤›m›zda, mevcut para politikas›
rejimlerini sürdürebilir miyiz? 

Dünyada flu anda uygulanan mevcut kur
rejimlerine bakt›¤›m›z zaman dalgal› de¤il.
ABD, Avrupa ve Japonya gibi az say›da
ülkede dalgal› rejim var. Ama dünyan›n geri
kalan›nda ise sabit kur uygulan›yor. Dünya
kur rejimi nedir? Dalgal› kur mu, de¤il. Sabit
kur mu? O da de¤il… Bence dünya parasal
sistemi nedir, ne de¤ildir, önümüzdeki
dönemin önemli sorunlar›ndan biri olacak.
Çin, Suudi Arabistan sabit kurda ›srar etti¤i
sürece fiilen ne oluyor, dalgal› kur, ABD-
Japonya-Avrupa aras›nda bir kavga dövüfl
haline dönüflüyor… Çünkü onlar, bu sistemin
d›fl›nda kalm›fl. O zaman hep beraber sabit
kura geçilsin desek, ona da raz› de¤iliz.
Çünkü hakl› olarak hiç kimse bu yetkiyi
ABD’ye vermek istemiyor. Dünya Merkez
Bankas› konusunda anlaflma ihtimali de
zay›f… Dolay›s›yla para politikalar›n›n ve kur
rejimlerinin küresel düzeyde ne olaca¤›
sorusu önümüzdeki dönemde öyle kolay
çözülecek bir sorun gibi durmuyor. 

Biliyorum yorumlar›n biraz
“Roubini”vari, karamsar oldu ama önemli
olan sorunlara iflaret etmek. Sonuçta
buralarda sorunlar var ve bu sorun da bana
öyle geliyor ki düzeltmenin tahmin
edilenden daha yavafl gitmesi. Bir sene
sonra büyük ihtimalle mali kesimin
sorunlar›n› daha az, ama reel sektörün
sorunlar›n› çok daha fazla tart›fl›yor
olaca¤›z. Mesela “Dünya resesyonu olur
mu” sorusu belki 1 y›l sonra daha çok
duyulacak. Yani mali piyasalar›n yaratt›¤› bu
gürültü yavafl yavafl hafifledikçe, ki 2009
yaz›na kadar mali kökenli krizin
hafifleyece¤ini düflünüyorum, çok daha

fazla reel kesim kökenli ve daha makro bir
sorunla karfl› karfl›ya kalaca¤›z. Ve
bugünkünden daha iyi hissetmeyece¤imizi
düflünüyorum. Büyük bir ihtimalle, 12 ay
sonra ABD’de iflsizlik daha da artacak,
Avrupa’da belki 12 ay boyunca büyüme
yaflanmam›fl olacak, Çin’de büyüme bugün
tahayyül bile edemeyece¤imiz noktalarda
olacak. Yani tüm bu tahminlerim yüzde 100
de¤il belki ama, bunlar› görebilece¤imizi
düflünüyorum.

Türkiye aç›s›ndan bakarsak, bu durumlar
hem Türkiye’yi hem Türkiye gibi yükselen
ülkeleri daha fazla etkileyecektir. En
az›ndan bu düzeltme sürecini cari ifllemler
fazlas›yla, büyüme h›z›yla ve büyük döviz
rezerviyle karfl›layan ülkelere k›yasla
büyümesi yavafllam›fl, büyük d›fl aç›¤›
yaflayan ülkelerin yaflayaca¤› ayn›
olmayacakt›r. ‹kinci gruptaki ülkeler için
çok daha s›k›nt›l› bir süreç olacakt›r. 

Sedef SSeçkin BBüyük Deniz Bey, tüm
bunlar›n Türkiye’ye yans›malar› nas›l olacak?
Bu konuda sizin de beklentilerinizi de
alal›m. Sonuçta Avrupa, Türkiye’nin en
büyük ihracat pazar›. Avrupa’n›n
etkilenmesi Türkiye’yi nas›l etkiler?
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Deniz GGökçe Çok kötü etkiler tabii ki.
Türkiye’de her zaman sonucu belirleyen
siyasi olaylard›r. fiu anda da siyasi olaylar
aç›s›ndan bakarsak çok kötü bir meyil
üzerinde oturuyoruz. Türkiye’nin intihar
durumundan ç›k›fl› çok zor olacakt›r diye
düflünüyorum.

Ercan KKumcu fiunu da göz ard› etmemek
laz›m. Türkiye’nin büyümesi ancak iç
taleple olur. Türkiye’de iç talep nereye
giderse büyüme de oraya gidecek. Tabii
Türkiye’de birçok farkl› etken var. ‹kinci
çeyrekte gördü¤ümüz iç talep küçülmesine
aç›kças› halen inanam›yorum. Benim
bildi¤im hiçbir iktisadi veri bu kadar
aç›klanamaz de¤il. Her iktisadi verinin
kendini aç›klayabilme gücü vard›r ama flu
verilere cevap veremiyoruz. Türkiye yat›r›m
mallar› ithal ediyor ama yat›r›m yapmam›fl.
Türkiye, enerji d›fl› ara mal› alm›fl ama
üretmemifl. Bunlar›n hepsi spekülatif mi o
zaman?

Deniz GGökçe Belki kriz gelecek diye
depoluyorlard›r...…

Ercan KKumcu Ama bu arada da reel
faizlerden flikayet ediyoruz. 

Asaf SSavafl AAkat Ama flöyle bir durum da

var. Biz yat›r›m mal› ithalat›m›z› büyük
oranda AB’den yap›yoruz. Orada gördü¤ün
patlamay› dolar cinsinden Euro’ya
çevirdi¤inde ve Avrupa enflasyonunu da
ekledi¤inde o koca rakamlar aniden
küçücük kal›yor. Bunu da görmek laz›m. 

Ercan KKumcu Hay›r, ben reel olarak
bak›yorum. Miktar endeksine bakt›¤›m›zda
da aç›k veriyoruz. 12 ayl›k bazda yüzde 12
büyüme olmufl. fiunu da kabul etmek laz›m.
Bu verilerin manipüle edildi¤ine dair bir
ima yapm›yorum kesinlikle. Sonuçta bu bir
tahmindir ve tahminler de yan›labilir. Bu
metodoloji size bazen do¤ru, bazen de
yanl›fl tahminler verir. Ama bu veriler küçük
de olsa revizyona tabi olabilir. ‹kinci olarak
ise gerçekten bir spekülatif bir fley söz
konusuysa neticede bu spekülatif
saptamalar bir flekilde aksiyona
dönüflecektir. Dolay›s›yla iç talep geliflmeleri
üçüncü çeyrekte bugünkünün tam tersi de
ç›kabilir. Bu bir senaryo tabii. Demek
istedi¤im böyle bir sonuç ç›karsa bana
flafl›rt›c› gelmez. Ama bunun iflareti var m›,
yok.

Sonuç olarak Türkiye’ye iliflkin
tahminlerime gelirsek hala yüzde 4
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büyüyebiliriz. Ama bana sorarsan›z geçen
y›lki büyüme rakamlar›n› tutturmak
baflar›d›r. Çünkü bence afla¤› do¤ru olma
olas›l›¤› çok daha yüksek. Burada özellikle
Avrupa’n›n zor durumda olmas› çok önemli.
Çünkü son 6-7 y›ld›r Türkiye ihracat›n›n
önemli bir bölümünü Avrupa’ya yap›yor.
Dolay›s›yla Avrupa’daki durgunlukla
beraber olumsuz etkilenme olas›l›¤› çok
yüksek. Son 7 y›la bakt›¤›m›zda Türkiye’nin
ihracat›n›n OECD gelirleriyle çok iliflkili
oldu¤unu görüyoruz. 80’lerde, 90’larda
böyle bir iliflki yoktu. Türkiye, o
dönemlerde ne olursa olsun ihracat›n›
art›ran bir ülkeydi. Art›k o dönemden
geçtik. Art›k ihracat›n farkl› bir
dönemindeyiz. OECD ülkelerindeki gelir
büyümesine duyarl› bir ihracat›m›z
oluflmaya bafllad›. Belki eski Sovyetler
Birli¤i ülkelerine olan ihracat›m›z› çok daha
yüksek düzeylere getirirsek kendimizi
OECD’den boflayabiliriz, ama k›sa dönemde
bu söz konusu de¤il. O nedenle büyümenin
geçen y›lki düzeyinden bir miktar afla¤›ya
inece¤ini düflünüyorum.

Bir de as›l konuflmam›z gereken di¤er

konu da yurtd›fl›ndaki bu çalkant›n›n
Türkiye’ye etkisi ne olabilir? Unutmayal›m ki
700 milyar dolarl›k milli gelirimizi idame
ettirebilmek için Türkiye y›lda 50-60 milyar
dolar taze d›fl kaynak bulmak zorunda. 

Tart›fl›lmas› gereken konulardan biri de
bu. Önümüzdeki dönemde Türkiye bu 50-
60 milyar dolar› bulabilir mi? 

Türkiye siyasi ve iktisadi aç›dan
saçmalamad›¤› sürece bir sorun
görmüyorum. Ama dünya konjonktüründe
bir likidite krizi söz konusuysa bundan tabii
ki Türkiye de etkilenecektir. 

Türkiye’nin bugüne kadar gösterdi¤i
performans› küçümsemenin de çok do¤ru
olmad›¤› kanaatindeyim. Baz›lar› diyor ki
“Herkes kendi paras›n› getiriyor, asl›nda
Türkiye’ye kredi veren yok.” Ben buna
karfl›y›m. Tabii ki birtak›m paralar›n
yurtd›fl›nda oldu¤unu biliyoruz ama
hepsinin böyle oldu¤unu söylemek de
yanl›fl. Türkiye d›flar›dan borçlanabilen bir
ülke. Önemli olan önümüzdeki süreçte bu
devam edebilir mi? Uluslararas› likidite çok
önemli bir parametre. 

Sedef SSeçkin BBüyük Peki Türkiye’deki
siyasi otorite neler yapmal›, nas›l önlemler
almal›? fiirketler ne yapmal›lar?

Mahfi EE¤ilmez Her fleyden önce bu
küresel krizin, sanki bize etkisi
olmayacakm›fl gibi yorumlanmas›na karfl›l›k
etkileri dalga dalga geliyor. Özellikle
Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere her
geçen gün biraz daha a¤›rlaflarak gelece¤i
kanaatindeyim. Türkiye bu ülkeler içinde en
kötülerden biri bence. Çünkü hiçbir fley
yapm›yor. 2007’ye kadar çok parlak bir yol
çizdi. Ama 2007’den itibaren sanki her fley
bitmifl gibi davran›l›yor. Ben hep söyledim,
uyard›m. Elde birtak›m kullan›labilir
kaynaklar var. Bunlar› bir süre
kullan›yorsunuz ama bir süre sonra
tükeniyor. Bu kaynaklar sonsuz de¤il.
Mesela özellefltirme, sat›labilir mallar gibi.
Türkiye bunlar› flimdiye kadar kulland›,
halen de kullanmaya devam ediyor. Ama
bunlar› yaparken “‹leride bu kaynaklar
tükendi¤inde yerine ne koyar›z” konusunu
çok fazla düflünmedi. Asl›nda çok iyi fleyler
yap›ld›. Kesinlikle küçümsemek için
söylemiyorum bunlar›. Örne¤in 2000’lere
kadar bizi çok üzen bir kamu mali
disiplinsizli¤i vard›. Bu düzeltildi. ‹nan›lmaz
bir bütçe performans› gösterildi. Bunlar

ASAF SAVAŞ AKAT
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elbette kullan›lacak ama eldeki barutlar bitti.
Türkiye’nin tüm bunlar› baflar›rken yapmas›
gereken fley yeni barutlar haz›rlamas› ve
yeni planlar yapmas›yd›. Ama yap›lmad›.
Mesela bir vergi reformu yap›lmad›. 

Sosyal güvenlik reformu da ayn› flekilde.
Konufluldu, konufluldu ama hiçbir fley
yap›lmad›. Ben vergi reformunun, sosyal
güvenlik reformundan daha önemli
görüyorum. Geliflmeye niyetli bir ülkede,
Avrupa Birli¤i standard›nda geliflmeye
adayl›¤›n› koymufl bir ülkede yüzde 70
dolayl› vergi olmaz. Dolays›z vergiler yüzde
30’da kalamaz. Türkiye bu de¤iflikli¤i 7
y›lda yapabilirdi ama yapmad›. Vergi
denetimini, vergi kaça¤›n› düzeltebilirdi ama
yapmad›. Yar›n öbür gün eldeki tüm
barutlar tükendi¤inde, bütçemizi nas›l
denklefltirece¤iz sorusunun yan›t› yok.
Birçok alanda bu böyle maalesef. 

Onun ötesinde yapacak birçok fley de
yap›ld›. Örne¤in K‹T’lerle ilgili
düzenlemeler. Ama yap›lmas› gereken çok
önemli noktalar yap›lmad›. Çok ilginç bir
tespitim var bununla ilgili… Bu siyasi iktidar,
asl›nda müthifl bir oy kayb›na neden olacak,
insanlar› kendinden so¤utturacak bir
ekonomik program› 5 y›l boyunca uygulad›.
Böyle bir program insana oy kaybettirir.
Tuhaf bir flekilde tam tersi oldu. Bunu daha
önce Gazi Erçel söylemiflti, ondan sonra
benim de dikkatimi çekti. Dünyada, Türkiye
d›fl›nda. IMF program›n› uygulayarak oyunu
art›rm›fl bir iktidar yoktur san›r›m. Çünkü

IMF program› uygulayan ülkelerde ya ihtilal
oluyor ya da hükümet oy kaybediyor. Bu
iktidar ise Türkiye’de IMF program›yla
birlikte oyunu art›rm›flt›r.

Ça¤lan MMursalo¤lu Ama çok flansl› bir
dönemde iktidar olmad›lar m›? Bunun as›l
nedeni bu bence. IMF çok ciddi bir destek
de sa¤lad› sonuçta.

Mahfi EE¤ilmez Bilmiyorum. Tam emin
de¤ilim. Sonuçta baflka iktidarlar› da
gördük. Ne destekler gördük, kimse do¤ru
düzgün kullanamad›. Oysa AKP son derece
iyi bir noktaya geldi, ama yine son derece
tuhaf bir flekilde IMF program›yla oylar›n›
art›ran hükümet, bu oylarla bu program›
devam ettiremedi. ‹zliyorum, son 1,5 y›ld›r
bu program da bu iktidar da patinaj
yap›yor.

Deniz GGökçe Çok do¤ru de¤il bence
bunlar Mahfi. 

Mahfi EE¤ilmez Benim tespitim bu. 
Deniz GGökçe Ama sen daha önce bütçe

aç›¤› büyüyecek dedin, büyümedi. Yüzde 2
bütçe aç›¤› ne zaman bu kadar büyük oldu?

Mahfi EE¤ilmez Hay›r, büyüdü. 2006’ya
göre bütçe aç›¤› ciddi biçimde büyüdü.
0,7’den 2’ye büyümesi ciddi bir büyümedir.
Sonuçta ben bunu dedim, yüzde 20 olacak
demedim.

Tekrar söylüyorum. Kimsenin hakk›n›
yememek laz›m. Evet, çok ciddi çabalar
harcand›. Önemli bir özellefltirme paketi
yap›ld›. Ama bunun devam etmeyece¤i çok
belli. Bunun yerine bir fley koymal›s›n.

“GELECEK YIL DÜNYA RESESYONUNU TARTIfiACA⁄IZ”

Önümüzde sıkıntılı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli bir sorunla karşı
karşıyayız. Böylesine küreselleşmiş, böylesine entegre olmuş mal ve hizmet piyasaları ve yine
böylesine entegre olmuş sermaye piyasasıyla mevcut para politikası rejimlerini sürdürebilir miyiz?
Dünyada şu anda uygulanan mevcut kur rejimlerine baktığımız zaman dalgalı değil. Bence dünya
parasal sistemi nedir, ne değildir, önümüzdeki dönemin önemli sorunlarından biri olacak. Bu
durum, önümüzdeki dönemde öyle kolay çözülecek bir sorun gibi durmuyor. 

Bir yıl sonra büyük ihtimalle mali kesimin sorunlarını daha az, ama reel sektörün sorunlarını
çok daha fazla tartışıyor olacağız. Örneğin “Dünyada resesyon olur mu” sorusu belki 1 yıl sonra
daha çok duyulacak. Yani mali piyasaların yarattığı bu gürültü, yavaş yavaş hafifledikçe ki 2009
yazına kadar mali kökenli krizin hafifleyeceğini düşünüyorum, çok daha fazla reel kesim kökenli ve
daha makro bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Tüm bu tahminlerim yüzde 100 değil belki ama
bunları görmemiz olası.

Türkiye açısından bakarsak tüm bu gelişmeler, hem Türkiye’yi hem Türkiye gibi yükselen
ülkeleri daha fazla etkileyecektir. En azından bu düzeltme sürecini cari işlemler fazlasıyla, hızlı
büyüme hızıyla ve büyük döviz rezerviyle karşılayan ülkelere kıyasla büyümesi yavaşlamış, büyük
dış açığı yaşayan ülkelerin yaşayacağı aynı olmayacaktır. Kuşkusuz ikinci gruptaki ülkeler için çok
daha sıkıntılı bir süreç olacaktır. 

PROF. DR. ASAF SAVAŞ AKAT
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Üstelik böyle oy alm›fls›n insanlardan... 
Türkiye’nin ithalat› çok büyüdü, gelirleri

büyüdü gibi fleyler bizi hep yan›ltt›. fiimdi
bu çark yavafl yavafl tersine dönüyor.
Örne¤in özellefltirmeler azalacak. Bu
kaç›n›lmaz. Dolay›s›yla Türkiye önümüzdeki
birkaç y›l içinde bir gelir azalmas›yla karfl›
karfl›ya kalabilir. Bunu bir felaket senaryosu
olarak söylemiyorum. Ama elimizde
inan›lmaz bir 6 y›ll›k f›rsat vard›. Birçok fley
yap›labilirdi. Bak›n dünyan›n hiçbir yerinde
insanlardan ikifler kere emlak, ikifler kere
otomobil vergisi alamazs›n›z. Vergi reformu
bunun için çok önemliydi ama yap›lmad›.
Bakmay›n vatandafl ses de ç›karm›yor.
Eskiden 10 lira vergi veriyorsa, flimdi 500
lira vergi veriyor. Ama sesini ç›karm›yor, ifl
ki hizmet olarak geri dönsün. 

Ben özetle flunu söylemek istiyorum:
Türkiye 2002-2006 y›llar› aras›nda çizdi¤i
performans› tekrarlayabilirse bir fleyler
yapabilir.

Mert EErdo¤mufl Peki bunun için yine
IMF’e mi ihtiyaç var?

Mahfi EE¤ilmez Hay›r asl›nda ihtiyaç yok.
‹flin ilginç taraf› IMF’le giderken de kimse
dönüp “Neden IMF’e gidiyorsun” demedi.
Siyasetçi aç›s›ndan bakarsak IMF asl›nda
çok iyi bir fleydir. Ben uzun y›llar çal›flt›¤›m
için biliyorum. Maliye bakan›ndan bütçe
isteyince, “Kardeflim IMF izin vermiyor” der
kurtulursun. Aç›kças› ben neden IMF’den
ç›kt›k anlam›yorum. Türk siyasetçisinde
böyle bir tak›nt› var maalesef. Turgut Özal
IMF’den ç›k›ld›¤›nda sanki Kurtulufl Savafl›’n›
kazanm›fl gibi lanse edildi. Y›llar sonra
Tansu Çiller IMF’le devam etti¤inde yine
alk›fllarla karfl›lad›k. Tuhaf bir yap›m›z var
yani.

Ercan KKumcu Tam bu konuyla ilgili bir
anekdot anlatmak istiyorum. 1991 y›l›nda
Türkiye’nin OECD’de konsorsiyum diye özel
bir toplant›s› olurdu. Bu 1960’lardan
kalm›flt›. Türkiye ödemeler dengesi krizine
girdi¤i için yap›l›yordu. O toplant›da ülkeler
birbirlerine, devletten devlete yard›m
yap›yorlard›, ödemeler dengenizi finanse
edebilmeniz için. Çok da onur k›r›c› bir
durumdu. O zaman OECD’nin 24 üyesi
vard›. Yunanl›larla bizim aram›z olmad›¤›
için onlar kat›lmazd› toplant›ya, 23 üye ülke
toplant›da olurdu. Siz Türkiye olarak
ekonomik program›n›z› anlat›yorsunuz.
Daha sonra toplant› bitiyor ve her ülkeye

soruyorlar, “Türkiye’ye ne kadar para
veriyorsun” diye. Türk heyeti olarak
kendinizi dilenci gibi hissediyordunuz. Ama
o toplant›lar›n çok önemli bir fonksiyonu
vard›. Türk bürokrasisi bir araya gelip “Ya
bu ekonomi nereye gidiyor” diye beraber
oturup tart›fl›rd›.

Serhat GGürleyen Daha baflka zamanlarda
tart›flm›yorlar m›yd›?

Ercan KKumcu Hay›r, ya IMF heyeti
gelirken olurdu ya da OECD’deki bu “hesap
verme” toplant›s›nda. Bu aç›dan o
toplant›lar kendi içinde çok önemli bir
fonksiyon icra ederdi. Çünkü o zamanlar
Türkiye, kendi dinamikleri içinde bunu
yapmaktan acizdi. Tabii y›llar geçtikçe o
toplant›lar›n gidiflat› da de¤iflti. Art›k Türkiye
para dilenen ülke olmaktan ç›k›p kendi
planlar›n›, nereye gitmek istedi¤ini anlatan
bir ülke haline geldi. fiu anda Türkiye,
OECD ülkeleri içinde sermaye hareketlerini
en fazla serbest b›rakm›fl 7’nci ülke
konumunda. 24 ülke içinde. Birtak›m
ülkeleri de sollam›fl›z yani. Bir gün OECD,
“Bu toplant›lar bize çok masraf oluyor, o
yüzden kald›rmak istiyoruz” dedi. Türkiye
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hemen atlad›, aman kald›r›n diye... Çünkü
bunu, uluslararas› platforma hesap verme
mekanizmas›n›n kald›r›lmas› olarak
gördüler. “Biz bundan sonra istedi¤imiz
oyunu oynar›z, kimseye derdimizi anlatmak
zorunda de¤iliz” havas›na girildi.

Deniz GGökçe Ben de benzer biçimde
IMF’ten ç›k›l›rken her gün direniyordum.
Gazete yorumcular›n›n yüzde 80’i “IMF
gitsin, kahrolsun” diye yaz›yorlard›... 

Mahfi EE¤ilmez Sol görüfllü olanlar›n
böyle demesini anlayabiliyorum. Tutarl›
buluyorum. Ama gayet sa¤ görüfllü isimlerin
böyle demesi garip tabii. 

Ercan KKumcu Bunun tutarl›l›kla da ilgisi
yok. Kesinlikle bilmemekten. Düflünün, siz
halka aç›k bir flirketsiniz. Hesap vermek
zorunda de¤il misiniz? Bugün, y›lda 60
milyar dolar kaynak çeken bir ülke, nas›l
olur da yat›r›mc›ya hesap vermez? Böyle bir
fley olabilir mi? Siz kimseye hesap
vermeden, kimseye planlar›n›z› anlatmadan
60 milyar dolar çekebilir misiniz? Tabii ki
birilerine hesap vereceksiniz, anlatacaks›n›z. 

Mert EErdo¤mufl Ben burada bir ekleme
yapmak istiyorum izninizle. Geçti¤imiz

günlerde ‹fl Yat›r›m’dan bir grup arkadafl
Londra’da emeklilik fonlar› ve hedge
fonlarla toplant› yapmaya gitti. Sizlerin
görüfllerine de destek olmas› aç›s›ndan bir
tespitte bulunmakta fayda görüyorum.
Geldi¤imiz noktada Türkiye’yi ‹ngiltere’de
bir “asset class” olarak görüyorlar art›k. 10
y›l önce böyle görmüyorlard›. Bu çok
önemli bir geliflme. Bu sebepten ötürü her
y›l gelmesi gereken 50-60 milyar dolarl›k
para taraf›nda biraz ümitliyim. Ama
maliyetin yükselece¤i muhakkak. 

Deniz GGökçe Herkesin maliyeti
yükselecek zaten.

Mert EErdo¤mufl Evet. Ama ben paran›n
gelmeyece¤ini düflünmüyorum. Çünkü
dedi¤im gibi Türkiye’ye bak›fl aç›s›n›n bir
“asset class” olarak var oldu¤unu
düflünüyorum. Ancak, Ercan Bey’in de
dedi¤i gibi iyi hesap verebilmek laz›m. 

Ercan KKumcu Bugün ABD’nin bile ayda
60 milyar dolar al›p alamayaca¤›n›n
tart›fl›ld›¤› bir dünyada, Türkiye gibi
ülkelerin de bu paray› al›p alamayaca¤›n›n
tart›fl›lmas› çok do¤al. Bunun kötümserlikle
bir ilgisi yok. ABD’ye ayda 60 milyar dolar
taze para girmezse ekonomisi dönmez.
Ortada bir likidite sorunu ç›kabilir.
Bugünden belki görülmüyor ama dünyan›n
ilk 40 finansal kuruluflu finansal krize
giriyorsa bu dünya çap›nda bir likidite krizi
demektir. Buna çok küçümseyerek
bakman›n pek bir yarar› yok. 

Mert EErdo¤mufl IMF’e ihtiyac›m›z yok
mu diye sorarken de onu demek istemifltim
biraz önce. Yabanc›lar bizi daha m› iyi
disipline ediyor?

Mahfi EE¤ilmez Bunu kabul etmek a¤›r
olacak belki ama evet, do¤rusu bu. Mesela
“Kopenhag Kriteri olmazsa Ankara Kriteri
olur” diyorlar. Asla böyle bir fley olmaz.
Kesinlikle inanm›yorum. 

Sedef SSeçkin BBüyük Peki bu krizin
afl›labilmesi için ABD’nin tek bafl›na tedbir
almas› yeterli mi? Krizin Türkiye’ye
etkilerine iliflkin tahminleriniz neler?

Deniz GGökçe Benim kiflisel kanaatim
ABD’nin kredi mevduat bankalar›nda henüz
bizim konufltu¤umuz kadar tahribat›n
olmad›¤›. Avrupa’n›n ise daha tuhaf bir
yap›s› var. D›fl ticaretinin yüzde 65-70’i di¤er
Avrupa ülkelerine. Almanya ve Fransa’n›n
kendi sanayisi var, o yüzden di¤er AB
ülkelerinden daha iyi durumdalar. Ama
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Portekiz, ‹talya, ‹spanya, ‹ngiltere,
Danimarka, ‹zlanda, ‹rlanda hepsi çok kötü
durumda. Avrupa’da problem daha büyük.
Dolay›s›yla Türkiye, en büyük ihracat pazar›
oldu¤u için, Avrupa kötülefltikçe
kötüleflecektir. Ercan Bey iç talep diyor,
ama flu anda istatistiklere göre iç talep de
oldukça kötü durumda. Bunun devam edip
etmeyece¤i belli de¤il. Dolay›s›yla
Türkiye’de ciddi bir belirsizlik var. 

Bunun yan› s›ra Türkiye’de inan›lmaz bir
siyasi kavga var. Bir de mahalli seçimler
yaklafl›yor. Beklentiler çok farkl›. Benim
flahsi kanaatim flu ortadaki kavgan›n,
Baflbakan’a mahalli yerlerde oy
kazand›rd›¤›, Deniz Feneri davas›n›n ise
mahalli yerlerde oy kaybettirdi¤i yönünde.
Çünkü “Müslümanlardan al›nan paralar›
çarçur etmifller” argüman› da piflmeye
bafllad›. O nedenle seçimlerde ne olaca¤›
belli de¤il. Dolay›s›yla Türkiye’de çok ciddi
bir siyasi belirsizlik var ve beklentiler de
çok bozulmufl durumda. 

Sedef SSeçkin BBüyük Tüm bu siyasi
belirsizlik ortam› yabanc› yat›r›mc›n›n
Türkiye’ye dönük bak›fl aç›s›na nas›l yans›r?

Deniz GGökçe Yabanc› yat›r›mc› çok
önemsemiyor bunlar›. 2-3 sene kavga
ederler daha sonra toparlan›rlar diye
bak›yorlar. Zaten onlar uzun vadeli geliyor.
Ancak öte yandan Anadolu’daki sermayede,
daha küçük yat›r›mc›da da çok önemli

geliflmeler oluyor. Özellefltirme deyince hep
akl›m›za dev sat›fllar geliyor, ama o ebatta
olmayan birçok sat›n alma yaflan›yor. Bu
flirketler ihracatlar›n› art›r›yorlar. Antep’te,
Kayseri’de, Bursa’da görüyoruz bunlar›...
Dolay›s›yla bakt›¤›mda belirsizli¤in artm›fl
oldu¤unu kabul etmekle beraber,
yorumlad›¤›m›z kadar kötü durumda
olmad›¤›m›z› düflünüyorum. Sanayide
konufltu¤umuz insanlar da çok kötümser
bakm›yor. Herkes kendi uzun vadeli
hedefine bak›yor. Ama tabii dünyada
problem iyice artar, ABD iyice kötüleflirse o
durum Türkiye’nin finans kesiminin üzerine
büyük biçimde y›k›l›r diye düflünüyorum.
Onun için de flu anda soru iflareti var.

Kendi aç›mdan da benchmark (ölçüt)
olarak ABD için mevduat kredi
bankalar›ndan mevduat çekilmeye
bafllamas›n› felaket olarak tan›ml›yorum.
E¤er bu olursa, o zaman felaket garanti
olur. Tabii flu ana kadar görünürde öyle bir
fley yok. 

Avrupa içinse Almanya ve Fransa’n›n
ciddi biçimde yavafllamas›n› ölçüt olarak
al›r›m. Zaten öyle de gözüküyor. 

Sedef SSeçkin BBüyük Bu yavafllama bizim
sanayimize nas›l yans›r?

Deniz GGökçe Tabii ki kötü etki yapaca¤›
kanaatindeyim. Ama Türkiye’nin flu anda
her zamankinden fazla tamponu var. Onu
da söylemeliyiz. Hem rezerv hem

“DENET‹M EKS‹KL‹⁄‹ ÖNEML‹ B‹R ETKEN OLDU”

Son günlerde yaşananlar, tarihini önceden tam kestiremediğimiz, ancak mutlaka
karşılaşacağımızı bildiğimiz gelişmelerdi. Bu sürecin gecikmesi sarsıntı şiddetinin artmasında bir
etken, ancak sonuna geldiğimizi söylemek için henüz erken. ABD’de uzun zamandır beklenen
ekonomik durgunluk ve küçülmenin şu ana kadar gerçekleşmemesi sorunun yumuşak bir inişle
atlatılabileceği beklentisini ortaya koymaya başlamıştı. Finans sektörüne dünyanın doğu
kesiminden yapılan sermaye enjeksiyonunun yeterli olabileceği fazla iyimser bir yaklaşımdı.
ABD’deki finans kesimi, sorununun sadece Bear Sterns ile sınırlı kalmayacağını son birkaç ayda
daha kuvvetli bir şekilde anlamaya başladı. 

Kamu otoritelerinin öngörebileceği bu krizde, önemli etkenlerden birinin regülasyon ve denetim
eksikliği olduğu kanaatini taşıyorum. Yatırım bankalarının aracılık faaliyetlerinin çok dışına çıkarak
yüksek getiri gayesiyle değişik ve yüksek risk taşıyan enstrümanlara yönelmesi ve bu araçların
bilanço dışına taşınarak denetlenemez hale gelmesi krizin bu boyutlara ulaşmasında yadsınamaz
bir ağırlığa sahip. ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri önemli bir değişime neden olabilir.
Özellikle ABD ekonomisinde yaşanan bütçe açığı probleminin, 2009 ve sonrasında daha geniş
boyutlara ulaşıp ulaşmayacağı çok kritik bir nokta. Bütün bu gelişmelerin ışığında gelişmekte olan
ülkelere sermaye akışında bir yavaşlama olacağı aşikar.

Önümüzdeki yıl Türk şirket ve bankalarının dışarıdan borçlanma ihtiyacının sorunsuz bir
şekilde gerçekleşmesi için hem dünya konjonktürü hem iç siyaset yapısı üzerindeki olumsuz
görüntü ve beklentinin kalkması gerekli. 

MERT ERDOĞMUŞ
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iliflkilerimiz aç›s›ndan. Ama bundan 2 y›l
öncesi kadar rahat de¤iliz. Ama kötümserlik
dozum flu andaki verilere göre daha az. 

Sedef SSeçkin BBüyük Ekonomi
yönetimine, Merkez Bankas›’na
yapabilece¤iniz önerileriniz var m›?

Deniz GGökçe Türkiye’nin iki büyük
sorunu olarak sosyal güvenli¤i ve enerji
sorununu görüyorum. Enerji sorunu çok
uzun vadeli çözülebilecek bir fley. Sosyal
güvenlikte ise 1991’den beri saçmalad›k.
1999’da ç›karamad›k. Yüzlerce milyar
dolarl›k etkisi oldu bize. fiimdi 2006’da bir
kez daha ciddi anlamda saçmalad›k. Halen
millet mezarda emeklilik diyor. 2040 y›l›nda
emeklilik yafl› 65’e ç›kacak. O zaman
Türkiye’nin hayat beklentisi ortalama 80 y›l
olacak, bebek ölümlerini ç›kard›¤›m›z
zaman.

Enerjide ise kesinlikle elektrik üretimini
nükleere çevirmemiz laz›m. Ama bugün
bafllamal›y›z. 10 y›ll›k çok ciddi yat›r›mlar
gerekiyor. Enerjide yapmam›z gereken bir
di¤er fley de tasarruf. Çok basit bir örnek
vereyim. 1973’te petrol krizi oldu¤unda
Amerika’dayd›m. Örne¤in bir kampanya
yapt›lar, herkes tuvalet sifonunun içine birer
tu¤la koydu. Ne faydas› oldu? O su oraya
enerjiyle ç›k›yordu ve o tu¤la sayesinde
harcanan enerji yar›ya düfltü. 300 milyon
kiflinin ayn› fleyi yapt›¤›n› düflünün. Çok
büyük enerji tasarrufu. Türkiye’de ise hiç
kimse enerji tasarrufundan bahsetmiyor bile. 

Sedef SSeçkin BBüyük Enerji tasarrufu
d›fl›nda bir de flirketlerin borçlulu¤undan
bahsediliyor. O konuda neler söylemek
istersiniz?

Deniz GGökçe Merkez Bankas› rakamlar›
aç›klad›. Üçüncü ay
itibar›yla 73 milyar dolar
net pozisyon aç›¤› var,
ama kredilerin vadesine
bakt›¤›m›zda 85 milyar
dolarl›k kredinin miktar›
1 y›ldan uzun. Bir y›ll›k
perspektif içinde öyle
bir s›k›nt› görünmüyor.
Ama Ercan Bey’in
söyledi¤i gibi
uluslararas› bir y›k›lma
olursa o 1 y›l 3 haftada
önümüze gelebilir.
Dolay›s›yla bir risk var
tabii.

Sedef SSeçkin BBüyük
‹fl Yat›r›m Araflt›rma
Direktörü Serhat
Bey’den de
beklentilerine iliflkin bir
de¤erlendirme alal›m.
Ayr›ca yat›r›mc›lara, ifl
alanlar› önerileriniz
neler, bu dönemde nas›l
bir pozisyon al›nmal›?

Serhat GGürleyen
Önümüzdeki dönemde
Türkiye ekonomisinin
büyüme h›z›n›
yurtd›fl›ndan kaynak
sa¤lanmaya devam
edilip edilmeyece¤i
belirleyecek. ABD kredi
piyasalar›ndaki sorunun

MERT ERDOĞMUŞ
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anlafl›ld›¤› 2007 Temmuz’undan bu yana
geçen 12 ayl›k süre içinde ödemeler
dengesinde 14 milyar dolarl›k ç›k›fl yafland›.
Buna ra¤men Türk flirketlerinin ve
bankalar›n yurtd›fl›ndan yapt›klar› 50 milyar
dolar›n üzerinde borçlanma sayesinde
Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti.
Küresel piyasalarda yaflanan krizinin
derinleflmesi, Türk flirketlerinin borçlanma
imkanlar›n› azalt›rsa 2009 y›l›nda ayn›
baflar›n›n sa¤lanmas› zorlanabilir. 

A¤ustos ay›ndaki yaz›lar›m›zda 3 y›ld›r
hedefini tutturamayan Merkez Bankas›’n›n
2009 hedefine ulaflmay› garanti alt›na almak
için faiz oranlar›n› 2009 y›l› ikinci çeyre¤ine
kadar sabit tutmas›n› bekledi¤imizi
yazm›flt›k. Büyüme konusundaki
endiflelerimiz Merkez Bankas›’n›n faiz
indirimleri konusunda daha iyimser
olmam›z› sa¤l›yor. Dünya ekonomisinden
gelen yavafllama sinyalleri ve emtia
fiyatlar›ndaki düflüfl nedeniyle Merkez
Bankas›’n›n faiz indirimini öne çekece¤ine
inan›yoruz. Ekonominin yavafllad›¤›, petrol
fiyatlar›n›n 100 dolar›n alt›na indi¤i ve Türk
liras›n›n güçlenmeye devam etti¤i bir
senaryoda Merkez Bankas›’n›n 2008 sonu
veya 2009 y›l› bafl›nda faiz indirmeye
bafllamas›n› bekliyoruz.

Ancak piyasa faizlerinin belirlenmesinde
AKP hükümetinin izleyece¤i politikalar en
az Merkez Bankas› faizleri kadar önem
tafl›yor. Türkiye ekonomisinin karfl›laflt›¤› bu
zorlu süreci mümkün olan en az hasarla
atlatabilmesi için hükümetin mali disiplini
yeniden tesis etmesi ve son dönemde geri
plana at›lan ekonomik reformlar›
h›zland›rmas› gerekiyor. Yerel seçimlerin
yaklaflt›¤› mevcut siyasi konjonktürde
hükümetin ekonomik reformlar› yapmak
için gereken siyasi kararl›l›¤a sahip olup
olmad›¤›n› önümüzdeki dönemde yap›lacak
uygulamalarla anlayaca¤›z. 

Sedef SSeçkin BBüyük Önümüzdeki
aylarda nas›l bir strateji izlenmesi gerekli?

Serhat GGürleyen Türk liras›-döviz
tercihimizde temel bir de¤iflikli¤e
gitmiyoruz. S›k› para ve maliye politikalar›
izlenen mevcut konjonktürde, dünya
piyasalar›nda yaflanan oynakl›k nedeniyle
son dönemde yaflanan de¤er kay›plar›na
ra¤men, Türk liras› yat›r›m araçlar›n› tavsiye
etmeye devam ediyoruz. Büyümenin
azalaca¤›, enflasyonun gerileyece¤i mevcut

konjonktürde k›sa vadede tahvil ve bono
piyasas›n›n hisse senedine göre daha cazip
oldu¤una inan›yoruz. Petrol fiyatlar›ndaki
düflüfl ve ekonomideki yavafllaman›n
önümüzdeki aylarda Merkez Bankas›’n›n
faiz indirimine uygun bir ortam yarataca¤›na
inan›yoruz. Enflasyondaki düflüfl trendi ve
Merkez Bankas›n›n faiz indirimlerinden
yararlanmak için vadelerin 2010 y›l›na
uzat›labilece¤ine inan›yoruz. Ancak vade
uzad›kça bono piyasas›ndaki dalga boyunun
artaca¤›n› hat›rlatal›m.

Büyümeyle ilgili endiflelerimize ra¤men
orta vadede borsayla ilgili olumlu görüfle
sahibiz. Dünya piyasalar›ndaki sat›fla paralel
‹MKB önümüzdeki haftalarda da gevflemeye
devam edebilir. Ancak enerji fiyatlar›ndaki
düflüfl ve Merkez Bankas›’n›n faiz
indirimlerinin orta vadede borsada yeni bir
yükselifl bafllataca¤›na inan›yoruz. ‹MKB
2009 y›l› için tahmini 6,6 fiyat kazanç
oran›yla geliflmekte olan ülkelerdeki en
ucuz piyasalardan biri olmaya devam
ediyor.

Mert EErdo¤mufl Kurumsal veya bireysel
yat›r›mc›lar›n özellikle piyasalardaki
oynakl›¤› göz önüne alarak risk takibinde
titizlik göstermesi flart. Bu konuda uzman
kurulufllardan görüfl al›nmas› ve özellikle
portföy yat›r›m kararlar›n›n ayr›nt›l› biçimde
irdelenmesi olas› zararlar›n önüne geçilmesi
aç›s›ndan faydal› olacakt›r. Orta ve uzun
vadeli bak›ld›¤›nda, 6 aydan uzun, Türk
Liras›n›n getirisinin cazibesi sürmekte.
Tahvil bu anlamda iyi bir yat›r›m arac›
olarak gözüküyor, hisse senedi piyasalar› ise
bir süre daha yüksek oynakl›k yaflayacak
gibi duruyor.

Sedef SSeçkin BBüyük Ça¤lan Han›m’a
dönmek istiyorum. ‹fl Yat›r›m olarak yabanc›
yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye bak›fl›n› yak›ndan
alg›l›yorsunuz. Onlar Türkiye’yi nas›l
görüyor, 2009’a iliflkin ne gibi beklentileri
var?

Ça¤lan MMursalo¤lu Çok zor ve siyasi
belirsizliklerle dolu bir dönemden
geçmemize ra¤men, yabanc› yat›r›mc›lar
bizim kadar kayg›lanmad›. Biz çok daha
duygusal yaklaflt›k ve daha çok kayg›land›k.
Ama çok büyük pozisyon de¤ifliklikleri
görmedik gerçekten. Yurtd›fl›nda yabanc›
yat›r›mc› dedi¤imiz zaman farkl› tipler var.
Birincisi “principle account” dedi¤imiz
kendi portföylerine ifllem yapan yat›r›m
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bankalar›n›n trader’lar› var. Onun d›fl›nda
hedge fon dedi¤imiz, daha leverage
(kald›raç) kullan›p ifllem yapanlar var. Bir
de gerçekten uzun vadeli pozisyon tafl›yan
fonlar var. Hedge fonlar, evet volatilite
oldu¤u için bundan faydalanmaya çal›flt›lar.
Ve gördü¤ümüz piyasalardaki bütün
oynakl›klar genelde hedge fonlardan ya da
kendi portföylerine ifllem yapan arac›
kurumlar›n trader’lar›ndan geliyor. Ama
uzun vadeli fonlar›n portföylerinde çok
büyük bir de¤iflim olmad›. Aksine ilginin
her gün daha da artt›¤›n›, buraya flimdiye
kadar hiç gelmemifl yeni bir yat›r›mc›
kitlesinin de geldi¤ini görüyoruz. Özellikle
Avrupa ülkelerinden, Polonya’dan,
Finlandiya’dan al›m yapan yat›r›mc›lar var. 

Sedef SSeçkin BBüyük Direkt yat›r›m veya

flirket sat›n alma konusundaki ilgi ne
düzeyde?

Ça¤lan MMursalo¤lu Ona en güzel örnek
olarak Tekfen’i verebilirim. Henüz birkaç
hafta önce Tekfen ‹nflaat’› çok iyi bir fiyata
Socar’a satt›lar. Aç›kças› burada hep
Avrupa’ya odaklan›yoruz ama kendi içinde
bulundu¤umuz bölgedeki di¤er ülkelerden
de çok fazla ilgi var. Bunun daha da
artaca¤›n› düflünüyorum. Özellikle Körfez
ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri’nden,
Kazakistan’dan, Azerbaycan’dan Türkiye’ye
olan ilginin artaca¤›n› düflünüyorum. O
kadar ilginç ki Avrupa’da ya da Amerika’da
gördü¤ünüz yat›r›m fonlar› flu anda bu
sayd›¤›m ülkelere para toplamaya gidiyor.
Çünkü petrolden dolay› as›l para o bölgede
var. Ve bu paray› nereye yat›racaklar›n›
bilmiyorlar. Muazzam bir likidite var. 

Bence Türkiye’nin biraz daha
Avrupa’dan çok di¤er bölgelere dikkat
etmesi gerekiyor. ABD yandafl› gibi
gözükmemize ra¤men ülke olarak hiçbir
yere yak›n de¤iliz. Finans piyasalar›
aç›s›ndan da bunu söylemek mümkün. Ülke
olarak iyi bir strateji oluflturabilirsek, bizden
daha fazla büyüyecek ülkelere odaklan›rsak
daha kazançl› ç›kar›z. Ama bir yandan da
gerçekten Deniz Hoca’n›n da dedi¤i gibi
insanlar bu pozisyonlar› bugünden yar›na
satmak için alm›yor. Göreceli olarak da
Türkiye’nin flu anda daha iyi oldu¤unu
düflünüyorlar.

Dolay›s›yla tüm bunlar› yaflad›¤›m›z için
yat›r›mc›lar›n kayg›lar› olsa da Türkiye’ye
dönük bak›fl aç›lar›n› de¤ifltirmediklerini
görünce karamsar de¤ilim diyebilirim.
Dengeler çok tersine de¤iflmedi¤i sürece
veya ABD’de iki çeyrek üst üste eksi
büyümeler gelmedi¤i sürece fazla
etkilenece¤imizi düflünmüyorum.

Ancak kafamda flöyle bir soru iflareti de
olufltu. Dolar-repo oranlar› dün 4’tü, bugün
9’a ç›kt›. Bankalar›n elinde YTL var. Dolar
likiditesi çok az. Bu durumda oranlar› 9’a
kadar ç›kard›. YTL’nin üzerinde bir bask›
olufltu. YTL’nin zay›flamaya devam etmesi
muhtemel. Zaten tüm bu yaflananlar›n
piyasalara ilk etkisini de YTL’nin zay›flamas›
olarak görüyoruz. Ona da çok sevinen
ihracatç›lar›m›z olacakt›r.

Sedef SSeçkin BBüyük Hepinize de¤erli
görüflleriniz ve katk›lar›n›z için teflekkür
ederiz.

SERHAT
GÜRLEYEN
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sl›nda her fley teknoloji balonunun
patlamas›yla bafllad›. Nasdaq’taki
büyük düflüfle efllik eden 11 Eylül
terör olaylar›yla beraber ABD

ekonomisi ciddi bir durgunlu¤a girme
tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›. FED
Baflkan› Greenspan, yap›lmas› gerekeni yapt›
ve faizleri yüzde 1 seviyesine kadar düflürdü.
Ayn› zamanda do¤rudan FED’in kontrolünde
bulunan para taban›n› da h›zla büyüttü. 

Ancak nedendir bilinmez, oranlar çok
uzun bir süre düflük kald›¤› gibi likidite de
kesilmedi. Normal koflullarda piyasan›n
durumunu analiz ederek yat›r›m yapan ifl
adamlar›, spekülatörler ve hatta s›radan
tüketiciler bile afl›r› düflük oranlar ve rahat
krediye ulafl›m koflullar› nedeniyle farkl›
de¤erlendirmelerde bulundu. Mortgage
kredilerine ulafl›m›n çok rahatlamas› ve
bankalar›n ciddi kriterler koymamalar›
nedeniyle konut talebini de patlatt›d›. Elbette
aç›lan krediler, yarat›c› ABD finansal
sisteminde menkullefltirildi ve bankalar›n,
yat›r›m fonlar›n›n, yat›r›mc›lar›n portföyüne
girdi. Bu menkullerin oluflturulmas›nda
kullan›lan modellerin hiçbiri asl›nda içinde
bir sahtekarl›k bar›nd›rm›yor. Ancak
modellerin çok düflük varsayd›¤› olaylar›n
gerçekleflmesiyle AAA rating’e sahip oldu¤u
düflünülen CDO’lar›n asl›nda yüksek riskli

enstrümanlar oldu¤u
anlafl›ld›. Gerisi zaten
herkesin uykular›n›
kaç›ran olaylar›n bir
özeti.

HER SSEKTÖR
Efi‹TT‹R, FF‹NANS DDAHA
DA EEfi‹TT‹R

Nas›l tamir edilecek?
ABD finansal sistemini
koruma fonuna gelirsek
son verilere göre
ö¤renci, kredi kart›,
otomobil kredisi gibi
di¤er kredilere dayal›
enstrümanlarda MBS’ler
(mortgage üzerine
yaz›lm›fl enstrümanlar)
gibi kurtarma
operasyonunun bir
parças› olabilecek
durumda. Ancak yine de
söz konusu ürünlerin
tamam› m› yoksa belli

niteliklere sahip k›sm› m› sat›n al›nacak tam
olarak aç›klanm›fl de¤il. 

Nas›l gerçekleflecek? “Reverse Auction”
ad› verilen bir sistemle “X” enstrüman
üzerinden bankalar›n sat›fl fiyat› toplanacak
ve en düflük fiyat baz kabul edilerek al›m
yap›lacak. Menkullerin yönetimi özel bir
kurumda olacak. 

Hangi kurumlar dahil edilecek? Burada
tam bir netlik olmasa da hazinenin ilk
aç›klamalar›nda sadece ABD orijinli
bankalar›n baflvurabilece¤i belirtilmiflti.
Ancak daha sonra Paulson, ABD’de
operasyonu olan bankalar›n da Amerikal›lar›
etkiledi¤ini söyleyerek daha genifl bir
yelpazede bakt›klar›n› belirtti. 

Miktar ne olacak? 700 milyar dolarl›k limit
konuflulsa da T+1 tarihinde bu miktar›n çok
daha az olmas› söz konusu olacak. Bir
karfl›laflt›rma üzerinden gidersek, “dotcom”
balonunda yükseliflin önemli bir k›sm›n›
oluflturan flirketler, sadece bir fikir üzerine
oluflturulmufl ve de¤erleri 200 dolara kadar
ç›km›flt›. Dolay›s›yla köpük patlad›¤›nda
hisselerin de fiyat›, ortada bir fley olmad›¤›
için s›f›ra düfltü.

Bu kez farkl› bir durumla karfl› karfl›yay›z.
Ne kadar karmafl›k olsa da geri sard›¤›n›zda
tüm ürünlerin alt›nda bir mortgage, bir konut
ve bir default rate var. Konutun fiyat›n›n 100
olmad›¤›n›, hatta flu ana kadar düfltü¤ü kadar
bir defa daha düflebilece¤ini biliyoruz. Ancak
de¤eri s›f›r de¤il. Yine benzer bir flekilde
default rate çok yüksek olmas›na ve daha da
yükselebilece¤ine ra¤men yüzde 100
olmayacak. Bu nedenle ABD, bu
enstrümanlar› istedi¤i kadar tafl›yabilmesi
durumunda flu anda geçen de¤erlemelerin
üzerinde bir fiyattan satabilecek ve kâr bile
edebilecek durumda. Kâr etmese bile
konuflulan 700 milyar dolardan çok daha az
bir miktar› kullanm›fl olaca¤›n› düflünüyoruz.

Ancak konut piyasas›n›n dip yapmas›
yak›n olsa da fiyatlar›n yukar› gitmesi uzun
zaman alacak. Benzer bir örnek 1980’li
y›llarda da yaflanm›flt›. Latin Amerika’da
yaflanan krizin ard›ndan bölge ülkelerine
kredi açan ABD bankalar› iflas noktas›na
gelmifl, ancak bilançolar›nda tafl›d›klar›
kredileri “mark to market” yapmama izini
alarak uzun süre tafl›m›fl ve piyasalar
düzeldi¤inde sorunlar çözülmüfltü.

Dolar nas›l etkilenir? Söz konusu hareket
(700 milyar + 400 milyar dolar fonlara verilen

fiANT MANUKYAN / ‹fi YATIRIM ULUSLARARASI P‹YASALAR MÜDÜR YARDIMCISI

A



2008 / 33

garanti) dolar›n aleyhine ve enflasyonist
olarak alg›lan›yor olsa da 6 ay sonra bunun
tam tersi olaca¤›n› düflünüyoruz. ABD
sorunu çözmek için çal›flan tek ekonomi ve
orta vadede büyüme sorunlar› faiz indirimi
nedeniyle Euro karfl›s›nda de¤er kazanmaya
devam edecektir. K›sa vadede ise piyasa
dolar satma fikrini daha fazla sevebilir.

UZUN VVADEDE SSORUNLAR
Söz konusu kurtarma plan› gerçekleflti¤i

taktirde her gün bir write-off (zarar›n
muhasebelefltirilmesi) beklentisi aç›klayan
raporlardan kurtuldu¤umuz gibi bankalar›n
bilançolar› da daha sa¤l›kl› bir hale
kavuflacak. Ancak geçen y›la oranla
bankalar›n küçüldü¤ü gerçe¤ini
de¤ifltirmeyecek. Bankalar toksit
enstrümanlardan kurtuldu¤u için yeniden
eski tempoda kredi açmaya bafllamayacak.
Konut fiyatlar› yükselerek servet etkisi
yaratmayacak. Bu nedenle büyüme sorunlar›
devam edecek ve uzun vadede hisse yat›r›m›
çekici olmayacak. Japonya’da 1990’larda
yaflananlar do¤ru bir örnek teflkil ediyor ise
deflasyon tehlikesi halen ortadan kalkm›fl
de¤il.

AMER‹KA’DA SSOSYAL‹ZM?
Elbette herkesin aksi yönde görüflleri

olabilir, ancak bu kurtarma plan›n›n son
derece do¤ru oldu¤unu düflünüyorum. Her
fleyden önce FED’in kurulufl amac›,
enflasyonla mücadele ve büyümeyi sa¤lamak
de¤ildi. 1913’te FED kuruldu¤unda amaç, en
son 1907’de yaflanan ve daha önce defalarca
yaflanm›fl olan banka paniklerini
engellemekti. Bugün FED asli görevine
dönmüfl durumda. Likit fonlar›n bile
tehlikeye girdi¤i bir ortamda önlem al›nmas›
kaç›n›lmazd›. Faiz indirimi beklentisi olan bir
ortamda FED faiz oranlar›n›n yüzde 2 yerine
yüzde 6’dan geçiyor olmas›, “sistemik bir risk
var m› yok mu”, “piyasada para var m› yok
mu” sorular›na cevap oluflturuyor.

“Lehman Brothers neden kurtar›lmad› da
AIG kurtar›ld›” sorusunu soranlar ise
bilançolara bir göz atmal›. AIG’nin 525 milyar

dolarl›k CDS’leri ile bir “credit event”
yaratmas›n›n etkisi Lehman’dan çok daha
yüksek olaca¤›ndan kurtar›ld›. Üstelik risk
alanlar›n zarar etmedi¤ine dair iddialar›n da
do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum. Öncelikle
hisse yat›r›mc›lar›n›n ciddi anlamda zarar
etti¤ini zaten fiyatlar› takip eden herkes
biliyor. Tepe yöneticilerinin servetlerinin
önemli bir k›sm›n›n opsiyonlarda oldu¤u ve
söz konusu opsiyonlar›n da s›f›rland›¤›
gerçe¤ini göz önüne al›rsak tepe yönetiminin
de cezas›z kald›¤› do¤ru de¤il. Üstelik yeni
bir ifl bulmalar›n›n da çok kolay olaca¤›n›
sanm›yorum.

Lehman, Bear Streans gibi flirketler
batarken onlardan çok daha az “günah›” olan
Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi
flirketlerin de bat›yor olmas› bir fare ezenle
insan ezen floförün ayn› cezay› görmesi
anlam›na gelirdi. 

Kapitalizmin ifllemesi için ortada bir
“kapital” bulunmas› gerekir ki ABD’de
yaflanan kriz bu kapitali ortadan
kald›rabilecek güçte. Ancak elbette hatal›
uygulamalar da var. Piyasada do¤ru
fiyatland›rmay› sa¤layan ve zay›flar›n
peflinden giden k›sa ifllemlerin engellenmesi
çok hatal› bir davran›fl. Hedge fonlar›n
pozisyonlar›n› aç›klamaya zorlanmas› ise son
derece saçma. Bu fonlar›n saniyeler içinde
pozisyon de¤ifltirdi¤i biliniyor. Yine
regülasyonlar›n s›k›laflt›r›lma iste¤i de bir
sonraki krizin önüne geçemeyecek. Zira
krizler asla ayn› flekilde ortaya ç›kmad›¤› gibi
bürokrasinin piyasan›n önünden gidebilmesi
de mümkün de¤ildir. 

Geçti¤imiz hafta finansal sistemde yeni
bir dönemin bafllad›¤›n› gördük. ‹steyen bu
geliflmeye bir vefat, isteyen bir do¤um olarak
bakabilir. Biz ise sistemin çal›flmas›n›n do¤al
bir sonucu olarak gördü¤ümüz bu olaylar›n,
iyi de¤erlendirildi¤i taktirde çok ciddi kazanç
f›rsatlar› yarataca¤›n› düflünüyoruz.

Geçti¤imiz hafta finansal sistemde
yeni bir dönem bafllad›. Bu olaylar

iyi de¤erlendirildi¤i taktirde çok
ciddi kazanç f›rsatlar› yarat›labilir.

KAP‹TALS‹Z KAP‹TAL‹ZM 
OLUR MU? 
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ünelin sonunda ›fl›k var.” Son bir
y›l içinde bu kehaneti say›s›z kez
duyduk. Ama bunun yaln›zca bir
hüsnükuruntu oldu¤u ve tünelin

sonundaki “›fl›¤›n”, en yüksek h›z›yla yol
alan finansal kald›raçlar› k›saltma ve iflas
treninden geldi¤i aç›¤a ç›kt›. Tarihin en kötü
finansal krizini yaflad›¤›m›z art›k herkes için
aç›k olmal›. Geçti¤imiz 6 y›l boyunca biriken
finansal fazlal›klar, tüm varl›k s›n›flar›n›
kapsayacak ve dünyan›n her yan›ndaki
ekonomik davran›fllar› etkileyecek flekilde
bugüne kadarki en büyük likidite balonunu
yaratt›. Dolay›s›yla Bear Stearns ve Lehman
Brothers gibi önde gelen finans
kurulufllar›n›n çöküflüyle ve Fannie Mae ile
Freddie Mac’in fiilen devletlefltirilmesiyle
sorunlar›n geride kalaca¤›n› düflünmek safl›k
olacakt›r. Bir y›ld›r finans sisteminde bugüne
kadar görülmemifl altüst olufllara tan›kl›k
etti¤imiz kesin; ama bu ac›l› ve yavafl
ilerleyen düzeltme sürecinin sonuna hâlâ
yaklaflmad›k. Bugünün birbirleriyle ba¤lant›l›
sermaye piyasalar›n›n karmafl›kl›¤› henüz
s›nanmad› ve “ileri teknolojiye” dayanan
finansal araçlar›n strese ne kadar dayan›kl›
oldu¤unu bilmiyoruz. Sonuçta belirsizliklerin
artmas› finansal s›k›nt›lar› daha flimdiden
derinlefltirdi ve dünyan›n her yan›nda ciddi
sonuçlar do¤uracak. ‹flte bu nedenle ayr›m
gözetmeden risk alma döneminin
kapand›¤›n› ve dalgalanmalar›n büyük
ölçekli müdahalelerle yat›flt›r›lmas› son
bulurken yat›r›mc›lar›n, nihai ölçüt olarak
politika yönetiminin kalitesine bakmas›
gerekti¤ini savunuyoruz. 

“BÜYÜK BBUNALIM” KKADAR KKÖTÜ
Bugünkü finansal erimeyle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ABD’deki kötü bir üne

sahip olan tasarruf ve kredi kurumlar› krizi
ve hatta Arjantin ve Rusya’n›n borçlar›n›
ödeyemez duruma düflmesi çerez say›l›r.
Karfl›laflt›rma için kullanabilece¤imiz en
uygun örnek, 1930’lar›n Büyük Bunal›m›.
Ama o bile bugünün birbirlerine ba¤lanm›fl
küresel finans piyasalar›n› aç›klamaya
yetmeyecektir.

KEND‹ KKEND‹N‹ fi‹fi‹REN KKRED‹
BALONU

1998 ile 2007 y›llar› aras›nda
yap›land›r›lm›fl ürünlerle türev ürünlerin
gerçekten sars›c› bir flekilde büyüyerek 80
trilyon dolardan 596 trilyon dolara ulaflt›¤›n›
gördük. Bir baflka deyiflle küresel türev
ürünler piyasas›n›n hacmi, son 10 y›l içinde
küresel GSY‹H’nin yüzde 269’undan yüzde
1.103’üne yükselerek finansal kald›raç
kullan›m›n›n ve al›nan risklerin afl›r›
boyutlara varmas›na neden oldu. 

T›pk› 1980’lerin bafllar›ndaki “portföy
sigortalar›”n›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas›
örne¤inde oldu¤u gibi “ileri teknolojiye”
dayanan finansal araçlar da artan bask›larla
bafl edemedi ve iflas zincirine yol açt›.
Örne¤in, kredi türevleri piyasas›n›n hacmi
bugün 62 trilyon dolara, yani ABD
ekonomisinin 6 kat›na ç›km›fl durumda. Bu
koflullar alt›nda, karmafl›k bir balonun
patlamas›na ve söz konusu s›nanmam›fl
piyasalarda sakl› bulunan sistemsel risklere
iyimserlikle yaklaflamay›z.

BÜYÜMEDEK‹ YYAVAfiLAMA SSÜRECEK
Afl›r› boyutlara varm›fl finansal kald›raç

kullan›m›n›n s›n›rlanmas› daha flimdiden
piyasadaki belirli likidite biçimlerini ortadan
kald›rm›fl durumda. Ancak, Amerika’n›n
subprime mortgage piyasas›n›n çöküflünün
yaln›zca bir bafllang›ç oldu¤unu
düflünüyoruz. Bu nedenle risklerin yeniden
fiyatland›r›lmas› ve finansal kald›raçlar›n
k›salt›lmas› çevrimi daha uzun bir süre
boyunca devam edecek ve küresel ölçekte
ciddi etkiler yaratacak.

Önümüzdeki y›l mucizevi bir V
dönüflünün yaflanaca¤› konusundaki
konsensüse ra¤men, büyümedeki
yavafllaman›n ve varl›k fiyatlar›
deflasyonunun çok daha uzun sürece¤ini,
çok daha derin sonuçlar do¤uraca¤›n›
görmek zor de¤il.
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Türkiye’nin 1 numaral› 
ayl›k ekonomi dergisi

flimdi internette

TÜRK‹YE’N‹N EN YEN‹L‹KÇ‹ AYLIK ‹fi VE EKONOM‹ DERG‹S‹




