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K. EVREN BOLGÜN

“DE⁄ER ESASLI STRATEJ‹K YÖNET‹M”

R‹SK YÖNET‹M‹
NASIL OLMALI?
Dünyay› etkisi alt›na alan finansal kriz, “risk yönetimi” konusunu, yeniden
sektörlerin ve kamu yönetimlerinin gündemlerinin ön s›ralar›na taﬂ›d›.
Dalgal› ekonomide riskleri öngörmek ve ﬂirketleri büyük zararlardan korumak
mümkün mü? Hazine yönetimi, ülke ekonomisine yönelik tehditleri asgariye
indirebilir mi? Konunun uzmanlar›, yeni dönemin “risk yönetimi” stratejilerini
de¤erlendirirken bu sorulara da yan›tlar veriyor.

"iBoxxGT, uzun vadeli likit kalmak
isteyenler için ideal borsa yat›r›m fonu"
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.
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eniﬂ Aç› dergisini uzun süredir ‹ﬂ Yat›r›m’daki dostlar›m›zla birlikte yay›nl›yoruz.
Okurlar›m›z yak›ndan izliyorlard›r. Bu özel dergi için önce bir yuvarlak masa
toplant›s› düzenliyor, güncel konuyu, iﬂin uzmanlar›yla ele al›yoruz. Her seferinde ortaya
elden ele dolaﬂan, kütüphanelerde yerini alan bir dergi ç›k›yor.
Nisan say›s› için konular› gözden geçirirken risk yönetimi üzerine odakland›k. Birkaç
nedenden dolay› bu konuyu seçtik. Birinci s›rada global kriz vard› do¤al olarak. ‹çinde
bulundu¤umuz dönem için ideal bir konuydu ve okurlardan gelen öneriler de bu
do¤rultudayd›.
‹kincisi, global krizden ba¤›ms›z olarak risk yönetiminin önemi
art›yor. Krizin olmad›¤› dönemlerde bile bu konunun ﬂirketlerin, hatta
ülkelerin gündemine gelmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
O nedenle hükümetten özel sektöre, üniversitelerden sivil toplum
örgütlerine, iﬂin gerçekten içinde olan 8 önemli ismi yuvarlak masada
bir araya getirdik. Haz›rlad›¤›m›z içeri¤i okuyacaks›n›z. Hakikaten, bu
konuyla ilgilenenler için baﬂucu niteli¤inde bir dergi ortaya ç›kt›. Bu alanda dünyada
olanlar, gelecekte ortaya ç›kacak yeni trendler, Türkiye’de özel sektör ve kamunun ald›¤›
önlemler paylaﬂ›ld›.
Benim en çok dikkatimi çeken ise Hazine’nin “risk yönetimi” konusundaki stratejisi
oldu. Hazine Müsteﬂarl›¤› Kamu Finansman› Genel Müdürlü¤ü Piyasa Risk Yönetim Daire
Baﬂkan› Dr. Emre Bal›bek’in anlatt›klar›, içinde bulundu¤umuz dönemde Türkiye’nin krizi
daha az hasarla geçirmesinin arkas›nda yatan stratejiyi de ortaya koyuyordu. Dr. Bal›bek,
“E¤er 2002’den sonra baﬂlatt›¤›m›z yeni risk yönetimi olmasayd›, ﬂimdi krizi daha derin
yaﬂ›yorduk” sözleriyle de al›nan mesafeye dikkat çekiyordu.
Sadece Dr. Bal›bek’in de¤il, bütün kat›l›mc›lar›n paylaﬂ›mlar› birbirinden ilginçti Sizin de
ilginizi çekece¤ini düﬂünüyorum.
Gelecek say›da görüﬂmek üzere...…
M. RAUF ATEﬁ
Sayg›lar›mla,…
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2009 y›l›na küresel krizin gölgesinde giren dünya ekonomisi, krizden
ç›k›ﬂ yollar›n› ar›yor. Bu dönemde en fazla tart›ﬂ›lan konulardan biri de
risk. Art›k tüm dengelerde önce riskleri gözetmek her zamankinden
daha büyük önem taﬂ›yor. Öne ç›kan konular›n baﬂ›nda ise “risk
yönetimi” geliyor. Geniﬂ Aç›’n›n bu say›s›nda “Küresel kriz ortam›nda
risk yönetimi ve riskten korunma stratejileri” konusunu tüm
detaylar›yla ele almaya çal›ﬂt›k. Türkiye’nin gerek kamu, gerek finans,
gerekse özel sektör aç›s›ndan nas›l bir risk yönetimi uygulamas›
gerekti¤ini masaya yat›rd›k. Her 3 kesimden de uzman isimlerin kat›ld›¤›
toplant›da, kriz döneminde risk yönetimi, öne ç›kan stratejiler ve riskten
korunma metotlar› tart›ﬂ›ld›. Moderatörlü¤ünü Capital & Ekonomist
Dergileri Yay›n Direktörü M. Rauf Ateﬂ’in yapt›¤› “Küresel Finansal Kriz
Koﬂullar›nda Risk Yönetimi ve Korunma Stratejileri” konulu toplant›ya;
Hazine Müsteﬂarl›¤› Kamu Finansman› Genel Müdürlü¤ü Piyasa Risk
Yönetim Daire Baﬂkan› Dr.
Emre Bal›bek, Risk Türk
Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Burak Salto¤lu, ‹ﬂ
Yat›r›m Risk Yönetimi
Müdürü Doç Dr. Evren
Bolgün, ODTÜ Ö¤retim
Üyesi Dr. C. Coﬂkun
Küçüközmen, Sarkuysan
Genel Müdürü Hayrettin
Çayc›, DD Mortgage Genel
Müdürü Murat Aysan, Risk
Yöneticileri Derne¤i
Baﬂkan› Ebru Ogan ve
Assan Alüminyum CFO’su
Vedat Özdan kat›ld›.
Uzmanlar, risk
yönetimine iliﬂkin fikirlerini
ve gelecekte bu tip
krizlerle karﬂ›laﬂmamak
için al›nmas› gereken
önlemleri paylaﬂt›.
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M. Rauf Ateﬂ Öncelikle hepiniz hoﬂ geldiniz. Geniﬂ Aç› Toplant›lar›’n› uzun zamand›r ‹ﬂ
Yat›r›m’daki dostlar›m›zla birlikte y›lda 4 defa
gerçekleﬂtiriyoruz. Her oturumda o dönemim
öne ç›kan konular›ndan birini belirliyoruz. Yönetici, uzman ve iﬂ adamlar›yla tart›ﬂ›yoruz.
Bu say›da da küresel finansal kriz kapsam›nda risk yönetimi ve riskten korunma stratejileri baﬂl›¤›n› belirledik. 8 konuﬂmac›m›z
var. Hazine Müsteﬂarl›¤› Kamu Finansman›
Genel Müdürlü¤ü Piyasa Risk Yönetim Daire
Baﬂkan› Dr. Emre Bal›bek, Risk Türk Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burak Salto¤lu, ‹ﬂ Yat›r›m Risk Yönetimi Müdürü Doç Dr. Evren Bolgün, ODTÜ Uygulamal› Matematik Enstitüsü
Finansal Matematik Bölümü Ö¤retim Üyesi
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen, Sarkuysan Genel
Müdürü Hayrettin Çayc›, DD Mortgage Genel
Müdürü Murat Aysan, Risk Yöneticileri Derne¤i Baﬂkan› Ebru Ogan ve Assan Alüminyum
CFO’su Vedat Özdan.
Doç. Dr. Evren Bolgün Konu çok yo¤un
oldu¤u için 4 ana baﬂl›¤›m›z var. Sorular› muhataplar›na uygun olacak ﬂekilde da¤›tmaya
çal›ﬂt›k. ‹lk baﬂta risk yönetim uygulamalar› ve
riskten korunma stratejileriyle gündem maddesini açmay› düﬂündük. Gerçi art›k ortada
risk de kalmad›. Son 1,5 y›lda gerçekleﬂmeyen
risk neredeyse kalmad›. ‹lk soruyu ﬂirket temsilcilerimize yöneltmek isteriz. Risk yönetimi
aç›s›ndan kurumunuzda ne tür faaliyetlerde
bulunuyorsunuz ve bu stratejik karar alma
noktalar›nda risk yönetimi etkinli¤i ya da et-

kinsizli¤i ne ﬂekilde gerçekleﬂiyor? Bunlar› k›saca özetlemenizi rica edece¤im. Sarkuysan
Genel Müdürü Hayrettin Bey’den baﬂlayal›m.
Hayrettin Çayc› Öncelikle Capital Dergisi’ne bizi bir araya getirdi¤i için teﬂekkür ediyoruz. Rauf Bey, en zor konuyu seçmiﬂ. Kriz
ortam›nda risk yönetimi. Risk yönetimi iyi yap›lmam›ﬂ ki kriz olmuﬂ. Her ne kadar bu iki tabir birbirine yak›n gibi görünse de ikisinin de
iﬂlevi tamam›yla farkl›. Birincisi kriz, olmuﬂ
olaylar›n neticesidir. Risk ise olma ihtimali
olan olaylar› yans›t›yor, anlatmaya çal›ﬂ›yor.
Evren Bey suali ilk bana sordu. Ben konuyu
açmak için ﬂöyle yans›tmak istiyorum. Risk yönetiminde sadece ﬂirketin de¤il, ﬂirketin bulundu¤u ülkenin de çok büyük rolü var. Hatta bence burada risk yöneticisi önce ülkenin
riskini yönetmeli, daha sonra ﬂirketin riskini
yönetmeli. Türkiye öyle bir ülke ki, Türkiye’nin kendi risklerini yönetemeden ﬂirketinizin risklerini yönetemezsiniz. Bu mümkün de¤il. Ben 42 y›ld›r iﬂ hayat›nday›m ve risk dolu
bir sektörün içindeyim. Fiyat› her saniye de¤iﬂen bir commodity (emtia) sektörünün içindeyiz. Assan Alüminyum da bizimle ayn› durumda. Bak›r her ﬂeyden etkilenen bir metal. Bir
de bak›r, ülkelerin ilk geliﬂiminde altyap›lar›nda çok büyük rolü oldu¤u için kullan›lmak zorunda olan bir metal. Bak›r›n hiç türevi yoktur.
Bak›r sadece kendi cevherinden üretilir. Bunlar› neden anlat›yorum? Son 5 y›la bakarsak
özellikle risk yönetiminin en önemli oldu¤u,
istikbal piyasalarda, fiyat sabitlemelerinde ba-

DOÇ. DR. EVREN BOLGÜN

LENMEL‹”

“R‹SK‹ HERKES SAH‹P

“Bu kredi krizinde suçlu arandığında aslında çok fazla suçlu var. Subprime kredisini alan
tüketici de gerçek gelirini belirtmediği için en baştaki suçlu gibi görünüyor ama ona ‘masum suçlu’
demek mümkün. Sonuçta böyle bir kredi veriliyorsa tabii ki tüketici de bunu alacaktır. Ama bu işi
menkul kıymetleştirme yaparak, sekürize ederek, bunu piyasaya sunarak ve sekürize edilenin
tekrar türevini yaparak işi hakikaten çok karmaşık hale getirdiler. Tabii bunun derecelendirmesini
yapan reyting şirketleri de bundan epeyce nasiplendi. Çünkü bildiğimiz bir gerçek var ki şu anda
dünyada 12 tane triple A sahibi şirket var ama 64 bin tane triple A enstrüman var. Yani bir kuzudan
kaç tane post çıkarılmış siz düşünün.
Son olarak başarılı bir risk yönetimi açısından baktığımızda, şimdiye kadar konuşulanlara ve
ortak görüşlere ben de katılıyorum. Ama bir gerçek var ki riskin net olarak sahiplenilmesi gerekiyor.
Bunu sahiplenecek olan da sadece risk yöneticileri değil. Bence onlar zaten fazlasıyla sahipleniyor.
Bu riskin kurumlar tarafından, kurumların en üst kademesinden itibaren, hatta şirket sahibinden
başlayarak sahiplenilmesi ve ayrıca riskin de iyi anlaşılması gerekiyor. Bu sürece yönetim
kurulunun etkin katılımı çok önemli. Sektörel olarak hangi alanda faaliyet gösteriliyorsa, o alandaki
riski iyi anlayıp anlamadığımıza da emin olmak gerektiğini düşünüyorum. Özetle, bu kadar yoğun
risk unsurunun bir arada bulunduğu bir ortamda, özellikle reel sektörde, entegre risk yönetim
sistemlerinin geliştirilmesi çok önemli.”
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k›r hepsinin çok önünde. Örne¤in alüminyumun en fazla yüzde 180 fiyat art›ﬂ› olmuﬂtur.
Bak›r›n fiyat art›ﬂ› yüzde 600 olmuﬂtur.
ﬁu anda e¤er dünyadaki fonlar commodity’lere girmese, bunu önleyen bir tedbir olsa, dünyada gerçek fiziki arz-talep ve fiyat teﬂekkülü olacak. Halbuki ﬂu anda dünyada fiziki fiyat teﬂekkülü olmuyor. Bizi fonlar›n yönetti¤i para çok rahats›z ediyor. Commodity’de en büyük riski do¤uran maalesef fonlar. Biz bu fonlar›n meydana getirdi¤i sorunu
çözmek için ald›¤›m›z tüm malzemeyi hedge
ediyoruz. Sarkuysan bunlar› hedge etmezse
ayn› günde biteriz. Bizim geçen y›lki ciromuz
2 milyar dolar. Geçen sene K›rg›zistan’›n baﬂbakan›n›n birinci yard›mc›s› bize gelmiﬂti. Ona
K›rg›zistan’›n toplam d›ﬂ ticaret hacmini sordum. “3 milyar dolar” dedi. 2 milyar dolar ithal etmiﬂ, 1 milyar dolar da ihraç etmiﬂ. Dedim
ki, “Bu ﬂirket yönetimi gibi bir ﬂey.” Biz de asl›nda ﬂirket olarak çok büyük say›lmay›z. Dünyada ne devler var.
ﬁirketimizin bu alandaki uygulamalar›na
gelirsek, hedge sadece bizim kendi kulland›¤›m›z hammaddemizde de¤il. Çünkü biz hammaddemizin tamam›n› dolarla al›r›z. Halbuki
biz bunu tüm dünyada 56 ülkeye sat›yoruz.
Tahsilat›m›z›n ço¤unlu¤u da dolar cinsindendir. Bir miktar Euro ve
Sterlin de var. Bunlar›
da hedge ediyoruz.
Ve inan›n bunu samimiyetimle söylüyorum. 1980’lerde “forward”, “hedge” denen
kelimeleri bankalara
ilk Sarkuysan anons
etmiﬂtir. ‹nanamazs›n›z ama o zamanlar
bunlar› ço¤u banka
bilmezdi.
Sadece
Uluslararas› Bank ile
anlaﬂabiliyorduk. Daha sonra Amerikan
bankalar› geldi, Avrupa bankalar› geldi. Biz
daha önce “Parite forward’› yapal›m” diyorduk, “Yapamay›z” diyorlard›. Yerli bankalar “bugünkü parite
neyse ona göre iﬂlem
yapabiliriz” diyorlard›.
Ben yapm›ﬂ oldu¤um

vadeli sat›ﬂ›n tahsilat›n› -ki bugün de bu böyle- o tarihteki Euro’yu dolara çeviriyorum.
Baﬂka çarem yok. Çünkü ben dolar borçlan›yorum bankaya. Birini seçmek zorundas›n›z.
Risk yönetiminde mümkün oldu¤u kadar
alternatifleri azaltacaks›n›z. Tek para birimiyle
borçlan›yoruz. Tek para birimiyle ithalat yap›yoruz. Ancak elimizde olmad›¤› için sat›ﬂ› hangi ülke, hangi para birimiyle tercih ediyorsa
onla satmak zorunday›z. Çünkü müﬂteri velinimet. Ama zaten bak›r ﬂu anda dolar baz›nda
al›n›p sat›lan bir metal oldu¤u için ben dolar
baz›nda bak›r al›yorum. Ancak satarken bunu
farkl› para birimlerine sat›yorum. Ancak onun
tamam›n› hedge ediyorum. Forward yap›yorum. Geldi¤i tarihten en az 3 gün aﬂa¤›. Ama
ﬂu anda bugünkü konu kriz ortam›nda risk
yönetimi oldu¤u için bu da biraz zorlan›yor.
Nas›l zorlan›yor? Konuﬂulan günde para ödenmiyor. O zaman ne oluyor? Aç›k pozisyon yarat›yorsunuz. ‹nan›n ben riskin tam ortas›ndaki adam›m. Rauf Bey beni nas›l bulmuﬂ anlamad›m. Çünkü benim ömrüm bununla geçti.
Genel müdür olarak da paray› ben kendim
yönetirim. Yard›mc›m yoktur. Her bölüm için
yard›mc›m vard›r ama para için yoktur. Alm›yorum. Çünkü para çok önemli bir konu.
Özellikle metal sektöründe... E¤er alm›ﬂ satm›ﬂ

DOÇ. DR. EVREN
BOLGÜN
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oldu¤unuz mal› hedge etmezseniz, kullanm›ﬂ
oldu¤unuz krediyi satm›ﬂ oldu¤unuz ürünün
karﬂ›l›¤› olan parayla hedge etmezseniz, bitersiniz. ﬁu anda kriz ortam›nda risk yönetimi
yapmak da ayr› bir hüner.
M. Rauf Ateﬂ Murat Aysan’la devam edelim. Siz nas›l stratejiler uyguluyorsunuz risk
yönetimi aç›s›ndan?
Murat Aysan Ben bir an›m› paylaﬂarak baﬂlamak istiyorum. 2007’nin baﬂ›nda mortgage
ﬂirketini kurmak üzere organizasyona geldim.
Türkiye’de yeni baﬂlad›¤›m›z için dünyada bu
iﬂin nas›l yap›ld›¤›n› araﬂt›rmaya baﬂlad›k. Birkaç tane de bizim gibi ﬂirket belirledik. 2 tane-

VEDAT ÖZDAN

si Deutsche Bank’›n çal›ﬂt›¤›, tan›d›¤› ﬂirketlerdi. Birkaç tane de farkl› ﬂirketleri inceledik.
Bana “subprime ﬂirketler diye bir ﬂey var” dediler. “O da ne?” dedik. Hayat›mda ilk defa
duydum. Bizde subprime diye bir model olmad›¤› için bilmiyordum. Hemen ne oldu¤una
bakt›k. Önce birkaç mortgage ﬂirketine gittim,
ard›ndan Liverpool’da bir subprime ﬂirketine
gittim. Yan›mda dünyan›n en büyük mortgage
ﬂirketinde, ﬂirketi birlikte kurdu¤umuz arkadaﬂ›m vard›. Sat›ﬂ bölümünün nerede oldu¤unu
sordum. “Her ﬂey internetten broker’dan geliyor” dediler. Peki “Nas›l de¤erlendiriyorsunuz?” dedim. “Broker zaten birine de¤erletiyor, o bize de¤erlenmiﬂ ﬂekilde geliyor” dediler. “Peki adam› nas›l de¤erliyorsunuz?” dedim. “Çok de¤erleyecek bir ﬂey yok, adam ya
batm›ﬂ ya daha evvelden 5-6 kere batm›ﬂ oluyor” dediler... Yani her ﬂey manuel, her ﬂeyi
Excel’de tutuyorlar. “Peki ya batarsa?” dedik.
“O bizi ilgilendirmez çünkü biz sat›yoruz” dediler. Risklerinin ne oldu¤unu sorduk. Dediler
ki “Tam satarken fiyat yükselebilir.” “Peki ya
satamazsan›z?” dedim. “Her ﬂeyin bir fiyat› vard›r mutlaka satar›z” dediler.
Ondan sonra da detaylara bakt›k. Biz çok
sorgulad›k. En sonunda genel müdürleri ald›
bizi yeme¤e götürdü. Soruyoruz, soruyoruz
bir türlü bu iﬂin nas›l yap›laca¤› akl›m›za yatmad›. Çünkü ortada çok net bir risk var. Bunu
görmemek, bunu anlamamak mümkün de¤il.
Ben hayat›mda hiç subprime mortgage görmedim, sadece mortgage gördüm. Bir bankac› olarak ilk dedi¤imiz “Bu iﬂ batacak” oldu.
Adam da “Evet ama bende de¤il çünkü ben
sataca¤›m” dedi. Yani ortadaki riski asl›nda
birçok kiﬂi gördü. Bence böyle iﬂ yapan ve
bunu çok riskli yapan pek çok kuruluﬂ var.
Gelelim Türkiye’ye... ‹çimizde 2001 krizini
yaﬂay›p o 1998, 1999, 2000’de “En sonunda bu
kura bir ﬂeyler olacak. Bu patlarsa biz bu Hazine bonolar›yla ne yapaca¤›z? Bu kadar aç›k
pozisyonla nas›l yaﬂayaca¤›z?” demeyenimiz
yoktu. Ben herhalde 20-30 kere falan dedim.
Bazen de biz o pozisyonun sahibi oldu¤umuz
için a¤z›m›z› açmad›k. Asl›nda riske bak›ﬂ bütün dünyada ayn›. Riski görüyoruz ama bir ﬂey
olmad›¤› ya da az oldu¤u sürece risk dozaj›n›
biraz daha art›rarak biraz daha fazla para kazanmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu konuda yap›lacak
hiçbir ﬂey yok. Bu dünyan›n ne ilk ne de son
krizi. Büyük bir ihtimalle bu veya buna benzer bir yerden 5-10 y›l sonra, 3 y›l sonra mutlaka yine bir kriz olacak. Biz ne yapt›k? Mort-

gage ﬂirketi olarak hayata baﬂlad›k. Burada yasal olarak 3 tane riski yönetmek zorunday›z.
Bunu raporlamak zorunday›z ve bu konularda
iyi iﬂler yapt›¤›m›z› da ispatlamak zorunday›z.
Bir tanesi operasyonel olarak hiçbir sorunun
olmad›¤›n›n ispat›. Yani sistemimiz çal›ﬂ›yor,
yeteri kadar organizasyonumuz var, personelimizde sorun yok demeliyiz.
Bir tanesi kredi riski, bir di¤eri de piyasa
riski. Böyle yerlere gelindi¤inde yap›lacak çok
fazla ﬂey gözükmüyor. Yap›lacak ﬂey ﬂu: Hiçbir ﬂekilde kredi riski almaman›z gerekiyor.
Sorun yaﬂayabilecek bir krediye girmemeniz,
hatta bunun ucuna bile dokunmaman›z gerekiyor. Biz bunu yapt›k. Yap›lacak bir ﬂey yok.
Çünkü bu kriz kredi riskiyle baﬂlad›. ‹kincisi,
bu kadar dalgal› bir piyasada piyasa riski alam›yorsunuz. Yani ne aç›k pozisyon ne fazla
döviz alabiliyorsunuz, ne dövizi satay›m da
TL’yi hazine bonosuna yat›ray›m diyebiliyorsunuz. Ne de uzun vadeli hazine bonolar›n›
alay›m, bu iﬂi speküle edeyim diyebiliyorsunuz. Bir kere burada tüm s›n›rlar kapan›yor.
Biz ﬂirket olarak 3 tane de senaryo ç›karal›m
dedik. Finansal sektörde asl›nda risklerin kontrolü bir miktar daha kolay. Çünkü biz regülatör taraf›ndan belli riskleri yönetmeye mecbur
b›rak›l›yoruz. O limitler, o riskler içinde kalmak zorunda oluyoruz. Böyle dönemlerde regülatör daha fazla gelip bakmaya baﬂl›yor. Yani BDDK daha fazla getirin, haftada bir raporlay›n diyor. Bir tane denetçi gönderiyor ve bizim iﬂimiz biraz daha kolaylaﬂ›yor. Bizim ﬂirket olarak bir avantaj›m›z daha var. Biz tüm
bu riskleri görerek, bilerek, hatta bunlar› yaﬂam›ﬂ batm›ﬂ ç›km›ﬂ ﬂirketleri de bizzat görerek

olaya baﬂlad›¤›m›z için ortalardan sonlara do¤ru baﬂlad›¤›m›z› itiraf etmekte yarar var.
M. Rauf Ateﬂ Vedat Bey’le devam edelim.
Vedat Bey siz Assan Alüminyum’da riskleri nas›l yönetiyorsunuz? Risk yönetiminiz nas›l bir
strateji üzerine kurulu?
Vedat Özdan Konuya birkaç kavram kargaﬂas›yla ilgili görüﬂlerimi aç›klayarak baﬂlamak isterim. Birincisi krizin ismiyle ilgili. Yaﬂanan süreci “küresel finansal kriz” diye tan›mlamak bence bir alg›lama sorununa yol aç›yor.
“Bu küresel bir krizse, o zaman herkes krizdedir, telaﬂa ve ilaveten bir ﬂey yapmaya gerek
yok” dememek laz›m. “Küresel” denince sanki, “‹yi o zaman telaﬂa gerek yok, sadece bizde de¤ilmiﬂ” türü bir yaklaﬂ›m maalesef zemin
buluyor. Krizin kökeni finansal ise, “O zaman
bize bir ﬂey olmaz” da denildi¤i oluyor. Biz
zaten 2001’de bir finansal kriz yaﬂad›k. Önlemler ald›k ve BDDK kuruldu. Bankalar Kanunumuz daha s›k› hale geldi. Sermaye rasyolar› herkesten daha yüksek. Krizi, finansal diye tan›mlamak da maalesef bu tür yaklaﬂ›mlar› besliyor.
‹kincisi bizde krizin göstergesi, dolar kurunun “overshoot” etmesi. Bu olmad› diye yaﬂanan krizi önemsiz ve bir ﬂey yapmadan atlatabilece¤imiz bir süreç olarak alg›l›yoruz. Bir di¤er problem ﬂu: Kriz ABD’de, Avrupa’da finansal sektörden reel sektöre do¤ru kayd›. Biz
2001 y›l›ndan biraz tecrübeli oldu¤umuz için
bankalar›n sermaye yeterlilik rasyolar› zaten
uluslararas› standartlar›n üzerinde. Dolay›s›yla
bizde finans sektöründen reel sektöre do¤ru
de¤il, çok büyük ihtimalle reel sektörden finans sektörüne do¤ru kriz patlak verecek.

VEDAT ÖZDAN

NET‹LMEZ”

N KR‹Z YÖ
“DO⁄RU B‹LG‹ OLMADA

“Assan Alüminyum olarak risk yönetiminde üç temel prensibe bağlı kalmaya çalışıyoruz: İlki, muhafazakar
bir mali yönetim. Bunda amaç, ileride piyasa koşulları iyileşince büyüme potansiyelimizi harekete geçirmek için
zaman kaybetmeyecek şekilde maliyet kalemlerimizi kısmak. Gelişigüzel maliyetleri kısmayı çok tehlikeli
buluyoruz. Örneğin satış ve pazarlamada daha agresif olduk diyebilirim. İkincisi; hızlı ve kararlı icra. Bu tür
dönemlerde en büyük tehlike “bekle gör” politikasıdır. Bunun için öncelikleri ve odaklanılacak konuları, hemen
ve doğru seçmek lazım. Krizde hayal kurulmaz. Varsa hayallerden hemen kurtulmak lazım. Satarken kaça
aldığını düşünen, fiyatı yükselince satarım diye bekleyen kaybeder. Krizde hem stok devir hızı, hem de alacak
devir hızı düşer. İkisini birden artırmanın yolu iyi müşteri portföyünüzü önceden iyi analiz etmek, onlara iş
döngülerini çevirmekte yardımcı olmak ve dayanışmaktır. Biz bu anlamda aktivite bazlı muhasebe uyguluyoruz.
Yani hangi ülkedeki, hangi müşterimizden ne kazanıyoruz bilgisi her ay itibarıyla elimizde. Kârlı müşteriler
bizim platin müşterilerimizdir. Doğru ve zamanında bilgi olamadan krizi yönetemezsiniz. O nedenle raporlama
altyapınızın hazır olması lazım ki bu esasen bir risk yönetimi faaliyetidir.
Üçüncüsü ise; bu tür dönemlerde büyüme potansiyelini organik büyümede arıyoruz. Stratejik
pozisyonumuz, var olan potansiyeli en optimum kullanarak büyümek yönünde.”
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Hem hane halk› çok fazla kredi kart› kulland›,
hem düﬂük kurdan çok fazla borçlan›ld›. Bizim müteﬂebbisimiz yat›r›m› sever. ‹nsan›m›z
kredi kart›nda limitte, iﬂ adam›m›z ise yat›r›mda yakaland›.
Bir baﬂka kavram netli¤i gerektiren konu
ise “risk yönetimi” ve “kriz yönetimi” aras›ndaki farklar. Risk yönetimi, “ex ante” bir faaliyettir. Yani bizim hedeflerimizi etkileme ihtimali
olan olay vuku olmadan önce yapt›¤›m›z bir
egzersiz. Riskin iki boyutu vard›r. ﬁirket hedeflerine ulaﬂmay› engelleyebilecek tehditleri
bertaraf etmek.Yani hedeflerimize ulaﬂmam›z›
önleyecek muhtemel tehlikeleri, tehditleri görmeye, ölçmeye, onlar›n verece¤i zararlar› tespite yönelik bir faaliyet. ‹kinci boyut ise f›rsatlar› iﬂ iﬂten geçmeden görmektir. F›rsatlar›
do¤ru zamanda görmek, onlar› zaman›nda ﬂirket lehine, ﬂirket hedeflerine ulaﬂmay› kolaylaﬂt›r›c› bir ﬂekilde kullanmak da bir risk yönetimi faaliyetidir.
F›rsat kaçmadan, henüz “duvara toslamadan önce” yap›lan bu faaliyetin kriz yönetiminden bir fark› vard›r. Kriz yönetiminde risk
art›k realize olmuﬂtur. Hedeflerinizden sapm›ﬂs›n›zd›r. Yani bekledi¤iniz zarar vuku bulmuﬂ, f›rsat kaçm›ﬂt›r. Önceden tespit etti¤iniz
miktarda veya de¤il. O art›k risk yönetimi organizasyonunuzun performans›na ba¤l›d›r.
Kendinizi ne kadar ehil ellere teslim etti¤inize
ba¤l›d›r. Kriz yönetimi bu zarar› minimize etmeye yönelik “ex post” bir faaliyettir. Yani
olay vuku bulduktan sonra yap›lan bir faaliyettir.
Bu noktada bir kavramsal çerçeve netli¤ine daha ihtiyac›m›z oldu¤u kanaatindeyim.
Küçülme yönetimi (contraction management)
büyüme yönetiminden farkl›d›r. Büyümekte
varolan kaynaklarla en yüksek büyüme oran›na ulaﬂmak hedeflenir. Küçülme yönetiminde
ise belli bir büyüme hedefi için kaynaklar› minimize etmeye çal›ﬂ›l›r. Birincisinde amaç
fonksiyonunuz maksimizasyon, ikincisindeyse
minimizasyondur.
Biz Assan Alüminyum olarak, krizde “Nakit krald›r” perspektifiyle hareket ediyoruz.
Econimist dergisinin geçen y›l bir sonbahar
ay›ndaki kapa¤›n› hat›rl›yorum: Beatles’in
meﬂhur ﬂark›s›na yeni sözler bulunmuﬂ: Kapak “All you need is cash” diyordu. Bu çok
do¤ru. Piyasa zarar edene katlan›r, ama paras› olmayana asla.
ﬁimdi spesifik olarak Assan Alüminyum’da
bu kavramsal çerçeve içinde neler yap›ld›¤›n10 / 2009

dan biraz daha bahsedeyim. Assan Alüminyum yass› alüminyum sektöründe Türkiye’nin
bir numaral› ﬂirketi. Türkiye’nin tüm yass› alüminyum ihtiyac›n›n tamam›n› üretebilecek kapasiteye sahip. Üretim kapasitesi olarak Avrupa’n›n ilk 5 ﬂirketi aras›nda yer al›yor. Yaklaﬂ›k 900 kiﬂiyi istihdam ediyoruz. Türkiye’nin
en büyük 50 ﬂirketi aras›nday›z. So¤uk hadde
teknolojisinde rakipsiziz. Yass› levha ve folyo
üretiyoruz. Levhan›n temel müﬂterileri beyaz
eﬂya, inﬂaat ve otomotiv sektörleridir. Dolay›s›yla krizde en büyük darbeyi alan iki sektör
temel müﬂteri grubumuzu ihtiva ediyor. Riskin
tehlikeleri bertaraf etme boyutuyla ilgili yapt›klar›m›z daha çok levha üretimi üzerinde yo-

¤unlaﬂ›yor. Levha talebinde düﬂüﬂ var. Hükümetimiz ÖTV oranlar›n› düﬂürdü. Bunu memnuniyetle karﬂ›l›yoruz. Bu düﬂüﬂün kal›c› olmas›n› ümit ediyoruz. Çünkü levha kullanarak
üretim yapan sektörlere yönelik talep art›ﬂ› bize de talep art›ﬂ› getirir. Levha üretimi için
2009 y›l›ndaki amac›m›z baﬂa baﬂ noktas›n›
yakalamak.
Folyo üretimi ise daha çok iddial› oldu¤umuz ve katma de¤eri yüksek olan bir alan.
Çok baﬂar›l› mühendislerimiz var. Ar-Ge yat›r›mlar›n› çok önemsiyoruz. Çok kalifiye bir ArGe personelimiz var. Ayn› kalite, üretim mühendislerimiz için de geçerli. Bir saç telinin
6’da 1’i incelikte folyo üretebiliyoruz. Folyoyu
daha çok g›da ve ambalaj sektörüne, yani krizden zarar görmemiﬂ sektörlere sunuyoruz.
Dolay›s›yla buradaki konsantrasyonumuz riskin f›rsat boyutuyla ilgili. Yeni ürünlerle, yeni
ülkelere ve yeni piyasalara giriyoruz.
Böyle bir ortamda risk derken akl›m›za öncelikle finansal risk geliyor. Biz hammaddemiz
olan alüminyumu dolar cinsinden ithal ediyoruz. Fakat fiyatlar›m›z yurtiçi TL de olabiliyor,
dolar veya Euro da olabiliyor. Üretimimizin
yüzde 60’›n› ihraç ediyoruz. Ço¤u müﬂterimiz
Avrupa ülkelerinde yerleﬂik. Dolay›s›yla ihracat› daha çok Euro üzerinden yap›yoruz. ‹hracat yapt›¤›m›z yer krizden çok etkilenmiﬂ bir
bölge. Baﬂta söyledi¤im ﬂeye dönüyorum. Bu
krizin do¤ru alg›lanmas› çok önemli. Dolar
çok yükselmedi, “Hazine bir sente muhtaç de¤il” diye krizi ihmal etmemek laz›m. Krizin
matemati¤i çok aç›k. Kriz demek milli gelirin
düﬂmesi demektir. Milli gelirimiz düﬂüyor.
Dünya has›las› düﬂüyor.
Bizde kriz olunca daha önce içeride talep
yetersizli¤i olurdu. Uluslararas› rekabet gücü-

ne sahip bizim gibi ﬂirketler çareyi ihracatta
bulurdu. Stok devir h›z›n› yurtd›ﬂ› sat›ﬂlarla
ayarlar ve krizden büyük yaralar almadan kurtulurdu. Ama ﬂimdi durum daha vahim. Çünkü ihracat yapmak daha önceki krizlere göre
çok daha zor. Fiyat indirmeniz ve konsinye sat›ﬂ yapman›z laz›m. Bir de alacak takibinde sorunlar yaﬂamaman›z laz›m. Çünkü krizlerde
vade uzatma, sipariﬂ iptali, iflas vesair durumlarla en geliﬂmiﬂ ülkelerde dahi karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Üretimimizin yüzde 40’›n› iç piyasaya sat›yoruz. Finansal riskten korunmak üzere hemen hemen tüm enstrümanlar›n› kullan›yoruz.
Yani metal hedge’i, parite hedge’i, kur hedge’i
yap›yoruz. Alacaklar›m›z›n tahsil edilememesi
riskine karﬂ› “Do¤rudan Ödeme Sistemi”nden
yararlan›yoruz. ‹hracat alacaklar›m›z›n tahsili
için faktoring ﬂirketlerinin sundu¤u olanaklardan istifade ediyoruz. D›ﬂ sat›mda alacaklar›m›z› sigortalat›yoruz, vesaire. Operasyonel riske iliﬂkin ﬂunu söyleyebilirim. Bizim bir yönetim kurulumuz, bir de icra kurulumuz var. ‹ﬂin
stratejik risk yönü, iç içe çal›ﬂan bu iki kurul
taraf›ndan tart›ﬂ›l›r ve karara ba¤lan›r. Bir de
“yönetim tak›m›m›z” var. Yönetim tak›m›n›, icra kurulunun geniﬂletilmiﬂ hali olarak düﬂünebilirsiniz. Her hafta sal› günü yar›m gün toplan›yoruz. Burada önceden tespit edilmiﬂ ve
konjonktüre göre de¤iﬂen gündemlerle ilgili
önemli tüm konular ele al›n›yor. Riskli görünen tüm operasyonlar herkes taraf›ndan masaya yat›r›l›yor.
Çok ciddi bir durgunlu¤un yaﬂand›¤› bir
bölgeye ihracat yap›yoruz. Dolay›s›yla hem
al›m, hem sat›m kontratlar›m›z› bir fiyat avantaj› sa¤layabilmek için uzun vadeli yapmaya
gayret sarf ediyoruz. Sipariﬂleri zaman›nda ve
müﬂterinin istedi¤i kalitede sevk etmek en bü-

DR. EMRE BALIBEK

RI
“MAL‹YE POL‹T‹KALA

SIKILAﬁACAK”

“Son aylarda tüm dünyada çok büyük mali destek paketleri açıklandı. Amerika’nın bütçe açığı bu yıl 1,75
trilyon dolara ulaşacak. Hatta 2 trilyon doları geçeceğini söyleyenler var. Yine Avrupa da aynı şekilde. En son
Avrupa Komisyonu’nun tahminleri yayınlandı. Buna göre önümüzdeki 2 yıllık süreçte AB genelinde ortalama
kamu borç stokunda yaklaşık 10 puanlık artış bekleniyor. Tabii bu söylediğim ortalama rakamlar. Bazı
ülkelerde çok daha yüksek oranda artışlar olabileceği tahmin ediliyor.
Geçenlerde uluslararası bir toplantıya katıldım ve orada da söyledim. Bugüne kadar borçların
sürdürülebilirliği sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunuymuş gibi düşünüldü. Ama önümüzdeki dönemde
artık gelişmiş dünya da borçların sürdürülebilirliğini dikkate almak zorunda. Sonuçta bu destek paketlerinin
mutlaka bir geri dönüşü olacak. Mutlaka dünya genelinde maliye politikalarında sıkılaştırma yaşanacak. Bu
2010’dan sonra mı olur, 2011’den sonra mı olur bilmiyoruz ama bu dönemin sonunda mutlaka bir mali
sıkılaştırma dönemi başlayacaktır. Maastricht Kriterleri gibi kriterler yerlerinde durmaya devam ederse, bu
sürecin sonunda bunları yaşacağız.”
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yük önceli¤imiz. Esasen operasyonel riskle ilgili en çok yo¤unlaﬂt›¤›m›z konulardan birisi
de bu.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi toplant›m›za kamuyu
temsilen kat›lan Emre Bey’e söz verelim. Risk
yönetimi konusuna siz nas›l bak›yorsunuz?
Riski nas›l bir stratejiyle yönetiyorsunuz?
Dr. Emre Bal›bek Biz de geçmiﬂte yaﬂad›¤›m›z deneyimler, yani 2001 finansal krizi deneyimi ›ﬂ›¤›nda ve bu krizler sonras›nda kamu
borç yönetimi olarak önemli bir reform sürecinden geçtik. Bildi¤iniz gibi Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n temel görevi pek çok görevinin yan›nda devletin finansman ihtiyac›n› karﬂ›lamak ve
kamu borçlar›n› yönetmektir. ﬁu anda ocak
ay› sonu itibar›yla yaklaﬂ›k 391 milyar TL gibi
bir borç stokunu yönetiyoruz. Borç yönetimi
kapsam›nda Hazine Müsteﬂarl›¤› 2002 y›l› sonras›nda önemli bir reform süreci baﬂlatt›. Öncelikle belki duymuﬂsunuzdur Nisan 2002’de
Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine iliﬂkin olarak 4749 say›l› kanun
ç›kt›. Bu Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n yetkilerini
güçlendirmekle kalmad›, sonras›ndaki mali disiplin uygulamalar›n›n temelini oluﬂturan
borçlanma limiti, garanti limiti gibi düzenlemeleri de beraberinde getirdi ve borç yönetiminin yeniden organizasyonu için de önemli
bir dayanak oluﬂturdu.
Bu kanunun önemli taraflar›ndan birisi ﬂu:
‹lk defa bu kanunla kamu borç yönetiminde
risk kavram›na bir at›f yap›lm›ﬂ oldu. Bugün
kamu borç yönetiminin temel amac› riskleri
de dikkate alarak devletin finansman ihtiyac›n› orta uzun dönemde en uygun maliyetle
karﬂ›lamak. Kanun mutlaka risk kavram›na bakaca¤›m›z› söylüyor. Bu kapsamda Hazine
Müsteﬂarl›¤› organizasyon yap›s›nda de¤iﬂiklikler gerçekleﬂti ve öncelikle bir Borç ve Risk
Yönetimi Komitesi kuruldu. Bu komite 2002
y›l›ndan beri faaliyetine devam ediyor. Konunun içeri¤ine göre say›n bakan›m›z›n ya da say›n müsteﬂar›m›z›n baﬂkanl›¤›nda toplan›yor.
Üst düzey bürokratlardan oluﬂuyor. Bu komitenin temel görevi kamu borçlanmas›na iliﬂkin
riskleri analiz etmek ve orta ve uzun vadeli
perspektifle borçlanma stratejilerini oluﬂturmak. Bu komitenin yan›nda yine ayn› kanun
çerçevesinde kamu finansman› genel müdürlü¤ü bünyesinde -ki Kamu Finansman› Genel
Müdürlü¤ü Hazinenin borçlanma iﬂlevlerinin
önemli bir k›sm›n› yürüten birimdir- bir Risk
Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›l›¤› kuruldu.
Bunun için de yine ayr› bir yönetmelik ç›kar›l12 / 2009

d›. Kamuda bir kurumun içerisinde kendine
ait bir yönetmeli¤i olan bir birim çok enderdir.
Bu asl›nda Hazine’nin riske atfetti¤i önemi de
gösteriyor.
Bugün bu genel müdür yard›mc›l›¤› içinde
risk yönetimi alan›nda 15 kiﬂi kamu borçlanmas›na iliﬂkin riskleri yönetmekle görevlendirilmiﬂtir. Bu birimde ben de görev yap›yorum.
Görevimiz orta uzun vadede karﬂ› karﬂ›ya olunan finansal riskler, kredi riskleri, operasyonel
riskler gibi riskleri analiz ederek borç ve risk
yönetimi komitesine borçlar›n yönetilmesine
iliﬂkin önerilerde bulunmak. Nihai karar mercii Borç ve Risk Yönetimi Komitesi’dir. Komite her y›l y›l›n son aylar›nda say›n bakan›m›z›n
baﬂkanl›¤›nda toplan›r. Bizim önerilerimizi de¤erlendirerek, kendi görüﬂlerini ve di¤er birimlerin görüﬂlerini de dikkate alarak kamu
borçlanmas›n›n temel çerçevesini, temel politikas›n› belirler. Burada al›nan kararlar siyasi
otoriteyi temsilen say›n bakan›m›z›n imzas›yla
yürürlü¤e girer. Bu kapsamda borçlanman›n
hangi parametreler çerçevesinde yap›laca¤›,
borç stokumuzun yap›s›n›n nereye ulaﬂaca¤›
belirlenir. Tabii bizim birim olarak kulland›¤›m›z çeﬂitli enstrümanlar var.
EBRU OGAN “Buradaki önemli
kavramlardan bir tanesi, asl›nda
otokontrol mekanizmas›. Bildi¤iniz gibi,
risk yönetimi modelleri oluﬂturman›z
yeterli de¤il, düzenlemeye göre bunu
uygulamada nas›l kulland›¤›n›z› da
otoriteye göstermek ve ikna etmek
durumundas›n›z. Sonuçta bu, yönetim
kurullar›n›n ve üst yönetimin
sahiplili¤inde yap›lmas› gereken bir
konu. Kurumlar›n kendi içinde bir
otokontrol mekanizmas› oluﬂturmas›
gerekli. Nihayetinde düzenlemeler ya
da denetim/gözetim otoritesi riskin
yönetim ve denetimine iliﬂkin genel
çerçevelerini belirleyip, kurumlara da
kendi uygulamalar›na özgün belli bir
esneklik sa¤layarak bunlar›n yap›lmas›n›
kontrol edecek bir mekanizmad›r. Yani
kurumun kendinden sonra ikinci bir
kontroldür asl›nda. Dolay›s›yla Basel II,
pillar 2 ve pillar 3 baca¤›yla asl›nda
kurumlar› biraz da bu yöne iten bir
uygulamad›r. Kesinlikle hiç yoktan daha
iyidir. Öte yandan “yeterli mi yetersiz
mi” de¤erlendirmesi yapmak için bu
dönem erken çünkü bu uygulamalar
devreye al›nd›¤›nda zaten kriz
oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.”

ﬁunu gururla söyleyebilirim ki geliﬂtirdi¤imiz çeﬂitli modeller bugün borç yönetimleri
uygulamas›nda dünya örnekleri aras›nda en
ileri teknolojiyi kullanan modellerdir. Hatta
geçti¤imiz y›l mart ay› içerisinde Dünya Bankas› bu konuda Washington’da düzenledi¤i
seminere bizi de davet etti. Geliﬂtirdi¤imiz modeli anlatmam›z› istedi. ‹sveç, Danimarka gibi
ülkelerin yan›nda biz de örnek ülke olarak davet edildik. Bu modeller ve senaryo analizleri
kapsam›nda borç stokunun ve di¤er borçlanma parametrelerinin de¤iﬂik senaryolar alt›nda
alabilece¤i de¤erleri hesapl›yoruz. Bu kapsamda alternatif politika önerileri geliﬂtiriyoruz
ve bunu da Borç ve Risk Yönetimi Komitesi’ne sunuyoruz.
Bu genel olarak organizasyon çerçevesi ve
yasal çerçevemiz. ‹sterseniz biraz da elde etti-

¤imiz sonuçlardan bahsedeyim.
Bakt›¤›n›z zaman 2002 sonlar›n› baz al›rsak
hazine borcunun yaklaﬂ›k yüzde 58-60’l›k bir
k›sm› döviz cinsi ya da dövize endeksli borçlardan oluﬂuyordu. Komitemizin ald›¤› kararlar ve geliﬂtirdi¤i politikalar çerçevesinde 2008
sonu itibariyle bu oran yaklaﬂ›k yüzde 34’e inmiﬂtir. Hazinenin kur riski 2002-2008 döneminde önemli ölçüde azalm›ﬂt›r. ‹ç borç stokumuza bakt›¤›m›zda ise 2002 sonunda iç borç
stokumuzun yaklaﬂ›k yüzde 32’si döviz veya
dövize endeksli borçlardan oluﬂuyordu. Burada çok daha ciddi bir ilerleme var. 2008 sonunda bu oran yaklaﬂ›k yüzde 8’e kadar gerilemiﬂtir. ‹ç borç stokumuzun yaklaﬂ›k yüzde
92’si TL cinsinden borçlardan oluﬂuyor. Bu bizim için çok önemli. Neden derseniz, çünkü
bizim gelirlerimizin büyük k›sm› TL cinsinden.
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Dolay›s›yla biz aya¤›m›z› yorgan›m›za göre
uzatma perspektifinde mümkün oldu¤u kadar
borçlar›m›z› da TL cinsinden almaya özen gösteriyoruz. Tabii borç stokunun yap›s›ndaki de¤iﬂim çok h›zl› olam›yor. Borç stokumuzun
büyüklü¤ünü düﬂünürseniz ani de¤iﬂikliklerin
piyasalarda önemli bask› yaratma ihtimali var.
Dolay›s›yla tedrici bir ﬂekilde borç stokumuzun yap›s›n› dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yoruz.
Yine 2002 y›l›nda faiz riski anlam›nda Hazine borç stokunda de¤iﬂken faiz ve k›sa vadeli borçlar›m›z›n önemli a¤›rl›¤› varken, stok
2008’de daha dengeli bir yap›ya kavuﬂtu. Böylece faiz riskimiz de önemli ölçüde yönetildi.
Bunlar elde etti¤imiz sonuçlar.
Ülkemizde finansal kesimin krizden daha
az etkilenmesinde kamu borç yüküne iliﬂkin
endiﬂelerin azalmas›n›n önemli pay› olmuﬂtur.
Bugün Türkiye’de hiç kimse kamu borçlar›n›n
çevrilebilirli¤inden endiﬂe etmiyor. Ya da “Döviz kuru art›ﬂlar›nda kamu borçlar› nereye gidecek? Hazine bu borçlar› ödeyebilecek mi?”
gibi bir endiﬂeye kap›lm›yor. Bunda da müsteﬂarl›¤›m›z›n y›llar içinde ortaya koydu¤u uygulamalar›n önemli bir katk›s› oldu¤unu düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkür ediyorum. Yine size gelece¤iz. Baﬂar›l› risk yönetimi aletleri,
hangi unsurlar› içermeli? Ne gibi konular› kapsamal› gibi bir sorumuz var. Burada da Risk
Yöneticileri Derne¤i Baﬂkan› Ebru Ogan’a söz
vermek istiyorum.
Ebru Ogan Teﬂekkürler. Geçti¤imiz dönemde dünyada risk yönetimi uygulamalar›
asl›nda birçok kesimden çok eleﬂtiri ald›. Risk
yönetimi yetersiz mi kald›, risk ölçüm modelleri yetersiz miydi, yap›lan analizler uygun ya
da yeterli de¤il miydi; bu konularda birçok ya-

z› yaz›ld›. Bunlar› genel olarak de¤erlendirecek olursak risk yönetiminde özellikle büyük
ve iyi finansal kurumlar›n, ölçümlemeler, modeller veya analizler anlam›nda epey kapsaml› çal›ﬂmalar› oldu¤unu ve bunlar›n da iyi bir
altyap›s› oldu¤unu söyleyebiliriz. Buradaki eksiklerin daha çok kurumlar›n kendi içinde risk
yönetimi anlay›ﬂ› ve bunlar›n do¤ru ﬂekilde
iletiﬂimi veya paylaﬂ›m› ile ilgili oldu¤unu düﬂünüyorum. Özellikle artan risk iﬂtah› ve o dönemde artan likiditeyle beraber daha fazla kâr
yapma amac›, mevcut olan risk yönetim sistemlerinin yeterince kullan›lmamas›na neden
oldu. Aç›kças› belki kurumun kald›rabilece¤i
risk düzeyinden fazlas› bir ölçüde kabul edildi. Basel II gibi uygulamalar veya di¤er yasal
mevzuat da asl›nda risk yönetimine iliﬂkin uygulamalar› bir dereceye kadar düzenlese de
kurumlar›n iç yönetiminde bunlar›n da yetersiz kald›¤› söylenebilir.
‹yi bir risk yönetimi nas›l olmal›yd›? Öncelikle, ölçümlemeler ve modeller d›ﬂ›nda asl›nda her kurum kendine özgü riskleri çok iyi anlamal›. Gerçekten varl›k ve yükümlülüklerdeki risklerini, yap›lan her ürün veya iﬂlemin kuruma yaratt›¤› piyasa, kredi ya da operasyonel
riski iyi bilmeli. Bu riskleri mümkün oldu¤unca ölçmek ve de¤erlendirmek d›ﬂ›nda, söz konusu riskler her düzeyde iyi ﬂekilde paylaﬂ›lmal›. Bunun baﬂar›l› bir risk yönetiminde
önemli bir kriter oldu¤unu düﬂünüyorum. Dolay›s›yla riskin ne oldu¤unu biliyorsan›z ve neye göre bu riski ald›¤›n›z› biliyor ve bunu piyasa koﬂullar›na göre takip edebiliyor ve tedbir alabiliyorsan›z baﬂar›l› bir risk yönetimi yap›yor olabilirsiniz. Ayn› ﬂekilde eldeki kaynaklar›n, sermayenin ve likiditenin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Bunu da yine kurum yarat›lan
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K HATA OLUR”

E BÜYÜ
“KÜRESEL DÜZENLEM

“Deniyor ki ‘Küresel bir düzenlemeye gidilmeli’. Bence bu asrın hatası olur. Bir grup insan da
çıkıp diyor ki, ‘küresel denetime gidilmeli’. Bu da asrın hatası olur. Küresel düzenleme nedir,
küresel denetim nedir? Biz bunun hangi tarafında yer almalıyız? Acaba finansal piyasalar bir
orkestra mıdır ki herkes aynı notayı çalacak? Bu girişim inovasyonun ve gelişimin önünü kapatan
bir sürecin başlaması, finans kapitalin kontrolünün belli ellere bırakılmasıdır. O zaman tüm bu
sorunları başımıza saranların küresel düzenleme konusunda dönüp kendilerine bakmaları
gerekmiyor mu? Biz bugüne kadar birçok şeye inandık. Kurumsal yönetim en iyi ABD’de yapılır
dendi, Enron skandalı ortaya çıktı. Risk konusunda asla dolandırıcılık olmaz dendi, en büyükleri
ABD’de, İngiltere’de çıktı… Off shore’lar, hedge fonlar, private equity’ler, hepsi piyasa etkinliğini
artıran ve sağlıklı bir piyasa için vazgeçilmez kurumlar denildi ama tüm piyasayı bunlar bozdu...
İnsanlar yaşadıkları mahallede yanlarındaki apartmanın adını bilmiyor ama artık herkes
subprime’ın ne olduğunu biliyor…”
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risklere ba¤l› olarak yani risk iﬂtah› ile birleﬂtirerek do¤ru bir risk stratejisi belirleyerek yapmal›. Dolay›s›yla iyi risk yönetimi unsurlar›
olarak de¤erlendirdi¤imizde, kurumun tüm
yönetim kademesinin ve riski yaratan taraflar›n gerçekten her enstrüman veya iﬂlemde ne
tür bir risk ald›klar›n› biliyor ve anl›yor olmas›, mümkünse riski ölçüyor olmas›, ölçülemeyen riskler için çeﬂitli analiz ve raporlamalarla
etkilerini de¤erlendirebiliyor olmalar› ve bunu
beklenen piyasa koﬂullar›yla birleﬂtiriyor olmalar› gerekir. Bu son k›s›m önemli çünkü sadece kurumun kendi içindeki riski bilmesi de
yeterli de¤il.
‹çinde bulundu¤umuz iç içe girmiﬂ küreselleﬂmiﬂ finans ortam›nda, mevcut piyasa koﬂullar› d›ﬂ›nda önümüzdeki dönem beklentileri ve geliﬂmelerin ne tür etkiler yaratabilece¤ini de öngörebilmek önemli. Bu hep söyleniyor tabii ama senaryo ve stres çal›ﬂmalar›n›n
bu çerçevede çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama senaryo ve stres çal›ﬂmalar› derken de bunlar›n gerçekten öngörülebilir ve
beklentilere uygun parametreler ile desteklenmesi gerekir. Bu senaryolar yine kurumda her
seviyede anlaﬂ›labilir ve kabul edilebilir senaryolar olmal›. Bu senaryolara ba¤l› olarak üretilen riskin etkisi sermaye ve likiditeye ne kadar yans›yor ve bu etki yönetim taraf›ndan kabul edebilir mi, bu risk al›nabilir mi, do¤acak
sonuçlar›n yönetilebilece¤i bir strateji oluﬂturulmuﬂ mu; tüm bunlar› iyi bir risk yönetiminde olmas› gereken yaklaﬂ›mlar olarak de¤erlendiriyorum. Dolay›s›yla bunlar›n hepsini bir
araya getirdi¤inizde iyi bir risk yönetiminde,
risklerin modellenmesi veya ölçülmesinin yan›
s›ra, her seviyede risklerin bilinerek al›nmas›,
etkilerinin ne olabilece¤inin öngörülmesi ve
bu sonuçlar›n geniﬂ bir paylaﬂ›m› ile mutabakata var›lmas› oldukça önemli. Bu da kurumda iyi bir risk kültürünün yerleﬂtirilmesi ve kurumsal düzeyde yönetimi anlam›na geliyor.
Di¤er bir noktada, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine önem verilmesi. Riski yaratan ve tan›mlayan, ölçen ve raporlayan taraflar›n ayr› olmas›
ama bu iki taraf›n da birbirinden ba¤›ms›z olmakla birlikte birbiriyle iyi iletiﬂim ve iﬂbirli¤i
içinde olmas› ve riskleri karﬂ›l›kl› ayn› ﬂekilde
anl›yor ve ifade ediyor olmas› önemli. Sonuç
itibar›yla, tüm bunlar› bir araya getirdi¤imizde
hem organizasyonel boyutu ile hem de ölçümleme ve raporlama taraf› ile risk kültürünün oluﬂturulmas›n› sa¤lar ve iyi bir iletiﬂim
mekanizmas› kurabilirsek iyi bir risk yönetimi

yapman›n mümkün olaca¤› görüﬂündeyim.
M. Rauf Ateﬂ Coﬂkun Bey, bu konuﬂmalar›
da dikkate al›rsak mevcut düzenlemeler ve
denetim standartlar›, regülatörlerin koydu¤u
kurallar yetersiz miydi, baﬂar›l› bir risk yönetim anlay›ﬂ› yok muydu da bu finansal kriz oldu? Genel çerçeve içinde bir de¤erlendirme
yapabilir misiniz? Nerede hata yap›ld›?
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen Öncelikle bu
tür bir organizasyon için son derece iyi bir zamanlama. Konunun uzman› de¤erli arkadaﬂlarla olmak büyük bir zevk. Bu oturumun haz›rlanmas› ve nihai aﬂamaya kadar giden süreçte eme¤e geçen herkese peﬂinen teﬂekkür
ediyorum.
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ﬁimdi bundan birkaç ay önce haberlerde
s›kça izledi¤imiz bir kavram vard›. Orant›s›z
güç kullan›m›. Buradan yola ç›karak bu duruma biraz “orant›s›z risk al›m›” diyebiliriz. Bunlar neticede rasyonaliteden uzaklaﬂma sürecini çok net bir ﬂekilde gözlemlememize neden
oldu. Kriz dönemi genellikle reel sektör aç›s›ndan mevcut koﬂullar alt›nda hasar tespit çal›ﬂmalar›n› ve yak›n gelecekteki hasar tespit
çal›ﬂmalar›n› içerir. Ama birtak›m kaynaklar
farkl› alanlara bak›ﬂlar›n› yo¤unlaﬂt›r›rlar: “Bu
nereden ç›kt›?”, “Böyle bir ﬂey söz konusu bile de¤ilken bu kadar h›zl›, yay›lmac› etkisi büyük olan bir kriz nas›l oldu da gözden kaçt›?”,
“hiç uyar› sinyali almad›k m›”, “Bu konuda bize bir ﬂey söyleyecek bir kaynak yok muydu?”, “Verilere bakamad›k m›, veriler yetersiz
mi kald›?”…
Asl›nda birtak›m ﬂeyleri yak›ndan takip
edip, süreçlerin içinde olman›n önemi çok büyük. Buna düzenleme ve denetim de dahil.
Süreçlerin içinde de¤ilseniz ve süreçler size internet üzerinden empoze ediliyorsa, o tehlikeli bir süreçtir. Neticede iﬂin ruhunu ve kültürel

boyutunu göz ard› ediyorsunuz demektir. Dolay›s›yla iyi bilinmesi ve anlaﬂ›lmas› gereken
birçok kavram var. Ülkeler ve kurumlar dinamiklerini ve ç›karlar›n› dikkate alarak hareket
etmek zorundalar. Ama içinde yaﬂad›klar› dinamik maalesef kendi kontrollerinde olan bir
dinamik de¤il. Buraya gelmeden önce kriz konusunda uluslararas› bazda yay›nlanm›ﬂ bilimsel makaleleri okumak için internet üzerinden
bir tarama yapt›m. ‹lginç bir makale buldum.
“Finansal kriz ve akademik iktisad›n baﬂar›s›zl›¤›.” Çal›ﬂmada çok güzel bir özeleﬂtiri cümlesi var. Diyor ki; “Anlamadaki eksikli¤iniz sonuçta araﬂt›rma kaynaklar›n› yanl›ﬂ yöne sevk
etmenize sebep oluyor.” Demek ki piyasa dinamikleriyle akademik yaz›n birçok noktada
birbiriyle kesiﬂse de -ki risk ölçüm modellerinin büyük bir k›sm› neticede akademik çal›ﬂmalara dayan›r- gerçekte son derece tehlikeli
may›nlarla dolu arazileri oluﬂturan farkl› bir
noktada yakal›yorsunuz.
Mesela risk yönetim sürecinde en büyük
hatalardan bir tanesi tarihi verilere güvenerek
hareket etmek ve buna iliﬂkin analizler yapa-

bilmektir. Bu yap›lmas›n demiyorum ama
bunlar yap›l›rken elde edilecek sonuçlar›na ne
kadar güvenebilece¤inizin fark›nda olman›z
gerekir. Bir di¤er husus ise baz› risklerin göz
ard› edilmesidir. “Olmaz öyle bir ﬂey diyorduk
ama hay Allah oldu iﬂte” dedi¤iniz risklerden
bahsediyorum. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
Bir baﬂka eleﬂtiri konusu da baz› gizli risklerin fark›nda olunamamas›. Bence en önemli
noktalardan bir tanesi de risk ölçüm ve yönetim alanlar›nda ayn› kurum içinde de olsa kurumlarla onlar›n denetimine tabi olan kurumlar aras›ndaki iletiﬂim hususu. Yani ayn› dili
konuﬂamama konusu önemli bir problem oluyor. Bir de birtak›m kararlar›n al›nmas›nda
özellikle risk ölçüm ve yönetim süreçlerinde
bunlar›n hemen sonuçlara m› dayal› yoksa deneyimlerle mi çözümlenebilece¤i konusunda
bir görüﬂ ayr›l›¤› ve hatta buna iliﬂkin gruplar
aras›nda ilan edilmemiﬂ bir çekiﬂmenin varl›¤›na da iﬂaret ediyor. Yani finansal kurumlar›n
hazine birimleriyle risk yönetim birimleri aras›nda var olan bir çekiﬂme noktas›.
HAYRETT‹N ÇAYCI “ﬁu anda reel
sektörün en önemli ve ciddi sorunu
kurdur. Böyle dengesiz bir kur olamaz.
Kura mutlak surette müdahale
yap›lmas› laz›m. Baﬂka türlü neye göre
yat›r›m yapaca¤›z? Geçen y›l Merkez
Bankas› aç›klam›ﬂt›: “Türkiye’de dolar
kuru 2015 y›l›nda 1.535 TL olacak” diye.
O günün gazetelerini hala sakl›yorum.
O söze güvenen insanlar bu
aç›klamaya göre milyonlarca dolarl›k
yat›r›m yapt›. Düﬂünün, 2 milyar dolarl›k
enerji yat›r›m› yap›yorum. Bunu da
2015’te olmas› beklenen dolar kuruna
göre yap›yorum. Tüm planlar›m› buna
göre yapt›m diyelim ve sendikasyon
kredisi ald›m. Ne olacak ﬂimdi bu
ﬂirketin durumu? Nas›l kurtulacak?
Kimsenin bu saatten sonra onu
kurtarma ﬂans› olmaz. ‹nan›n,
önümüzdeki dönemde çok büyük
ﬂirketler batacak. Çünkü Türkiye’de kuru
kontrol eden bir mekanizma yok.
Eylülden bu yana Euro yüzde 8, TL
yüzde 43 de¤er kaybetti. Aradaki farka
bak›n. Biz Türk paras›yla yat›r›m
yap›yoruz. Zarar›m›z›n büyüklü¤üne
bak›n. Dünyada böyle bir ﬂey yok.
Dünyada “market maker” (piyasa
yap›c›) var. Türkiye’de bu yok. Bu
piyasa yap›c› ne zaman ç›kacak?”

Burada herkesin f›rsat kelimesini s›kça telaffuz etti¤i bir ortamda bence en önemli nokta birçok ﬂeyin yeniden, gerçekçi bir ﬂekilde
sorgulanmaya baﬂlamas›d›r. Modeller, yaklaﬂ›m, insanlar sorgulan›yor art›k. Siz burada
model yeterlili¤inden bahsediyorsunuz, kriz
yönetimi araçlar›ndan bahsediyorsunuz. Bu
yönetim, orkestrasyon acaba hakikaten ne kadar yeterli? ﬁimdi bak›n: Bir portföy al›yorsunuz, stres testine tabi tutuyorsunuz. Oranlarda
ﬂu kadar, kurlarda bu kadar de¤iﬂiklik olsa ne
olur? Tamam da tüm kurumlarda yöneticileri
de stres testine tabi tutmak gerekiyor. Yani yöneticilerde bütün bu sonuçlar› alg›lay›p, anlay›p, ortaya birtak›m ﬂeyler koyabilecek yetenek, bilgi, birikim, öngörü var m› yok mu?
Bence bu çok önemli bir konu. Bak›n yeni
ABD Hükümeti Bernanke hariç ekonomi yönetimini yeniledi. Peki bu baﬂar› getirecek mi,
zaman gösterir.
Bir noktaya daha de¤inmek istiyorum. Kriz
ortam›nda risk yönetiminin önemini tart›ﬂman›n ﬂu an çok büyük bir anlam› yok. Çünkü
art›k kriz olmuﬂ... Bu arada akl›ma gelmiﬂken
bir çekince koymak ve alt›n› kal›n çizgilerle
çizmek istiyorum. ﬁu ana kadar bahsetti¤im
hususlar tamamen Türkiye’nin d›ﬂ›ndad›r.
Tüm bahsettiklerim özellikle ABD ve ‹ngiltere’ye at›fta bulunarak bahsedilmektedir. Evet
ne diyorduk, hata nerede yap›ld› sorusuna
katk›da bulunabilecek bir parametre, risk yönetiminin gerekti¤i ﬂekilde denetlenememesinde yap›ld›. Bu bence çok ciddi bir sorun.
ABD’nin, ‹ngiltere’nin denetim otoriteleri ﬂu
an çok ciddi bir özeleﬂtiri sürecinden geçiyor.
Donaldson bile itiraf etti. “Elimizde büyük yat›r›m bankalar›n›n, özellikle hedge fonlar›n ve
benzer türde faaliyet gösteren fonlar›n ne yapt›klar›n›, piyasay› nas›l etkilediklerini, buraya
nas›l girip ç›kt›klar›n›, nas›l bir yat›r›m stratejisine sahip olduklar›n› birtak›m ﬂeyleri anlay›p
alg›layacak insanlar›m›z yok” dedi. Bir di¤er
tarafta derecelendirme kuruluﬂlar› dahi çok
ciddi eleman kayb›na maruz kald›lar. Yine yat›r›m bankalar› hem kamudan hem derecelendirme kuruluﬂlar›ndan çok ciddi transferler
yapt›. Bunlar› ancak lobilerde, yurtd›ﬂ›ndaki
toplant›larda duyabiliyorsunuz. 3A alan ﬂirketlerin ne kadar sürede bataca¤›n›, S&P’nin rating transation matrix (derece geçiﬂ matrisi)
ad› verilen matriste onbinlerde bir gibi adeta
imkans›z rakamlarla ifade edilen bir iflas ihtimalin ne kadar k›sa sürede gerçekleﬂti¤ini hepimiz gördük. Ben 4 tane benchmark’a dikkat
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çekerek konuyu noktalamak istiyorum. 1991
BCCI çok önemli bir benchmark’t›r. Bank of
Credit Commercial International’›n bat›ﬂ› ve
ondan sonra “home-host country” düzenlemesinin getirilmesi. Arkas›ndan 1995 Baring
Banks olay› ve bir kiﬂiye ayn› anda hem muhasebe hem trading yetkisi verilmesinin sonuçlar›na bir kez daha maruz kalmamak için
arkas›ndan “iç kontrol sistemine iliﬂkin düzenlemeler” in gelmesi. 1998 LTCM isimli hedge
fon’un bat›ﬂ› ve 2000’lerin hemen baﬂ›ndan bir
“dotcom” olay› ve hemen ard›ndan gelen Enron olay›. Ve son olarak yaﬂad›¤›m›z krize giden yolda Lehman Brothers ile baﬂlayan sürecin çok iyi analiz edilmesi ve sonras›nda yap›lan eylemlerin ne kadar yeterli olup olmad›¤›n›n sorgulanmas› gerekiyor.
Hayrettin Çayc› Ben burada hocama teﬂekkür etmek istiyorum. Bir ekleme yapmak istiyorum. Çok güzel bir konu açt›. ﬁu anda liberal ekonomi dedi¤imiz kontrolsüz sistemden
bahsetti. Demek ki dünyadaki tüm sistemlerin
kontrol alt›nda tutulmas› gerekiyor. Kontrolsüz sistem mutlak suretle sonunda yanl›ﬂ ﬂeyler yap›yor. Bu yanl›ﬂlar›n düzeltilmesi için ﬂu
anda baz› kurallar›n getirilmesi laz›m. Ben hala söylüyorum, bana göre dünyada bütün ticari kurallar de¤iﬂmek zorunda. Fonlar commodity’ye girmemeli. Bunun kural haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü fiziki talep arz› yok
ediyor. Hocam›n denetim eksikli¤i konusunun
alt›nda bu tür ﬂeyler var.
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen Yaln›z ben bir

ilave yapmak istiyorum. Fonlar›n sadece emtia piyasas› de¤il birçok piyasaya girmesi arz talep dinami¤ini tamamen de¤iﬂtiriyor. Spekülatif hareketler h›z kazan›yor ve fiyat belirlenmesi gereken platformun d›ﬂ›nda belirleniyor.
Hayrettin Çayc› Kesinlikle de¤iﬂtiriyor.
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen Bugün
ABD’nin bu emtia piyasas›ndan sorumlu denetim otoritesinin 2005 y›l›nda yay›nlad›¤› ama
her nedense baﬂta ABD olmak üzere birçok
ülkenin dikkatinden kaçan bir rapor var. Yan›lm›yorsam Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) taraf›ndan yay›nland›. Diyor ki; petrol fiyatlar›nda çok ciddi spekülatif
hareketler söz konusu olmaktad›r ve bunlar›n
tamam›n›n hedge fonlar taraf›ndan yap›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir.
Hayrettin Çayc› Hocam yaz›n petrole ihtiyaç var m›yd›? Yaz›n petrol 150 dolard›. Bugün 40 dolar. Fonlar bunu yap›yor iﬂte. ‹yi düﬂünelim.
Vedat Özdan Bir piyasada göreli fiyat dengesini ne belirler? Hedge fonlar› ve metal fiyatlar›ndan konuﬂuyoruz de¤il mi? Metal arz ve
talep dengesini kaynak k›tl›¤› belirler, de¤il
mi? ‹ktisatta biz böyle ö¤rendik. Yani arz fazlaysa fiyat düﬂer, talep fazlaysa yükselir. Ortada ne arz eksi¤i, ne de talep fazlas› var. Son 7
y›lda metali üretiminde kullanan ﬂirketlerin fiili arz ve talebinden ba¤›ms›z bir piyasa dinami¤ine ﬂahit olduk. Vadeli iﬂlemler piyasalar›
ne için kuruldu? Aç›¤a sat›ﬂ için mi? Üretim
yapmayanlar oturduklar› yerden para kazanToplant›n›n
moderatörlü¤ünü
Capital & Ekonomist
Dergileri Yay›n
Direktörü M. Rauf
Ateﬂ üstlendi.
Kat›l›mc›lara,
gündemdeki s›cak
geliﬂmelere iliﬂkin
sorular yönelten
Ateﬂ, “Mevcut
düzenlemeler ve
denetim standartlar›
yetersiz miydi? Bir
daha böyle krizler
olmamas› için
baﬂar›l› bir risk
yönetimi nas›l
yap›lmal›?” diye
sordu.
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s›n diye mi? Bunu herkes yap›yor, ama daha
çok “hedge fonlar” baﬂlatt›. Dolay›s›yla hedge
iﬂi, yani vadeli iﬂlemler piyasalar›, reel sektörün riskten korunma organizasyonlar› olmaktan ç›kt›. Reel sektöre yabanc›laﬂt›. Bu, piyasa
ekonomisi için çok ciddi bir sorundur. Bak›n
dünya tekrar devlet müdahalesini konuﬂur hale geldi. Korumac›l›k dünya ekonomisi için
büyük bir tehdit olarak önlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Neden? Çünkü kaynak tahsisi bozuldu. Piyasa,
kendili¤inden çözüm bulam›yor. Çünkü dinamikleri baﬂka türlü çal›ﬂ›r oldu. Bugün vadeli
iﬂlemler piyasalar›n›n Las Vegas’dan bir fark›
kalmam›ﬂt›r.
M. Rauf Ateﬂ Burak Bey’le devam edelim.
Risk yönetimi konusunda ne gibi eksiklikler
yaﬂand› da krize geldik. Bu yaﬂad›klar›m›zdan
ne gibi dersler ç›karabiliriz? Kald›¤›m›z yerden
devam edelim.
Prof. Dr. Burak Salto¤lu Çok teﬂekkürler.
Konuﬂulanlar›n pek ço¤una kat›lmamak mümkün de¤il. Olay›n en baﬂ›nda finansal sistemdeki bu çok ani de¤iﬂim ve gelinen noktada,
riskle ilgili birçok öngörünün çal›ﬂmad›¤›n›
görüyoruz. Yani riski iyi yönetti¤ini düﬂünen
ﬂirketler de yönetmeye çal›ﬂanlar da riski yaratanlar da bir noktada ayn› noktaya geldi. Global kriz öyle bir noktaya getirdi ki, gerçekten
belki krizi yaratanlar bir aﬂamada kurtulacak
ama buradan bir ﬂekilde tam olarak risk almayanlar da çok ciddi sorun yaﬂ›yorlar. Burada
birkaç rakam verebiliriz. Dünya ekonomisinde
2004’te 200-300 trilyon dolar civar›nda olan türev ürün, 600 trilyonlara yükseliyor. Demin
bahsetti¤iniz noktaya rakam vermek gerekirse
mesela kredi türevleri 47 trilyon dolar ama
karﬂ›s›nda yani sigortalamak istedi¤iniz enstrümandan çok daha fazla ikinci el piyasas› var.
Yani 10 trilyon dolar özel sektör tahvili var, 47
trilyon dolar yani 4-5 kat fazlas› kredi türevi
piyasas› dolaﬂ›yor. Yani burada asl›nda ürüne
konu olan enstrüman ortada yok. 600 trilyon
dolarl›k, kimin nas›l sahip oldu¤unu bilmedi¤imiz bir piyasadan bahsediyoruz. Neden tarihsel bir ﬂey uygulanam›yor? Çünkü böyle bir
tarih yoktu. Tarih yeniden yaz›ld› ama biz bu
tarihin yeniden yaz›ld›¤›n›n fark›nda olmadan
bu denetleme ve düzenlemeden ba¤›ms›z bir
ﬂekilde riski ölçmeye, yönetmeye, de¤erlendirmeye çal›ﬂt›k. Tabii ki o kurallar 2003-2004
y›llar› için çal›ﬂabilecekken 2008-2009 itibariyle oluﬂan bu sistemik riski önlemeye do¤al
olarak yetmedi. Burada risk yöneten ya da ölçen gruplardan çok daha öte muhtemelen bu

tip bir finansal mimariyi baﬂtan sorgulamak
gerekiyor ki buradaki çal›ﬂmalar çok net. Buradaki çal›ﬂmalar demin konuﬂtu¤umuz birçok
noktay› asl›nda göze al›yorlar. Ve burada oluﬂan bu çok yüksek kald›raç etkisini indirmek
yönünde bu tezgah üstünde oluﬂan ve ﬂeffaf
olmayan ürünlerin çok net bir ﬂekilde tezgah
içine al›nmas› için net çal›ﬂmalar var.
Hedge fonlar›n düzenlemesine yönelik bir
ﬂeyler olacak. Hedge fonlar›n say›s›nda da çok
net bir azalma bekliyor olaca¤›z. Tabii ki bu
süreç çok sanc›l› bir ﬂekilde oldu belki ama
düzeltmesi de yine ayn› ﬂekilde gerçekleﬂecek. Burada demin de söyledi¤im gibi risk yönetimi anlam›nda da düﬂünüyorum. Normal
bir ﬂirket oldu¤unuzu düﬂünün. 40 dolarlardan baﬂlay›p 150 dolara kadar giden ve tekrar
40 dolara düﬂen petrol ve emtialar›n risk yönetiminin yap›lmas› çok kolay bir iﬂ de¤il. Yani sonuçta elinizde 3 y›l vadeli ve çok ucuza
mal edilmiﬂ bir hedge enstrüman› yok. Dolay›s›yla asl›nda hedge etmenize ra¤men çok
ciddi maliyetlerle hedge ediyor olabilirsiniz ve
hedge hakikaten bu aﬂamada etkinli¤ini kaybediyor. O yüzden de riski yönetmeye çal›ﬂan,
yöneten ve yaratan gruplar aras›nda yaﬂanan
bu sistemik kriz sonras›nda çok ciddi bir yak›nsama var.
Türkiye’de herkes krizden çok ciddi ﬂekilde etkilendi. Bütün pozitif yanlara ra¤men sürecin bir yerinden devreye girmiﬂ olduk. Neler
yap›lacak dersek, çok net bir ﬂekilde radikal
çözümler dedi¤imiz noktada bir kere bu ürünlerin çok daha yak›ndan denetlenmesi gerekiyor. Yeni ürün türetilirken aynen ilaç üretilir
gibi bunun standartlar› nedir, nerede çal›ﬂ›r,
hangi ﬂartlarda etkili olabilir gibi bunun felsefesinin, uygulanabilirli¤inin ve olumsuz senaryolarda nas›l etki yarataca¤›n›n çok net bir ﬂekilde çal›ﬂ›lmas› gerekiyor. ABD’de çok ciddi
bir koordinasyon sorunu oldu¤unu biliyoruz.
Bunun da kapanmas› gerekiyor. Türkiye aç›s›ndan da herhangi bir ülke aç›s›ndan da bakarsan›z tüm ekonominin genelini düzenledi¤iniz takdirde düzenlemedi¤iniz kesim sorun
yarat›yor. Örne¤in ABD üzerinden bakt›¤›m›zda en son ticaret bankac›l›¤› kesimine yans›d›.
Önce hedge fonlar, ard›ndan yat›r›m bankalar› ve en son ticari bankalara da yans›d›. Bütün
bu süreçten etkilenmeyecek sektör kalmad›.
Bu noktada ben çok ciddi anlamda bankalar›n
ya da risk bölümlerinin uygulad›¤› yöntemlerin problemli oldu¤unu düﬂünmüyorum. Bence buradaki sorunlar ikincil. Bence temel nok2009 /
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de yer alan baﬂl›klardan biri, “ﬁirketlerin yanl›ﬂ risk yönetiminin 6 yolu” idi. Coﬂkun Hoca’n›n da dedi¤i gibi iﬂ tarihsel verilere inanmamakla baﬂl›yor ancak aç›kças› ﬂu günlerde
tarih yeniden yaz›l›yor. ABD’de her ay aç›klanan konut fiyatlar›n› ve bu fiyatlardaki de¤er
kayb›n› adeta müptelas› gibi çok yak›ndan takip ediyoruz. Ama geçmiﬂte böyle bir kay›p
da yok. Geçmiﬂ 10 y›la bakt›¤›m›zda ABD’de
ve di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde yüzde 100’lere varan, 10-11-12 y›ll›k yükseliﬂ periyodu yaﬂanm›ﬂ. Dolay›s›yla elimizdeki modeller bu anlamda bakt›¤›m›zda çal›ﬂm›yor. Riskin dar çerçeveden de¤erlendirilmesi bir eleﬂtiri noktas›
oluyor. Sonuçta istatistik ayn› zamanda rakamlarla oynama sanat›. Sonuçta piyasa fundamentallerini (temel verileri) yans›tmayan sonuçlar üretmek de çok mümkün.
Hedge fon konusunda kat›ld›¤›m ve kat›lmad›¤›m noktalar var. Öncelikle Burak Bey’in
söyledi¤i gibi türev piyasalar nominal büyüklük aç›s›ndan 683 trilyon dolar civar›na geldi.
Bu veriler 6 ay geriden geliyor ama 700 trilyon
dolara yaklaﬂan bir nominal büyüklükten bahsediyoruz. Bunun piyasaya göre de¤erlenmiﬂ
enstrüman büyüklükleri de ﬂu anda yaklaﬂ›k
50 trilyon dolar civar›nda. Yani ﬂu anda, dünyadaki tüm üretim hacminin üzerinde, teminatlanm›ﬂ bir türev enstrüman büyüklü¤ü var.
Hedge fonlar›n ald›¤› paylara bakt›¤›m›zda 2
trilyon dolara yaklaﬂan bir büyüklük söz konusu.
Tarih tekrar yaz›l›yor diyoruz. Bu yaz›lanlar›n içinde asl›nda piyasan›n yeniden iﬂlemesi de var. Piyasan›n iﬂleyiﬂine özellikle son 1
y›lda o kadar çok müdahale edildi ki, 15-20
y›ll›k finans deneyimimde ﬂimdiye kadar görmedi¤im ﬂeyleri görüyorum. Serbest piyasa
kurallar›na da müdahale ediliyor. Aç›kças› burada en temel örnek, hedge fonlar›n aç›¤a sat›ﬂ yapma imkanlar›n›n geçti¤imiz y›l›n ikinci

ta, oluﬂan finansal mimari ve h›zla gelinen bu
noktan›n bir ﬂekilde test edilmeden piyasaya
ç›kar›lma süreci oldu. Bu noktada oluﬂacak
risklerin öngörülememesinin en temel noktas›,
gerek teoriler gerek akademik çal›ﬂmalar, gerekse düzenleme bu denli yüksek kald›raçl›
bir piyasan›n çal›ﬂmas›n› önleyecek, öngörecek ve bunu tersine çevirecek güçte bilgi setinde bir ﬂey de¤il.
Bu anlamda bakarsak ve geride kalan krizleri de h›zl›ca geçersek; 1997 Güneydo¤u Asya krizi beklenmeyen bir krizdi ve Güneydo¤u Asya ülkelerinde oldu. Ve çözüm hemen
bizim ülkemizin de biraz avantajl› oldu¤u önlemlerle kapat›ld›. Merkez Bankas› rezervleri
yükseltildi. Denetleme düzenleme düzenlendi.
Sonuçta krizler bir anda ç›k›yor. Tepki olarak bir ﬂekilde düzenlemeler yap›l›yor ama bir
sonra ç›kan kriz maalesef geçmiﬂ dönemdeki
yap›n›n d›ﬂ›nda baﬂka ﬂekillerde de oluﬂabiliyor. Dolay›s›yla 2009 sonunda oluﬂacak olan
krize karﬂ› al›nacak olan önlemler belki de ilk
defa daha kökten, daha radikal ve finans piyasas›nda tekrar bu büyüklükte bir krizin ç›kmas›n› önleyici nitelikte olacak biçimde düﬂünülebilir. Bu noktada da çal›ﬂmalar oldu¤unu da
düﬂünüyoruz. Ve bunlar›n en baﬂ›nda da Bernanke’nin geçen günkü aç›klamas›nda da de¤indi¤i konu geliyor. Bernanke, dünyan›n genelinde bir sistemik risk ölçen ve de¤erlendiren bir yük grubu olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor. Bunu da belki de IMF ya da benzeri bir
kurul çerçevesinde, belki de BIS normlar›nda
oluﬂturacak. O noktaya do¤ru gidiliyor.
M. Rauf Ateﬂ Evren Bey’le devam edelim.
Öncelikle ﬂu geldi¤imiz noktada sizden de bir
de¤erlendirme alal›m.
Doç. Dr. Evren Bolgün Gündem hakikaten
risk yönetimi aç›s›ndan enteresan ﬂeylere gebe. Bu ayki Harvard Business Review’›n içinPROF. DR. BURAK SALTOĞLU

Ü OLUNACAK”

LL
“ARTIK DAHA KONTRO

“Benim düşünceme göre bu krizin en temel nedeni; globalleşme ve bu denli yoğun finansal
enstrümanların denetim ve düzenlemeden bağımsız biçimde bu noktaya getirilmesidir. Burada biz
de hedge fonlarla giren fonlardan faydalandık. Yine bu anlamda giren private equity’lerden Türkiye
de birçok noktada faydalandı. Ama bu dalganın bir de geri çekilişi oluyor. Ve bu geri çekiliş tabii
çok daha sancılı oluyor. Ama şu nokta itibarıyla, en azından şu anki algı itibarıyla, dünya finans
piyasası 2002-2006 gibi olmayacak. Bu dönemde yaşanan belki biraz düzensiz, biraz fazla iyimser
beklentilerin de kontrol edileceği yeni bir düzenleme, yeni bir finansal çerçeveyle daha kontrollü,
daha konvansiyonel bir yapıya doğru gidecekmişiz gibi görünüyor. Ama bundan 10 yıl sonra şartlar
neyi gerektirir onu da tahmin etmek çok güç.”
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yar›s›ndan sonra yasaklanmas›d›r. Ondan sonra tabii ki pozisyonlar› çift yönlü hareketlerle
spekülatif oranlarda yapma e¤ilimi de büyük
ölçüde etkilenmiﬂ oldu. Ama bugün itibar›yla
gördü¤ümüz bir nokta var, piyasan›n fon taraf›nda, pozisyon büyüklüklerinde daralma var.
Evet, önümüzdeki y›l içinde piyasada 8 bine
yaklaﬂan hedge fon adedinin en az›ndan yüzde 40-50 aﬂa¤› çekilmesi bekleniyor. Dolay›s›yla sistemde belli bir elenme olacakt›r. Tabii
ki gizli riskler de oluﬂtu. ﬁimdiye kadar konuﬂtuklar›m›z aras›nda denetim ve gözetim taraf›nda da birtak›m tespitlerimiz oldu. Bunlar›n
tümü de do¤ru tespitlerdi bence. Gizlenen
risklerin baﬂ›nda ﬂu geliyor: ‹ﬂ subprime dedi¤imiz eﬂik alt› konut kredilerinden ç›kt›. Likidite riski gerçekten de sistemde finansal kuruluﬂlar taraf›ndan ölçülmüyor. Neticede bu dönem gizlenen risk unsurlar›n›n da ortaya ç›kt›¤› bir dönem oldu. Bu dönemde zay›f iletiﬂim
de ciddi bir problemdi, bunu da gördük.
Piyasa de¤iﬂirken aç›kças› çok h›zl› ﬂekilde
ürünlerin risk unsurlar› da de¤iﬂiyor. Bence
burada Emre Bey’e olumlu yönde kat›labilece¤imiz bir nokta var. Onu da kendisi çok net
ifade etti. Ülke riski aç›s›ndan geçen hafta yine bir yabanc› yay›nda ﬂunu gördüm. “Ülke
riski skor kart›” ﬂeklinde bir eklenti vard›. Türkiye’yi geçmiﬂ y›llarda borç çevirme oran› aç›s›ndan çok riskli ülkeler aras›nda gören dünya, bu krizde tam tersine yorum yap›yor. Ka-

nada ve Türkiye’nin bankac›l›k sektörü burada olumlu yönde bir geliﬂme sergiliyor. Objektif olma ad›na ürünlerin bilançolarda olmad›¤›n› göz ard› etmemek laz›m ama bu yine de
olumlu bir geliﬂme.
En riskli ülke s›ralamas›nda, ülke riskini
belirleme kriterlerine göre, çok küçük bir ülke
olsa da ‹zlanda ilk s›rada bulunuyor. Üst s›ralarda geliﬂmiﬂ ülkeler de var. ‹spanya 7’nci s›rada, Romanya 10’uncu s›rada, ‹ngiltere 11’inci s›rada. Macaristan riskli ülke s›ralamas›nda
12’nci s›ra ve ABD ise 13’üncü s›rada yer al›yor. Türkiye ise 22’nci s›rada bulunuyor. Yani
ﬂu andaki görüntüye ülke risklili¤i aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ABD’den bile daha az riskli görünüyoruz. Bu noktada ülkemizin reyting aç›s›ndan hak etmedi¤i bir noktada oldu¤unu vurgulamak gerekiyor.
Özetle, bu kadar yo¤un risk unsurunun bir
arada bulundu¤u bir ortamda, özellikle reel
sektörde, entegre risk yönetim sistemlerinin
geliﬂtirilmesi çok önemli. Finansal kesim geçti¤imiz birkaç y›l içinde kendini bu sistemlere
adapte etti ama reel sektör aç›kças› biraz geriden geldi. Onun d›ﬂ›nda ﬂirketin risk alma iﬂtah› ve talebi de riskin belirlenmesinde etkili
olan baﬂka bir unsur.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler Evren Bey. ‹kinci turumuza Coﬂkun Bey’le devam edelim. ‹leride benzer krizler yaﬂamamak ad›na, bu kriz
koﬂullar›n› önceden tahmin edebilecek bir ya-
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p›, bir risk yönetimi, bir sistem kurmak mümkün müdür?
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen Çok güzel bir
soru. Elimizdeki araçlar› iyi kullan›rsak krizleri bir noktaya kadar tahmin edebiliriz. Her
ﬂeyden önce disiplinler aras› bir yaklaﬂ›m kullanmak gerekiyor. Farkl› disiplinler içinde yer
alan bir tak›m tekniklerin, iktisat ve finansla
birleﬂmesi gerekiyor. Ama buna ne kadar güvenebiliriz sorusunu sordu¤umuzda ise maalesef çok tatminkar cevaplar alam›yoruz.
Akademik alanda yap›lan hatalarla ilgili bir
makalede ﬂöyle deniyor: Hepimizin bildi¤i
normal da¤›l›m›ndan 25 sigma (standart sapma) uzakl›kta bir olay›n gerçekleﬂme olas›l›¤›,
10 üzeri eksi 140 y›l. Tekrar söyleyelim: Çan
e¤risinde 25 standart sapma bir olay›n gerçekleﬂme ihtimali, normal da¤›l›m varsay›m› alt›nda, 10 üzeri eksi 140. Evrenin yaﬂ›n›n 10 üzeri eksi 10 oldu¤unu düﬂünürsek diyor makale,
14 tane ayr› evreni yan yana getirmek gerekiyor…
Modellerin neler söyledi¤ini anlamak farkl›, model varsay›mlar›n›n neler söyledi¤ini anlamak farkl›d›r. Dolay›s›yla bu husus ciddi bir
ihtisas gerektiriyor.
Farkl› disiplinlerden insanlar›n birbirleriyle
anlaﬂmas› için, burada bilgisayar yaz›l›mlar›nda kullan›lan bir terimi kullanaca¤›m, bir “interface” (arayüz) gerekiyor. Dolay›s›yla, “krizler önceden tahmin edilebilir mi” sorusuna,
“evet edilebilir” diyebiliriz. Ama bu hiç kolay
de¤ildir, çok zordur. Ve maliyeti çok yüksektir. Çok yere bakman›z gerekir. Çok fazla parametreyi içermeniz gerekir. San›r›m bu sorunuza fazla tatminkar olmasa da bir yan›t verebildim.
Ancak eklemek istedi¤im baﬂka bir konu
daha var. Son 1 ayd›r, “ABD bankalar› stres

testi yap›yor” diye bir haber duyuyoruz. Bu
haberi her duydu¤umda tebessüm ediyorum.
Çünkü stres testinin as›l mucidi bildi¤im kadar›yla ABD’nin kendisi… Basel düzenlemeleri içine stres testini koymalar›n›n malum tarihi
1996. “Bütün dünya bunu uygulas›n” diye ilk
tasla¤a koyduklar› tarih ise 1993. ABD bankalar› ﬂimdi mi stres testi yap›yor? Bunu kavramakta güçlük çekiyorum.
Stres testi esas›nda risk yönetimindeki en
önemli kavramlardan biri. Stres testinde
önemli olan, stres testinizi yapt›ktan sonra bunun üst düzey yönetimle, karar al›c›larla iletiﬂimini, tüm taraflar›n anlayabilece¤i tarzda
yapmak ve stres test sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesine ilgili tüm taraflar› dahil etmektir. Bu
çok önemli bir konu. Örne¤in ‹sviçre bankalar›ndan UBS, risk ölçüm hesaplar›nda 5 y›ll›k
veri kullan›yormuﬂ, arzu edilebilir bir uzunluk.
Basel düzenlemesi minimum 1 y›l› öngörüyor.
UBS ise 5 y›l kullan›yor ama UBS’in bugünkü
piyasa de¤erine bak›n, Citibank’a bak›n. Citibank’›n risk yönetiminden sorumlu kiﬂisi,
Cambridge Nükleer Fizik Bölümü’nden biri.
Citibank’›n piyasa de¤eri 2007’nin 3. çeyre¤inde 282 milyar dolarken bugün aram›zda biraz
para toplasak Citibank’› alabilir duruma geldik
neredeyse… ‹ﬂin ﬂakas› bir yana, dünyaya örnek bir risk yönetim modeli sunan y›llar›n
bankas›n›n birdenbire bu duruma düﬂmesi nas›l aç›klanabilir acaba? Bu ilginç ve incelemeye de¤er bir konu.
Üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir
di¤er konu da hedge fonlar. Bunlar›n bugün
hala ne yapt›¤›n› bilmiyoruz. Sadece nerede
kay›tl› olduklar›n› biliyoruz. Ne büyüklüklerini, ne de hangi ülkelerde, hangi boyutlarda faaliyetlerde bulunduklar›n biliyoruz… Kendi
içindeki yap›lar›n› bilmiyoruz, kimler kimlerin
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ETMEYEN BATAR”

“L‹K‹D‹TE R‹SK‹N‹ YÖN

“Şirket yöneticileri olarak bu riski yönetirken bakmamız gereken en önemli şey şu: Önümüzdeki
dönemde politikaların bize getireceği ani riskler neler olabilir? Örneğin almamız gereken risklerden
biri şudur: Bu yılın temmuz ayında konutların yüzde 95’ine Japon yeni konut kredisi veriliyordu.
Konut değerinin yüzde 95’ine Japon yeni üzerinden kredi verirseniz ayrıca bir hesap yapmanıza
hiç gerek yok, bu aşırı derecede risklidir. Subprime kredi vermekle bunun arasında subprime
lehine bir durum söz konusu. Bizim almamız gereken en önemli ders şudur: Önümüzde çok büyük
bir likidite problemi var. Bu herkes için, her sektör için geçerli. Likidite riskini yönetmeyen şirketin
yaşaması tamamen şansa kalmış durumda. Faizden zarar edebilirsiniz, kurdan zarar edebilirsiniz
ama likiditeniz yoksa batarsınız. Dolayısıyla bence önümüzdeki dönemde en çok altını çizmemiz
gereken şey, bir şirketin ve şahsın alması gereken en önemli pozisyon, mutlaka ve mutlaka likit
kalmaktır.”
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sahibi bilmiyoruz… Lehman Brothers batt›ktan
sonra en çok merak etti¤im ﬂey ﬂuydu: Kaç tane hedge fon batt›? Ben bunu Lehman Brothers batt›ktan ancak 1 ay sonra gazetelerde
görebildim. Lehman Brothers’›n 3 bin hedge
fon müﬂterisi varm›ﬂ. Acaba kaç› batm›ﬂ? Belki
hepsi! Bunun etkileri ne olacak, bunlar kimdir
belli de¤il… Bir de kimse “Biz batt›k” diye sesini ç›karm›yor… Dolay›s›yla bütün bu parametreler netlik kazanmadan birtak›m tahminlerde
bulunmak ciddi yan›lma riskleri içeriyor.

M. Rauf Ateﬂ Burak Bey’e sormak istiyorum. Basel II art›k yetersiz mi kal›yor? Yeni bir
düzenleme gerekiyor mu? Bu konudaki görüﬂleriniz nedir?
Prof. Dr. Burak Salto¤lu Göründü¤ü kadar›yla Basel II, üç temel risk üzerinden sermaye yeterlili¤i belirliyor. Bunlar aras›nda olmayan ve en temel risk olan, Evren Bey’in de
dikkat çekti¤i likidite riskidir. Çok k›sa vadeli
fonlamalar ve fonlamalar›n karﬂ›l›¤›n›n al›namamas› ciddi bir sorun oldu. Görüldü¤ü gibi
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likidite riski k›sm› olay›n çok kritik bir boyutu.
Fakat bu Basel’de görülmüyor. Bunun çok daha güçlü biçimde ç›kar›lmas› tart›ﬂ›l›yor.
ABD’deki son toplant›larda da bu çok net görülüyor. ‹kincisi, bu tip sistemik riske karﬂ› bir
karﬂ›l›k düﬂünülmüyor. Gerçekten böyle sistemik bir risk olur mu, olursa buna karﬂ› bir karﬂ›l›k gerekir mi bu da yine Basel’in yeni ç›kacak versiyonlar› üzerinde tart›ﬂ›lan noktalardan bir di¤eri. Bunun da d›ﬂ›nda tüm finans
sistemini regüle ediyorsan›z ama reel kesimi
etmiyorsan›z bu da yine bir sorun. Mesela Basel II mortgage’daki birçok noktay› kontrol
edemeyecek durumda. Dolay›s›yla sadece bir
taraf› kontrol ediyorsan›z, di¤er taraf çok daha
tehlikeli olabiliyor. Basel II’yi asl›nda kendi
baﬂ›na ç›kart›p, hedge fonlarda bu kadar yüksek risk al›rken siz fonlarla bankalar aras›ndaki etkileﬂimden dolay› bankalar› bir ﬂekilde
kontrol ediyorsunuz, ama hedge fonlar›n yaratm›ﬂ oldu¤u riskleri edemiyorsunuz. Bu çerçevede benim de düﬂüncem, Basel II’nin bu
haliyle ya da geçti¤imiz ﬂekliyle tam olarak ç›kamayaca¤› yönünde. Daha farkl› düzenleme,
ekleme ya da sermaye karﬂ›l›klar›yla ilgili daha farkl› bir ﬂey ç›kacak. Ama burada çok daha kritik bir nokta var. Belki de düzenlemenin
ya da regülasyonun açmaz› diyebilece¤imiz
bir nokta bu. Düzenleyici olarak, finansal kurumlar›n en zay›f oldu¤u noktada en güçlüsünüz. Ama bu noktada düzenleme yapamazs›n›z çünkü çok zor durumdalar. Ama onlar›n
güçlendi¤i noktada da bu sefer siz yine düzenleme yapmakta zorlanacaks›n›z. Çünkü o
zaman daha güçlü lobi yetene¤ine ve gücüne
sahip olacaklar. Bu yüzden optimal olarak
hangi noktada bu düzenlemeler devreye girebilir bilemiyoruz. Ama ﬂunu çok net görebiliyoruz ki tart›ﬂmalar bu yönde. Sermaye yeterlili¤i konusunda eksikler var, bunlar›n daha
fazla olmas› gerekiyor. Basel II uygulamalar›
nedeniyle sa¤lanan belli baz› sermaye avantajlar›n›n da krize tetikte bulundu¤unu düﬂünen
bir görüﬂ de var.
Bence sermaye yeterlili¤i belirlenmesinde,
global anlamda buna benzer bir uygulama konusunda bir sak›nca yok. Kesinlikle olmas› gerekir diye düﬂünüyorum. Belki biraz daha yarg›sal taraf› da göze al›narak tekrardan gündeme getirilmeli.
Türkiye aç›s›ndan bakarsak, bu süreçlerden birçok anlamda avantajl› oldu¤umuzu
söylemek mümkün. Ama global anlamda gelinen noktada bence bu süreç çok uzun olacak.
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Bankalar›n eski noktas›na gelmesi bence en
az 5-6 y›l sürecek. 2002-2006 y›llar›ndaki noktaya gelinmesi oldukça uzun bir süre alacak.
Bu süreçte çok daha dikkatli olunmas› gerekiyor. Çok h›zl› da olmamas› gerekli. Çünkü
ekonominin geniﬂletilebilmesi için bankac›l›k
sermayesine ihtiyaç var. Bankac›l›¤› yukar›ya
kald›rmaya çal›ﬂ›rken tekrardan sistemin regülasyonlarla öldürülmemesi de gerekiyor.
M. Rauf Ateﬂ Ayn› konuda Ebru Han›m’la
devam edelim. Basel II yetersiz mi kal›yor? Yeni standartlar gelecek mi? Sizin bu konudaki
görüﬂleriniz nedir?
Ebru Ogan Öncelikle ﬂunu ifade etmek gerekir, düzenlemeler aç›s›ndan otoritenin iﬂi
çok da kolay de¤il. Dünyada geliﬂmiﬂ piyasalara ve finansal kuruluﬂlara bakt›¤›m›zda, bunlar›n her zaman bir iki ad›m yasa düzenleyicilerin önünde olduklar›n› görüyoruz. Bu hem
finansal entrümanlar›n hem risk ölçüm sistemlerinin geliﬂtirilmesi için geçerli. Deutschebank, Citibank gibi büyük bankalar› düﬂünecek olursak, ilk piyasa riski ölçüm yöntemlerini, modellerini uygulamaya baﬂlayan bankalar
oldular ve düzenleme bunlar› takip etti. Özet-

le finansal kuruluﬂlar her zaman düzenlemenin önünde gidiyor. Hem ürün geliﬂtirmede
hem bunlar›n ölçümlemelerinde. Buradan yola ç›karak Basel I ve Basel II geliﬂmesini de¤erlendirecek olursak, biliyoruz ki mesela Basel I’de piyasa riski hesaplamalar› bahsetti¤imiz geliﬂmiﬂ bankalar›n daha çok çeﬂitli türev
ürün kullanmaya baﬂlamas› ve bunu Value-atRisk modeli ile ölçmeye baﬂlamas›ndan sonra,
yasal otorite taraf›ndan Basel I sermaye hesaplamas›na ilave edildi. Bence Basel II, yetersiz
k›s›mlar›n› bir tarafa b›rakt›¤›m›zda, asl›nda
önemli bir ad›md›. Basel II’yi, bankalar› sadece sermaye yeterlili¤i aç›s›ndan de¤erlendiren
bir düzenleme olarak de¤il, asl›nda risk yönetimi uygulamalar›n› mevcut duruma göre biraz
daha iyi düzenleyen ve kurumlar›n hayat›na
daha geniﬂ bir çerçevede yerleﬂtiren bir yaklaﬂ›m olarak da görüyorum.
Basel II için “yetersiz mi kald›” diye sorarsak, Burak Bey’in dediklerine kat›l›yorum.
Evet, Basel II’nin likidite ve faiz riskini yeterli
derecede ele almamas› gibi birçok eksi¤i var.
Bununla beraber Basel II’nin de uygulama süresine bakarsak, çok eski de¤il, standart yön-

temler ile 2007 baﬂ›nda geçildi. Zaten bu dönem küresel krizin ve riskin oluﬂmaya ve büyümeye baﬂlad›¤› bir dönem. Bu arada zaten
subprime kredileri ve bu ve di¤er nedenlerle
oluﬂturulmuﬂ türev enstrümanlar yine bankalar›n kâr iﬂtah›yla yeterince artm›ﬂt› ki bunlar
Basel II taraf›nda düzenlenmemiﬂti. Ayr›ca, bu
riskleri kurumlar hiç bilmiyordu demek bile
belki çok do¤ru de¤il çünkü elbette ki bu kurumlar da daha riskli bir müﬂteri portföyü ile
çal›ﬂt›klar›n›n fark›ndayd› ve ald›klar› riski bir
ölçüde biliyorlard›. Bunlar› hedge etmek ad›na yapt›klar› iﬂlemlerde de ald›klar› ilave riskler oldu. Belki bir anlamda buradaki riskleri
öngöremediler ama sonuçta bir ﬂekilde al›nan
riske bir ölçüde raz› olundu ve piyasalar›n bu
derece terse dönece¤i öngörülemedi.
Sonuçta evet, Basel II bunlar› ölçmekte yetersiz çünkü zaten henüz bu tarz enstrümanlar›n detayl› ele al›nmad›¤› bir düzenleme. Yine
de Basel I’den sonra Basel II’nin özellikle risk
ölçümünü ve kültürünü kurumlar›n hayat›na
farkl› bir bak›ﬂ ile getirmede önemli bir ad›m
oldu¤u görüﬂündeyim.
“Basel III olur mu veya daha baﬂka stan-
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dartlar gelir mi” sorusuna gelirsek; olabilir ve
olmal› tabii ki. Ama bu düzenlemeler yap›l›rken mutlaka piyasa koﬂullar› ve kurumlar›n
durumu da göz önüne al›nmal›. Piyasa oyuncular› ile birlikte düzenlemeleri her aç›dan de¤erlendirmek gerekli. Önümüzdeki dönem,
“piyasa koﬂullar› beklenenin tersine gitti¤inde
kabul edilebilir risk nedir”e cevap verecek düzenlemeler üzerinde de çal›ﬂ›lmal›.
Doç. Dr. Evren Bolgün Ben burada birkaç
ﬂey eklemek istiyorum. Basel II ile bu kriz
bence çok büyük bir talihsizlik oldu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta iﬂin
özü kredi derecelendirmesidir. Art›k maalesef
kredi derecelendirme süreci tamamen sekteye
u¤rad›. Bu iﬂin dayanak noktas› k›r›ld›. Tabii bunun reel sektör aç›s›ndan ﬂöyle bir avantaj› da oldu. Kur riski d›ﬂ›nda bankalar kendilerini bu hadiseye 2001 krizinden beri haz›rlad›¤› için reel sektör de büyük bankalar önderli¤inde kendilerini adapte etmeye çal›ﬂt›lar. Büyük KOB‹’ler konuyla biraz daha yak›ndan ilgilendi. Asl›nda Basel II sürecine adaptasyon
sürecinde ABD’nin neden Avrupa kadar h›zl›
hareket etmedi¤ini de görmüﬂ olduk. Çünkü
risk Amerika’dan Avrupa’ya ve daha sonra
tüm dünyaya devredilen bir yap›ya büründü
ﬂu anda. Dolay›s›yla durumun bu haliyle devam etmeyece¤i ortada. Basel 3 mü olur, 2b
mi olur, ne olaca¤› çok önemli de¤il. Ama da-

ha farkl› olaca¤› da kesin.
ﬁimdi bu son k›s›mda ben Emre Bey’e bir
soru yöneltmek istiyorum. Konu tabii kamulaﬂt›rmayla baﬂl›yor. Piyasalara aktar›lan trilyonlarca dolar var. ABD’nin ve Avrupa’n›n
verdi¤i teminatlarla, verdi¤i garantilerle, tüm
hepsini toplad›¤›n›zda 5 trilyon dolara yaklaﬂan bir büyüklük söz konusu. K›sa vadeli para piyasas›ndan yarat›lan fonlama taraf›nda
ciddi bir gerileme var. Finans taraf›ndaki ﬂirketlerde de kamulaﬂt›rma e¤ilimi art›yor. Bu
durum kamu finansman›n› orta vadede olumsuz yönde etkilemeyecek mi? Bu y›l›n sonunu
ve 2010’u kapsayacak ﬂekilde yan›t vermenizi
rica ederim.
Dr. Emre Bal›bek ﬁu anda artan finansman
ihtiyaçlar› s›f›ra yak›n faiz nedeniyle ülkelerin
bütçelerinde çok fazla bask› yaratm›yor. Ama
bu borçlar›n yenilenme süreleri geldikçe, bu
bask› hissedilmeye baﬂlanacak. Sadece artan
enflasyondan de¤il, artan riskten dolay› da yat›r›mc›lar daha fazla faiz talep etmeye baﬂlayabilirler. ﬁu anda krizin merkezi ABD olmas›na
ra¤men en düﬂük faiz orada ve yat›r›mc›lar halen Amerika’n›n hazine bonolar›na yat›r›m yap›yorlar. Çünkü belli bir güven aray›ﬂ›ndalar.
Ama bu mali destek paketlerinin etkileri zaman içinde ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›nda mutlaka hem finansman, hem bütçeler üzerinde
bask› oluﬂacakt›r. Bunu tüm dünya için söylüEBRU OGAN
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yorum. Bu etki baz› ülkelerde daha fazla hissedilebilecektir. Zaten dikkat ederseniz baz›
ülkeler mali destek paketleri aç›klarken bunlar›n uzun dönemli etkilerini ve buna yönelik
önlemlerini de aç›kl›yorlar...
Türkiye’ye ba¤larsak; bu konuda ﬂu anda
ekonomi yönetiminin çal›ﬂmas› devam ediyor.
Bizim AB’ye sundu¤umuz Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program’›m›z var. Önümüzdeki günlerde bu program aç›klanacak. Onun d›ﬂ›nda Orta Vadeli Mali Plan’›m›z var. Buralarda biz orta vadeli mali çerçeve nas›l olacak, kamu borç
stokunun geliﬂimini nas›l öngörüyoruz gibi
hususlar› aç›klayaca¤›z. Bu konuda kurumlar
aras› bir çal›ﬂma devam ediyor.
Uluslararas› piyasalardan borçlanma konusunda asl›nda ülkeler aras›nda da büyük bir
rekabet var. Eskiden sadece geliﬂmekte olan
ülkelerle rekabet ederken art›k Almanya, ‹ngiltere gibi ülkelerle rekabet eder hale geldik.
Türkiye’nin ﬂöyle bir avantaj› var: Bankac›l›k
sektörümüz bu krizden nispeten di¤er ülkelerin bankalar›na göre daha az etkilendi. Borçlanmada talep aç›s›ndan bir s›k›nt› yaﬂam›yoruz.
Prof. Dr. Burak Salto¤lu Türkiye yans›mas›
aç›s›ndan bir ﬂey sormak istiyorum. Belli bir
ülke grubu ya da çevre ülkelere göre mi k›yas
yap›l›yor Türkiye için?
Dr. Emre Bal›bek Asl›nda ﬂu dönemde herkes birbirinin rakibi haline geldi.. Siz de ifade
ettiniz, 2009 senesinde dünya genelinde en
önemli risklerden biri finansman kayna¤›na
ulaﬂma riski. Kamu borç yönetimleri aç›s›ndan
da bu riskin yönetilmesi çok önemli. Çünkü
bildi¤iniz gibi borcun büyük k›sm› yeniden
borçlanma yoluyla çevriliyor. Bizim, finansman riskinin yönetimine yönelik olarak y›llardan beri uygulad›¤›m›z bir sistem var. Bir nakit rezervi oluﬂturduk. Merkez Bankas›’ndaki
hesaplar›m›zda önemli oranda nakit rezervi
tutuyoruz. ﬁu ana kadar talepteki birtak›m dalgalanmalarda bunu kullanma yoluna çok fazla gitmedik ama rezervimizin güçlü olmas›, piyasalara çok güven veren bir enstrüman oldu.
Doç. Dr. Evren Bolgün Ne kadarl›k bir rezervden bahsediyoruz?
Dr. Emre Bal›bek Belli bir dönemdeki borç
servisimizi rahatl›kla karﬂ›layabilecek seviyededir. Bu politikam›z bu y›l da devam ediyor.
Dolay›s›yla kamu finansman› aç›s›ndan bu
yönde bir risk beklemiyoruz.
Ben önceki konularla ilgili de bir ﬂey ilave
etmek isterim. Risk yönetimi felsefesi ve mo-

dellerle ilgili konuﬂmalar geçti. Geçenlerde
okudu¤um bir makalede olay› çok k›sa özetleyen bir ifade vard›. Bu makalede; “Asl›nda finansal sistemin kurgusunda amaç riski onu en
iyi yönetebilecek olana transfer etmektir” deniyordu. Ama gerçekleﬂen ﬂu oldu: Risk bunu
en az anlayana transfer edildi… Bugün görüyoruz ki hayat›nda “subprime” kavram›n› duymam›ﬂ insanlar bu krizde bu enstrümanlardan
para kaybediyor. Risk yönetiminin temel felsefesi, riski anlayabilmektir. Ölçebilmek sonraki
aﬂamad›r. En temelde yatan ise riski anlamakt›r. Teﬂekkürler.
M. Rauf Ateﬂ Biz teﬂekkür ederiz Emre
Bey. ﬁimdi özel sektörden Sarkuysan Genel
Müdürü Hayrettin Bey’e bir sorumuz olacak.
Bildi¤iniz gibi bankalar›n 2009 y›l›nda 70 milyar dolar civar›nda finansman ihtiyac› vard›.
Bu durum sizce önümüzdeki dönem için bir
risk yarat›yor mu? Özel sektör temsilcisi olarak
önümüzdeki dönemde risklerden korunmak
ad›na ne tür önlemler almay› planl›yorsunuz?
Hayrettin Çayc› Emre Bey çok güzel rakamlar verdi. Hazine’nin iç borç kur riski borcu yüzde 8’miﬂ. ﬁu anda reel sektörün kur riski kayb›, finans sektörünün geçen y›lki kazanc›n›n 1,5 kat›. As›l bunu tart›ﬂmal›y›z. E¤er konumuz risk ise, risk tart›ﬂ›lacaksa, burada as›l
reel sektörün durumunu dikkate almal›y›z.
Çünkü Nasreddin Hoca’n›n dedi¤i gibi “A¤açtan düﬂen biziz.” Biz olay›n tam göbe¤indeyiz.
Ben Basel I, Basel II anlamam. Ben Türkiye’nin durumuna bak›yorum. Eylül ay›ndan
bu yana TL yüzde 43 de¤er kaybetti. Benim
Avrupa’daki rakiplerim yüzde 8 de¤er kaybetti. ﬁimdi benim sadece kurdan kaynaklanan
bu kayb›m› kim, hangi risk yönetimiyle çözecek? Esas mesele budur.
ﬁu anda ben inan›n›z özelleﬂtirmeden yat›r›ma girmiﬂ arkadaﬂlar›ma ac›yorum. Periﬂan
vaziyetteler. Bitmiyor. Çünkü kur alm›ﬂ baﬂ›n›
gitmiﬂ. Kimsenin umurunda de¤il, hele Hazine’nin hiç umurunda de¤il. Bir kur var, istedi¤i zaman istedi¤i yöne gidiyor.
Türkiye 8 y›l önce ç›pa denen bir kur sistemiyle yönetiliyordu. MB’den bir baﬂkan yard›mc›s› geldi, bir sunum yapt› ve dedi ki, “Ç›pa solunda, dolar kuru sa¤›nda…” Türkiye bunun ortas›n› bulamad› m›? Türkiye bu kadar
büyük dalgalara müsait de¤il.
Özellikle, üstüne basa basa tekrar söylüyorum. ﬁu anda reel sektörün en önemli ve ciddi sorunu kurdur. Böyle dengesiz bir kur olamaz. Geçen y›l ihracat patlad›, kur 1.180’di.
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ﬁimdi kur 1.800 ama ihracat yok. Kimin iﬂine
yar›yor bu kur? ‹hracat tamamen bitmiﬂ, tükenmiﬂ. Bunlar ne kadar yanl›ﬂ uygulamalar…
Geçen y›l kurlar biraz yukar› ç›ks›n diye yalvar›yorduk, hiçbir ﬂey yap›lmad›. ﬁimdi kimse
bizden mal alm›yor, üstelik daha da kötüye gidecek.
Ülkeyi reel sektör – kamu diye ay›rmayal›m. Hazine sorunu çok güzel çözmüﬂ, tebrik
ediyorum ama reel sektörün sorununu kim
çözecek? Biz baﬂka bir ülkede miyiz? Reel sektöre kim sahip ç›kacak, bu kurlar› kim kontrol
edecek? Piyasada birisi 10 milyon dolar al›yor
diye kur nerelere gidiyor? Bu kadar s›¤ bir piyasa olur mu? “Müdahale olursa kur daha kötü olur” diyorlar. Buna kesinlikle kat›lm›yorum.
Risk yönetimi dendi¤inde tüm bunlar iﬂin
içine giriyor. Konuﬂmam›n en baﬂ›nda risk yönetimi için önce ülke riskini kontrol etmek gerekir demiﬂtim. ‹ﬂte bunlar› kastettim.
M. Rauf Ateﬂ Vedat Bey, siz de özel sektörden geliyorsunuz. Özel sektörün ve bankalar›n ﬂu an ciddi bir nakit ihtiyac› var. Bu durum
nas›l bir risk yarat›yor? Bu dönemde finansal
yönetim gerçekten çok zor. Siz ﬂirket olarak
bu güçlüklerle nas›l baﬂ ediyorsunuz?
Vedat Özdan Öncelikle daha önce toplant›n›n baﬂ›ndan bu yana ald›¤›m notlardan baﬂlamak istiyorum. Bu küreselleﬂme nereden
ç›kt›? Adam Smith’in hepimizin bildi¤i bir
önermesi vard›r. Adam Smith, “Etkinlik piyasa
ölçe¤i ile s›n›rl›d›r” der. Piyasay› daraltt›¤›n zaman etkinlik azal›r. Küreselleﬂmenin kökeni
budur. Daha fazla etkinlik kazanc› elde etmek.
Bak›n son 20 y›la: Biz Uruguay Round’u boﬂuna m› yapt›k. GATT, Dünya Ticaret Örgütü
boﬂuna m› kuruldu? AB’ye boﬂuna m› girmeye
çal›ﬂ›yoruz? Sonra ne oldu? Uzakdo¤u’da
1999’da bir kriz patlad›. O zaman IMF’nin internet sitesine bir bakt›k ki dünyaya yeni bir
düzen öngörülüyor. 12 konuda uluslararas›
kodlar ve standartlar diye sayfalar yap›lm›ﬂ.
Okuyunca hayran olmaman›z mümkün de¤il.
Ad› da “The best practices”. Yani en iyi uygulamalar. Kurumsal yönetim, saydaml›k, hesap
verilebilirlik, iç denetim vesaire...
Bu tür konjonktürlerde devletin çekinmeden reel sektörün bankac›l›k sektöründen
beklediklerini yerine getirmesini sa¤lay›c› önlemler almas› gerekiyor. Geçmiﬂ dönemin kurallar›na art›k bu kurallar› koyanlar dahi uymuyor. Piyasa riski ve müﬂterinin mali tablolar› müsaitse, bankalar›n kredi verirken mevzu28 / 2009

attaki olas› riskleri ve tehlikeleri düﬂünmemesi gerekir.
Burada sizinle bir an›m› paylaﬂmak isterim.1999 y›l›n›n 26 Eylül günü rahmetli ‹smail
Cem Washington’da bir bas›n toplant›s› düzenlemiﬂ ve Türkiye’nin G20’ye seçildi¤ini
anons etmiﬂti. Ben de o zaman Maliye Bakan›n›n özel dan›ﬂman›yd›m. G20’nin ilk baﬂkan› Paul Martin olmuﬂtu. Dönemin Kanada Maliye Bakan›. O zaman Gordon Brown da ‹ngiltere Maliye Bakan›yd›. Sonra her ikisi de baﬂbakan oldular. IMF’nin internet sitesine bakt›m. Sonra Kanada gazetelerine bakt›m, bir sürü enformasyon var. Amaç, “Uluslararas› Finansal Mimariyi Yeniden Tanzim Etmek”miﬂ.
Bu enformasyonu konsolide ettim ve bakan
beyin (Sümer Oral) önüne koydum. ‹lk toplant› Almanya’da oldu. Sonra Kanada’da. Bu
arada yard›mc›lar toplant›lar› da oldu.
Kanada’da Türk heyeti olarak toplant›day›z. Heyette Gazi Erçel, Selçuk Demiralp, ﬁükrü Binay vesaire var. Dedim ki “Biz önceden
anons edilmiﬂ bir kur sistemi uyguluyoruz.
Yard›mc›lar toplant›s›n›n birincisi Hong
Kong’da yap›lm›ﬂt›. ‹kincisi de Türkiye’de olsun”. Olur mu olmaz m› derken, bu fikir karﬂ› taraftan geldi. Toplant› s›ras›nda G20 Sekreteryas› “Bu iﬂi Türkiye’de, ‹stanbul’da yapal›m”
dediler. Toplant› tarihi 19 ﬁubat. Düﬂünün, 19
ﬁubat sabah› biz böyle bir toplant› yap›yoruz
‹stanbul’da. Toplant›ya büyük bir prestij duygusuyla baﬂlam›ﬂ›z. Ve Saat 11:00’de bir kriz
patl›yor!.. Sormay›n. Cumhurbaﬂkan› baﬂbakana anayasay› f›rlatm›ﬂ, “al oku” diye.
Biz de o zamanlar bakanl›¤›n AB ve D›ﬂ
‹liﬂkiler dairesindeki uzman arkadaﬂlarla haz›rl›klar yapm›ﬂ›z; bundan sonra ﬂöyle olacak,
böyle olacak, uluslararas› standartlara uyaca¤›z falan filan diye. Di¤er devlet kurumlar›na
önderlik yapmaya kalk›ﬂm›ﬂ›z. Hatta Uluslararas› Mali Standartlar diye kitap bile haz›rlam›ﬂ›z. Kriz darbesi geldi ve bizi en prestijli günümüzde vurdu. Toplant›da standartlar de¤il,
kriz konuﬂulur oldu. Çok mahcup olmuﬂtuk.
Biliyoruz ki, IMF, Dünya Bankas›, G20 vesair organizasyonlarla dünyaya bir çeki düzen
veriliyordu. Dikkatimi çeken ﬂey ﬂuydu: Gitti¤imiz her toplant›n›n konusu ve sonuç bildirgesi önceden belliydi. G20’ye bizi, bir daha
geliﬂmekte olan ülkeler kriz ç›karmas›n, onlar› yak›ndan takip edelim ve yeni düzene onlar
da uysun diye alm›ﬂlard›. Al›nan kararlara hemen uyduk. Eskiden de uyuyorduk, ama bir
ﬂekilde sorun bizden ç›k›yordu. Ama ﬂimdi

durum farkl›. Kriz kapitalizmin kalesinde ç›kt›.
Biz o zaman ne gerekiyorsa yapt›k. Durduk
yere kriz darbesi yedik. Çok s›k› programlar
uygulad›k. Devletimizin ana yap›s›n› de¤iﬂtirdik. Al›nan her karara harfiyen uyduk. ‹stikrar
dendi, yap›sal uyum dendi. Önümüzdeki haz›r vagonlara hemen atlad›k. IMF – Dünya
Bankas› bizi bir deney ülkesi olarak kulland›.
Liberal devlet, küçük devlet, teknik devlet hep
o zaman›n terminolojisi. Neden? Çünkü inan›l›yordu ki devlet kaynak tahsisini bozuyor.
Göreli fiyat dengesini kaynak k›tl›¤› belirlemiyor. Herkes kendi ç›kar›n›n peﬂinde de¤il.
Marjinal maliyet marjinal has›lata eﬂit olam›yor. Pareto optimumundan uzak kal›yoruz.
Herkes kendi ç›kar› do¤rultusunda davrand›¤›nda kaynaklar en iyi tahsis olur diye düﬂünülüyordu. Oysa ﬂöyle bir gerçek var: Biraz
önce konuﬂtuk, kaynak tahsisini k›tl›k durumu
veya reel ihtiyaç belirlemiyor. Oynuyorlar.

Adamlar kaynak tahsisiyle oynuyor, piyasa
kaynaklar›yla oynuyor. Fiyatlar›n gösterge olma vasf› kayboluyor. Devlet oynad›¤› zaman
“Kötü, olmaz” deniyor. Ama kendi devletleri
oynuyor. Biz de devlet oynamas›n, bu kötü
oluyor, dedik. Yeni bir sistem kurduk, ama bu
sefer iﬂin içine baﬂka bir oyuncunun eli girdi.
Oysa deniyordu ki kaynak tahsisini “görünmez el” yaps›n. Ama yapamad›. Neden? Henüz bilmiyoruz. Ama ﬂuras› muhakkak: Görünmez elin yerini bir görünür el ald›. Çekti¤imiz bütün ›st›rab›n bir nedeni de ﬂu: Bir türlü
bizim için do¤ru olana kendimizin karar verememesi.
Riskten bahsediyoruz, ama korumac›l›k
konusu hiç konuﬂulmad›. Risk yönetiminde
kriz ortam›nda neler yapmak laz›m onu konuﬂuyoruz. Ben üretimimin yüzde 60’›n› ihraç
ediyorum. ‹ﬂ korumac›l›k aﬂamas›na gelirse o
zaman ben mal›m› d›ﬂar›da satamam. Kimse

VEDAT ÖZDAN
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de satamaz. Bu çok önemli bir risk.
Hayrettin Çayc› Çok hakl›s›n›z. ABD de
baﬂl›yor bunu uygulamaya. Herkes yerli mal›,
yurdun mal› diyor art›k.
Vedat Özdan Evet, iﬂ oralara gidiyor art›k.
‹ﬂ, refah devleti öncesi döneme, 1960 ve 70’lere do¤ru dönüyor. O zaman refah vard›, ﬂimdi kriz. Ama var›lan nokta ayn›: Refah devleti.
Bu da çok önemli bir geliﬂme. Bizde biraz Osmanl›’dan kalan bir gelenek var. Osmanl› çok
güçlü bir imparatorluktu ve hiç d›ﬂar›ya temsilci falan göndermezdi. Buna güçlü oldu¤u
dönemlerde hiç gerek duymazd›. O yüzden
d›ﬂ dünyada olan bitenlerden, hep çok sonralar› haberdar oldu. Örne¤in büyükelçilik müessesi bizde çok geç yerleﬂmiﬂtir. Ve bu durum Osmanl›’n›n y›k›lmas›n›n nedenlerinden
birisidir diye bilinir. O nedenle halen devlette
baz› kadrolar devletin koruyucu gücü olarak
HAYRETT‹N ÇAYCI
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görülür. Oralar mektep olarak görünür. Çal›ﬂanlar› yurtd›ﬂ›na mast›r ve doktoraya, yurtd›ﬂ›
görevlere gönderilir. ﬁimdi biz, “Dünyada
olup biteni geç anlad›k diye bu büyük imparatorluk çöktü” yaklaﬂ›m› nedeniyle, olan biten her ﬂeyi birinci elden görüp, haz›r vagonlara ilk atlayan olma telaﬂ içine giriyoruz. Bu
çok yanl›ﬂ. Oysa bir oturup düﬂünmek laz›m.
Kendi kurumlar›na, kendi müesseselerine de
bir güven. Belki senin kendi kurumlar›n, içsel
bir tutarl›l›kla ülkeyi daha iyi bir yere götürecek... Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teﬂekkürler.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler. Murat Aysan’a
eklemek istediklerini soral›m. Mortgage sektörüne iliﬂkin olarak ABD’de yaﬂananlardan nas›l dersler al›nabilir?
Murat Aysan Bu krize bakt›¤›m›zda Amerika’daki konut stoku geçen y›l›n baﬂlar›nda

20,5 trilyon dolard›. Teorik olarak ABD’deki
bütün konutlar› piyasa fiyat›ndan o gün satt›¤›n›zda 20,5 trilyon dolar ediyordu. O zamanki toplam mortgage stoku da 11 trilyon dolar›n biraz üzerindeydi.
Konutlar›n fiyat›n› yüzde 20 aﬂa¤› getirirseniz, toplam de¤eri kabaca 16 trilyon dolara getirmiﬂ olursunuz ama 11 trilyonluk mortgage
hala duruyor. Kaba bir hesapla ABD’de her 11
kiﬂiden birinin mortgage borcu var.
Baﬂta da söyledim. Bu kriz baﬂlad›¤›nda
aç›p rakamlara bakm›ﬂt›k ve “Böyle bir sistem
dünyan›n her yerinde patlar” demiﬂtik. Bunun
patlamamas› imkans›z. Bu durumu bir banka
falan göremez. Bunu görse görse devlet görebilir ve ancak devlet müdahale eder. “E, devlet de mi görmemiﬂ” dedik, gittik ABD’ye sorduk. Dediler ki bu iﬂin patlamas› Ronald Reagan’d›r. Reagan ç›kt›, “Her Amerikal›n›n bir
evi, iki tane de arabas› olacak” dedi. Bizim politikac›lardan da bunu hat›rlars›n›z.
Hikayenin birincisi ﬂu: Siz bunu devlet olarak bir ülke politikas› haline getirirseniz,
oyuncular›n tek tek riski yönetmesi imkans›z
hale gelir.
‹kincisi; örne¤in bizim hayat›m›zdan bir
misal verelim. 90’l› y›llarda bir politikac›m›z
ﬂapkas›n› ald› geldi. Emeklilik yaﬂ›n› kad›nlarda 38 yapt›. Biz bunun risk oldu¤unu görmedik mi, görmemek mümkün mü? Tabii ki gördük, ama herkes gitti oyunu verdi ve bu politikac› seçildi. Bu çok aç›k ve ölçülebilir bir
riskti. Bunun için çok özel bir hesap yapmaya
da gerek yoktur. E¤er siz toplumu 38 yaﬂ›nda
emekli ederseniz., ekonominiz 5 y›l sonra çöker.
ﬁuraya gelmek istiyorum. Türkiye, ülke
politikas›, devlet politikas› olarak bu tür riskler al›yor mu? Evet, al›yor. Bak›n özel sektör
son 3 y›lda 100 milyar dolar›n üzerinde döviz
borcu yapt›. Bunun sorun olaca¤› çok aç›k ve
net biçimde görünüyordu. Sadece ne zaman
olaca¤› ve kimde patlayaca¤› bilinmiyordu.
‹kinci nokta ﬂu: Önümüzdeki dönemde art›k devletler para koyacak. Eskiden toplumlar
bu kadar bilinçli de¤ildi. ﬁimdi ABD’de otomobilcileri, Lehman Brothers’› kenara çekip
hesap soruyorlar, “Uçakla m› geldin, vergi sahibinin bu paras›yla ne yap›yorsun?” diye...
Art›k bir ülkenin paras›yla baﬂka ülkede operasyon yapam›yorsunuz. Örne¤in bankac›l›k
sektörünün önemli miktarda kendi ülkelerine
döneceklerini düﬂünüyoruz. Bu da tabii likidite ve sermaye hareketini ve dolay›s›yla bizim

gibi geliﬂmekte olan ekonomileri de negatif etkileyecektir. Bununla ilgili önlem al›nmas› gerekir. Hem ülkenin politika olarak önlem almas› gerekir, hem ﬂirketlerin, hatta ﬂah›slar›n
önlem almas› gerekir. Ben bu konuda uzman
de¤ilim ama büyük bir ihtimalle önümüzdeki
dönemde bu ülkeler kendilerini kapatacakt›r.
Biz de bunun bilincinde olmal› ve buna göre
mutlaka önlemlerimizi almal›y›z.
Üçüncüsü de son zamanlarda s›kça telaffuz edilen f›rsat konusuyla ilgili. Asl›nda f›rsat
göreceli bir ﬂey. Bana sürekli “Konut fiyatlar›
daha da düﬂer mi?” diye soruyorlar. Konut fiyatlar›n›n daha da düﬂece¤ini tahmin etmek
çok zor de¤il. Tabii buna politik bir cevap verip, “Düﬂmez, buras› al›m için iyi bir f›rsatt›r”
diyebiliriz. Ama ‹ngiltere’de pound, dolar karﬂ›s›nda önemli miktarda de¤er kaybetti. 2’den
1,40’a indi. Onun üzerine ‹ngiltere’de konut fiyatlar› kabaca yüzde 20 indi. Önümüzdeki dönemde yüzde 20-25 daha inmesini bekliyoruz.
Bana, “Türkiye’de konut fiyatlar› daha da düﬂer mi” diye sorarsan›z, ne kadar düﬂece¤ini
kestirmek belki zor ama kesinlikle düﬂer derim. Bütün dünyada iskonto olurken Türkiye’nin iskonto olmamas›n› beklemek ancak
iyimserliktir. Demirin tonu 2 milyondan 700
bine düﬂmüﬂken, çimentonun fiyat› yüzde 40
inmiﬂken, arsa fiyatlar› benzer biçimde sürekli
de¤er kaybederken, konut fiyatlar›nda gerileme olmayaca¤›n›, konut fiyatlar›n›n ayn› kalaca¤›n› ya da de¤er kazanaca¤›n› düﬂünmek
bence çok do¤ru olmaz.
Gelelim kredi taraf›na... Kredi taraf›nda
çok önemli bir s›k›ﬂma var. Kredi taraf›ndaki
s›k›ﬂma, likidite olsa bile vade probleminden
kaynaklan›r. Mesela bir iﬂletme sahibi olarak 1
ayl›k süreyle paraya ihtiyac›m var diyelim.
Önümüzdeki dönemde bu paray› bulmak daha kolay olacak. Ama misal yat›r›m yapmak
için, 3 y›l ödemesiz. 2 y›l faizsiz paraya ihtiyac›n›z olursa, bu tür talepleri karﬂ›lamak ya imkans›z olacak ya da fiyatlar› anormal pahal›
olacak. Konut kredileri de bu tarz krediler aras›nda bulunuyor. Türkiye’nin özsermayesi bu
tür bir büyümeye çok yeterli de¤il. Dolay›s›yla bizim yurtd›ﬂ›ndan kaynak getirmemiz gerekiyor. Çok küçük bir piyasay›z. Çok h›zl› büyüyece¤iz ama belli bir noktadan sonra büyüme duracak.
Kendi sektörümüze iliﬂkin son yaﬂanan geliﬂmelerle ilgili de bilgi vereyim. Konut kredileriyle ilgili son dönemde gördü¤ümüz en
önemli trend, lüks konut talebinde neredeyse
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durma noktas›na gelinmiﬂ olmas›d›r. Mesela
rakam vereyim, temmuz ay›nda gelen talepler
ortalama 300 bin TL imiﬂ. ﬁu anda ise gelen talepler a¤›rl›kl› olarak 80 bin TL mertebesinde.
Demek ki lüks konut taraf› önemli miktarda
durdu. Çünkü lüks konutlar› alanlar genelde
3’üncü, 5’inci evlerini alan ve bunu yat›r›m
amaçl› yapan kesimdir. ﬁu anda ise genellikle
küçük gelir grubu konut al›yor. Ve konutlar›n
önümüzdeki dönemde daha fazla düﬂmeyece¤ini düﬂündükleri için bu talebi oluﬂturuyorlar.
ﬁehrin ikinci ya da üçüncü kademesindeki konutlarda bir al›ﬂveriﬂ var. Örne¤in Beylikdüzü
inan›lmaz hareketlenmiﬂ durumda. Çünkü
oralarda 70-80 bin TL gibi rakamlara konut
alabiliyorsunuz. Bunlar ﬂehrin merkezi için hayal edemeyece¤imiz fiyatlar.
Geçen y›l›n temmuz ay›na k›yasla ﬂu günlerde konut kredilerinin yap›s›na iliﬂkin en
önemli de¤iﬂiklik ise ﬂu: Geçen y›l bize ﬂirket
olarak gelen kredi baﬂvurular›n›n yüzde 90’›n›
yeni ev alanlar oluﬂturuyordu. Yüzde 5’i kredi
transferiydi, yüzde 5’i ise “eve nakit” dedi¤imiz evin teminat gösterilerek uzun vadeli kredi al›nmas›yd›. ﬁu anda ise bu yap› önemli
oranda de¤iﬂmiﬂ durumda. Yüzde 33’ü kredi
transferi. Vadesini ve kredi miktar›n› düﬂürebilmek için daha yüksek faizli olana geçiyorlar. Yüzde 28 oran›nda “eve nakit” kredisi talep ediliyor. Bu asl›nda ticaretin ve ekonominin içinde bulundu¤u durumu çok net biçimde gösteriyor. Buraya olan talep inan›lmaz artm›ﬂ durumda. Geriye kalan ise çok düﬂük tutarl›, 30 bin, 40 bin TL civar›nda konut kredileri. Geri kalan ekonomide ise hiçbir hareket
yok Önümüzdeki dönemde özellikle orta kademeli 250-500 bin aral›¤›ndaki konut fiyatlar›nda önemli miktarda gerileme görece¤imizi
düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Coﬂkun Bey, son olarak sizin
eklemek istedikleriniz varsa onlar› da alal›m…
Dr. C. Coﬂkun Küçüközmen Bir konuyu
anlamak için resim bilmecelerindeki gibi hem
tüm parçalara sahip olmak hem bu parçalar›
yerli yerine koymak gerekiyor. Sorunun çözümü nereye bakman›z gerekti¤inin çok iyi bilinmesinde yat›yor. Yak›n tarihi çok iyi okumam›z gerekiyor. Sadece kendi yak›n tarihimizden bahsetmiyorum. IMF’i, Dünya Bankas›’n› hiçbir ﬂekilde gözden kaç›rmam›z gerekiyor. IMF, bugün dünyan›n en fazla bilgiye sahip kurumu. Nas›l m›? IMF hangi ülkeye giderse gitsin bugün o ülkedeki Merkez Bankas›’yla, bankac›larla, Hazine’yle üst düzey bü32 / 2009

rokratlarla, politikac›larla tek tek konuﬂuyor
mu? Evet, konuﬂuyor. Çok net biçimde bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunuyor. Peki bu kurumlar
kendi aralar›nda böyle konuﬂuyor mu? ‹nan›n
IMF veya Dünya Bankas›, o ülkenin içinde
kendi sahip oldu¤u bilgiden çok daha fazlas›n› al›p götürme yetene¤ine sahip… Dolay›s›yla
tüm bunlar› çok iyi takip etmek gerekiyor. Sonuçta bu bir realite.
Vedat Bey konuﬂmas›nda güzel bir ifade
kulland›, “best practice” (en iyi uygulama) dedi. Bu bir aldatmaca m›d›r, de¤il midir? Ben
bunu 2002 y›l›ndaki ABD ziyaretimde ö¤renmiﬂtim. Bir ABD’li bana “Yok böyle bir ﬂey,
best practice asl›nda hareketli bir hedeftir” dedi. Yani “Al›n size bu best practice’tir, bunu elli y›l uygulay›n diye bir ﬂey söz konusu olamaz.” Bu sürekli de¤iﬂen bir olgudur. Önce
bunun fark›na varmam›z gerek. Bir de bana
best practice diye sunulan bir ﬂeyin, nereden
ve hangi amaçla sunuldu¤unu bilmem gerekiyor. Bunu görebilmeniz için de bir noktada
say›sal bilimlerden ayr›l›p kültür noktas›na
do¤ru gitmeniz gerekiyor. Sizin kültürünüzde
düzenleme ve düzenlemeye uyma var m›? Sizin kültürünüzde istatistiki olarak düﬂünebilme var m›? Yani bir ﬂeyi yaparken ihtimalleri
ne kadar dikkate al›yorsunuz?
ﬁu ana kadar Türkiye ile ilgili bir konuﬂmamaya özen gösterdim ancak son bir cümleyle
bitirmek ve hepinize teﬂekkür etmek istiyorum. Stanley Fischer’dan bahsedildi. Hepimiz
tan›yoruz kendisini. Mütevaz› bir IMF Baﬂkan›,
o dönemde Türkiye krize giriyor, kendisi daha sonra Citibank’›n baﬂ›na geliyor. Oradan da
‹srail Merkez Bankas›’n›n baﬂkan› oluyor. Ne
kadar baﬂar›l› bir kariyer yolculu¤u öyle de¤il
mi?
Uzakdo¤ulu bir akademisyen olan Henry
Liu yan›lm›yorsam 2001 y›l›nda Türkiye’ye bir
konferansa gelmiﬂti. Ta o dönemde Stanley
Fischer’›n neler yapt›¤›n› ve yapabilece¤ini ve
bu iﬂin Türkiye’ye ne kadara mal olaca¤›n›
çok net biçimde ifade etmiﬂti. Hatta “Türk hindisini nas›l çevirdiler?” baﬂl›kl› bir makale de
sunmuﬂtu.
Son cümlem de Bretton Woods üzerine olsun. Diyorlar ki “Bretton Woods yeniden keﬂfediliyor”. Böyle mi acaba? Hatta bir web sitesi var, girin ve bak›n. “Reinventing Bretton
Woods” ad›nda, 1996 y›l›nda kurulmuﬂ bir site. Aff›n›za s›¤›narak düﬂüncemi ‹ngilizce olarak ifade edeyim: Bretton Woods already reinvented. Beklemeye gerek yok diyorum. Neler

olup bitti¤ini anlaman›n bile giderek adeta imkans›z hale geldi¤i bir ortamda araçlar›n›z›n ve
ekipman›n›z›n birinci s›n›f olmas› yetmiyor, insan kayna¤›n›z›n ve uzmanl›k gerektiren yerlerdeki kiﬂilerin de birinci s›n›f olmas› gerekli... Teﬂekkürler.…
M. Rauf Ateﬂ Evren Bey’in son olarak de¤erlendirmelerini ve saptamalar›n› alarak toplant›m›z› sona erdirelim.
Doç. Dr. Evren Bolgün Hayrettin Bey reel
sektör temsilcisi olarak kendi aç›s›ndan hakl›
görünüyor tabii ki... Ama ben kendi aç›mdan
DOÇ. DR. EVREN
BOLGÜN

kurlar›n durumuna iliﬂkin baz› eklemeler yapmak istiyorum. Merkez Bankas› kuru kontrol
edebilir mi? Bu ﬂartlarda edemez. Çünkü zaten
faizi kontrol ediyor. Kontrol edememesinin bir
uzant›s› da ﬂu: 67 milyar dolarl›k bir rezerv var
ve dünya döviz piyasalar›nda günde 2 trilyon
dolarl›k bir hacim oluyor. Türkiye’deki rakam
ise çok tart›ﬂ›l›yor ama 1 milyar dolar civar›nda oldu¤u söyleniyor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
piyasa çok büyük. ‹kincisi kontrol edece¤iniz
ﬂeyler içinde bulunan kur asl›nda tek baﬂ›na
hareket etmiyor. Türkiye’nin para birimi de
kendi muadillerinin de bulundu¤u sepette,
onlarla birlikte al›n›p birlikte sat›l›yor. Bu hadise evet vahﬂi kapitalizm dedi¤imiz biçimde
hedge fonlar›n tetiklemeleriyle de oluyor.
Ama gördü¤ümüz bir unsur var. Takip etti¤imiz piyasa endikatörlerinde gün içi hareketlerin ülkeler baz›nda birbirini takip etti¤ini görüyoruz. Yani bir Güney Afrika’n›n veya Macaristan’›n para birimini al›p satarlarken, o ülkenin lokasyonuna göre TL’nin de al›nd›¤›n› görüyoruz. Yani bu anlamda Merkez Bankas›
aç›s›ndan kuru kontrol etmek mümkün de¤il.
Bence Murat ve Coﬂkun Beylerin dikkat
çektikleri konular da çok hakl› ve do¤ru tespitler bar›nd›r›yor. Hakikaten Türk halk› olarak bir risk kültürümüz yok ve riski hesaplamay› bu anlamda bilmiyoruz. Geçen y›l›n son
çeyre¤inde beni arayan akademisyen arkadaﬂlardan bile Yen –TL konut kredisi üzerinden
nas›l bir finansal korunma yap›lmas› gerekti¤i
konusunda dan›ﬂanlar olmuﬂtu. Dikkatinizi çekerim, bunlar akademisyenler...
Konut fiyatlar›n›n düﬂmesine iliﬂkin ise ne
kadar düﬂece¤ini tespit etmek hakikaten
mümkün de¤il. ABD’de son aç›klanan verilere
bakt›¤›m›zda yeni konut stoklar›ndaki büyümenin eritilmesinin ancak 13,3 ayl›k sürede
olaca¤› görülüyor. Bu kriz kesinlikle bu y›l devam edecek. Öncelikle bunu net olarak kabul
etmek gerekiyor. Önümüzdeki y›l ise belki
krizin baﬂka boyutlar›n› konuﬂuyor olaca¤›z.
Son birkaç haftad›r piyasalarda yaﬂanan iyileﬂme hareketleriyle birlikte ekonomi sayfalar›nda dibin görüldü¤üne dönük yorumlar da
okuyorum. Ben bu tarz yorumlara çok itidalli
yaklaﬂmak gerekti¤i kanaatindeyim. Özellikle
eldeki veri ve istatistiklere bakt›¤›m›zda öyle
olmas› gerekiyor. Aç›kças› henüz dibi gördü¤ümüzü düﬂünmüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Hepinize kat›ld›¤›n›z ve görüﬂlerinizi bizimle paylaﬂt›¤›n›z için çok teﬂekkür ediyorum.
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KURUMSAL R‹SK YÖNET‹M‹:
“DE⁄ER ESASLI STRATEJ‹K YÖNET‹M”

1

980’li y›llar›n sonlar›na do¤ru ilkeleri belirlenen “Risk Yönetimi Prensipleri”, insan do¤as›n›n getirdi¤i h›rs ve kazanç
duygular›yla bilgi teknolojisinin geliﬂimi
do¤rultusunda anl›k olarak modellenen karmaﬂ›k finansal ürünler üzerinden kriz öncesinde önemli ölçüde göz ard› edildi.
Küresel finansal kriz, 2007’den itibaren
ciddi ölçüde stres yaratarak küresel ekonomileri h›zl› bir ﬂekilde 1929 y›l›ndan bu yana görülmemiﬂ ölçüde tehdit ediyor. Kredi piyasalar›nda yat›r›mc› güveni ortadan kaybolurken,
likidite, piyasa, kredi, karﬂ› taraf, spesifik ülke
riskleri ﬂeklinde ifade edebilece¤imiz birçok
risk türü birbiri ard›na gerçekleﬂmiﬂ durumda.
SORUMLULAR B‹RDEN FAZLA
Yaﬂad›¤›m›z krizin sorumlular› da ayn› büyüklükte geniﬂ bir tabana sahip. Likidite balonunun 11 Eylül 2001 olay›n›n ard›ndan uzun
bir süre sürdürülmesini sa¤layan kamu otoriteleri baﬂta olmak üzere, karmaﬂ›k finansal türevlerin risk boyutlar›n› irdelemeden bilançolar›na alan açgözlü finansal kuruluﬂ yöneticileri, düﬂük kaliteli konut kredilerinin yer ald›¤›
varl›¤a dayal› menkul sepetlerini de¤erinin
üzerinde notlayarak komisyon gelirlerini art›ran derecelendirme ﬂirketleri, para birimini
y›llarca de¤ersiz tutarak öncelikle ABD’nin ve
sonras›nda dünyan›n ucuza tüketmesini sa¤layan Çin, düﬂük faiz oranlar› üzerinden sermayelerinin 25-30 misli oran›nda borçlanmalar›
gerçekleﬂtirerek yüksek risk-yüksek getiri hedefleyen uluslararas› finansal yat›r›m kuruluﬂlar›, bir menkul k›ymet üzerinden 2-3 çeﬂit ayr› finansal türev ürün dizayn ederek pazarlayan finans mühendisleri ve özel bankac›lar,
spesifik risk, likidite riski, kredi türevi riskleri
gibi yeni kavramlar› proaktif olarak düzenlemeler içinde yer vermeyen Basel II, küresel
anlamda eﬂanl› bir ﬂekilde koordinasyon sa¤layamayan gözetim ve denetim otoriteleri, gelirlerinin üzerinde kredi taleplerinde bulunan
tüketiciler, ﬂeklinde geniﬂ bir tabandan bahsetmek gerekiyor.
2007’nin ikinci yar›s›ndan itibaren içinde
bulundu¤umuz küresel kriz koﬂullar›n›n a¤›rlaﬂt›¤› mevcut ortamda, risk yönetimi faaliyet-
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leri kurumsal ﬂirketlere ortak de¤er yarat›m›,
operasyonel verimlilik art›ﬂ›, etkin sermaye
yönetimi olarak yans›yor. ﬁirket bünyesinde
kurumsal yönetim standartlar›n›n geliﬂiminde
önemli bir mihenk taﬂ› olan “Kurumsal Risk
Yönetimi” çal›ﬂmalar›, özünde kurum içinde
uzun soluklu kapsaml› bir “kurumsal de¤iﬂim
ve de¤er yönetimi” çal›ﬂmas›d›r.
R‹SKLERE HAZIR OLUNMALI
Günümüz iﬂ dünyas›nda klasik yönetim
al›ﬂkanl›klar›n›n ve karar verme tekniklerinin
h›zla farkl›laﬂt›¤› ve yetersiz kalabildi¤i konjonktür sebebiyle risklere önceden haz›rl›kl›
olunmas› gerekiyor. Yap›lacak çal›ﬂmalar sonunda risk bazl› çeﬂitli yönetimsel karar destek sistemlerinin kullan›lmas›yla birlikte, günlük taktik de¤iﬂikliklerin yan›nda orta ve uzun
vadeli stratejik kararlar›n daha isabetli bir ﬂekilde al›nabildi¤i de görülebilir. Herhangi bir
iﬂ plan›nda karar almadan önce oluﬂabilecek
olas› finansal ve stratejik riskler ölçülebilir,
muhtemel sonuçlar› de¤erlendirilebilir, sermayenin bugünkü de¤eri, riske maruz kazanç
de¤erleri hesaplanarak ortalama sermaye maliyetine karﬂ›l›k dönem içinde yarat›lan kurum
de¤eri net biçimde izlenebilir.
Kurumun gösterdi¤i ekonomik büyümeye
katk›s› olan kurumsal risk yönetimi çal›ﬂmalar›nda temel baﬂar› faktörlerini ﬂu ﬂekilde özetlemek mümkün:
3 Üst yönetim sahiplik ve ba¤l›l›¤›,
3 Kültürel ve davran›ﬂsal de¤iﬂim,
3 Düzenli zaman ve kaynak tahsisi,
3 Sürekli geliﬂim.
‹ﬂ Yat›r›m olarak menkul k›ymet portföylerimiz üzerinde uygulad›¤›m›z finansal risk yönetimi çal›ﬂmalar›ndan elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyi, müﬂterilerimizle paylaﬂarak
mevcut risk seviyeleri ve risk iﬂtahlar› tespit
edilerek daha isabetli yat›r›m tercihlerinde bulunmalar›n› sa¤lamak mümkün. Risk iﬂtah›
yüksek, makul veya düﬂük seviyede bulunan
müﬂterilerimizin piyasalardaki faiz, kur, likidite emtia fiyat riski gibi çeﬂitli risk gruplar› karﬂ›s›nda riske maruz kalma miktarlar› belirlenerek yat›r›m tercihleri risk tabanl› olarak yönetilebilecektir.
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