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iyasalar, 2016 yılına iç ve dış kaynaklı birçok riskle beraber girdi. Türkiye’nin
kendi yapısal risklerinin yanı sıra son yıllarda artan jeopolitik ve siyasi
sıkıntılar, piyasaları tedirgin eden başlıklar arasında. Bölgesel sorunlar ve
son aylarda artan terör olayları ise hem finansal hem doğrudan yatırımcıları
endişelendiren bir başka kritik konu.
Öte yandan global konjonktür ve küresel risklerin etkisi de azalmadan sürüyor.
Peki bu puslu havada yatırımcıları nasıl bir piyasa bekliyor?
Türkiye’nin önündeki riskler ve fırsatlar neler? Yatırımcı nasıl yol
almalı? Belirsizliğin öne çıktığı bu günlerde sığınacak güvenli bir
liman var mı?
Geniş Açı’nın yeni sayısında, işte bu kritik soruları ele aldık.
Yuvarlak masa toplantımızda bir araya gelen kendi alanlarında
uzman 3 isim, paranın yönünü tartıştı. Bilkent Üniversitesi
İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, İş Yatırım
Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve İş Yatırım
Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, “2016’da Riskler, Fırsatlar
ve Yatırım Stratejileri” konusunu tüm detaylarıyla masaya yatırdı.
İlerleyen sayfalarda hem bu doyurucu sohbetin detaylarını, hem de İş Yatırım
analistlerinin 2016 projeksiyonlarına yer verdikleri kapsamlı raporları bulacaksınız.
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2016’DA
RİSKLER VE
FIRSATLAR

K

üresel büyümeye ilişkin endişeler, Çin riski, döviz kurundaki
dalgalanmalar… Bunlar, piyasaları meşgul eden soru
işaretlerinden birkaçı. Tüm bunlara Türkiye’nin kendi yapısal
riskleri ve bölgesel-siyasal sorunlar da eklendiğinde, hava daha da
puslanıyor. İş Yatırım ile Capital’in birlikte düzenlediği bu ayki Geniş
Açı toplantısında, yeni dönemde paranın yönünü takip ettik. Bilkent
Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, İş Yatırım
Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve İş Yatırım Araştırma
Direktörü Serhat Gürleyen, “2016’da Riskler, Fırsatlar ve Yatırım
Stratejileri” konusunu masaya yatırdı. Uzmanlar, belirsizlik ortamında
piyasalardaki gidişata dair projeksiyonlarını paylaştı.

Yasemin Erdoğan: Merhabalar. Capital’in
İş Yatırım ile birlikte organize ettiği Geniş Açı
toplantısına hoş geldiniz. Bu sayımızda iç ve
dış piyasalardaki gelişmeleri, dünya ekonomisindeki riskleri, fırsatları ve tüm bunların
Türkiye’ye etkilerini tartışacağız. Üç değerli
isimle birlikteyiz. Bilkent Üniversitesi İktisat
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak,
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü
Şant Manukyan ve İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen. Sözü hemen Şant
Manukyan’a bırakıyorum.
Şant Manukyan: Teşekkürler. FED ile
başlayalım o zaman. Çünkü piyasanın beklediğinden daha dovish bir FED açıklaması
oldu. Dolayısıyla bunun arkasındaki motif nedir, Refet Gürkaynak’a soralım. Bundan sonra
nasıl bir akış gelecek? Bundan sonra ne yapıl-

ması gerekiyor? Global olarak yansımaları ne?
Refet Gürkaynak: FED’in faiz artırmaması
çok olasıydı. Şaşırtıcı olan bu kadar sert piyasa tepkisi gelmesi. Çünkü nihayetinde olmuş
olan, FED’in politika patikasının, piyasanın
beklediği politika patikasına yakınsaması.
Ben bunun çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. İki temel risk var. İlki, Amerika’daki
enflasyonun birden bire yükselmesi. Diğeri
de büyümenin devam etmeyip tekrar talebin
desteklenmeyi gerekir bir hale gelinmesi.
Enflasyonun çok hızlı yükselmesindense, büyümenin devam etmeme riski daha kuvvetli
gözüküyor.
Şant Manukyan: İçeride de bir bölünme
var zaten benim anladığım kadarıyla. Yani
Fisher tarafı “enflasyon geliyor” riskini öne
çıkarıyor.
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Refet Gürkaynak: Evet. Ama oradaki
öbür mülahaza daha önemli geliyor bana. O
da şu: Bu riskler eşit bile olsa ne yapacağımızı biliyoruz. Yani artık enflasyonla mücadele
etmeyi bilmeyen merkez bankası yok. FED bu
konuda kendini kanıtlamış. Onun için de olur
da enflasyon yükselirse, sevimsiz olur, biraz
hızlı sıkmak gerekir. Ama ne yapılacağı belli.
Halbuki diğer risk realize olursa, birden bire
Amerikan ekonomisi yavaşlarsa ne yapacaksın? Gidecek yerin yok. Onun için ekonomide
yavaşlamanın maliyeti, enflasyondaki yükselişin maliyetinden çok daha yüksek.
Serhat Gürleyen: Ben biraz daha farklı
düşünüyorum. Mesela bugünkü raporumuzda
şöyle başlık attık: “Evladım sana güveniyorum
ama dünya kötü”. FED, “ABD ekonomisine
güveniyorum ama küresel riskler yüzünden
faiz artırmakta aceleci davranmayacağım”
mesajı verdi. Piyasalar FED’in mesajının “ABD
ekonomisi güçlü ve faiz artırmayacağım”
kısmını satın aldı. Küresel riskler kısmını ise
umursamadı. Sürdürülebilir mi? Şüpheliyiz. Bu
nedenle yükselişin taktiksel olarak pozisyon
azaltmak için fırsat olduğunu düşünüyorum.
Şant Manukyan: Bu durum Türkiye dinamiklerinden mi yoksa gelişmekte olan piyasalar genelindeki problemler yüzünden mi?
Serhat Gürleyen: Gelişmiş ülkelerde ve
keza gelişmekte olan ülkelerde yapısal problemler devam ediyor. Merkez bankalarının
yapısal problemler karşısında yapabilecekleri
sınırlı. Para politikasıyla yapısal problemler
çözülemez, sadece sorunun çözülmesi için
zaman kazanılır. Genişleme tedbirleri alınalı
7 yıl geçmesine rağmen sorunlar devam ediyor. İsterseniz bu konuda Refet Gürkaynak’a
dönebiliriz. Refet Bey, hem değerli bir akademisyen hem FED deneyimi var. Soruna farklı
bir pencereden bakabilir.
Refet Gürkaynak: Burada iki problem
var: İlki, bir ekonominin üretim kapasitesinin
altında kalması. Diğeri, üretim kapasitesinin
kendisinin düşük olması. Bir merkez bankası
üretim kapasitesinin altında kalan bir ekonomiyi kapasiteye yaklaştırmak için bir şeyler
yapabiliyor. Ama o kapasiteyi etkileyecek
çok fazla bir aracı yoktur. Yani yapısal reform
dediğimiz de zaten o. Amerika’ya baktığımız
zaman FED orada az da olsa halen bir atıl
kapasite görüyor. Onun için zaten fazla enflasyon baskısı hissetmiyor.
Şant Manukyan: Peki bu nominal GDP
hedeflemesi (nominal GDP targeting) konusunda ne diyorsunuz? Ben bunu çok akademisyenden okuyorum.
Refet Gürkaynak: Ben onun çok berbat

SERHAT
GÜRLEYEN

bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yine katıldığıma çok emin olmadığım, ama daha makul
bulduğum bir konu, fiyat düzeyi hedeflemesi.
FED hafif arka kapıdan buna benzer bir şey
yapıyor. Fiyat düzeyinin enflasyon hedeflemesinden farkı, eğer hedefi ıskalarsanız bir
sonraki yıl telafi edecek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz.
2007 öncesinde Amerika’da enflasyon
düzeyinde ciddi boyutta aşağı yönlü sapma
oldu. Dolayısıyla uzun vadeli borçlanmış olan
insanlar, çok fazla reel faiz ödediler. FED’in
riskleri asimetrik görmesinde enflasyonun
hafif yükselerek borç yükü fazla olan kesimi
rahatlamak istemesi yatabilir. Gerçi hane halkı
ve borç yükünün gerilemeye başlaması yüzünden bu argüman gücünü yitirdi.
Serhat Gürleyen: Ama şimdi devletin
borcu arttı. Yani “Finansal baskılama” diye
Türkçeye çevirebileceğimiz, reel faizin eksi
olmasıyla borç yükünün hafifletilmesi olayını
belki devlet için istemeleri mantıklı olabilir.
Refet Gürkaynak: Amerika sadece dolarla borçlanıyor zaten. Onun için de orada borç
dinamikleriyle ilgili büyük endişeleri yok.
Ancak bu bahsettiğimiz, Avrupa’da biraz daha
fazla kuvvetli bir argüman. Ancak bankacılık
sektörünün zayıflığı yüzünden Avrupa’da para
politikasının etkisi sınırlı kalıyor. Çözüm basit.
Bankaların sermayelendirilmeleri lazım. ABD
bunu yaptı. Krizin en kötü zamanında Amerika bankalarına “Ya kendinizi sermayelendirin
ya size el koyacağız” dedi. O bankalar da çok
hızlı bir şekilde sermayelendirildiler. Bu yapılabiliyormuş demek. Bence Avrupa’daki bankalar belki tam olarak Japon zombi bankaları
2016 /
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gibi değiller ama yarı ölü, yarı diri konumdalar. Bu noktada devreye alınan negatif faiz
uygulamasının berbat bir şey olduğunu düşünüyorum. Banka negatif faize maruz kalırken
bunu müşterisine yansıtamıyor. Sermayesinden yiyor. Halbuki esas mesele bankaların
sermaye yapısının zayıf olmasıydı.
Şant Manukyan: Mesela o kasıtla mı yaptılar bilmiyorum ama krizin en derin noktasında Amerika, rezervlerine faiz verdi. Bence çok
zekiceydi. Yani orada da bankalara para kazandırdılar. Bankalar sübvanse edildi aslında.
Serhat Gürleyen: Zaten kapitalist bir sistemde bankaların para kazanmadığı bir dünya
olabilir mi? Bankalar ekonominin işlemesi
için gerekli kaynağı tasarruf sahibinden alıp
şirketlere aktaran başat oyuncu konumunda.
Bir ekonomi durgunluğa girdiği zaman genelde yapılan ilk hamle, bankacılık sektörünü
güçlendirmektir. Avrupa hem eksi faizle hem
de yataya yakın verim eğrisi yüzünden bankaların para kazanmasını ve güçlenmesini
sağlayamadı.
Refet Gürkaynak: Aslında bankalar uzun
vadeli tahvilleri tuttukları için faiz düşüşünden
kar ettiler.
Serhat Gürleyen: Bankalar ellerindeki
tahvil stoklarından para kazandı. Ancak kredi
spredlerindeki daralmanın etkisi daha fazla.
Refet Gürkaynak: Bu bir zorluk. Ama
ben temel sıkıntının bankaların sermaye eksikliği olduğunda ısrarlıyım. BASEL kurallarının devreye alındığı bir dönemde sermaye
yeterliliği konusunun önemi daha da artıyor.
Bankalar da limite çarpmaktan korktukları
için mütemadiyen riskleri azaltmaya çalışıyorlar. Bu da kredi vermemek demek.
Şant Manukyan: Peki Avrupa’da bunu
çözmek için ne yapılabilir? Şu anda Avrupa’ya
bu parayı koyacak bir yatırımcı kitlesi var
mı? Veya kim koyabilir? Bu para devletten
mi çıkacak? Almanların olduğu bir yerde bunun yapılması çok zor çünkü zaten şu anda
devlet-banka bağını kopartmaya çalışıyorlar.
Yatırımcı olarak da dünyada artık o eski Arap
sermayesi kalmadı. Bu durumda bunun nasıl
çözüldüğünü görebileceğiz sizce?
Serhat Gürleyen: Nasıl enerji yoktan var
edilemez, varken yok edilemezse, borç konusunda da benzer bir durum var. Var olan
bir borcu yok edemiyorsunuz. Sistemde yıllar
boyunca ekonomilerin gerçekten ürettiklerinden fazla harcamasından ve bunu da borçla
finansa etmesinden kaynaklanan bir şişkinlik
var. Bu, yapısal bir bozukluk. Amerikan ekonomisinde bankacılık sistemi düzeldi, hane
halkının borcu azaldı. Ama bu devlet borcu-

nun yükselmesi pahasına oldu.
Şant Manukyan: Bu arada Amerika’da
yerel, bölgesel pek çok banka da battı. Lokal
birçok banka battı yani...
Serhat Gürleyen: Ama zaten sistemin
temizlenmesinin yolu da zayıf oyuncuların
gitmesinden geçiyor. Bu, kapitalist sistemin
ruhunda var. Zayıf olan güçlenecek veya
batacak. Ancak, Avrupa’da bu noktada bir açmaz var. Ekonomik olarak zayıf olan ülkelerin bankacılık sistemleri de zayıf. Ülke riskinin
yüksekliği, bu ülkelerin sermayesinin kamu
katkısıyla ve/veya özel kesimin sermaye koymasıyla güçlendirilmesini zorlaştırıyor. Zayıf
bankacılık ve artan iflas riski, Avrupa’nın
temel bir sorunu. Bu sorunu da para politikasıyla çözemezsiniz.
Refet Gürkaynak: Avrupa Birliği’ndeki
para birliği politikası, iktisadi bir aklın değil,
siyasi bir aklın sonucuydu. “Bu ülkeleri para
birliği üzerinden, para politikası olarak birbirine yeterince bağlarsak, başka bakımlardan
da bağlanmak zorunda kalacaklar” diye düşünüldü. Fakat o yakınlaşma çıkmayınca, bir
şekilde bir deli gömleğinin içine doldurulmuş,
birbirine benzemez ülkeler haline geldiler. Şu
anda onun sonucunu görüyoruz. Burada durum nedir? Almanya gürül gürül büyüyor ama
Portekiz’de işler çok kötü. Avrupa Merkez
Bankası ne yapsın istiyorsunuz? Yani burada
Avrupa’nın yapısal sorunlarını para politikasıyla çözemiyorsunuz. Türkiye’nin yapısal
sorunlarını para politikasıyla çözemediğimiz

REFET
GÜRKAYNAK
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gibi. Yine Türkiye’ye benzer bir şekilde, siyasetçiler kendi işlerini yapmamak için kırk takla attıklarında, iş merkez bankasına kalıyor.
Merkez bankası da “Bu işi yapacağıma ben de
inanmıyorum ama elimden geleni yapacağım’
deyip bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Şant Manukyan: Piyasa işe yarayacağına
inanırsa, işe yarayabilir diye düşünüyorlar.
Ama ben şu son merkez bankası hareketlerine
baktığım zaman aralarında bir koordinasyon
olduğunu da düşünüyorum. Aslında merkez
bankaları arasında bir uyum, bir rahatlama
da oldu. En azından piyasa öyle fiyatlamayı
doğru buldu.
Serhat Gürleyen: Evet, krizin ilk aşamasında para politikası sonunda kur savaşlarına
yol açabilecek bir yönde gidiyordu. Para politikasını ilk gevşeten, bir anlamda parasına
değer kaybettirip ülkesine rekabet gücünü
artırmayı da amaçlıyordu. Şu anda ise merkez
bankaları daha çok para yaratarak bankaların
şirketlere daha ucuza para vermesini sağlamaya çalışıyor. Başarıyor mu, başaramıyor
mu emin değilim. Mesela Avrupa örneğini
düşünün, aslında hedefleri, zayıf ülkelerin,
zayıf şirketleri için kredi kanallarının açılması.
Ama sonunda parsayı güçlü ülkelerinin güçlü
şirketleri toplayacak.
Şant Manukyan: Beni asıl rahatsız eden
Çin’in durumu. Çin’i çok az insanın anladığını
düşünüyorum. Çok az insan problemin ne
olduğunu gerçekten görüyor. Kısa vade bakış
piyasada her zaman vardır. Örneğin hizmet
PMI’ı yükseldi mi, “Çin’de dengelenme geliyor” deniyor. Oysa Çin’deki dengesizlik o kadar uzun bir dönemin konusu ki, öyle iki üç
tane PMI yükselmesiyle dengelenme gelmesi
çok mümkün değil. Ben aslında Çin konusunda da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Çin ne olacak? Örneğin, Yuan dolara karşı
değer kazanıyor ama Yuan endeksine baktığınızda 2014 seviyesine kadar gevşettiler. Reel
Yuan’a baktığınızda, hala çok pahalı. Bunlara
bir noktada ya bir müdahale gelmesi gerekecek, ya kendi içinden bir şeyler olacak.
Refet Gürkaynak: Çin üzerine konuşmanın tek zorluğu, bu ülkenin kapalı bir ekonomi olması değil. Aynı zamanda elimizde
buraya dair üzerine konuşulacak bir rakam
da yok. Bu nedenle kafamızdaki soruları cevaplamak için analiz yapamıyoruz. Çin, dünyanın geri kalanı hızla büyümezken, kendi iç
talebiyle büyüyebilecek bir ülke mi? Çin, eğer
içsel nedenlerden dolayı yavaşlıyorsa bunun
dünyanın geri kalanına nasıl bir etkisi var?
Şimdiye kadar Çin hep büyüyen bir ülkeydi.
Onun için de yavaşladığı zaman ne olup ne

ŞANT
MANUKYAN

biter bunu hiç görmedik. Yaşayarak göreceğiz. Mesela ben hala Türkiye ekonomisi
için Çin’in hızlanması mı yoksa yavaşlaması
mı daha iyi, emin değilim. Yani yavaşladığı
zaman ortaya çıkan risk algısı yüzünden mi
etkileniyoruz? Örneğin Çin, bu böyle olmuyor
deyip kaynak gerektiği için Amerikan hazine
bonoları satmaya başlarsa, o zaman ne olur?
Çin’de ne olacağını çok iyi anlayamıyoruz ve
orada büyük bir risk olduğunu görüyoruz.
Şant Manukyan: Çin’in tek başına çökmesinde bunun etkisi dalga dalga olmayabilir.
Ama gerçekten finansal bir bağlantı var mı,
yok mu BIS’in raporlarında şunu görebiliyorsunuz. Etraftaki Singapur bankacılık sistemi
exposed son birkaç yılda daha da artmış. Şimdi bu ne olur? Orada başlayan bir kriz, oradaki İngiliz bankaları üzerinden Londra’ya, oradan ABD’ye gider mi? Çünkü 1929 krizinde
benzer şeyler var. Avusturya’da bir banka batıyor, ondan sonra o yayılıyor ve Amerika’ya
kadar gidiyor. Tüm bunları bilmediğimiz için
ve diğer ülkeler de sorunlu olduğu için sıkıntı
var. Japonya’da bir şey olmadı mesela.
Refet Gürkaynak: Ama Japonya’da fonlama, Japonya’nın iç tasarrufuyla yapılıyordu.
Çin’de ne olduğunu bilmediğimiz için herkeste bir şüphe var. Dışarıdan gelen bir sermaye
de var gibi gözüküyor. O sermaye nereden
geliyor, kim veriyor, Çin hissesi kendiliğinden
görülmediği için tek tek bankalardan bilmek
gerekiyor. Onlar da söylemedikleri için her
banka sadece kendi riskini biliyor. Ama biz
Çin’deki toplam sistemsel riski göremiyoruz.
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Yasemin Erdoğan: Türkiye kendi Çin riskinin ne olduğunu biliyor mu?
Refet Gürkaynak: Ben bizim doğrudan
bir Çin riskimiz olduğunu zannetmiyorum.
Serhat Gürleyen: Çin, en büyük ticaret
açığı verdiğimiz ülkelerden birisi. Rusya ile
kapışıyorlar şu anda. Petrol fiyatları düştüğü
için son dönemde Çin daha önde. Türkiye’nin
temel riski Çin’e mal satamıyoruz. Ve bu risk
devam edecek. Ama finansal bir riskimiz yok.
Refet Gürkaynak: Bu konuda çok özel
bir ülke değiliz. Birçok ülkede bu geçerli.
Çin dünyanın bütün imalatını yapan ülke.
Çin sermaye malı ithal ettiği için herkes Çin’e
açık veriyor. Bizim bankacılığımızın doğrudan
Çin’e maruz kaldığı bir risk yok diyebiliyoruz.
Ama bankacılık sistemimizin iş yaptığı diğer
bankaların, kurumların Çin’le ilişkisinin ne olduğunu bilmediğimiz için dolaylı olarak nasıl
bir risk aldığımızı bilmiyoruz.
Serhat Gürleyen: Ben farklı bir açıdan
yaklaşmak istiyorum. Aslında bu konuştuğumuz başlıklar, küreselleşmenin sonucunda
olan konular değil mi? Dünyada mal, hizmet,
sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve
Çin’de bahsettiğimiz üretimde, aslında Çinli
şirketler kadar birçok uluslararası şirket de var
orada. Sermaye, nerede ucuza üretim yapıyorsa ve nerede pazarlanıyorsa oraya akıyor.
Dolayısıyla Çin’in kötüye gitmesi için gerçek
anlamda bu sermayenin Çin’i terk etmesi
gerekiyor. Yani bu sermaye Çin’de üretmeye
devam ettiği müddetçe Çin ekonomisinde bir
şekilde raylar dönmeye devam edecek. Orada
Çin’in açmazı, Çin dünyanın yeni tüketim toplumu olabilir mi? Çin orta sınıf yaratabilir mi?
Görüyoruz ki Çin ve birçok başka ülke, orta
gelir tuzağına yakalanmış durumda. Yani üst
teknoloji yaratan alanlarda yeterince istihdam
yaratamıyor. Çin’de ücretler bir parça arttığı
zaman küresel sermaye rahatlıkla üretim bantlarını Kamboçya’ya, Vietnam’a, Tayland’a kaydırabiliyor. Böyle bir ortamda Çin bu rolü üstlenmeye çalışacak, emekteki baskı biraz fiyatlar artmaya başlayınca göç olacağından tekrar
aşağı inecek. Yani bana bu denge sürdürülebilir gibi geliyor. Çin’in yapısal sorunu yok
demiyorum. Var, örneğin bankacılık sektörü
hiç sağlam değil. Çin’de fiyat mekanizması olmayan bir yerde zaten bankaların riski doğru
fiyatlaması mümkün değil. Ama karşımızda
neredeyse 1100 yıldır toprak bütünlüğünü koruyan, teknolojinin olmadığı bir ortamda bile
ülkesini yöneten dev bir organizma var. Komünist sistemde olmalarına rağmen, Sovyetler
Birliği’nin yıkıldığı bir yerde bu sistemi ayakta
tutmayı da başardılar. Bana bin yıldan sonra,

daha 5-10 daha sorun çıkmadan götürebilirler
gibi geliyor.
Bu kadar dünya turu yeter. İsterseniz
Türkiye’ye dönelim.
Refet Gürkaynak: Türkiye global ekonomiye eklemlenmiş bir açık ekonomi. Ticaret
bakımından da, sermaye akımları bakımından
da öyle. Ama riskten kaçış dönemlerinde Türk
Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke paralarına karşı da değer kaybediyor olmasını FED
ile değil, kendi sorunlarımızla açıklamak daha
doğru. Küresel kriz sonrasında özel kesimin
dış borcunda hatırı sayılır bir artış oldu.
Şant Manukyan: BIS’in son raporunda
bankacılık sistemi üzerinden alarm veren 3
ülke var. Kanada, Çin ve Türkiye...
Refet Gürkaynak: 2001 krizi öncesinde
Türkiye’de mali kalabalıklaşma yaşanıyordu.
2003 sonrasında kamı borcunun azalması ile
özel kesimin borçlanma kanalları açıldı. Global kriz sonrasında yurtdışı imkanların artmasıyla özel kesimin borcu katlanarak büyüdü.
Geldiğimiz noktada şirketlerin borcunda ciddi
bir artış var. Ama bu kadar borcu kim aldı
bilmiyoruz.
Serhat Gürleyen: Yani 180 milyon dolarlık açık döviz pozisyonunu hangi şirketler
taşıyor, hangi sektörler taşıyor anlamında mı
söylüyorsunuz?
Yasemin Erdoğan: Veya kamu mu, özel
mi anlamında mı?
Refet Gürkaynak: Özeli biliyoruz. Eğer
devlet bize yalan söylemiyor diye düşünüyorsak, devlet “Benim aldığım borç, milli
gelirin yüzde 1’i” diyor. Dolayısıyla, borçlu
olan devlet değil. Peki, demek ki özel sektör
diyoruz. O zaman MB istatistiklerinden, Borsa
İstanbul’un istatistiklerinden, bankacılık istatistiklerinden bakalım. Aslında benim bilmek
istediğim, bu borcu kim almış, hangi parayla
almış, kimin aracılığıyla almış, yani risk nerede? Bir yıl uğraştıktan sonra, cari açığın ancak
yüzde 55’ini anlayabildim. Türkiye’de şirketler
yurt dışından borç alabiliyorlar, fakat bu borç
Türk bankacılık sisteminde görünmeden nasıl
cari açığa dönüşüyor, onu anlamıyorum.
Öte yandan şunu biliyorum: Türkiye’de
geçtiğimiz 6 yıl içinde borçluluk özel sektörde çok hızlı bir şekilde arttı. Bu özel sektör,
Türk bankalarının kredi verdiği özel sektörle
aynı kesim. Dolayısıyla borçluluk nedeniyle
kimden borç aldıklarından bağımsız olarak,
bu şirketler zorlandıkları zaman, bu geri dönmeyen krediler olarak bizim bankalarımızı
da etkileyecektir. Dolayısıyla ilk defa Türk
bankaları hakikaten kredi riski üzerinden denenecekler.
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Serhat Gürleyen: Minsky finansal krizleri
yorumlarken, borçluları üç kategoriye ayırıyor. Anaparasını ve borcunu rahatlıkla ödeyebilecek sağlamcılar, anaparasını ödeyemeyen
ama faizini ödeyebilecek riskli oyuncular, ne
anaparayı ne faizi ödeyebilecek Ponzi borçlular. Küresel krizin patlamasını da bu son kategorideki oyuncuların durumunun kötüleşmesi
çıkardı.
Türkiye örneğinde Şant Bey’in biraz önce
dediği gibi aslında son dönemde en çok borcu artıran ülkeler gelişmekte olan ülkeler.
Türkiye de gelişmekte olan ülkeler arasında
başı çekenlerden birisi. Borç yükü, milli gelire
oranı olarak baktığımızda halen çok fazla değil ama artış oranı olarak baktığımızda endişe
verici düzeyde. 2011 yılından itibaren merkez
bankasının ve BDDK’nın açıkladığı makro
ihtiyati tedbirler aslında kredilerin hızla büyümesini engellemeye yönelik olarak adımlar.
Refet Gürkaynak: Buradaki önemli bir
nokta şu: 1990’lardaki kredi sorunları tek tek
bankaların yaptıkları akılsızca veya illegal işler
yüzündendi. Onun için de biz hiçbir zaman
sistemik risk düşünmek zorunda kalmadık.
Ancak 2010 yılında BDDK, “Türk bankaları
dünyanın en iyi sermayelendirilmiş, en sağlıklı bankalarıdır” derken, kredi oranları yüzde
40 civarı bir hızla büyüyordu. Bu yüzden
önce Merkez Bankası, daha sonra BDDK,
makro ihtiyati tedbirlere başvurmak zorunda
kaldı. Alınan tedbirler ve ekonomideki yavaşlamayla birlikte kredi büyümesi yüzde 15-20
gibi daha sürdürülebilir bir platoya çekilmek
istendi. Bunun sonucunda ülke genelinde son
dönemde iflas erteleme başvuruları görülmeye başlandı.
Yasemin Erdoğan: Türkiye’deki bu ortam, siyasi ve bölgesel riskler, terör olayları,

hukuksal sıkıntılar, yabancı yatırımcıyı nasıl
etkiliyor?
Serhat Gürleyen: Portföy hareketleri
olarak baktığımızda Türkiye’nin jeopolitik
risklerinde ve politik belirsizliğinde yaşanan
dalgalanmalar çok önemli değil. Yani portföy
yatırımcısı buraya geliyor, devlet tahviline yatırım yapıyor, vade sonunda parasını alıyor ve
gidiyor. Ekonominin doğru yönetilmesi onlar
için daha önemli. Ama buraya doğrudan yatırım için gelen yatırımcı için durum bambaşka.
Hukuk sisteminin doğru işlememesi, rekabetin uluslararası anlamda eşitlikçi olmaması gibi konular onları rahatsız ediyor. Son
dönemde Avrupa, Amerika ve Japonya gibi
çağdaş kapitalist sistemlerden Türkiye’ye ilgi
azalıyor. Buna karşın Orta Doğu ve Çin’den
gelen yatırımlar artıyor. Diğer bir deyişle şu
anda sıkıntısını yaşadığımız konuları çok da
umursamayan, böyle ortamlarda yaşamaya
alışmış olan girişimciler Türkiye’ye geliyor.
Her toprakta o toprağa uygun çiçekler yetişir.
Yasemin Erdoğan: Genel olarak riskleri
konuştuk. Biraz da fırsatları konuşalım.
Şant Manukyan: Son yıllarda yaşanan
yükselişe rağmen Amerikan hisse senetlerinde
yükselişin süreceğini düşünüyorum. Euro’ya
karşı da hala dolar tarafındayım. Biraz artık
yavaş yavaş altına geçilebilir. Bonodan tamamen uzak duruyorum. Amerikan tahvillerinde bile likidite problemi var artık. Çok fazla
bozuldu piyasa. O yüzden o taraflardan uzak
durma taraftarıyım. Ama birkaç yıllık periyoda
baktığımda, daha uzun vadeli baktığımda ben
rahatsızım. Bundan sonraki resesyonda FED
ne yapacak, Çin’de işler nasıl gidecek, Avrupa’daki sosyal ve siyasi sorunlar ne olacak?
Böyle baktığınız zaman uzun vadede tedirgin
olmaktan alıkoyamıyorum kendimi.
2016 /

GA_ANA.indd 9

9

24.03.2016 19:16

Serhat Gürleyen: FED’in güvercin mesajlarının ardından, DXY dolar endeksi sene
başından beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dünya borsalarında gelişmekte olan
ülkelerin önderliğinde bir yükseliş yaşandı.
Ancak söz konusu yükselişin kalıcı olacağına
inanmıyoruz. ABD ekonomisinin makul bir
hızla büyüdüğü, istihdam artışının güçlü olduğu bir ortamda maaş artışlarının enflasyonu
yukarı çekeceğini gören FED, faiz silahını kullanmakta çekinmeyecektir.
FED’in faiz artışına kaldığı yerden devam
ettiği veya ECB ve BOJ’un para politikalarını
gevşetmeye devam ettiği bir senaryoda DXY
dolar endeksi yeniden 100 seviyesinin üzerine
yükselecek ve bugün gelişmekte olan ülkelere yönelen piyasalar yeniden “riskten kaç”
stratejisine dönecektir.
Böyle bir ortamda yatırımcılara önerimiz,
TL’nin değer kazanmasını fırsat bilip portföylerindeki yabancı para miktarını artırmaları. Kısa dönemde likidite ihtiyacı olmayan
yatırımcılar risk tercihlerine göre dolar cinsi
devlet tahvillerine, bankaların sermaye benzeri kredi kapsamında çıkardıkları tahvillere
veya büyük ve sağlam şirketlerin dolar cinsi
tahvillerine yatırım yapabilirler. Uzun vadeli
tahvillerin fiyatları, piyasa koşullarına göre
dalgalı bir seyir izleyecektir. Ama sağladıkları
istikrarlı nakit akımı gerekçesiyle tercih ediyoruz. Borsa İstanbul’da taktiksel olarak pozisyon azaltılmasını öneriyoruz. Sene başından
beri dolar bazında yüzde 19 kazandıran Borsa
İstanbul’da cari fiyatlar olası risklere karşı yeterli koruma sağlamıyor. Bir akademisyen ve
merkez bankacı olarak son sözü Refet Bey’e
bırakmak istiyorum.
Refet Gürkaynak: Türkiye tarafında şöyle bir durum var. Ülkede birçok sıkıntı var.
Türkiye’de yaşıyor olmak, güvenliğinden siyasetine, bölünmüşlüğüne kadar birçok sorun
demek. Öte yandan kuvvetli iş yapmak için
iyi zaman ve fırsat olduğunu gönül rahatlığıyla
söyleyebildiğimiz konular da var. Yani şu anda
“Allahtan emtia üretmiyoruz” ülkesiyiz. Yani
petrol fiyatları, emtia fiyatları yerlerde sürünüyor, biz hepsinin ithalatçısıyız. Onun için
de nefes alacak yerimiz var. Onun için de bu
dünya konjonktürü hayatımızı kolaylaştırıyor.
Bir diğeri, Türkiye kadar siyasi olarak bölünmüş olan ve bölünmüşlüğünün farkında
olan bir ülkede bunu söylemek garip oluyor
ama, aslında yapmamız gereken reformlar
üzerinde de çok kuvvetli bir konsensüs var.
Yani hükümete de sorsanız, muhalefete de
sorsanız, size eğitim sistemi diyor, adalet diyor, demokratik standartlarımızın yükselmesi

diyor. Herkes aynı şeyleri istiyor. Buradaki
konsensüs çok kıymetli. Dolayısıyla iş sadece
iyi niyete bakıyor.
Ama birtakım işlerimiz zor işler. Örneğin
kadınların iş gücüne katılmasının artması lazım. Türkiye’deki yabancı dil eğitimi çok geriledi. Bunu İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınavlarına takılan Anadolu lisesi
öğrencilerinden görüyoruz. Bu öğrenciler eskiden bu sınavı geçiyorlardı, şimdi kalıyorlar.
O zaman anlıyoruz ki, bu öğretmenler aynı,
demek ki sorun sistemde.
Aslında optimistik şeyler söylüyorum.
Yani öğretmenler aynı öğretmenler, demek
ki öğreteceklerini keşfetmeye ihtiyaçları yok.
Aslında “Bildiğin gibi yap” desek daha iyi olacağını biliyoruz. Birtakım basit işleri o kadar
yanlış yapıyoruz ki, insanların elini bıraksak
doğrusunu yapacaklar, bundan da çok fayda
göreceğiz.
Mesela Hindistan’ın bugün dahi çocuk
muamelesi görüyor olması aslında bize hakaret gibi gelmeli. Çünkü Hindistan, Hindu
milliyetçiliğinin alıp yürüdüğü, acayip bir
memleket. Bu kadar itibar görmesinin yegane
nedeni, bir tane aklı başında merkez bankası
başkanlarının olması. Gerçekten de harika bir
adamdır ve bu insana hürmet gösteriyorlar.
Yani hani dünyada kıymetli ülke olmanın
standardı buraya düşmüş durumda.
Biz bu standartlarla kıymetsiz ülke muamelesi görüyoruz. Zor bir iş yapmak zorunda
da değiliz. Onun için de burada aslında çok
hızlı bir şekilde Türkiye’nin parlayabileceği
bir uluslar arası konjonktür de olduğunu görmek gerekiyor.
Şu kayda geçsin isterim: Kaderimizin
kendi ellerimizde olduğundan hiçbir şüphem
yok. Bundan çok eminim. Bunu verilerle de
destekleyebilirim. Örneğin, TL’nin ne zamanlarda bu kadar değer kaybettiğine bakarsak
şunu görüyoruz: İşte cumhurbaşkanı şöyle
söylediği zaman, merkez bankası başkanı
böyle söylediği zaman, polis şunu yaptığı
zaman, bilmem kim buna el koyduğu zaman... Bunlar Türkiye’nin yaptığı şeyler. Biz
yapmazsak böyle olmayacak. Onun için de
hakikaten kaderimiz üzerinde kontrol sahibiyiz. Yapmamız gereken işler de öyle çok zor,
çok düşünülemez işler değil. Ama tabii şöyle
de bir gerçek var ki, doğrusu varken eğrisini
tekrar tekrar yapmış bir ülkeyiz. Yine böyle
de yapabiliriz.
Özetle demek istiyorum ki, kaderimiz
gerçekten kendi ellerimizde. Bu memleketi
batırdığımız hızda çıkartabiliriz de. Bunu da
görebiliyor olmak lazım.
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DIŞ FİNANSMANDA
2016’DA
NE OLACAK?

E

konomi yazınını yakından takip edenler iyi bilir. Başta kredi derecelendirme
kuruluşları olmak üzere Türkiye ile ilgilenen her yatırımcı ve ekonomist cari açığın ve
finansmanının ülkenin en önemli kırılganlıklarından biri olduğunu her fırsatta dile getirir.
En basit ifade ile bir ülkenin yurtiçi tasarruf
yatırım açığının göstergesi olan cari açık ekonominin büyüyebilmek için yabancı tasarruflara
yani sermaye akımlarına ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koyar. Dolasıyla cari açığın nasıl
finanse edildiği açığın büyüklüğü kadar önemli
bir konudur.
Sermaye girişlerinin bol ve ucuz olduğu
zamanlarda finansman konusundaki endişeler
arka plana atılsa da, risk iştahının bozulduğu
ve sermaye girişlerine yönelik kaygıların arttığı
her dönemde korkular tekrar gün yüzüne çıkar.
Bu durumda gözler Lender of Last Resort (nihai
kredi mercii) olan Merkez Bankası’nın (TCMB)
zor günler için biriktirdiği rezerv cephanesine
çevrilir. Çünkü ülkenin sermaye çıkışlarına karşı
gücü biriktirdiği rezerv kadardır. Bu bağlamda
ekonomi üzerine birden fazla kanaldan yansıması olan dış finansman ve rezerv yeterliliklerini
detaylı incelemek gerekir.
2016 yılında dış finansmana yönelik riskler
ve varsayımlara geçmeden önce geçen yılın
kısa bir değerlendirmesi ile başlamakta fayda
var. Türkiye’nin yumuşak karnı olan cari açık
geçtiğimiz yıl 32 milyar dolar ile son altı yılın en
düşük seviyesine geriledi.
Geçen yıl cari açıktaki daralmada petrol
fiyatlarının ortalamada 46 dolar düşmesi neticesinde enerji faturasındaki yaklaşık 16 milyar
dolarlık azalması ve altın ihracatındaki 8 milyar
dolarlık artış etkin rol oynadı. Öte yandan, hane
halkının eski enerji faturasındaki azalmadan
kaynaklanan kazancın bir kısmını tasarruf yerine
harcamalara yönlendirmesi ve iç talepteki canlanmanın ithalata yansıması neticesinde altın ve
enerji hariç cari açık toplam açığın yaklaşık 12
milyar dolar genişlemesine neden oldu.

MUAMMER KÖMÜRCÜOĞLU
İş Yatırım Ekonomist
mkomurcuoglu@isyatirim.com.tr

Cari açıktaki daralma her ne sebeple olursa
olsun sevindirici olsa da finansman tarafının çok
parlak olmadığını söyleyelim. 2014’te 41,6 milyar
dolar olan sermaye akımları geçtiğimiz yıl sadece 10,7 milyar dolar ile cari açığın ancak yüzde
32’sini finanse edebildi. Sermaye tarafındaki zayıflığın en önemli nedeni ise 15,4 milyar dolarlık
güçlü portföy çıkışıydı (2014: 20,1 milyar dolar
giriş). Doğrudan yatırımların 11,5 milyarlık katkısı cari açığın üçte birinden fazlasını kapatırken,
şirketlerin ve bankaların borçlanması 14,6 milyar
dolarlık katkı sağladı. Tanımlanamayan finansman aracı olarak adlandırdığımız (UFO: Undefined Funding Object) net hata noksan kalemi ise
9,7 milyar dolar ile açığın finansmanında büyük
rol oynadı. Tüm bu gelişmelere rağmen sermaye
girişleri cari açığı kapatmaya yetmeyince devreye giren TCMB rezerv cephanesinden 11,8 milyar dolar harcadı.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI
Açığın finansmanına geçmeden önce finansman
ihtiyacını anlamak için 2016 yılı cari açık tahminimizi ve altında yatan varsayımları paylaşmakta
fayda var.
Petrol fiyatlarının 2016 yılında ortalamada
40 dolara gerilmesini bekliyoruz. Bu bağlamda enerji ithalatımızda 5 milyar dolarlık ek bir
gerileme söz konusu. Ancak bu kazancın bir
kısmının önceki yıldaki gibi tüketime gideceği
varsayımında cari açık üzerindeki olumlu etki
daha sınırlı kalacak. Ayrıca yurtiçi talepte beklenen canlanmanın etkisiyle enerji hariç ithalatta
bir artış olacağı kanısındayız. Öte yandan, Avrupa ekonomisindeki canlanmaya rağmen petrol

CARİ AÇIK DEĞİŞİMİ
(milyar dolar)

Kaynak: TCMB
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fiyatlarındaki düşüş ve süregeCARİ AÇIĞIN FİNANSMANI
len jeopolitik riskler nedeniyle
zayıflayan dış talep ihracatımızdaki toplam artışı sınırlıyor.
Tüm bu gelişmeler dış ticaret
dengesindeki iyileşmenin cari
açığı sadece sınırlı oranda daraltacağını ortaya koyuyor.
Her ne kadar cari açıkta
dış ticaret kaynaklı sınırlı bir
gerileme olsa da, hizmetler
cephesindeki resim çok parlak
Kaynak: TCMB
değil. Bu kalemin en önemli
değişkeni olan turizm gelirlerinin artan jeopolitik riskler ve son dönemde yaDiğer bir risk ise, petrol fiyatlarındaki düşüş
şanan terör olayları nedeniyle 2016’da cari dennedeniyle gelir kaybına uğrayan Orta Doğu ülgeye desteğinin önemli ölçüde azalacağını dükelerinin bu yıl Türkiye tatillerini iptal etmesi.
şünüyoruz. Turizm sektörüne yönelik kapsamlı
Bu yıla ait ilk resmi veri, turizm gelirlerinbir analize geçmeden önce turizm gelirlerindeki
de yüzde 16’lık bir kayba işaret ediyor. STR
yüzde 25’lik azalmanın (baz senaryo) cari açığı
Global’in Ocak Ülke Performans Raporuna göre,
6,7 milyar dolar genişleteceğini söyleyelim.
Türkiye geneli otel doluluk oranlarının yıllık
Özetle, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam
yüzde 6,2’lik düşüşle yüzde 47,6’ya geriledi (Avetmesine rağmen dış talepteki cansız toparlanma
rupa ülkeleri arasında en yüksek düşüş oranı).
ve turizm gelirlerindeki gerileme ile 2016 yılında
Basında yer alan haberlere ve sektör temsileri
cari açığın 2015’e göre 5 milyar dolar genişleyeile yaptığımız görüşmelere göre turizmdeki asıl
rek 37 milyar dolara (milli gelirin yüzde 5,2’si)
düşüş yaz aylarına doğru başlayacak, çünkü yaz
ulaşacağını hesaplıyoruz
ayları için yapılan rezervasyon sayıları yüzde 40
azalmış durumda. Bazı ülkeler için iptal sayısı
BACASIZ SANAYİ GÜÇ KAYBEDİYOR
ise yüzde 70’e ulaştı.
Ödemeler dengesinde cari işlemler dengesi alPeki, turizm gelirlerindeki düşüşü sınırlamak
tında kaydedilen ve milli gelirin %4’üne ulaşan
mümkün mü? Sektördeki tehlikenin farkında
turizm gelirleri ekonomi içinde önemli bir yere
olan ekonomi yönetimi Şubat ayında dokuz
sahip. Turizm gelirlerinin artması yalnızca cari
maddelik acil turizm eylem planını açıkladı. Paaçığın daralması anlamına gelmiyor, yarattığı isketin kapsımı geniş olsa da turizm gelirlerini arttihdam ile büyümeyi de destekliyor.
tırmaktan daha çok sektördeki kaybı azaltmaya
2004–2014 döneminde ortalama yıllık yüzde
yönelik olduğunu düşünüyoruz.
6 büyüyen turizm gelirleri 2015 yılında yüzde
Öte yandan, İran ekonomisinde beklenen
10’luk geriledi. Dünyanın çoğu ülkesinden turist
canlanma ülkeden gelecek turist sayısında artış
çekmeyi başaran Türkiye’de turist sayısında Russağlayabilir. Ancak, toplam içinde yüzde 5’e yaya, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri aslan
kın paya sahip İran’ın turizme olumlu katkısının
payına sahip. Mevsimsel anlamda bakıldığında
düşük kalacağı kanısındayız.
ise yaz turizminin öne çıktığı ülkemizde MayısTüm bu gelişmeler neticesinde, geçtiğimiz
Ekim döneminde elde edilen turizm gelirleri
yıl yüzde 10 azalan turizm gelirlerinde 2016’da
toplamın yüzde 70’ini oluşturuyor.
yüzde 25’lik ek bir kayıp riski hesaplıyoruz. Öte
Bu yıl turizm gelirlerini olumsuz etkileyeyandan, terör eylemlerinin devam etmesi ve dubilecek birçok gelişme var. Kasım 2015’te hava
rumun daha kötüye gittiği uç senaryoda turizm
sahası ihlali yapan Rus savaş uçağının düşürülgelirlerindeki yıllık kayıp yüzde 40’a kadar ulamesi sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye yönelik
şabilir (10,6 milyar dolar). Üstelik bu bozulmatur satışlarının iptalini de içeren yaptırım listesi
nın etkisini sadece cari açıkta da görmeyeceğiz.
açıklaması hâlihazırda ülke ekonomisindeki
Turizmin dâhil olduğu konaklama-yiyecek
durgunluk nedeniyle azalan turist sayısını (2015:
içecek hizmetlerinin ve kültür, sanat eğlence kaYüzde 19 düşüş) daha da düşürecek.
lemlerinin milli gelirin içindeki payı yüzde 2,5’e
Öte yandan, Ocak’ta İstanbul’da Alman
yakın. Dolayısıyla sektördeki kaybın milli gelire
turistlere yönelik terör saldırısı geçen yıl yüzolası etkisi azımsanmayacak boyutlara ulaşabilir.
de 15,4’lük payla en büyük müşterimiz olan
Turizmdeki yüzde 25’lik gelir kaybının büyüme
Almanya’nın ve dolaylı olarak diğer AB ülkeleriüzerindeki olumsuz etkisi 0,6 puana kadar ulanin talebini kayda değer oranda düşürebilir.
şabilir. Uç senaryoda milli gelir üzerindeki etki
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1 puana ulaşabilir. Türkiye’ye gelen turistlerin
sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 30’unu çeken İstanbul ve Antalya gibi şehirlerimizde ise bacasız sanayideki güç kaybının etkilerini çok daha fazla
hissedeceğiz.

AÇIĞIN FİNANSMANI
KOLAY OLMAYACAK

Peki GOÜ’lere para girişinde ılımı toparlanmanın olacağı bu yıl Türkiye‘de portföy girişleri
nasıl bir rota izleyecek. Geçen yıl portföy çıkışlarını daha da arttıran yurtiçi politik belirsizliğin
Kasım seçimleri sonrasında önemli ölçüde azalması iyi haber. Ancak, Rusya ile Kasım ayından
bu yana devam eden gerilim, yurtiçinde artan
terör olayları, Suriyeli mülteci sayısındaki artış
ülkemize yönelik olumsuz algıyı besliyor. Ayrıca, Nisan ayındaki Merkez Bankası Başkanı
ataması ve takip eden dönemdeki para politikasına dair belirsizlik ve yapısal reform yol haritasında henüz kayda değer bir yol alınmaması
Türkiye’nin sermaye pastasından aldığı payı
azaltabilecek faktörler. Tüm bu gelişmeler ışığında 2016 yılında portföy akımlarının geçen yıla
göre artacağını ancak toplam girişlerin 5 milyar
dolar seviyesinde kalacağını varsayıyoruz.
Geçtiğimiz yıl cari açık finansmanında etkin
rol oynayan özel sektör orta-uzun vadeli borçlanmasının borç çevrim oranlarındaki gerilemeye rağmen bu yıl da devam etmesini bekliyoruz.
Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım programını miktarını artırarak devam ettirmesi bankaların finansmana ulaşmasına katkı sağlayabileceği
kanısındayız.
Son olarak, kısa vadeli özel sektör borçlanmasında geçen yıl bankaların borçlarını 20
milyar dolar azalttığını görüyoruz. Ancak bu
değişiklikte daha önce 365 gün olarak alınan
kredilerin artık 367 gün ile orta-uzun vadeli
borçlanma sınıfına girmesi etkili oldu. Geçen
yıl bankaların orta-uzun vadeli borç çevirme
oranlarındaki ciddi artış bu iddiayı destekliyor.

Türkiye’nin brüt finansman ihtiyacındaki en
önemli kalemlere yönelik hesaplamalarımız
finansman ihtiyacının önceki yıla kıyasla artacağını gösteriyor. Artan finansman ihtiyacının
karşılanmasında doğrudan yatırım, portföy girişleri, özel sektörün borçlanması ve kısa vadeli
ticari krediler önemli olacak. Bahsettiğimiz bu
değişkenler finansman ihtiyacını karşılamaz ve
net hata noksan kaleminden yeterli destek gelmezse kalan açığı cebimizden yani rezervlerden
kapatacağız.
Finansman kaynakları yakından incelendiğinde, sermaye girişlerinde şirketler ticari kredi
borçlarının tamamını yıl içinde çevirebildikleri
için ticari krediler finansman açısından bir risk
oluşturmadığı anlaşılıyor.
Öte yandan, geçen yıl 11,7 milyar dolarlık
güçlü bir girişin olduğu doğrudan yatırımlarda
geçen yıl daha çok portföy transferi olarak görülen yatırımların 2016’da olmayacağı görüşündeyiz. Yılbaşından bu yana gelen sinyaller ve
yabancı şirketlerin satın alma, birleşme devralma
konusundaki iştahsızlığı görüşümüzü destekliyor. Bu nedenle bu yılki net doğrudan yatırım
tahminimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.
Önceki yıllarda da olduğu gibi 2016’da
Türkiye’ye portföy girişlerinde gelişDIŞ FİNANSMAN
mekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik
sermaye akımları ve ülkemizin bu
pastadan ne kadar pay alacağını
belirleyen yurtiçi gelişmeler temel
belirleyici olacak.
Uluslararası Finans Enstitüsü
(IIF) Çin hariç Gelişmekte Olan
Ülkelere (GOÜ) yönelik sermaye
akımlarında seçici bir toparlanma
bekliyor. Seçici sermaye girişi konusunda hemfikir olsak da portföy
girişlerinde güçlü bir artış beklemiyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın
para musluğunu biraz daha açması
ve son günlerde sermaye akımlarında bir canlanma olumlu algılansa da,
Çin ekonomisine yönelik kaygılar
ve ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyallerin desteklemeye devam
ettiği parasal sıkılaştırma ihtimali
sermaye girişlerini yıl boyunca baskılamayacak.
Kaynak: TCMB, İŞ YATIRIM
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Bu ayarlamadan sonra, 2016 yılında kısa vadede
borçlanmanın daha ılımlı seviyelerden olacağını
düşünüyoruz.
Öte yandan, turizm sektöründeki olası gerilemenin bankacılık sektörüne yansıyarak dış
borç finansmanına etkisi olup olmayacağı merak
edilebilir. Turizm şirketlerinin geri ödemelerine
yönelik riskler bankaların finansman ihtiyacını
arttırabilir. Ancak turizm kaynaklı kredilerin
toplam içerisindeki payı ve açıklanan turizm
kurtarma paketinin katkısı dikkate alındığında
nihai etkinin görece sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Özetle, sermaye girişlerine yönelik hesaplamalarımız ve varsayımlarımız 2016 yılında da
görece düşük cari açığa rağmen finansmanı tamamlamak için net hata noksandan girişe veya
rezervlere ihtiyacımız olacağına işaret ediyor.
Geçen yıl finansmana 9,3 milyar dolarlık
kayda değer bir katkı sağlayan net hata noksan
kaleminden bu yıl nasıl bir desteğin geleceği
tam bir bilmece. Eğer bu cepheden benzer bir
katkı gelmezse yük yine Merkez Bankası’nın
omuzlarında olacak. Önceki yıl olduğu gibi
Banka güçlü bir rezerv erimesi riski ile karşı karşıya kalacak. Bu bağlamda cevabını bulmamız
gereken soru TCMB rezervlerinin yeterli olup
olmayacağı.

Kaynak: TCMB, İŞ YATIRIM
(*) Offshore kuruluşlardaki borç dahil değildir.
(**) Toplam Rezervler / 12 aydaki net borç

Kaynak: TCMB, İŞ YATIRIM

REZERVLER YETERLİ Mİ?
2014 yılının sonunda 106 milyar dolar seviyesinde olan TCMB brüt döviz rezervleri (altın hariç),
geçtiğimiz yıl Şubat sonrasında istikrarlı olarak
azalarak 2015’i 95,7 milyar dolar seviyesinde
kapattı. TCMB rezervlerine altını da dahil ettiğimizde geçtiğimiz yıl toplam rezerv erimesi 13,2
milyar dolara ulaştı.
Bankaların yabancı para zorunlu karşılık
ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde
TCMB’de tuttukları döviz varlıkları hariç bakıldığında (net döviz pozisyonuna), 2014 sonunda
39,5 milyar olan net rezervlerin geçtiğimiz yılı
28,4 milyar dolarda kapattığı görülüyor. Bu yılın
ilk iki ayında brüt rezervlerde 2 milyar dolarlık,
net rezervlerde ise 2,4 milyar dolarlık erime
söz konusu. Rezerv cephesindeki tek olumlu
gelişme ise Mart başından bu yana görülen cılız
toparlanma.
Gelelim asıl soruya. Dış finansmanda 2015’e
benzer bir resimle karşı karşıya kalırsak rezervlerimiz yeterli olacak mı? Bir ülkenin rezervlerinin yeterliliğine yönelik birden fazla hesaplama
var. Biz hesaplamamızda gelişmekte olan ülkelerin rezerv yeterliliğine bakmak için sıklıkla
kullanılan Greenspan-Goidotti kuralına bakacağız. Diğer kıstasımız ise TCMB’nin hesapladığı
finansman ihtiyacı endeksi.
Ülkenin net uluslararası rezervlerinin önümüzdeki bir yılda vadesi gelen net dış borca
oranı Greenspan-Guidotti kuralı olarak biliniyor.
Bu oranın yüzde 100’ün üzerinde olması kısa
vadeli borçların mevcut rezervlerle ödenebileceğini gösteriyor. 2015 genelinde yüzde 100 olan
eşik seviyesinin sınırlı oranda üzerinde yer alan
bu oran, Eylül’den bu yana yönünü tekrar aşağı
çevirdi ve yılı yüzde 96 seviyesinde tamamladı.
Baktığımız diğer rezerv yeterlilik oranı ise
TCMB’nin 2014-4. ödemeler dengesi raporunda duyurduğu finansman ihtiyacı endeksi. Finansman kaynaklarının ülkenin dış finansman
ihtiyacına oranı olarak belirlenen bu değişken,
TCMB rezervleri ve sürekli sermaye girişinin
brüt finansman ihtiyacının ne kadarını karşıladığını ölçüyor. Hesaplamalarımız, rezerv yeterlilik
oranının Eylül 2015’ten bu yana eşik değerin
altında seyrettiğini gösteriyor.
Sonuç olarak, her iki gösterge de rezervlerin
henüz alarm zillerini çaldıracak kadar düşmediğini gösteriyor. Ancak, rezerv erimesinin devam
ettiği bir senaryoda mevcut yeterlilik oranı yeterli manevra alanımızın olmadığını gösteriyor. Bu
durumun başta Türkiye’nin kredi notu ve kur
üzerinde baskı olmak üzere birçok yansıması
olabilir. Dolayısıyla 2016’da TCMB rezervlerine
yönelik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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BANKACILIKTAKİ
SORUNLU
KREDİLERE BAKIŞ

K

üresel büyümeye ilişkin endişeler, ABD
Merkez Bankası’nın genişlemeci para
politikasından çıkış stratejisini uygulamaya koyması ve gelişmekte olan ülkelerde
küresel para arzındaki artışa paralel olarak hızla
artan özel sektör borçluluğu gibi dış tehditlerin
yanı sıra Türkiye’nin güçlü dış ticaret ilişkilerine
sahip olduğu sınır komşularındaki olumsuz gelişmeler ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak
bankacılık sisteminin kredi kalitesini güncel tartışmaların odağına taşıdı.
Küresel merkez bankalarının genişlemeci
para politikaları sonucu faiz oranlarındaki düşüş
diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’de de
özel sektörün (hane halkı dahil) hızla kaldıraç
almasını ve borç yükü altına girmesine neden
oldu. Ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyüme
hızındaki düşüş, döviz kurlarında artan oynaklık,
TL’deki değer kaybı ve piyasa faizlerinin yükselme eğiliminde oluşu firmalar ile hane halkının
borç çevirme ve geri ödeme kabiliyetini olumsuz
etkiledi. Bankaların kredi portföylerinde yaşlanmanın da etkisiyle normalleşme olarak adlandırılabilecek bir patikada tahsili gecikmiş alacak
(TGA), yakın izlemedeki krediler ve yeniden
yapılandırmaların aslında ekonomik büyümenin
tökezlemeye başladığı 2012 yılından itibaren

KUTLUĞ DOĞANAY
İş Yatırım - Bankacılık Sektörü
Analisti
kdoganay@isyatirim.com.tr

artış eğilimine girdiğini görüyoruz. Çalışmanın
ilerleyen bölümlerinde bankacılık sektöründeki
sorunlu kredilerin tarihsel seyri döviz kuru ve
donuk alacak portföy satışları ile aktiften silmeler
dikkate alınarak incelenmiş ve kırılgan görülen
alanların risk durumu tahlil edilmeye çalışılmıştır.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri
üzerinden yaptığımız çalışmaya göre katılım
bankaları hariç bankacılık sektörü toplam kredi
hacminin 2015 sonunda 1,5 trilyon TL büyüklüğe
ulaşırken döviz kurlarının yabancı para krediler
üzerinden büyümeye etkisi ayıklandığında 1,1
trilyon TL olduğunu hesaplıyoruz. İlgili bankaların dönem sonundaki donuk alacaklar toplam
tutarı 43,2 milyar TL büyüklüğünde ve sistemin
TGA oranı yüzde 3,0 düzeyinde gerçekleşirken
döviz kurunun etkisi ve portföy satışları/aktiften
silmelere göre düzeltildiğinde donuk alacak tutarı 70,4 milyar TL ve TGA oranı yüzde 4,6 olmakta. Sorunlu krediler tanımı yakın izleme ve yeniden yapılandırılan kredileri de içerecek şekilde
genişletildiğinde ise tutar 84 milyar TL ve oran
yüzde 5,5 olmaktadır. Sorunlu kredilerin tarihsel
seyri grafikte görülebilir. (Tablo 1)
Portföy satışları ve aktiften silinen krediler ile
yakın izleme ve yeniden yapılandırmalar dahil
bizim tanımladığımız sorunlu krediler serisinin

BANKACILIK SEKTÖRÜ SORUNLU KREDİLERİ - TABLO1

Kaynak: TBB, BDDK, İŞ YATIRIM
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mali tablolar üzerinden hesaplanan TGA oranı
ile arasındaki fark 2008-2009 krizi sonrası 2009
yılının sonunda 210 baz puan ile tepe yapıp yatay görünüme geçerken 2012 yılından itibaren
aradaki makasın yeniden tanımladığımız seri
lehine bozulduğunu ve 2015 sonu itibarıyla 320
baz puana kadar yükseldiğini belirtelim.
Küresel krizden çıkış için merkez bankaları
aracılığıyla para arzı ve likidite bolluğunun yaşanmaya başladığı 2010 döneminden itibaren faiz
hadlerinin düşüşüyle Türkiye’de krediye erişim
ve geri ödenebilme kabiliyetinde görülen iyileşme ile 2011-12 döneminde bir yandan toplam
kredilerde büyüme yüzde 30’a varırken yeniden
yapılandırma ve ilave kredi limitleri ile sorunlu
kredi oluşumu da durağan bir görünüm sergiledi. Ancak takip eden dönemde toplam kredilerdeki büyüme hızı yüzde 10’a doğru gerilerken,
sorunlu kredilerdeki artış yüzde 30’a yükseldi.
Bankaların donuk alacaklarını bireysel ve
kurumsal kredileri olarak iki ana grupta incelemeyi uygun buluyoruz. Tüketici kredileri,
kredi kartları, mikro ve küçük ölçekli işletmeleri
bireysel krediler adıyla tanımlarken orta ölçekli
şirketleri ise kurumsal krediler altında izliyoruz.
Portföy satışları ve aktiften silinen donuk alacaklar da dahil edildiğinde kurumsal kredilerinden
kaynaklanan tahsili gecikmiş alacakların toplam
firma kredilerine oranı, kriz döneminin ardından
yüzde 3,0-3,5 bandında yatay bir tarihsel seyir
izlerken bireysel kredilerde yüzde 4,5’ten yüzde
6’ya doğru bozulan bir görünüm var.
Kredi segmentlerine göre bakıldığında bankaların aktif kalitesinde izlenen bozulmanın
ağırlıklı olarak tüketici kredileri, mikro ve küçük
ölçekli işletmelerden kaynaklandığı, orta ölçekli
işletmelerin daha sınırlı da olsa bozulmaya katkıları görülmekte. Kredi kartlarında ise bankacılık
mevzuatından kaynaklanan kısıtlamalar sayesinde önceki tecrübelere kıyasla daha iyi bir perfor-

mans sergilediği görülüyor.
KOBİ kredilerine tarihsel olarak bakıldığında Y-ÜFE kullanarak düzeltilmiş serilere göre
dosya başına ortalama kredi kullandırımının orta
ölçekli firmalarda yükseliş eğiliminde olduğunu
ancak diğer ölçekteki firmalarda yatay kaldığını
görüyoruz. Aynı şekilde tahsili gecikmiş alacaklara bakıldığında ise dosya başına ortalama
sorunlu kredilerin orta ölçekli işletmelerde aşağı
yönlü eğilimde olduğu görülüyor. Yine ortalamalara bakıldığında mikro işletmelerde ortalama
TGA’nın tahsis tutarına oranı yüzde 40’tan yüzde
50’ye yükselirken küçük ölçekli işletmelerde yüzde 33-35 bandında yatay kaldığı ve orta ölçekli
işletmelerde ise yüzde 50’den yüzde 40’a doğru
iyileştiği görülüyor.
Konuya ilişkin bulgular, KOBİ segmentinde
kırılganlığın mikro işletmelerde yoğunlaştığına
işaret ediyor. Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon
KOBİ’nin ortalama ömrü 11 yıl ve yüzde 99’u
mikro işletme düzeyinde. Yeni kurulan şirketlerin neredeyse yarısı ilk 5 yılda kapanıyor.
TÜİK verilerine göre ekonomik faaliyetlerine göre KOBİ’lerin yüzde 40 ağırlıkla toptan ve
perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı (NACE Rev. 2 tanımına
göre) alanında, yüzde 16 ağırlıkla ulaştırma ve
depolama alanında, yüzde 13 ağırlıkla imalat sanayi alanında ve yüzde 9 ağırlıkla konaklama ve
yiyecek hizmeti alanında faaliyetlerini sürdürüyor. TCMB’nin yayımladığı sektör bilançolarında
küçük ölçekli işletmelerin mali yapılarına ve borç
ödeme kabiliyetlerine baktık. Değerlendirmeye
dahil edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük
ölçekli firmaların kısa vadeli likiditelerini iyileştirme çabalarında oldukları görünmekte ancak
mali yapıları, karlılık ve borç geri ödeme kabiliyetlerinde bozulma yıllar itibarıyla izlenmektedir. Firmaların faaliyet karlarıyla faiz giderlerini
karşılayabilme becerisi aşınmaktadır. Şirketlerin
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özkaynak büyümesi toplam aktiflerin büyümesinden geri kalırken şirketler zamanla karsızlık
problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Aynı dönemde dış kaynaklarda kısa vadeden uzun vadeye
geçiş sınırlı olmuştur.
Tüketici kredileri ve kredi kartları konusunda
öncelikle TÜİK’in hanehalkı anketlerinden derlediğimiz tasarruf oranlarına bakalım. Ülkede gelir
düzeyine göre hanehalkının yalnız son iki yüzde
20’lik dilimin tasarruf edebildiğini ve yalnızca
son dilimin anlamlı bir oranda tasarruf edebildiğini görüyoruz. 2013’te tüketici kredilerinde vade
sınırlamasına gidilmesi ve faiz hadlerindeki artış
ile taksitli ihtiyaç kredilerinin düşük gelir grupları
açısından geri ödenme kabiliyeti zorlaştığı için
bankacılık sektörünün daha riskli tüketici segmentlerine kredi kullandırımını azaltmış olması
aktif kalitesine yönelik tehditleri sınırlandırıyor.
Sonuç olarak, küresel likidite bolluğu ve faiz
hadlerindeki düşüşün katkısıyla bankacılık sektöründeki hızlı kredi büyümesinin seçici yavaşladığını görüyoruz. Ek olarak TL’deki değer kaybı,
bölgesel tehditler ve potansiyelin altında kalan
ekonomik büyüme verileri bankacılık sektörü
kredi kalitesine yönelik tartışmaları gündeme taşıdı. İçinde bulunduğumuz dönemi aktif kalitesi
açısından normalleşme olarak değerlendiriyoruz.
Teminat yapısı zayıf olan bireysel kredilerde
ekonominin içinde bulunduğu konjonktür ile
birlikte tahsili gecikmiş alacak oluşumu devam
edecektir. Bu süreçte bankaların kredi kullandırım koşullarını sıkılaştırmaları ve kredi limitlerini
düşürmeleri zaten karsızlık ve özkaynak erimesi
yaşayan mikro ve küçük ölçekli firmaları aktif
kalitesine yönelik tehditler sınıfına dahil etmekte.
Diğer yandan istihdam gelişmeleri de tüketici
kredilerinin performansı açısından belirleyici olacaktır. Bu bağlamda asgari ücret artışı bireylerin
kredi ödeme kabiliyetini olumlu etkileyecektir.
İnşaat ve turizm gibi alanlarda talebin daralması
ile istihdam koşullarında bozulma görülebilir.
Bizce bankacılık sisteminin likidite koşullarında önemli bir daralma görülmedikçe büyük
ölçekli şirketlerin kredi kalitesinde ciddi boyutlarda bozulma görülmeyecektir. Ekonominin geri
kalanına kıyasla daha güçlü teminat yapısı ve
diğer bankacılık ürünlerinde çapraz satış imkanı
gibi imkanlar neticesinde bankalar büyük ölçekli
firmalardan kaynaklanabilecek tahsilat sorununu
zamana yayabilir ya da krediyi yeniden yapılandırma seçeneğini kullanabilir. Nihayet, büyük
ölçekli firma kredilerinde bankanın temel amacı
günün sonunda anaparayı tahsil edebilmektir.
Bankaların mevcut dönemde en büyük hassasiyeti sermaye yeterlilik oranları. Ülkemizde
Mart’tan itibaren Basel III kuralları yürürlüğe
girecek. Yeni sistemin hem getirileri hem gö-

türüleri olacak. Bankaların sermaye yeterlilik
oranlarına Basel III’ün katkısı kademeli olarak
görülecekken baskısı hemen hissedilecek. Ayrıca 2019’a kadar bankacılık sektöründen istenen
sermaye yeterlilik rasyoları da kademeli olarak
yükselecek. Karlılığa yönelik tehditler ve TL’deki
değer kaybının sermaye yeterlilik oranına baskısı
bankaların yeni kredi kullandırımda isteksiz veya
çok daha seçici davranmasına neden olabilir. Bu
da bankaların pasif yönetimi ve kaynak arayışlarında dış finansmandan uzaklaşmalarına neden
olabilir.
Kredi kalitesine ilişkin diğer bir risk grubunu
yakın izlemedeki krediler ile yeniden yapılandırılan krediler oluşturmakta. Son dönemde özellikle enerji, turizm, inşaat ve kimya sektörlerinde
yeniden yapılandırılan kredilerde artış dikkat
çekici. Bankacılık sektörü yeniden yapılandırmalarla yakın tehditleri öteleyerek şirketlerin ayakta
kalmasını ve bu sayede kendi tahsil kabiliyetini
de korumayı amaçlar. Önümüzdeki dönemde bu
risk sınıfı ve ilişkili sektörlerin görünümü ve dinamikleri bankaların kredi kalitesinde belirleyici
role sahip olacaktır.
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ürkiye’nin geçmiş elektrik tüketim
büyüme performansına bakıldığında
ekonomideki büyüme, artan nüfus ve
şehirleşmenin etkisiyle özellikle Avrupa’da en
hızlı büyüyen elektrik pazarına sahip olduğu
görülebilir. Bu hızlı büyüme oranına rağmen
Türkiye’de kişi başı elektrik tüketimi Avrupa
ve OECD ülkelerine kıyasla düşük bir seviyede seyretmekte.
Son 15 yılda Türkiye’nin brüt elektrik
tüketimi yıllık bazda yüzde 4,9 (1.23x of
GSMH) artarak 2015 yılında 264 milyar kWs’e
ulaştı. Bu talep artışı diğer büyük sektörlerde
görülen büyüme oranlarından daha yüksekti.
Ancak son yıllarda elektrik tüketiminde
bir yavaşlama gözlenmekte. 2013 yılından
itibaren talepteki yavaşlamanın ana nedenleri
olarak elektriği daha yoğun kullanan sanayi
sektörlerindeki (cam, çimento, tekstil vs.)
yavaşlama ve daha verimli enerji kullanımı
sayılabilir. Türkiye’deki elektrik tüketim dağılımına baktığımız zaman sanayinin en büyük
paya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Son yıllarda elektrik tüketimindeki yavaşlamaya karşılık 2008 yılından beri özel sektör
tarafından yapılan enerji yatırımları artmakta.
2008 yılından beri Türkiye’nin Kurulu gücü
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yüzde 8,3’lük yıllık bileşik büyüme oranı
(YBBO) ile artarken aynı dönemde talep
sadece yüzde 4,2 YBBO ile arttı. 2015 yılında 3,7 GW yeni kapasite devreye girerken
(yüzde 5,2 artış) talepteki artış sadece yüzde
2,7 seviyesinde kaldı. Üretim kapasitesinin
talepten daha fazla büyümesi rezerv marjının
yükselmesine neden oldu. Genel kabul görmüş optimal rezerv marjın yüzde 15-20 arasındayken, bu oran 2014 yılında yüzde 34’e
kadar yükselmiştir. Optimal rezerv marjının
sürdürülmesi arz güvenliği açısından önemlidir. Son dönemde yükselen rezerv marjı
elektrik fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturuyor.
2016 yılında talep büyümesinin yaklaşık
yüzde 3-3,5 olmasını bekliyoruz. Buna karşılık devreye girmesi planlanan santraller (4.5-5
GW) kurulu güçte yüzde 6,8 artışa işaret ediyor. Beklentiler bu yöndeyken rezerv marj da
2019 yılına kadar sınırlı iyileşme beklenmekte. Bu piyasadaki rekabeti arttıracak ve verimsiz santralleri piyasadan çıkmaya zorlayacak.
Bununla birlikte 2019 yılında yap-işlet santrallerinin süresinin bitmesi, dolayısıyla üretim
miktarlarının azalmasının, spot fiyatlarda bir
toparlanmaya neden olmasını bekliyoruz.
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