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010’un bitmesi, aslnda birçok ülke için rahat bir nefes almak anlamna geldi. Çünkü
2011, dünya ekonominin tekrar büyümeye balayaca bir yl olacak. Ama geçmiten
farkl olarak bu büyüme gelimi ülkelerden deil, gelimekte olan ülkelerden gelecek.
Türkiye ise baarl performansyla gelimekte olan ekonomiler içinde dikkat çekiyor.
IMF’nin Ekim 2010’da güncelledii Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Türkiye için
öngörülen 2011 büyüme beklentisi yüzde 3,6. Bu rakam ABD için 2,3, Japonya ve Euro
Bölgesi için 1,5 oldu. Hükümetin 2011-2013 Orta Vadeli Program’da açklad rakam ise
daha iyimser: Yüzde 4,5.
Ama madalyonun bir de dier yüzü var. Son olarak Merkez
Bankas’nn Aralk 2010’daki faiz indirimi karar, baz kesimlerde
“Gidi kötü mü, bir risk mi var?” endiesi dourmutu. Merkez
Bankas Bakan Yardmcs Doç. Dr. Mehmet Yörükolu, Geni Aç
toplantmzda u benzetmeyi yapt: “Yoku aa giden bir yolda
frene basamazsnz. Vites düürmek gerekir. Biz de vites
küçültüyoruz.”
“Sknt yok, tedbir var” mealindeki bu açklamalar piyasalar ne kadar rahatlatt
önümüzdeki günlerde göreceiz. Ama u bir gerçek ki 2011’e miras kalan risklerimiz var...
Bu ayki Geni Aç toplantmzda ite bu riskleri ve frsatlar masaya yatrdk. Uzmanlar,
az birlii etmiçesine ayn balklara odakland. Cari açk, isizlik ve da bamllk öne
çkt. Türkiye’nin ertelememesi gereken ev ödevlerinin alt tekrar tekrar çizildi.
Toplantmzn içeriini ilerleyen sayfalarda bulacaksnz. Paylalan görülerin, dünya ve
Türkiye ekonomisini daha iyi anlamak isteyen herkes için önemli bir kaynak olacana
inanyoruz.
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FIRSATLAR
YÖNÜ:
& RSKLER
IMF’nin “Dünya Ekonomik Görünümü Raporu”,
2011’in nasıl bir iklimde geçeceini özetliyor.
Küresel ekonomide yüzde 4,2 büyüme bekleniyor.
Ama bu büyüme aırlıklı olarak gelimekte olan
ülkelerden gelecek. Örnein Çin’in yüzde 9,5,
Hindistan’ın yüzde 8,4, Brezilya’nın ise yüzde 4,1
büyümeyle dünya ekonomisine katkısı hayati
olacak. Türkiye de yüzde 4,5 ile önemli bir
noktada. Ama 2011 aynı zamanda birçok riski de
beraberinde getiriyor. IMF’nin sıraladıı riskler;
yüksek isizlik, kamu borcu ve kırılgan bankacılık
sistemi. Türkiye, güçlü bankacılık sistemiyle
avantajlılar arasında. Ama kendimize özgü
risklerimiz de yok deil. Uzmanlara göre cari açık,
isizlik sorunu ve dıa baımlılık bunlardan öne
çıkanlar... te Geni Açı’nın bu sayısında yeni yılda
Türkiye ekonomisini nelerin beklediini masaya
yatırdık. Capital’in  Yatırım’la birlikte düzenledii
bulumada, “2011’de Ekonominin Yönü: Fırsatlar
& Riskler” tartııldı. Toplantıya; TC Merkez
Bankası Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet
Yörükolu, DPT Müstear Yardımcısı Erhan Usta,
Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Cihan Yalçın, 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali ve 
Yatırım Aratırma Direktörü Serhat Gürleyen
katıldı. “Cari açık riski ne düzeyde?”, “sizlik
sorunu nasıl çözülecek?”, “Yabancı sermaye
gelmezse ne olur?” gibi kritik konular tartııldı.
Hem sorunlar hem çözümler paylaıldı.
2011 /

5

M. Rauf Ate Hepiniz ho geldiniz. 
Yatrm’la beraber 3 ayda bir organize ettiimiz
Geni Aç toplantmzda bu kez 2011’in
getirecekleri üzerine konualm istiyoruz. lk
sorumu Merkez Bankas Bakan Yardmcs
Mehmet Yörükolu’na yöneltiyorum. MB son
faiz indirim kararyla neyi amaçlyordu?
Piyasaya, ekonomi çevrelerine mesajnz nedir?
Mehmet Yörükolu Son küresel kriz, bütün
dünya ekonomisi için gerçekten çok yeni bir
dönem açt. Daha önce balayan trendler
hzland. Mevcut varsaymlar deiti. Risk
alglamas ve onun dalm çok hzl bir ekilde
deiti.
Ben konuya Joseph A. Schumpeter’in
“yaratc ykm” (creative destruction) teorisiyle
girmek istiyorum. Bir ekonomide yaanan
durgunluk ve özellikle kriz dönemleri, o
ekonomide verimli ve yükselmekte olan
firmalarn daha çabuk büyümesine, verimsiz
olan firmalarn ise küçülüp yok olmasna
sebebiyet verir. Piyasa ekonomisini de ayakta
tutan mekanizma büyük ölçüde budur. Bunun
simetriini küresel ekonomi için uyarlayacak
olursak; ciddi durgunluk dönemleri ve özellikle
krizler, yükselmekte olan ülkelerin önünü daha
fazla açyor, gerileme eiliminde olan ülkelerin
ise daha çabuk gerilemesine neden oluyor.
ktisadi sralamalarda, irketler baznda,
kiiler baznda veya ülkeler baznda olsun, çok
büyük deiiklikler oluyor. Yükselme,
yaknsama (convergence) dediimiz süreç 20
yldr devam ediyor. Bu krizle birlikte bunun
çok daha hzlanacan öngörebiliriz. Kriz
öncesine baktmzda, yaknsama hz yani
yaknsamann yaryl yaklak 20 yl. Yani
ortalama olarak, gelimi ülkelerle gelimekte
olan ülkelerin ekonomilerinin arasndaki refah
fark her 20 ylda bir yarya düüyor. Bu krizden
sonra bunun 15’lere, 10’lara düebileceini
tahmin ediyorum. Türkiye buna güzel bir örnek.
Türkiye çok hzl bir ekilde, belki de fark
edilmeden, geçtiimiz 10 yl içinde çok büyük
bir yapsal deiim geçirdi. Bunun somut
örneini ihracat kompozisyonumuzda
görüyoruz. 2002 ile karlatrdmzda, 2008
ihracatnn pik yapt noktada, ihracat
neredeyse 4 katna çkmakla kalmyor,
kompozisyonu da çok hzl bir ekilde deiiyor.
2000’lerin banda tekstil, gda gibi geleneksel
sektörler ihracatn yüzde 60’n olutururken,
bunlarn pay bugün çok daha aalara dümü
durumda. Otomotiv, yatrm mallar, makine gibi
mallar ise çok ön plana çkyor ve bu sektörlerin
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ihracattaki toplam pay yüzde 70’lere çkyor.
Türkiye çok hzl bir ekilde teknoloji
basamaklarn trmanyor. Bu olayn bir yan
etkisini krizde öyle gördük: Bu sektörler, ayn
zamanda i çevrimlerine de çok hassas sektörler.
Ortalama talep geleneksel sektörlerde yüzde 1 –
2 dütüü zaman bu sektörlerde yüzde 5-6
düüyor. Kriz dönemlerinde bizim ihracatmzn
çok hzl daralmasnn sebeplerinden bir tanesi
de buydu. Toparlayacak olursak; Türkiye buna
çok güzel bir örnek diyebilirim.
Reel olarak önümüzdeki dönemde bütün
dünya ve Türkiye için yaknsama hz artacak.
Türkiye’nin risk primi zaten çok ciddi bir
biçimde azald. Bu böyle devam edecek.
Bankaclk sektörümüz çok ciddi ve gerçek bir
testten geçti. Zaten dolu olan likiditenin
Türkiye’ye aknn daha da hzlanma potansiyeli
var ve önümüzdeki dönemde gelimi ülkelerle
yükselen piyasa ekonomileri daha da belirgin
bir ayrmaya gidecekler diye düünüyorum.
M. Rauf Ate Bu kararlar hangi gerekçelerle
alnd?
Mehmet Yörükolu Bundan önceki
dönemde, kriz öncesinde Türkiye’de düürmeye
çaltmz bir enflasyon vard. Türkiye’nin faiz
seviyesi epeyce yüksek olmak durumundayd.
Bu faiz seviyesi, ayn zamanda finansal istikrar
açsndan önemli olan cari açk, kredi büyümesi
gibi konular da kontrol altnda tutabiliyordu.
Sadece enflasyon deil cari açk ve kredi
büyümesi de faizden çok etkileniyordu. Faizi
belirlediiniz zaman bunlarn hepsini birlikte
etkilemi oluyorsunuz. Finansal istikrar için uzun
vadede gerekli olan faiz seviyesiyle, fiyat
istikrarn salamak için gerekli olan faiz seviyesi
birbirinden farkl. Önceki dönemde
enflasyonumuz yüksek olduu için, fiyat
istikrarn salama ihtiyacmz olduu için
yüksek tuttuumuz faiz seviyesi, finansal istikrar
da garantiliyordu. Ama u anda yeni bir döneme
giriyoruz. Bir taraftan bütün dünyada likidite
bolluu var. Bir taraftan bizdeki yaknsamann
hzland, reel potansiyelin yükseldii herkesçe
malum. Bankaclk sektörümüzün salaml
tescil edildi. Öte taraftan enflasyon artk Türkiye
için o kadar büyük bir problem olmayacak.
Önümüzdeki birkaç yl içinde enflasyon oranlar
hedeflenen rakamlara çok yakn bir biçimde
seyredecek. Bunu görebiliyoruz. Bu yüzden
enflasyon ve fiyat istikrar için gerekli
göreceimiz faiz seviyesi, finansal istikrar için
gerekli olan faiz seviyesinin altna düecek. Bu
durumda eer sadece fiyat istikrarn salayan

faiz seviyesiyle devam eder ve baka bir ey
yapmazsanz, zaman içinde finansal istikrar
tehdit edici bir akümülasyon olacak. Hzl kredi
büyümesi ve cari açkla...
Aslnda bütün dünyada krizden önce

özellikle gelimi ülkelerde bu olay yaand ve
onlar tepki vermediler. Yani baka araçlar
kullanmadlar. Sadece fiyat istikrarna
odaklandlar. “Nasl olsa fiyat istikrarn
salyorum” diye çok uzunca bir süre düük faiz

MEHMET
YÖRÜKOLU
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seviyeleriyle gittiler. Bu da sonuçta finansal
istikrarszl dourdu veya onu büyüttü. Biz de
u anda bu döneme giriyoruz. Bu daha önce
bizim için problem deildi çünkü zaten
enflasyonumuz ve faizlerimiz yüksekti. Bu
dönemde ya bunu göz ard edeceksiniz yani
fiyat istikrarn salayan faizle devam edecek ve
baka bir ey yapmayacaksnz. Ama o zaman
ERHAN USTA
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finansal istikrar tehdit edecek unsurlar zaman
içinde birikecek. Ya bunu görüp faizinizi
yükselteceksiniz ama baka araçlar
kullanmayacaksnz. Bu defa da gereksiz yüksek
faiz kullanm olacaksnz ve bu defa da
Türkiye’ye scak para ak hzlanacak. Bunun
Türk Liras’na ve reel sektöre kötü yan etkileri
olacak. Ya da bizim u anda tercih ettiimiz gibi

faiz seviyesini fiyat istikrar için gerekli olan
seviyede tutacaksnz, gereksiz yere
yükseltmeyeceksiniz. Finansal istikrar için
gerekli olan sklk farkn da makro riskleri
azaltc tedbirlerle alacaksnz. Bizim elimizde bu
tarz tedbirlerin bir ksm var. O da likidite
yönetimi ve munzam karlklar. Onlar
kullanarak finansal istikrar da salayan
sklama seviyesine ulaacaksnz. Biz u anda
bu yöntemin mantkl olduunu düünüyoruz.
Bu una benziyor: Türkiye ekonomisi yoku
aa çok hzl bir ekilde gidiyor. Yapacanz
eylerden bir tanesi frene yüklenmektir. Bu
doru bir ey deil. Çünkü kaza yapabilirsiniz.
Ondan daha doru olan ise frene basmak yerine
vitesi düürmek ve daha hassas ayarlamay,
mikro ayarlamay frenle yapmaktr. Bizim
vitesimiz makro ihtiyatl araçlar. Onlar
sklatryorsunuz. Küçük ini çklar yine
olacaktr. Faiz politikasyla bunu da
dolduruyorsunuz. Bu dönem ksa sürmeyecek.
Öyle görünüyor. Yeni dönem belki de 10 yl
sürecek. Bu dönemin önemli özellii bizim
ihracatmzn büyük ksmn yaptmz gelimi
ülkelerin yava, bizim ise hzl büyümemiz.
M. Rauf Ate Erhan Bey dünya
ekonomilerindeki bu süreç ve Merkez
Bankas’nn ald kararlar sonrasnda 2011’i
nasl görüyorsunuz?
Erhan Usta Bürokrasinin ve hükümet
kanadnn 2011 yl beklentileri en son olarak
Orta Vadeli Program’da (OVP) yaymland.
Aslnda u andaki makro çerçeve, o gün
öngördüümüzün çok dnda deil. Yani o
çerçeve halen geçerli. Tabii ki rakamlarda küçük
deiiklikler olabilir. 2010 büyümesini biz 6,8
yazmtk. O gün yazarken de bunun çok

ihtiyatl olduunu biliyorduk. Bugün 7,5 gibi bir
büyüme gerçekleir gibi görünüyor. 2011 için,
bana göre d konjonktürde çok büyük bir
deiiklik yok. Yüzde 4,2’lik bir dünya
büyümesi var. Euro bölgesi büyümesi yine
düük. Hatta 2011 ylnda 2010’un bile altnda
olabilir. Bu çerçevede 2011 yl için Türkiye
ekonomisinde yüzde 4,5’lik bir büyüme
öngörmütük. Bunun bugün için de halen
makul bir büyüme olduunu düünüyoruz.
Merkez Bankas’nn 2010 Aralk aynda ald
kararlarn bu çerçeveye nasl katks olacak diye
bakarsak, aslnda bunu destekler mahiyette
kararlar olduunu söyleyebilirim.
M. Rauf Ate Büyümenin istihdama
yansmasn 2011’de mi, 2012’den sonra m
bekliyorsunuz? Çünkü büyüme vard ama çok
fazla istihdama yansmyor gibi görünüyordu.
Erhan Usta 2010’da istihdama yansd hatta
fazla bile yansd diyebilirim. 2011’de de 2010
seviyesinde olacaktr. Hatta isizlik orannn bir
miktar düeceini tahmin ediyoruz. Bu biraz
varsaymlara bal tabii. Biliyorsunuz büyüme
arttkça krdan kente doru bir göç oluyor. Bir
ksm insanlar kentten kra gitmilerdi. Onlar
geri dönecekler. Bunun isizlik oran üzerinde
bir etkisi olabiliyor. Dolaysyla 2011 ylnda
isizlik oran 2010’un bir miktar altnda da
kalabilir. Yani daha iyi de olabilir. Hatta bu
çözülmeye bal olarak bir miktar yukarya, yani
yüzde 12’nin çok az bir üzerine doru gidebilir.
Bunu çok fazla kestiremiyoruz çünkü 2010
ylndaki istihdam gelimeleri bizi tahmin
yapmakta biraz zorluyor. 2009’da istihdamda
çok fazla kayp olmad. Aslnda yaanan o
daralma, mantk olarak istihdamda daha fazla
kayb gerektiriyordu. Dolaysyla bir atl

ERHAN USTA
“TÜRKİYE’D

R”
SORUNU VA
E TASARRUF

Türkiyeʼnin önemli bir yapısal sorunu var. O da tasarruf yetersizliği. Dolayısıyla bizim büyümek için dış kaynak
ihtiyacımız var. Bu gerçek, öteden beri ülkemizde faizleri yukarıda tutan bir unsur. Bu da belli bir noktada tıkanıyor. O
kısır döngüyü hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankasıʼnın Aralık 2010ʼda aldığı son kararlar neticesinde
sermaye girişlerinin kalitesinde bir artış olmasını bekliyoruz. Bu artış olursa, çok kısa bir dönemde belki talebi kısıcı
etkisi olacak ama 2011 yılının tamamına baktığımızda büyüme açısından bir olumsuzluk görmüyoruz. Hatta alınan
kararların ve tedbirlerin 2012 yılındaki büyümeye ve büyüme kalitesine olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz. Hatta
istihdama yansıyacak kadar kaliteyi artıracağını düşünüyorum.
Diğer bir konu ise işgücü piyasası. Aslında Türkiyeʼnin bu konudaki temel sorunu işsizlik değil istihdam sorunu.
İşsizlik oranımız o kadar yüksek değil, hele Avrupaʼdaki son rakamların yanında bizim işsizlik oranlarımız çok masum
kalmaya başladı. Asıl sorumuz istihdamda… İstihdam oranımız çok düşük. İstihdam edilebilirlik çok düşük. Bunu
aşmamız lazım. İşgücü piyasasında alacağımız tedbirler, istihdam oranının yükselmesine de katkı verecek diye
düşünüyorum.
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kapasite, atl igücü olutuunu düünüyorduk.
O yüzden geçen ylki Orta Vadeli Program’da
2010 isizlik oran yüksekti. stihdama
yansmayacan, daha atl olan o kiilerin
verimlilik art yoluyla üretime katksnn
salanacan düünüyorduk. Ama bu istihdama
yansd. 2011’de bu ölçüde bir istihdama
yansma olmayacak.
M. Rauf Ate 2010’da isizlik oranlarnda sizi
artan neydi?
Erhan Usta Aslnda 2009 bizi artmt.
Daha fazla istihdam kayb beklenebilirdi. Orada
istihdam kayb olmamasna ramen 2010’da
istihdam art olmas sadece bizi deil herkesi
bir miktar artt.
M. Rauf Ate Sektör kalemlerinden sizi
artan oldu mu?
Erhan Usta Hizmetler sektörü özellikle
dikkat çekiyor. Sanayi sektörü aslnda krize
tepki verdi. Sanayiye bakarsanz aaya bir gidi
var. u anda yükseliyor. Aslnda biz istihdama
daha gecikmeli yansmasn bekliyorduk ama
hemen hemen birebir yansd. Bir grafik
yaptnz zaman sanayi büyümesiyle sanayi
istihdam birbirine oturuyor. Krizde asl hizmet
sektöründe bir daralma beklenebilirdi. Ama
hiçbir daralma olmad. Orada bir verimlilik
artnn olacan tahmin ediyorduk ama
istihdam da artt.
Tarm da bu noktada biraz ilginç. Tarm
sektörünün mevsimsel düzelme sonras grafiine
baktmz zaman çanak gibi bir görüntü oluyor.
Geçmi yllarda yüksekti. Büyümeyle beraber
aaya doru indi. Kriz döneminde bir miktar
yukarya çkt. imdi bu ne zaman aaya
dönecek? Çünkü orta dönemde 4 milyon 200
bin civarnda bir tarm istihdam beklentisi var.
u anda 5 milyon civarnda. Bu insanlar kente
doru göç ederlerse ve arzu ettikleri ii
bulamazlarsa, bunun isizlik üzerindeki olumsuz
etkisini görebiliriz. Ben böyle bir riskin
olduunu düünüyorum.
M. Rauf Ate 4,2 milyondan 5’e çkmas
insanlarn bulunduklar yerlerde yeni igücüne
katlmalarndan m kaynaklanyor yoksa geri
dönmelerinden mi?
Erhan Usta Geri döndüler diye
düünüyoruz. Yoksa tarmda zaten igücüne
katlm oran her zaman yüksektir. “Oradaki
insanlar daha önceden çalmyordu, imdi
paraya biraz daha ihtiyaçlar var da çalyorlar”
diyemeyiz. Krda yaayan herkes, kadnlar dahil
bir ekilde igücünün içinde. Mutlaka oradaki
nüfusta bir art oldu, yani geri dönüler oldu.
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M. Rauf Ate Teekkürler. Cihan Bey sizinle
devam edelim. Siz 2011’e girerken Türkiye
ekonomisini nasl görüyorsunuz? Sizin
beklentileriniz, öngörüleriniz nedir?
Cihan Yalçn Öncelikle ksaca kriz öncesi
dönemden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu
deerlendirmeyi yaparsak gelecei daha iyi
görebiliriz. Türkiye ekonomisi 2009’a doru
gelirken, iç ve d dinamikler bir arada
ekonomide bir yavalama eiliminin olumasn
salad. ç dinamikler nedir? 2006’dan sonra
birkaç seçimin pe pee olduu bir dönem
yaadk. Bu nedenle yatrmcnn ve tüketicinin
temkinli bir duruu vard. Dier yandan 2006
ylndan itibaren cari ilemler açnn
sürdürülebilirliiyle ilgili kayglar ön plana
çkmaya balad. Bu iki faktör bir ekilde
Türkiye ekonomisinde, özellikle yatrmlarda bir
yavalama eiliminin ortaya çkmasna neden
oldu. Sonrasnda krize girdik ve krizde Türkiye
büyük oranda darald. Ticaret kanal, finans
kanal daralmann olumasnda belirgin rol
oynad ama bu daralmada beklenti kanalnn da
önemi büyük, yani tüketici ve yatrmc
güvenindeki bozulmann ekonomik faaliyetleri
çok etkilediini düünüyorum. Kriz sonrasnda
bunu daha iyi anladk. Türkiye’de güven
oluturmak, güveni yönetmek, alglar yönetmek
ciddi bir kanal. Mehmet Bey’in dedii gibi
ihracatn d talebe duyarll çok yüksek.
Bunlar önemli faktörler. Özel sektörün yüksek
d borca sahip olmas, pozisyon aç
bulunmas gibi sebepler kayglar artran
nedenler ama bunlara ek olarak en önemli
neden beklenti kanal oldu... Krizden çktmz
zaman da bunu yine gözlemledik. Hükümetin
bu dönemde ald küçük ama yerinde tedbirler
var. Mesela orta-uzun dönem büyümeyi
etkileyebilecek igücüyle ilgili baz politikalar
var. Mesela KUR’la yaplan projeler var, kamu
sektöründe çalmak üzere geçici içi almlar
var. sizlik sigortasyla ilgili baz ödemeler var.
Ksa çalma ödenei uygulamas var. ç talebi
canlandrmaya yönelik tüketim vergilerinde
indirimler var. Bunlar bazlar çok sembolik ve
miktar olarak düük görünmesine karn, bu
politikalar kullanma kabiliyetini göstermesi
açsndan, uluslararas piyasalarda ve
kreditörlerde pozitif bir güven oluturdu. Bu
güven kanal çok net olarak çalt.
Daha sonra Türkiye’nin baz pozitif faktörleri
çok daha ön plana çkmaya balad. Özel
sektörün borcunun aslnda çok büyük bir sknt
olmad anlald. 2001’den sonraki bu süreçte

Türk irketlerinin kazanm olduklar kabiliyetler
olduunu görüyoruz. Bilançolarna baktmz
zaman özkaynak kullanm yüzde 35’lerden
yüzde 55’lere doru çkt. Bu irketlerin tasarruf
ettiklerini, mevcut tasarruflarn irketlerine
aktardklarn ya da yine irketlerine aktabilecek
ekilde dier ceplerine aktardklarn görüyoruz.
2008 ve 2009 yllarnda özellikle orta ve küçük
ölçekli irketlerin iletme sermayesi için

dardan kaynak bulamamalarna ramen kendi
iç kaynaklarn kullanma yoluna gidip, deerli
olduklarnn farknda olarak, kendilerine bir
ekilde iletme sermayesi saladlar. Büyük
irketler, d borcu yüksek irketler çok fazla iç
kaynak kullanma gerei duymadlar. Zaten
kârllklar da çok dütü. Ama onlarn da
dardan kaynak salayabilecei kanallar vard.
Ekim-Kasm 2008’de kredi faiz oranlar biraz
CHAN YALÇIN
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yükseldi ama bir süre sonra büyük irketler için
hem darda hem içeride kaynak mevcuttu.
Bu noktada bir farkndalk olutu. 2002
ylndan sonra Türkiye’de yalnz bankaclk
sisteminin gücü deil, irketler kesiminin de
önemli kazanmlarnn ve gücünün olduunun

farkna varld. Pozisyon aç ve d borç
vurgusu bunu kapatyordu. Baka deikenlere
baktmzda da bunu görüyoruz. Mehmet
Bey’in de dedii gibi, irketlerin d ticaret
kompozisyonu deiimi, daha sermaye youn
alanlara eilimin olmas gibi faktörler oldu.

ADNAN BAL
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Örnein tekstil zayflad belki ama daha
teknoloji youn alanlar, mesela otomotiv,
makine gibi sektörler güçlendi. Sabit sermaye
yatrmlar, etkinlik kazandrc birtakm
organizasyonlar, taeronlama gibi faktörler de
bu anlamda sralanabilir. Net bir verimlilik art
oldu. Bütün bunlar büyümeye de yansd.
2011 ylnda büyümenin doal olarak hz
keseceini düünüyorum. Baz etkisi ortadan
kalkyor, krizden kaynakl çukurdan çk olay
bitiyor ama dardan sermaye girii, Türkiye’nin
bu sürecine bir süre daha katkda bulunabilir.
Yabanc sermaye giriinin devam edeceini
varsayarak, 2011 büyümesi olarak yüzde 5
civarnda bir rakam öngörüyorum. u anki
tabloya göre yabanc sermaye girii devam
edecek. Yabanc sermaye Türkiye’yi bir kanal
olarak görüyor ve geliyor. Bu da iç talebi
beslemek yoluyla da olsa büyümeye katkda
bulunabilir. Tabii d dengedeki olumsuzluklar
risk alglarn artryor. Burada Merkez
Bankas’nn son dönemdeki giriimi, beklentileri
olumluya çevirme kanalna katkda bulunabilir.
M. Rauf Ate Adnan Bey siz son kararlardan
sonra bankaclk sektörünü nasl görüyorsunuz?
Bankaclk sektörü nasl etkilenecek ve 2011’de
nasl bir tablo göreceiz? Bankaclk iyi
olduunda ekonomi de iyi olur gibi bir alg
var…
Adnan Bali Bu kararlarn bankacla
olumsuz etki yapabilecei yolunda yorumlar
yapld. Kredi büyümesinin önüne geçilecei,
maliyetlerin uzun karlklar yoluyla artaca,
bunun net faiz marjn daraltaca gibi hususlara
vurgu yaparak bankaclk sisteminin bundan bir
miktar olumsuz etkileneceine dair yorumlar
yapld. Ama makro ekonomik politikalar, belli

sektörlerin kendileri açsndan, doru ya da
yanllarna göre deil, daha bütüncül bir
optimizasyon için belirleniyor. Bu anlamda
bakldnda finansal istikrarn, ekonomide rol
alan her kilit oyuncu için vazgeçilmez bir unsur
olduunu düünüyoruz. O yüzden de
bankacl spesifik olarak nasl etkilediinden
ziyade, bütün ekonomiyi topluca nasl etkiledii,
bankaclk açsndan da önemli.
Mehmet Bey çok güzel özetledi. Bizim için
dar amaçl bir fiyat istikrar kavram yetinilecek
hedef olsayd, bu konuya öyle yaklama
lüksümüz olabilirdi. Ama biz bunu finansal
istikrarn bir parças olarak görmek
durumundayz. Bankaclk dahil her sektör de
deien yeni konjonktürlerde i yapma biçimini
yeni koullara göre ayarlamak ve uyarlamak
zorundadr. Biz de öyle yapacaz. Nasl reel
sektörde deiik rekabetlerin etkisi altnda
marjlar daralyor, onun gerektirdii inovasyonlar,
yeni koullar o firmalarn ve sektörlerin önünde
almas gereken eik olarak duruyorsa,
bankaclk için de durum böyle. Kald ki burada
alnan tedbirlerin bu tarz bir durumu temel
anlamda deitirecek unsurlar olduu
kanaatinde de deilim.
M. Rauf Ate Kredi büyümesine olumsuz bir
etkisi olmasn beklemiyorsunuz yani…
Adnan Bali Temel anlamda evet,
beklemiyoruz. Burada en önemli noktalardan
bir tanesi, sermaye girileri nedeniyle oluan
deerli kur, iç talep ve d talebin ayrmas ve
iç talebe dayal büyümenin getirebilecei cari
açk, d ticaret aç gibi unsurlarn bütün
ekonomiyi tehdit eder halde olup olmayacana
ilikin beklentilerin yönetilmesiydi. Burada da
bankacl ilgilendiren ksm uydu: Hzl kredi

ADNAN BAL
“ALINACAK

R”
ÇOK YOL VA

Merkez Bankasıʼnın Aralık 2010ʼda aldığı faiz indirim kararının, finansal istikrarın genel çerçevesi içinde
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık yüksek sermaye yeterlilik rasyosu ve halen düşük kaldıraç
oranlarıyla gayet sağlıklı bir görüntü veriyor. 2009 yılında AB 27 tanımına giren ülkelerde toplam aktiflerin GSYİHʼye
oranı yüzde 357 iken bu oran Türkiyeʼde yüzde 88. Toplam kredilerin GSYİHʼye oranı AB 27ʼde yüzde 162 iken
Türkiyeʼde yüzde 42. Konut kredilerinin GSYİHʼye oranı AB 27ʼde yüzde 43 iken bizde yüzde 5. Biz bu konularda
Bulgaristanʼın dahi gerisindeyiz. AB 27ʼde mevduat yüzde 143, Türkiyeʼde yüzde 56. 100 bin kişi başına düşen şube
sayısı AB 27ʼde 46, Türkiyeʼde 13.
Bunlara baktığımız zaman alınacak daha çok mesafe olduğu ortada. Bu rakamlar, gelişme potansiyelini net
biçimde ifade ediyor.
Özetle bu tedbirlerin bankacılık sektöründe olumlu olmayan bazı unsurlar olduğu için yapıldığına dair yorumlara
katılmıyorum. Çünkü temel veriler bunları desteklemiyor. Merkez Bankasıʼnın proaktif davrandığı, finansal istikrarı
bozacak bir boyuta gelinmesini engellemek gayretinde olduğu anlaşılıyor.
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genilemesi suretiyle özellikle kredilendirme
prensiplerinde de birtakm yumuamalar
içermek suretiyle, acaba aktif kalitesinde bir
bozulma yaanabilir mi veya net faiz marjnn
daralmas suretiyle oluan kayplarn hacmin
artrlmas suretiyle telafi edilmesi gibi bir yola
gidilebilir mi? Bu gibi kayglar bence otorite
tarafndan proaktif bir tarzda ele alnm gibi
görünüyor ve bunun için de çok ince ayarlar
yaplmakta olduunu düünüyorum. Bunu
uradan anlyoruz: Bir taraftan net sermaye
giriinin yaratt aklara yönelik faiz politikas
çaltrlrken, bunun yaratabilecei
komplikasyonlara yönelik ise faiz d araçlar
devreye sokuluyor.
Dolaysyla yine baa dönersem, tüm
bunlarn bankaclk sektörünü nasl
etkilediinden ziyade bütün ekonomiyi nasl
etkilediine bakmak gerektiini düünüyorum.
Özel olarak bizim açmzdan bakldnda,
bankaclk sektörünün kârlln sürdürmekle
birlikte bir miktar, zaten bu tedbirlerden evvel
rekabet nedeniyle de bir faiz marj daralmasna
doru gitmekte olduunu ve bunun da biraz sert
olduunu biliyoruz, görüyoruz. Çou platformda
dikkat çekilir, 2010 ylnn 9 aylk döneminde
net kâr 17 milyar Türk Liras’na kadar ulat.
Ama biz özellikle bunun alt komposizyonuna
baktmzda unu görüyoruz: Takipteki
alacaklar özel provizyon giderlerindeki azal, u
andaki kârll yüksek gösteren en önemli
unsurlardan bir tanesi. Bunu çkarrsak ayn
döneme göre kârn yüzde 8,5 gerilediini
görüyoruz. Aslnda bankaclk sisteminin bu
tedbirlerden önce de rekabet nedeniyle girdii
bir eilim vard demek istiyorum.
Sektörün 2010’un ilk 9 aylk dönemindeki
kâr 16,9 milyar TL oldu. Yüzde 7,4 artyor
görünüyorken yüzde 8,5 gerilemeye
dönütürüyor aslnda geçen yln ayn dönemine
göre. Özkaynak kârll 2 puan düüyor, yüzde
18,3’e geriliyor. Aktif kârll ayn ekilde 0,1
puan düerek yüzde 2,5’e, net faiz marj da 0,9
puan daralarak yüzde 4,6’ya geriliyor.
Bunun gerisinde, kriz sonrasndaki faiz
marjlarn daraltan rekabetçi fiyatlamalar var.
Hem mevduat hem kredi tarafndaki
fiyatlamalardan bahsediyorum. Böyle
baktmzda ayn anda bir kredi büyümesi
olgusunu da görüyoruz. Süreç aslnda Merkez
Bankas’nn ald tedbirlerin gerektirdii ekilde
bir miktar çalm gibi görünüyor.
Örnein 2009 ylnn tamamnda 25,2 milyar
TL’lik bir net kredi art var. 2010 ylnn 9 aylk
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döneminde bunun üç katndan fazla bir art
var. Yine 2010 Eylül itibaryla, yani ilk 9 aylk
dönemde, toplam aktif içinde kredilerin pay
yüzde 51,3’e yükseliyor, yllk reel art hz da
yüzde 15,8’e yükseliyor. Böyle baktmz
zaman, hakikaten çok hzl bir kredi büyümesi
var düüncesine de kaplabiliriz.
Dier taraftan biraz daha uzun dönemli
baktmzda; örnein 2003-2009 yllar arasnda
kredilerin ortalama reel art oran yüzde 23,9.
Bu yl gerçekleen ise yüzde 15,8. Dolaysyla
2003-2009 arasndaki ortalamann altnda bir
rakam aslnda bu. Yine mevduatn krediye
dönüüm oran krizden önce, 2008 Austos
aynda yüzde 89,7 iken 2010’un 9 aylk
döneminde yüzde 83,8 ile hala kriz öncesi
seviyenin gerisinde. Yine 2002 – 2009
döneminde kredi hacminde ortalama art yüzde
35 civarnda. 2010 ylndaki artn bu orann
altnda kalaca net.
Bütün bunlardan sonra aslnda sektörde
bugünkü kararlar gerektirecek derecede riskli
bir durumda olunmad ama dier taraftan da
Merkez Bankas’nn proaktif davranmak suretiyle
bunun finansal istikrar bozacak ekilde bir
boyuta erimesini engellemek gayretinde olduu
anlalyor. Bunun sektör üzerinde olumsuz
sonuçlar olabilecei kanaatini tamyorum. Bu,
yeni koullara adaptasyon sürecidir. Bankaclk
SERHAT GÜRLEYEN Hepimizin u anda yeni
gördüümüz bir alandayz. Daha önce
Türkiye’de yaanmam bir alandayz. Ama
alnan önlemlere ilikin izlenimimiz, Merkez
Bankas’nn yalnz olmad, aslnda genelde
ekonomi yönetiminin birlikte hareket ettii…
BDDK zaten e zamanl olarak baz
önlemler ald. SPK’nn söylemi de bu
yöndeydi. Maliye’nin de MB’yi destekleyen
baz tedbirler almas lazm. Bunlar olduu
takdirde Türkiye enflasyonu düürebilecei
gibi finansal istikrar da salar.
Orta vadede Türkiye’nin büyümesini iyi
görüyoruz. 2011 yl için yüzde 5,5’lik bir
büyüme tahminimiz var. Orta vadeli plandan
daha yukarda olabilir ama Türkiye’nin normal
büyüme temposuyla bunu salayabileceine
inanyoruz. Merkez Bankas’nn ald tüm
önlemlerden sonra biz kredi büyüme
tahminimizi 25’den 22’ye düürdük. Yine
krediler artacak diye düünüyoruz ama daha
salkl, daha kontrollü bir ekilde artacak.
Bankaclk sektörü de bu alnan önlemler
sonucunda kendini daha farkl bir çerçeve
içinde yaplandracaktr.

sektörü de bugünkü birikimiyle bunu rahatlkla
yapar. Dier taraftan kredileri kullandrdmz
taraflar açsndan konuya yaklaldnda; reel
sektörün finansal borçlarnn gayrisafi yurtiçi
haslaya orannn 2007’de yüzde 30
seviyesindeyken, 2010 Eylül’ünde yüzde 38’e,

hane halknn yükümlülüklerinin gayrisafi yurtiçi
haslaya orannn 2006’da yüzde 10 iken,
Haziran 2010’da yüzde 16’ya yükseldiini
görüyoruz. Bu göstergelere baktmzda unu
diyebiliriz: “Çok mu borçlanm ve fazla kaldraç
kullanm bir noktaya doru gidiyoruz?” Ama
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dier taraftan firmalarn artan borçlarna kar
sat gelirlerinin, kârllklarnn da artmakta
olduunu görüyoruz. Yani kredilendirdiimiz
bünyelerin de iyi performans gösterdiini,
dolaysyla kredilerin artnn arkasnda temel
iyilemeler olduunu görmemiz lazm.
Örnein MKB’de ilem gören imalat sanayi
firmalarnn sat gelirleri toplam, 2010 ylnn 9
aylk döneminde, geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 20,4 artyor. Dönem kârlar toplam
da yüzde 64,6 artyor. Biz nereye, kimlere kredi
kullandryoruz? Buralara kredi kullandryoruz
ve o kredi kullandrmann, temel performans
gelimelerini görerek yapldn anlyorum.
Dolaysyla rahatsz olunacak bir noktann
olmadn düünüyoruz.
Yine firmalar tarafnda özkaynak kârllnn
2009 ylnda yüzde 7,4’ten, 2010 ylnn 9 aylk
döneminde yüzde 11’e yükseldiini görüyoruz.
Bunlar performans anlamnda sert artlar
aslnda. Bunlarn içinde yine özkaynaklarn
yüzde 20,1’ine ulaan yabanc para net açk
pozisyonunun etkisiyle ve TL’nin deer
kazanmas ve firmalarn kur kaynakl giderlerini
azaltmas suretiyle de kâr marjlarnn
genilediini görüyoruz. Yani unu ifade
etmemiz gerekir: Kredi büyümesi var, kredi
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büyümesinin salkl kullandrlan tarafta
verilerini sunduum gerekçeleri var. Bu yönüyle
bakldnda bugünkü tedbirlerin acilen
çözmeye çalt bir durumla kar karya
deiliz. Bunun gelecekte finansal istikrar tehdit
edecek boyutlara ulamasn önlemeyi teminen
proaktif mahiyette alnm kararlar olduunu
düünüyorum.
M. Rauf Ate Serhat Bey siz daha çok
irketler tarafn aratryorsunuz. Hem bu
çerçeveden hem ekonomiyi izleyen bir uzman
olarak ne görüyorsunuz?
Serhat Gürleyen 2011 ylnda kendine daha
çok güvenen bir Türkiye görüyoruz. 2009’da
Avrupa durgunlua girdii için biz de olumsuz
etkilendik. Ama 2010 ylnda krizden çok çabuk
çktk. Kamu sektörünün çok güçlü olmas,
kamu kesiminin borçlarn azaltm olmas,
bankaclk sektörünün güçlü bilançosu, hane
halknn borcunun az olmas, MB’nin
bamszl ve faiz indirmek için geni imkanlar
olmas, krize yüksek faizle girmemiz… Bunlarn
hepsi krizden çabuk çkmamz salad.
Dolaysyla hem kendine daha çok güvenen
irketlerin ve hane halknn olduu hem
dünyann daha çok güvendii bir Türkiye var
artk karmzda. Elbette ekonomi yönetimi de

kendine daha fazla güveniyor. Bunlar bir araya
geldii zaman da çok doal bir süreç yaanyor.
Hane halk daha çok harcamak istiyor çünkü
gelecee güvenle bakyor. Eskiden kendi
geliriyle yaayan insanlar artk daha çabuk ev,
otomobil alyor. Harcamak için de kredi
kullanyorlar. Bankaclk sektörünün imkan var.
Bilançolarndaki kaldraç oran çok düük. Risk
ölçülerek onlara kredi veriliyor. Yurtdnda da
2009 ylnda Türkiye’ye verilen kredilerin
rahatlkla geri ödendii görüldüü için,
dardaki kurumlar Türkiye’ye daha fazla kredi
vermek istiyor.
Ama öyle bir gerçek var: yi olan bir eyin
fazlas çok iyi olmuyor… Bu kadar iyi ey bir
araya gelince de d dengeniz, cari açnz
bozuluyor. MB de artk politikalarn belirlerken
yalnzca enflasyonla uramak gibi daha dar bir
hedeften yola çkmyor, finansal istikrarn
salanmas için ileride, d dengenin bozulmas
sorun yaratabilir gerekçesiyle, bir yandan faizleri
artrp dardan gelen kaynak giriini -en
azndan scak paray- ksa vadeli gelen kaynak
giriini frenlemeyi hedefliyor. Bir yandan da bu
faiz dnn ekonomide kredileri çok fazla
artrmasnn önüne geçmek için de faiz d
kaynaklar kullanarak baz önlemler ald.

Munzam karlklar artt, BDDK da benzer
önlemler ald. Bunlar bizce salkl admlar. Her
eyin temeline biz unu koyuyoruz: Bir ülkede
finansal istikrar yoksa aslnda ne enflasyon
hedefi tutturulabilir, ne bankaclk sektörü kâr
edebilir, ne reel sektörün salkl sürdürülebilir
bir büyümesi olabilir, ne istihdam yaratabiliriz.
Bu yüzden biz MB’nin ald önlemlerin
zamannda ve doru kararlar olduuna
inanyoruz. Elbette iin srr uygulamadadr.
M. Rauf Ate Piyasa tarafnda, yatrmc
tarafnda kafalarda MB ile ilgili bir soru var m?
MB’den açklk getirilmesini düündüünüz bir
konu var m?
Serhat Gürleyen Merkez Bankas aslnda
kendini çok iyi anlatyor. lk bata olayn yeni
olmasndan kaynaklanan yanl anlamalar
olabildi. Piyasa oyuncularnn kafasndaki
ezberler bir parça bozuluyor. Eskiden çok
rahattk. Türkiye’nin gelime sürecinde çok
doal izlenen bir yol vard. TL deer
kazanacakt. Enflasyonun dümesi için ilk bata
en azndan reel faizler yukarda olacakt. TL’ye
yatrm yapan yatrmclar da para kazanacakt.
imdi bu bir parça deiti. En aznda ksa
vadede TL’ye yatrm yapan oyuncular, Türkiye
pozisyonlarnda bir azalmaya gittiler.
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Yatrmclarn merak ettii; TL’nin orta vadeli
konumunda bir farkllk olur mu? Ama bu
Merkez Bankas’na sorulacak bir soru deil. Biz
yatrm bankalarnn cevap vermesi gereken bir
soru. Biz de orada TL ile ilgili genel
görüümüzde bir farkllk olmadn, orta ve
uzun vadede TL’ye yatrm yapan yatrmclarn
yine kazanmaya devam edeceini ama
dalgalanmann daha fazla olacan, ksa vadede
kalarak Türkiye’de TL’den para kazanmann
daha zor olduunu veya tercih edilmemesi
gerektiini söylüyoruz. Onun dnda finansal
istikrar biraz önce çizdiim çerçevede
Türkiye’nin uzun dönemli büyümesini bizce
aaya çekecek deil aksine artrabilecek olan
bir unsurdur. Bu noktadan hareketle hisse
senedi piyasasyla ilgili görülerimizde bir
farkllk yok. Son raporumuzda MKB için ‘al’
görüü vermeye devam edeceiz. Daha dorusu
görüümüzü ‘tut’tan ‘al’a çevireceiz. Merkez
Bankas’nn ald karar baz oyuncular
genileyici para politikas diye yorumlad. lk
tepki bu oldu. Belki burada kafalar kartran u
oldu: Faiz dümesinin getirdii baz olaylar var.
Buna kar, munzam karlklardaki fark 50 baz
puan düüyor. Munzam karlklardaki artn
etkisi 20 baz puan gibi, mevduat maliyetine
yedirilirse veya kredi faizlerine artrlrsa… Tek
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bana buna baktmzda ilk intiba “Acaba
genileyici para politikasna gidilir mi?” endiesi
oldu. Ama burada olaya BDDK ile birlikte
bakmak lazm. Ayrca Merkez Bankas’nn
bundan sonra alaca kararlarla birlikte bakmak
lazm. Biz bunu bir ilk adm olarak görüyoruz.
Bu konuda bir kafa karkl varsa, Merkez
Bankas da böyle görüyorsa belki Mehmet Bey
biraz daha açmak isteyebilirler.
Mehmet Yörükolu Bizim u anda
karlatmz problemlere baknca güzel bir
durumda olduumuzu görüyoruz. Ama bu güzel
durumumuzun belki ileride yava yava
bamza açabilecei problemler olduunu
düünüyoruz. Yani ne cari açk konusunda ne
kredi büyümesi konusunda u anda endie
edilebilecek bir ey görmüyoruz. Ama finansal
istikrar; para politikas veya fiyat istikraryla ilgili
politikalardan çok ayryor. Para politikasnn,
fiyat istikrarnn bir iki yllk penceresi var ve
enflasyon rakamlaryla onu çok rahat
ölçebiliyorsunuz. Finansal istikrar ise çok daha
belirsiz bir kavram. Finansal istikrar ya da
biriken istikrarszl nasl ölçeceksiniz? Bu 10
yl, 20 yl gibi çok uzun vadede birikiyor. Bu 10
yln, 20 yln 5’inci, 6’nc ylna geldikten sonra
artk geri dönü çok geç ve çok maliyetli oluyor.
Geri dönü için belki ekonomiyi çok daha fazla

yavalatmanz, soutmanz, kredibilitesini
düürmeniz gerekiyor. Bizim önümüzde reel
ekonominin, Türkiye ekonomisinin büyümesi
açsndan da, finansal sektörün büyümesi
açsndan da, kredilerin büyümesi açsndan da
çok güzel bir dönem var. Potansiyel çok güzel.
Burada amaç, mümkün olduu kadar
sürdürülebilir, yumuak bir 10-20 yl geçirmek.
Yani Türkiye finansal istikrarszlktan dolay bir
problem yaamayabilir. Zaten yaamasn diye bu
önlemleri alyoruz.
Öte taraftan Türkiye hiç yaamad düük
reel faizleri yayor. Bunu da sürdürebilir
klmaya çalyoruz. Bu da iç talebi canlandrc
bir etki yapyor. Ülkemizde gerek hane halknn,
gerek irketlerin, gerek kamunun borçlanma
potansiyeli çok yüksek. Bu da ihracat yaptmz
ülkelere göre talebi çok daha rahatlatyor.
Bunlar birletirdiiniz zaman cari açk açsndan
daha dikkatli olmamz gereken bir döneme
giriyoruz.
Sermaye hareketleri açsndan da enflasyon
bütün dünyada problem deil ama büyüme
problem. O yüzden bol likidite uzun süre
bizimle beraber olacak. Öyle gözüküyor. Bu da
olay büyüten bir faktör. u anda cari açk
açsndan kriz öncesine göre bizim lehimize
çalan tek faktör enerji fiyatlar. Kriz öncesinde
140 dolarlara kadar çkan petrol fiyat u anda
90 dolarlarda. Ama yükselen piyasa ekonomileri
bu hzda büyümeye devam edecek. Öyle
görünüyor. Bu da tabii emtia, gda ve enerji
fiyatlarnda yukar doru bask yapacak. Biz
emtia ve özellikle enerji ithalatçs bir ülke
olarak bu rahat durumu çok da uzun süre
devam ettiremeyebiliriz. O yüzden diyelim ki
bundan 2-3 yl sonra, bizde kredi büyümesi çok
hzl bir ekilde devam etti, cari açmz bu
sebeplerden dolay da artt. O dönemde enerji
fiyatlarnda da çok ciddi bir art olursa cari
açmz çok ciddi seviyelere ulaabilir. Burada
biz her zaman unu söylüyoruz: Türkiye,
enerjiyi çkardmz zaman ticaret aç veren
bir ülke deil. Ticaret açn dardan enerji
almak durumunda olduumuz için veriyoruz. Bu
bir argüman ama bu argümann öyle bir yan
da var: Enerji talebinin, emtia talebinin fiyat
esneklii çok düük. Siz cari açnz büyük
ölçüde fiyat esneklii düük bir maldan
Toplantnn moderatörlüünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yayn Direktörü
M. Rauf Ate üstlendi.

veriyorsanz aslnda çok daha riskli bir cari aça
sahipsiniz demektir. Diyelim ki bir ok geldi ve
cari açn finansmannda problemlerle
karlayoruz. O dönemde enerji talebinin
dümesi için gerekli olan kur ayarlamas çok
daha büyük olacaktr. Bu gözle bakacak
olursanz enerjiden deil de daha esnek
kalemlerden açk versek... Çünkü enerji
yüzünden verdiimiz cari açk ayn zamanda
riskli bir cari açk.
Ama yakn dönemde biz kredi büyümesinde
de cari açkta da bir problem görüyor deiliz.
Bu, 10 yllk, 20 yllk bir bak ve bir sigorta.
Kredi büyümesine de öyle bakmak lazm:
Gerçekten u anda yllk kredi büyümesi yüzde
30’lar civarnda. Daha önce yüzde 30’larn çok
üzerinde rakamlar yaadk. Bir problem olmad
ve olmayacak da zaten. Ama bu kredi
büyümesinin etkisine, büyüme hzyla deil de
kredideki art bölü gayrisafi milli hasla olarak
bakmak lazm. Çünkü baznz düükse yüzde
100 de yüzde 200 de büyüyebilirsiniz. O
kredinin ekonomide hiçbir önemi yoktur. O
kredi dursa bile hiçbir problem yaratmaz.
Ekonomi ilemeye devam eder. Ama baznz
büyüdüü zaman yüzde 10’luk bir azalma veya
büyüme çok önemli bir rakamdr. Toplam kredi
hacmindeki büyüme bölü gayrisafi milli haslaya
baktmz zaman kriz öncesinde en fazla yüzde
8’lere çkmz. 2004, 2005’te çok hzl
büyüdüümüz dönemlerde bile bu rakam yüzde
5-6 seviyesinde. u anda ise yüzde 11. Çok hzl
bir ekilde de artyor ve büyüme trendi devam
ediyor. ki yl sonra mesela baz yüzde 30 yüzde 30 diye büyüse veya yüzde 25 - yüzde 25
diye büyüse, bizim u anda yüzde 11 dediimiz
rakam aslnda yüzde 16 olacak. O yüzden u
andaki kredi büyümesi problemli deil ama
hzlanma kesinlikle var. Bunu görmemiz lazm.
Ekonomiyi etkilemesi açsndan hzlanmann
arttn da görmemiz lazm. Dediim gibi biz
bunu zamana yaymaya çalyoruz. Ekonomideki
büyümeyi de kredi büyümesini de sürdürülebilir
klmak için zamana yayarak, ini çklar
mümkün olduu kadar minimize edecek, riskleri
minimize edecek bir patikaya, bir yola girelim
diye çalyoruz.
Özetle temkinli gitmek lazm. u anda yüzde
11. Bu yl yüzde 30, 2011’de de yüzde 30
gelecek olursa yüzde 14-15’lere ulam
olacaz. O zaman mesela 3 yl içinde yüzde
20’lere çkar. Olmayacak ey deil çünkü yüzde
30’la da büyüyebilir gerçekten.
Bankaclk sektörümüzde arz açsndan da
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talep açsndan da bir problem yok. Sermaye
yeterlilik oranlarmz çok salkl. Orada kredi
büyümesini frenleyecek bir ey görmüyoruz.
Kârllmz azalmakla birlikte devam edecek.
Sektörümüz çok salam. Ne arzda ne talepte
frenleyecek bir ey var. Bu ekilde birkaç yl
yüzde 30’la gidebilir. Diyelim ki yüzde 15’lere,
20’lere vardk ve annda u anda krizde
gördüümüz gibi sfrlanma, durma yaadk. O
zaman bunun ekonomiye yüzde 15-20’lik bir
etkisi olacak. Kriz döneminde bu yüzde 8’den,
eksi 4’e dümü. Yüzde 20’den eksi 4’e dütüü
zaman bunun yarataca reel daralmay takdir
edebilirsiniz...
Bizim ilk hedeflerimizden biri kredi
büyümesini zamana yaymak, bu arada mümkün
olduu kadar özkaynak kullanmn tevik
etmek. Sektörün büyümesini ve derinlemesini
destekliyoruz ama önemli olan kârl büyüsün.
Yine riskleri azaltmak için önemli baka bir
konu daha var. Finansal kontratlarda vadeleri
uzatmamz çok önemli. Türkiye’de özellikle
mevduatn vadesi 2005’ten bu yana çok ciddi
darald. Bu dönemde Türkiye’nin risklilii azald.
Hazine, yeni borçlanmalarnda baktmz zaman
bu dönemde vadesini 15 aylardan 45 aylara
kadar çkartt. irketler, borçlanma vadelerini
çok ciddi bir ekilde uzatabildiler. Ama
mevduatn vadesi 2005’te 65 günken u anda
çok ciddi ekilde dütü. Mevduatn vadesi,
kredinin vadesine göre tabii ki düük olacak. Bu
sektörün yaps, sistem bu ekilde çalyor.
Deiik ülkelerde deiik rakamlar var ama
bizimki nispeten düük. Normal zamanlarda bu
büyük bir problem deil. Mevduat normal
zamanlarda çok büyük ölçüde roll ediyor ve bu
i sürdürülebiliyor ve kârl bir ekilde gidiyor.
Ama esas sorun likidite skklnn olduu
dönemlerde yaanyor ve bu vade uyumsuzluu
reel sektörü de çok sert bir ekilde
etkileyebiliyor. Mudiler açsndan
düündüümüzde; Hazine borçlanmasnn
vadesini uzatabiliyor. Mudiler niye uzatmyor?
Mevduatn getiri erisine baktmzda u anda
neredeyse tamamen yatay. Yani uzun vadeye
yatrdnz zaman bir ey kazanmyorsunuz.
Hazine bonolarnn getiri erisine baktnzda
ciddi bir vade primi var. Ama mevduatta onu
görmüyoruz. Niye görmüyoruz diye
düündüümüzde, muhtemelen bankalarmz
uzun vadeye ekstra prim vermeye ihtiyaç
duymuyor. Bu ekilde götürebiliyorlar. Bu da bir
baar tabii ama kötü zamanlarda bu devam
etmeyecek. Önümüze bir problem olarak
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çkacak. O zaman bir ekilde mevduat uzun
vadeli tutmay özendirmemiz lazm. Herhangi bir
bankann bu politikas dier bankalar riske
sokuyor. Orada bir dsallk var. Bankaclk
sektörünün bütün ekonomiye dsall var. Bu
dsall herhangi bir banka kendi politikasnda
içselletirmiyor. Bu durumda bizim
iselletirmemiz gerekiyor. Zorunlu karlklar
bu ekilde aktif olarak u anda kullanmay
düünüyoruz.
M. Rauf Ate Mevduatn vadesi nereye
geldii zaman normal olabilir? u anda 60’lardan
50’lere düüyor. Tekrar 70’lere geldiinde mi
normal olur daha m yukar çkmas lazm?
Mehmet Yörükolu Burada istenilebilir bir
rakam zikretmek gerçekten çok zor. Yön
önemli. Sonuç olarak artrmak istiyoruz. Bu 70
mi olur 80 mi olur bilemiyorum ama ne kadar
artrrsak o kadar iyi. Hem mevduatta hem
kredilerde vadeyi uzatmak istiyoruz.
M. Rauf Ate Erhan Bey sizinle devam
edelim… Siz 2011’de reel sektör bazl bir
büyüme öngörüyor musunuz? 2011 için genel
görüünüz nedir?
Erhan Usta Genel olarak konumalara
katlyorum. 2011 ylnda reel sektör bazl bir
büyüme bekliyoruz. Bu ister iç taleple olsun,
ister d taleple olsun… Bu alnan kararlarn
ithalat üzerinde bir miktar snrlayc etkisi
olursa, zaten bu durum daha çok yurtiçi üretime
dayal bir büyümeye neden olacak. Bu yönüyle
ortam biraz daha olumlu.
M. Rauf Ate hracata yönelik beklentiniz
nedir?
Erhan Usta Ülkede cari açk kaynakl,
ileriye yönelik bir krlganlk olumasndan
endie ediliyor. Zaten u anda Türkiye ile ilgili
yurtd kaynakl makaleleri okuduunuz zaman
da hep bu konu söyleniyor. Alnan kararlar ve
bundan sonra bunun devam mahiyetindeki
kararlar, bu krlganln azalmasna neden
olacak. Ben balangç konumamda, kararlarn
balangçta talebi ksc etkisi olabilir ama bir
yln üzerindeki bir vadede büyüme üzerinde
olumsuzluk görmüyoruz demitim. Bunu u
nedenle söyledim: Yatrmc güveninin daha
fazla artmas, özel sektör yatrmlarn
artracaktr. Zaten faiz düüü de bunun için
olumlu bir ortam oluturacak. Bu da daha çok
ihracat açsndan olacak. Hem kurun getirdii
bir avantaj da olacak. Uzun dönemde kurla bir
rekabet olmayacan söylüyoruz ama ksa
dönemde kurun ihracatçnn rekabetine katk
yapacan inkar etmek pek mümkün deil.

Bütün dünyada kur savalarnn temelinde o var.
Dolaysyla ihracat iki yönlü düünmek lazm.
Hem kur nedeniyle hem artan d talep ve artan
yatrmlar nedeniyle ihraç edebileceimiz
ürünlerin arznda bir art olabilir. Bu yönüyle
reel sektör açsndan olumlu bir ortamn
olacan düünüyorum.
M. Rauf Ate Yatrmlarda bir art bekliyor
musunuz?
Erhan Usta Tabii özel sektör yatrmlarnda
bekliyoruz. Zaten hzl bir büyüme var.
Yatrmlarn ayn ekilde yüksek olmas pek
beklenemez ama oradaki büyüme trendinin
devam edeceini bekliyoruz.
M. Rauf Ate Ekonomide sorun olarak
kalacak, çözülemeyen en temel konular
nelerdir? sizlik var mesela…

Erhan Usta Bizim temel en büyük
sorunumuz istihdam, igücü piyasasnda. Yeteri
kadar esnek deil. Herkes de bunu söylüyor.
Burada atlmas gereken admlar olmal.
stihdam stratejisi çalmalar vard ama u anda
bir süreliine kalm durumda. Bu çalmalara
hz kazandrlp igücü piyasasnn esnekliini
artracak admlar atmamz lazm. Bence en temel
sorunlardan bir tanesi bu.
kincisi, 2000 ylndan itibaren hep makro
politikalarla ekonomiyi bir yere götürmeyi
hedefledik. Daha detay bazda, daha sektörel
hatta mal baznda bile Türkiye’nin hedeflerinin
olmas lazm. Belli mallar baznda bile
tercihlerimiz olabilir. Bu alanlar uluslararas
kurallara aykr olmamak kaydyla tevik etmek
lazm. Bu tür politikalara arlk vermemiz
gerekiyor kanaatindeyim. u anda bunu çok
fazla yapabildiimizi söylemek mümkün deil.
Genelde hep makro çözümlerle gittik, gidiyoruz.
Evet makro çözümler belli bir yere kadar gidiyor
ama ondan sonra oluan ar güven bu kez ters
çalmaya balayabiliyor. Neredeyse ekonominin
güven kaynakl bir sknts var diyebiliriz.
Dolaysyla burada daha detay politikalara
eilmemiz lazm. Bu noktalara eilmemiz lazm.
MEHMET YÖRÜKOLU öyle bir gerçek var:
Artk dünya ekonomisine çok açz. Tabii ki
bunun artlar var... Ama riskleri de var.
Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide
dalgalanmalar olacak. O kesin. Bu
dalgalanmalardan hem reel sektör hem
bankaclk sektörü olarak mümkün olduu kadar
ini çk olmadan çkmalyz. Potansiyelimizi çok
daha sürdürülebilir bir ekilde nasl büyütebiliriz,
nasl kullanabiliriz? u anda üzerinde
düündüümüz bütün mesele bu.
Ksa vadede bir problem, risk görmüyoruz
ama potansiyel olarak kriz öncesine göre daha
zorlu bir döneme girdiimiz açk. Neden? Çünkü
Türkiye ekonomisinin büyümesiyle bizim ihracat
yaptmz ekonomilerin büyümesi arasndaki fark
daha da artt ve asl önemlisi kalc bir ekilde
artt. Yani bu 1-2 yllk bir ey deil. Bizim ihracat
yaptmz ülkeler, özellikle Avrupa, yava
büyüyecek çünkü yapsal ve kalc problemleri
var. Ama biz hzl büyüyeceiz.
O yüzden Merkez Bankas olarak aldmz
önlemleri aslnda bir sigorta olarak görmek lazm
ve gerçekten de bu bir sigortadr. Bir iki yl sonra
tekrar bir dalgalanma olduu zaman bizim
elimizde faiz araclyla bankalarmz rahatlatma
imkan olacak. Bu böyle alglanmaya balad
zaman Türkiye’nin risk primi de daha hak ettii
seviyelerde alglanacak.
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Oralarda yaplacak iler olduunu
düünüyorum.
Dier bir husus ise enerji. Enerji ithalatmz
azaltc tedbirleri aldmz pek fazla
söyleyemiyorum. Enerji ithalatmz tekrar 50
milyar dolarlara kadar geldi. 50 milyar dolar
bulmad ama tahminimize göre 2011 ylnda 50
milyar dolarn biraz altnda kalacak. Yaklak 45
milyar dolar civarnda bir enerji ithalat olacak.
Enerji ithalat biraz da tabiatn getirdii bir ey.
Çözmek çok kolay deil ama burada yaplmas
gereken eyler var. Cari açk sorununun
temelinde de bir miktar bu var. Arz güvenlii
açsndan da enerji konusunda bir miktar adm
atmamz gerekiyor. Nükleer enerji bunlardan bir
tanesi ama yeterli deil. Yurtiçi üretime dayal
enerji arzn artrmamz gerekiyor. Buralarda
daha yapacak ilerimiz var.
M. Rauf Ate Cihan Bey sizinle devam
edelim. Siz Türkiye’nin cari açn büyük bir
risk olarak görüyor musunuz?
Cihan Yalçn Ben önceki konumamda
söyleyemedim. irketler kesiminden
bahsederken onu eklemek istiyorum. Yaptmz
analitik çalmalarda bu ölçek sorununun
Türkiye’de önemli olduunu ve büyümenin en
önemli dinamiklerinden biri olabileceini
görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde

potansiyel büyümenin yüksek kalmas buna,
irketlerin optimal ölçee evrilmesine bal
kalabilir. Tabii burada kredi kanalnn,
bankaclk sisteminin o kesime verecei destek
çok önemli. Buradan tasarruf oranna da
geçmek istiyorum. Türkiye’deki düük tasarruf,
finansal tasarruflarn yetersiz olmas, büyüme
ihtiyac içinde olan irketlere sorun yaratyor. Bir
yandan da cari açk sorunumuz var, tüketim ve
yüksek kredi büyümemiz var. Buna biraz mikro
bakmamz gerekiyor. Daha mikro ekilde,
kesimlere dönük politikalar üretmemiz
gerekiyor. Makro baktmzda evet, kredi
oranlar çok hzl büyüyor ama kredi ve büyüme
ihtiyac içinde olan irketler de yava
büyüyebiliyor. Çünkü onlarn skntlar daha
farkl olabiliyor. Tabii ki cari açk boyutu
önemli. Türkiye, Erhan Bey’in de dedii gibi çok
düük istihdam oranlarna sahip. Yüzde 42-43.
Gelimesi ve ekonomisi belli bir olgunlua
erimi ülkelerde bu oran çok daha yüksek.
Yüzde 65-70’lerde.
M. Rauf Ate stihdama katlm m?
Cihan Yalçn Toplam istihdamn çalabilir
nüfusa oran. gücüne katlm deil. Aradaki
fark u, arada isizlik de var. Bu bahsettiim
oran, yani yüzde 42-43 olan istihdam oran,
dier ülkelerle karlatrdmzda oldukça
ADNAN BAL
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düük. En altlardayz. OECD ile karlatrmak
zaten mümkün deil. OECD’de yüzde 65-70
oranlarna ulayor.
Alt ayrmna gittiimizde kadnlarn igücüne
katlm oran çok daha düük. Yüzde 25’lerde.
Türkiye’nin bu dönemde krdan kente göç
olayn çok youn yaamas bu oran daha da
düürdü. 15-20 yl önce kadnlarn istihdam
oran yüzde 40’lardayken bugün 25’lere indi.
Tabii bir de kaytd ekonominin boyutu var.
Neden bu konuya geldim? Çünkü bunu cari
ilemler açyla ilikilendirmek istiyorum. Yani
Türkiye aslnda az çalyor. Bütün rakamlar
bunu gösteriyor. Kredi hzl büyüyor diyoruz.
Neden hzl büyüyor? Çünkü az sayda insan
çalyor, az insan üretiyor... Hala tehlike yok
diyoruz, toplam kredi hacminin GSYH’ye oran
yüzde 40-45 aras diyoruz. Kyaslama yaptmz
ülkelere göre düük olduu için tehlike
olmayabilir diyoruz ama Türkiye’de çalan
nüfus az. Böyle bir gerçek var. Bu anlamda
baml nüfus oran çok yüksek. Bu nedenle cari
açk da büyük oranda sorun tekil ediyor.
Çünkü bu düük tasarruf demek, düük istihdam
demek... Zaten Türkiye’nin tasarruf oran da
ciddi olarak düüyor. 1999 ylnda yüzde 25 olan
özel kesim tasarruf oran bugün yüzde 12’lerin
altna dümü durumda. Bu bize cari açn
sorun olabileceini gösteriyor. Bir kere ksalan
d finansman vadesiyle birlikte cari açn ciddi
bir risk olabilecei görülüyor. Bunu biz
fiyatlamasak bile kreditörler fiyatlyor ve
fiyatlayacaktr.
Hem içeride hem darda Türkiye ekonomisi
algs deiti. Bu çok doru. Krizden dirençli
çkmamz bu bak ve algy çok iyimsere
çevirdi ama bu cari aç da bence henüz çok
fiyatlamadlar. Bence önümüzdeki dönem
fiyatlayacaklardr. Türkiye o anlamda bir risk
tekil ediyor.
Tabii cari açn Mehmet Bey’in dedii gibi
20-30 yla yaylan bir perspektifle çözülmesi
lazm. Türkiye’de tasarruf oran çok düük.
Türkiye büyümek için bir miktar toplam faktör
verimliliinden katk salayacak, yani sektörel
dönüümlerden. Dier yandan da yatrmlardan
gelecek. Türkiye’de yatrm oranlarnn dümesi
mümkün deil. Öyle bir lüksümüz yok. Yatrm
oranlar belli bir düzeyde, yüzde 20’lerde gitmek
zorunda. Bu özellikle i gücüne yeni katlmlar
yani istihdam yüzde 60’lara çekmemiz için
gerekli, yani genç nüfusun devreye girmesi için.
Hzl büyümek için teknolojik gelimeler,
sektörel kaymalar yeterli olmayabilir. Yüksek

yatrm oranlar gerekiyor. Bu da dardan
kaynak ihtiyacmz olaca anlamna geliyor.
Ama bu yetmeyebilir. Bu kendi içimizde, kendi
iç tasarruflarmz artrc bir zihniyete
ulamamzla mümkün.
Burada dorudan makro veya mikro
politikalar yeterli olmayabilir. Mevcut zihniyeti,
yapy deitirmek önemli. Yani önümüzdeki 25
yldaki demografik yapmz tasarruf oranlarnda
bir miktar art olacan gösteriyor ama bu çok
snrl bir art. Bu nasl olacak? Genç nüfusun i
gücüne katksyla. Bir miktar buradan gelecek
bir etki olabilir. Ama dediim gibi bunlar snrl
olacaktr. Türkiye’de genel olarak tasarruf
alkanlklarmzda bir sorun var. Ya da bu
hesaplamayla da ilgili olabilir. Bizim yaptmz
hesaplarda hane halk tasarruflar toplam
tasarruflarn çok küçük bir orann oluturuyor.
Bu aslnda belki doru ölçülemiyor da olabilir.
Bunu çok net ortaya koymamz mümkün deil.
Ama u gerçek var ki hane halk
tasarruflarnn artrlmas önemli. Ayn ekilde
irket tasarruflarnn da artrlmas önemli. irket
tasarruf oranlarmz dünyadaki dier ülkelerle
karlatrdmzda aslnda düük. Bu anlamda
irketlerin karlln artrp oradan da bir tasarruf
salamak lazm. Ksaca, istihdam orann düük
kalmas durumunda cari ilemler aç
Türkiye’de potansiyel bir risk olarak kalacaktr
M. Rauf Ate Genel görüler gösteriyor ki
2011’e ilikin büyümeye yönelik olumlu
beklentiler var. Cari açk ise bir risk olarak
ortaya çkyor. Türkiye ekonomisine yönelik
sizin öngördüünüz baka riskler var m?
Cihan Yalçn En büyük risk u anda cari
açk riski. kincisi isizlik orannn yüksek
olmas. Son yllarda birtakm sosyal politikalar
gelitirildi, kamunun bu sosyal politikalar için
harcad para da artt ama tabii bu i
konusundaki huzursuzluk toplumda bir
kamplama, bir sknt yaratabilir. Bence bu
konu belki u anda çok belirgin deil ama bir
risk aday diyebilirim. Mesela son haftalarda
örenci hareketleri var. Küçük gibi görünüyor
ama bunlar da önemli. Yani sosyal politikalara
ayrlan pay ya da bundan sonra yaplacak sosyal
politikalardaki çeitlenme, skntl kesimlerin
sorunlarn görme açsndan bir iaret veriyor.
O anlamda bir risk tekil edebilir.
Bir de bu ksa vadeli sermaye girii de bir
sorun aslnda. Biliyorsunuz dünyada birçok
dengesizlikler de mevcut. u anda çok iyi
görünen bir durumun tersine dönme riski de
var. Yani iç dengeler yerinde görünüyor ama d
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dengelerde sorun olduu zaman tabii ki
etkilenme söz konusu olacaktr.
M. Rauf Ate Teekkürler. Peki Serhat Bey,
siz riskler olarak neyi görüyorsunuz?
Serhat Gürleyen çerideki riskleri zaten
konutuk. Ben dardaki risklere deinmek
istiyorum. Birincisi, dünyada d taleple iç
talebin farkllamas konusu var. Yani gelimi
ülkelerin büyüme hz çok yava. Bu durum
daha uzun süre, en az 5 yl, belki 10 yllk bir
süreçte böyle devam edecek. Çok fazla borç var
ve bu borç çok fazla altndan kalklabilecek bir
borç da deil. O borcun yava yava eritilmesi,
bir yandan da ekonomilerin büyümeleri lazm.
Ve bu süreçte ekonomiyi hzlandrmak için
maliye politikas da kullanamyorlar. Çünkü çok
fazla borç var. Bu nedenle genileyici para
politikas kullanacaklar. FED, 2011’de faiz artrr
deniyordu, 2012’ye kald, 2013’te artracak
diyenler var... Muhtemelen oraya gittiimizde
biraz daha uzadn göreceiz.
Bir yandan da gelimekte olan ülkeler de
hzl büyüyor. Hzl büyüyen, isizlik sorununu
çözen ve kaynak kullanmn artran gelimekte
olan ülkelerde enflasyon sorunu olacak. Sorun
u: Dünyadaki rezervlerin, mal hareketlerinin,
hizmet hareketlerinin arlkl ksm gelimi
ülkelerde. Bu ülkeler geniletici para politikas
uygularken Türkiye’nin de içinde olduu
gelimekte olan ülkeler, finansal istikrarla kark
bir daraltc para politikas uygulamak zorunda
kalacaklar. Sermaye hareketlerine snrlama
koymadan bunu yapmak çok kolay deil.
Burada Türkiye dier gelimekte olan
ülkelerden u noktada ayrlyor: Dier
gelimekte olan ülkelerde tasarruf oran yüzde
33, bizdeki oran ise yüzde 13. Genç nüfusumuz
var.  gücüne katlm, i gücü oran, tüm bunlar
yeterince yüksek deil. Dolaysyla burada biraz
hassas bir denge var ve bu çok iyi yönetilmesi
gereken bir süreç. Hem yabanc sermayenin
gelmesine ihtiyacmz var çünkü tasarruf
oranmz düük, hem de bu sermayenin bizim
istediimiz yere gelmesini salamak lazm. Yani
bu yabanc sermayenin sadece gelmesi yeterli
deil. Uzun vadeli gelmesi lazm. Bu zorlu bir
süreç. Olmaz veya yönetilemez demiyorum,
yönetilebilir tabii. Ama ekonomi yönetiminin
oldukça ban artacak bir süreç bence.
Kanaatime göre ikinci risk yine dardan
kaynaklanyor. Komumuz, en büyük iktisadi
ortamz Avrupa’da hem durgunluk hem borç
sorunu var ve bize gelen dorudan sermayenin
yüzde 70’i, turistlerin yüzde 70’i, ihracatmzn
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yüzde 50-55’i Avrupa’dan… Bir yandan da
bizdeki sanayi de Avrupa’ya ihracat yapmak
üzere kurulmu bir sanayi. Yani Ortadou’ya
otomobil satmak için kurulmu bir otomotiv
sanayimiz yok. lk kurulu amac zaten bu.
Avrupa’ya entegre olmak. Bu sanayiyi dünyada
büyümenin olduu alanlara doru çevirmemiz
lazm. Ortadou’ya, Afrika’ya, Türk
Cumhuriyetleri’ne yönelmemiz lazm.
Sanayicimiz özellikle son yllarda bunu zaten
yapyor. Hatta ciddi anlamda hayati tehlike olan
pazarlara bile gidip mal satmaya çalyorlar.
Ama Türkiye’deki kapasitelerin kullanlmas için,
yeni kapasitelerin kurulabilmesi için, yeni
sektörlerin doabilmesi ve büyüyebilmesi için
d ticaretteki pazarlarmz çeitlendirmemiz,
mümkünse ürettiimiz mallar da
çeitlendirmemiz gerekiyor. Yani hem pazar
çeitlilii hem ürün çeitlilii yapmalyz. Son
krizde unu gördük ki katma deerimizin en
fazla olduu sektörler, ekonomik durgunluklara
ve krizlere de en fazla duyarl olan sektörler.
Kriz dönemlerinde çok hzl bir daralmayla kar
karya kalabiliyoruz. Verimli üreticiler olmamza
ramen… Önümüzdeki 5-10 ylda sanayimizin
yapsnda da bir dönüüm salamamz lazm.
Gördüüm üçüncü risk ise belki daha uzun
vadeli bir konu. O da sosyal güvenlik açklar.
u an çok genç bir nüfusumuz olmasna ramen
bütçeye sosyal güvenlik tarafndan gelen yükler
oldukça fazla. 10-15 yl sonra nüfusumuz
yalanmaya baladnda bu süreci yönetmek
çok daha zor olacak. Dolaysyla u an bütçede
salanan iyilemelerin bir ksmnn ileriki
sorunlar çözmek üzere sosyal güvenlik
reformunu da daha ciddiye alan admlarla
devam ettirilmesi lazm.
M. Rauf Ate Yeni dönemin gerçeklerine
gelmiken, Mehmet Bey’e dönmek istiyorum. Bu
konuda Merkez Bankas’nn ataca admlar
neler olacak? Bunlar ekonomiye ve piyasalara
nasl yansyacak?
Mehmet Yörükolu Serhat Bey’in sralad
risklere ben de aynen katlyorum. Gerçekten de
para politikas açsndan enflasyon ayrmas
önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale
gelebilir. Gelimi ülkelerde düük enflasyon
devam edecek ama yükselen piyasa
ekonomilerinde hem canl talep ve canl
ekonomiden dolay, hem de bu ekonomilerde
gda, enerji ve emtiann sepetteki arlndan
dolay enflasyon basklar oluacak. Zaten birçok
ülkede bu basklar olumaya balad. Bu
durumda para politikasn da çok rahat

kullanamayacaklar. Çünkü bizim gibi birçok
yükselen piyasa ekonomisinde ülkelerin kendi
yerel yatrmclar için reel faiz önemli. Yabanc
yatrmclar için ise paralarnn deer kazanaca
varsaym, en azndan deer kaybetmeyecei
varsaym, yani nominal faiz önem tayor...
Burada reel faiz ile nominal faiz ayrmas söz
konusu. Ülkeler nominal ve reel faizleri çok
fazla yükseltemeyecekler. Bu noktada bizde
olduu gibi o ülkelerde de scak para girii
riskleri, problemleri doacak. Bir bakma
yükselen piyasa ekonomilerinde enflasyon
yükseldii durumda –u anda öyle çok ciddi bir
durum yok ama- para politikalar bloke olmu
durumda. O yüzden ister istemez para
politikalarn da faizin yannda dier araçlarn da
kullanlmas hatta yenilerinin devreye sokulmas
gerekiyor. Çünkü halihazrdaki araçlar da öyle
çok kuvvetli araçlar deil. Merkez Bankas’nn
elinde o türden iki farkl araç var. Bunlarn biri
likidite politikalar. Dieri ise munzam (zorunlu)
karlklar. Bunun yannda BDDK’nn elinde,
Hazine’nin ve Maliye’nin elinde de araçlar var.
Bunlarn hepsinin koordinasyon içinde
beraberce kullanlmas lazm ki hem finansal
riskler açsndan hem eer ileride bu durum
devam edecek olursa para politikas açsndan
sorun yaanmasn. Yani kurumlar arasndaki bu
koordinasyon çok önemli. Kurumlar arasnda bu

alglamann, bu bakn yerlemesi çok önemli.
Ayrca bunun dier oyuncular, yatrmclar
tarafndan iyi anlalp iyi okunmas, iyi iletiim
kurulmas da bence çok büyük önem tayor.
Önümüzdeki dönemde en önemli problemimiz
iletiim ve koordinasyon olacak gibi görünüyor.
M. Rauf Ate 2011 ylnda gelimi ülkelerde
bir faiz artrm bekliyor musunuz? Avrupa’da,
ABD’de, Japonya’da…
Mehmet Yörükolu 2011 ylnda teknik
artlar olabilir ama ben gelimi ülkelerde böyle
bir artrm olacan çok zannetmiyorum. Zaten
gelimi ülkeler faiz artrmna balarsa bizim
gibi gelimekte olan ülkelerin birçok problemi
çözülür ve rahatlarz.
M. Rauf Ate Adnan Bey, size dönelim.
Bankaclarn gözünden, sizin cephenizden nasl
bir deerlendirme yaparsnz?
Adnan Bali Merkez Bankas’nn ald
tedbirler ve bu tedbirlerin yöneldii amaçlar
açsndan yaklatmzda, yeni koullar özellikle
kredi sürecinde salkl büyümeyi özendiren bir
tedbirler paketini içeriyor. Bankalarn zaten
doal olarak buna dikkat etmeleri beklenir ama
konjonktürün getirdii baz rekabet koullar
bunun dnda uygulamalar yapmaya da zaman
zaman imkan veriyor. Veya gerekçe
oluturabiliyor. Hep ifade edilen u vardr:
Marjlarn daralmasnn yaratt gelir kayplarn
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kompanse etmek için hzl büyüme gerekir.
Halbuki tam tersidir. Marjlarn darald bir
ortamda, özellikle kredide az hata yapmanz
lazm. Çünkü onlarn telafisi daha güç hale
geliyor. Marjlarn geni olduu dönemlerde bir
anlamda hata yapma lüksünüz var ama burada
yenilen gol kaleden zor çkar. Bunun matematik
hesabna da çok kabaca deinecek olursam;
yüzde 5-5,5 civarnda net faiz marjnn olduu
bir yerde 1 birim krediyi batrdnzda 20 kat
ilave plasman yapmanz lazm. Bugün bu eer
yüzde 4’e indiyse 25 kat ilave plasman yapmanz
lazm. Onda da hiç hata yapmamanz gerekir.
Dolaysyla marjlarn daralmas kredide salkl
büyümeyi tevik edecek bir unsurdur. O
yönüyle de alnan proaktif önlemlerin sektör
açsndan önemli bir uyarc olduunu
düünüyorum. Örnein bu sadece bu tür makro
ekonomik tedbirlerle yürümedi. BDDK’nn son
basn açklamasyla ifade ettii konut ve ticari
iyeri kredilerinde, kredi teminat dengesine
ilikin yüzde 75 ve 50’lik snrlamalar da
dorudan belli alanlarda belli hatalarn
yaplmasna imkan yaratlmamas için. Ayrca
deerlemelerin de yetkilendirilmi kurulularca
yaplmas gerektiine dikkat çekiliyor. Bence bu
tedbirlerin ruhuyla da paralel bir mahiyet tayor
esas itibaryla.
CHAN YALÇIN
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Özel olarak ise unu söyleyebilirim. Biz
zaten  Bankas olarak bu uygulamalarda,
özellikle konut kredilerinde, öteden beri rekabet
neyi gerektiriyorsa gerektirsin, bu hassas
noktalara uyan bir bankayz. Bunun böyle
olmas gerektiini düünüyoruz. Burada önemli
olan kredide hangi prensiplerle yürüyeceiniz.
Fiyatlamada u veya bu seviyeye
geleceimizden daha önemli olan unsur,
kredilendirme prensiplerinizin ne kadar salkl
olduudur. Türkiye bu konuda deneyimli bir
ülke. Bankaclk sistemi son derece deneyimli.
Artk isme, popülariteye, varla, servete dayal
kredilendirmelerin dönemi büyük ölçüde
kapanmtr. Bundan sonra ie kredi dönemi
yaanyor. Kredilerin de iten kaynaklanan
varlklarla geri ödenmesinin batan görülüyor
olmas önemli. Bunlar yaptnz, yapabildiiniz
ölçüde ancak konjonktürün yaratt ortalamalar
kadar riske yakn seyredersiniz. Hatta büyük
ihtimalle onun da altnda kalrsnz. Dolaysyla
ben bankaclk sektörü açsnda bu mesajlarn
doru alndn düünüyorum. Rekabet tabii ki
olacaktr. Bir miktar burada fonlama
kalemlerindeki farkllamalardan kaynaklanan
ama çok çarpc sonuçlar yaratmayacan
düündüüm farkl fiyatlamalar olabilir. u anda
ortaya konan tablo, bunu gerektirecek ölçüde

bir sert müdahale içermiyor zaten. Bunlar
kaliteyi artrc, vade yapsn uzatmaya yönelik
unsurlardr. Böyle baktmz zaman açkças
bunu fark yaratacak önemli bir unsur olarak
görmüyorum.
M. Rauf Ate Sizce kredilerde, özellikle
konut kredilerinde bir snma vard da o yüzden
mi bu önlem geldi, yoksa düzenleyici bir tedbir
mi?
Adnan Bali Konuttaki kredi oranlarna
baktmzda biz bu anlamda bir problem
oluturacak bir veriyi görmüyoruz. Bugün geri
ödeme performansna bakldnda son derece
salkl bir resim ortaya çkyor. unu çok
rahatlkla söyleyebilirim: Bu ülkedeki hane halk
borçtan korkan bir halktr. Biz hala bu konuda
açlmam durumdayz. Konut kredilerinin
Gayrisafi Yurtiçi Hasla’ya (GSYH) orannn
yüzde 5 olmas tam da bunu ifade ediyor zaten.
Biz toplum olarak hala, sadece ödeyebileceimiz
yükün altna giriyoruz. Alnan tedbirler ise
bunun dnda davran kalplarna girmememize
dairdir. Yoksa u anda öyle bir sorun veya risk
olduundan hareketle bu iin o noktaya geldii
düüncesinde deilim. Yani kiisel olarak alnan
tedbirlerin bir varlk balonu veya buna benzer
birtakm risklerin tespitine dayal olduunu
düünmüyorum.
Biraz önce zorunlu karlklar ksmnda da
ifade edildi. Ben de vadelere biraz deinmek
isterim. Aslnda Türkiye’deki vadelerin ksal
büyük ölçüde bizim geçmiteki kriz
konjonktürümüzün yaratt ve neredeyse
yapsallamaya dönümü psikolojik bir hadise.
Bunun fiyatlamalardaki baz tevik veya
caydrma parametreleriyle dorudan ilikili
olduu kanaatinde deilim. Türk insannn

hafzas ksa denir ama geçmite yaanm
olumsuz olaylarla ilgili hafzalarda kalm dersler
de var. 1997’de Asya-Rusya krizi, 1999’da
deprem, 2001 Türkiye ekonomisinin büyük
krizi, 2002 seçim yl, 2006’nn haziran aynda
öyle bir sallanma, 2008 son çeyreinde global
kriz ve sonrasnda seçim süreçleri… urada 10
yl biraz akn bir süreden bahsediyoruz ama
defalarca ters yüz olmu bir ekonomik
konjonktür ortaya çkyor. Dolaysyla bu
ekonomideki karar alclar doal olarak “önce
göreyim, öyle fiyatlayaym” diye düünüyor.
Aslnda bence zihinlerindeki de bir vade tercihi
deil repricing (yeniden fiyatlandrma) tercihi.
Bence bu ikisi birbirinden ayrlmal. Asl vade
daha uzun bir yerde ama bizim u anda
konutuumuz vadeler bir repricing. Ben o
nedenle bu yapnn sadece bu tedbirlerle çok
ciddi bir dönütürme fonksiyonu görebileceini
ahsen düünmüyorum. Bankalar, fon toplayan
kurulular olarak bu konuda uzun vadeyi daha
fazla tevik edecek primler ödememizin çok
dönütürücü etkisinin olduunu görmüyoruz.
Geçmite bu politikalar çok denedik. Örnek
vereyim: Yurtiçi tahvil arzlarnda bu risk primini
ziyadesiyle ödeyecek seviyeler söz konusu u
anda. Örnein ayn vadeye tekabül eden konut
kredilerini birebir fonlamada size yeterli alan
brakmayan bir borçlanma maliyetidir o. Vadeyi
uzatmanz gerekiyor. Vadeyi uzatmanz güzel,
iyi bir ey ama tek amaç vadeyi uzatmak deil…
Kârll koruyarak vadeyi uzatmak önemli.
Bizden ayn vadede fon talep edenler, o
maliyetle edinilmi fonlar kabullenme eilimde
deiller. Dolaysyla ben bunun biraz istikrarl
ekonominin dieri kadar hafza yaratmasna,
yani kriz konjonktürleri kadar hafza yaratmasna
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Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda toplam faktör verimliliğinin katkısı geçmiş dönemlere göre çok arttı.
Bütün bu kompozisyon değişimi, şirketlerin dünya ile eklemlenirken, rekabet ortamında kendini var etmek için büyük
bir çaba içinde olduklarını ortaya koydu. Kârlılık oranları genel olarak yükseldi. Kurun negatif etkisi var, Çin ve
Hindistan rekabetinin büyüt baskısı var. Bütün bunlara karşın Türkiyeʼdeki şirketler ortalama olarak bu dönemde
kârlılıklarını artırdılar. Evet, sektörel kompozisyona baktığımız zaman farklı resimler ortaya çıkabilir. Ama genel
resimde şirketler sektöründe bir kârlılık görüldü.
Şimdi gelelim 2011ʼe… Önümüzdeki seçimden sonra tek parti hükümeti olma ihtimali çok yüksek görünüyor.
Doğabilecek krizleri yönetebilecek bir yapının oluşacağını varsayalım. Şirketler kesiminde de yeni atılımlara ihtiyaç
olduğu belli. Yalnız burada muhafazakarlık gibi sorunlar da var. Çok likit olan firmalar var. Bu firmaların yeni yatırım
alanları keşfetmeleri, Avrupaʼdan şirket satın almaları verimlilik artışının devamı açısından çok hayati. Türkiyeʼnin
“verimlilik artışı bazlı” bir büyümeye ihtiyacı var. Bu, iyi eğitimli işgücü demek, işgücü piyasalarındaki sorunların
giderilmesi demek. Çok ciddi çabaların gösterilmesi gerekiyor ama bana göre şirketler kesiminin dinamizmi çok
önemli.
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bal bir süreç olduunu düünüyorum. Yani
bizim zihinlerimizin bir miktar yeni konjonktüre
almas, inanmas bunun gerektirdii tercihleri
yapmas gerekiyor, böyle bir noktaya gelmemiz
gerekiyor. Bunun biraz psikolojik boyutu var,
kültürel boyutu var…
Dolaysyla aslnda bizim u yeni
konjonktürde yapacamz ey; faiz politikasyla
oluturulan mesajlarla faiz d araçlar suretiyle
oluturulan mesajlarn gerektirdii ve piyasa
koullarnn gerektirdii uygulamalar aynen
yürütmeye çalmak. Ayrca bu çerçevenin
gerektirdii büyüme ve pazar pay hedeflerine
ulamaya çalmak. öyle bir benzetme yapaym.
Bu global krizin bana göre altta, en temelde
yatan gerekçesi ne diye sorulsayd, ben iki
gerekçe sayardm. Birincisi; global ticaretteki
dengesizlik. Yani cari açk verenlerle cari fazla
verenlerin blok halde ayrm olmas. Dier
taraftan ikincisi de düen kâr marjlarnn
leverage edilerek suni, fiktif birtakm
pozisyonlar suretiyle ikame edilmeye çallmas.
Yeni konjonktürde bunu Türkiye’ye
uygulayacak olursak, bizim küresel ticaret
dengesizlii açsndan bakldnda bir eksiimiz
var gibi görünüyor. O da cari açk. Cari açk
verenlerin özelliine baktmzda ya rezerv
paraya dayanyorlar, ya ülkelerinde her zaman
deer ifade edebilecek olan bir kaynaa
dayanyorlar... Örnein petrol gibi. Bizde her
ikisi de söz konusu deil. Böyle olunca cari
açn sürdürülebilirlii kavram bizim için biraz
daha hassas. Bu yönüyle cari açk bizim
yumuak karnmz. Ama dier taraftan
dünyadaki global kriz srasnda gördüümüz ve
devasa boyutlarna tank olduumuz hadisenin
bizde karlnn olmadn görüyoruz. Biz
ciddi derecede deleverage bir ekonomiyiz ve
finansal sistemiz. Dolaysyla bu dier taraftaki
eksiimizi bir miktar kompanse eden bir
olgudur bu. Bu da 2011 ylnda büyüme için
genel dengeleri sarsmadan hala yerimizin
olabileceini ifade ediyor. Ama daha özen, daha
dikkat ve bu tür tedbirlerin yöneldii noktalara
hassasiyet tamamz lazm.
M. Rauf Ate Erhan Bey sizinle devam
edelim. Siz DPT olarak sektörleri de yakndan
takip ediyorsunuz. Türkiye’nin bu hzl
büyümesi 2011’de de devam edecek mi?
Sektörlerin performans bu noktada sizce nasl
olacak?
Erhan Usta Genel büyüme olarak
önümüzdeki dönemde yüzde 5 civarnda bir
büyüme bekliyoruz. Aslnda Türkiye’nin ihtiyac
28 / 2011

bunun üzerinde. Bizim gelimi ülkelerle
aramzdaki fark biraz daraltmak için yüzde 5
civarnda büyüme çok da yeterli deil. Örnein
9. Kalknma Plan’nda ortalama yüzde 7 idi. Ama
son dönemde hepimizin bildii gibi yaanan
durgunluklar ve krizler bizi bu hedeflerden
uzaklatrd. Demek istediim yüzde 5 yüksek
bir büyüme hedefi deil. Aslnda makro
dengelerimizi bir ksm sektörel, mikro bazl
tedbirlerle desteklersek Türkiye ekonomisi
olarak bunun üzerinde büyümeleri de
görebiliriz.
Tabii öyle bir gerçek var. 1 yl negatif
olduumuzda çok ey kaybediyoruz. Çünkü bu
durum ortalamay çok düürüyor. Hiçbir ey
kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazm.
Bu çok önemli.
Sektörel konulara gelirsek… Aslnda o
bölümlerden birebir sorumlu deilim ama yine
de fikirlerimi paylaabilirim. u andaki
beklentimiz, geleneksel olarak büyümeye katk
veren motorlu araçlar, demir çelik, elektronik,
tekstil gibi sektörlerin önümüzdeki dönemde de
büyümeye katklarnn devam edecei yönünde.
Bu noktada u yapya biraz daha çalmamz
lazm. Daha yeni, daha yüksek teknolojili
ürünlere, katma deeri daha yüksek hizmetlere
yönelmeliyiz. Bu tarz ürünler üreterek yolumuza
devam etmemiz gerekiyor. Bu, istihdam
açsndan da önemli, kârllk açsndan da.
Türkiye aslnda ihracat ürünleri açsndan
baktmzda olaanüstü çeitlilie sahip bir
ülke. Ama belli sektörlerde ylma var. Yani
dier sektörlere de ihracatmz yaymamz lazm.
Biraz önce bahsedilen pazar çeitliliinin yan
sra ürün çeitliliine de gitmemiz lazm. Genel
olarak böyle görüyorum.
Tabii burada çok fazla üzerinde
durmadmz bir kamu maliyesi konusu var.
Ksaca ona da deineyim. Son 8-10 yldr kat
ettiimiz mesafenin temelinde kamu
maliyesindeki kararllk ve baarl uygulamalar
var. Tabii burada özellikle ikinci dönem yüksek
faiz d fazlalar verildi. 2008 ylndaki küresel
krizle birlikte 2009 ylnn kamu maliyesinde bir
bozulma oldu. Ama yapsalda aslnda o kadar
deil. Hem 2000 öncesi 1990’l yllardaki
istikrarszlklardan kaynaklanan, hem de 2000
sonrasnda bu borç stokunu sürdürülebilir
seviyeye çekmek amacyla uygulanan faiz d
fazla politikas nedeniyle, devlet tarafndan
yerine getirilmesi gereken ama ötelenmi birçok
toplumsal ihtiyaç vard. Bu ihtiyaçlar hakikaten
yerine getirilemedi. 2005 sonrasnda hükümetin

ald birtakm yeni inisiyatiflerle aslnda bu
noktada önemli mesafeler kat edildi. Sosyal
harcamalar konusunda, vergisel tevikler
konusunda, istihdam piyasalar ve kamu
yatrmlar konusunda önemli çalmalar yapld.
Yaptmz hesaplara göre 2005-2008 döneminde
uygulanan yeni inisiyatiflerin harcamalara yllk
etkisi milli gelirin yüzde 5’i kadar. Yani yaklak
50 milyar lira civarnda, daha önceden toplumda
hiç söz konusu olmayan bir ksm yeni
harcamalar yapld. Kamu maliyesinde, faizden
elde edilen tasarruflar aslnda buralarda
harcand. Bunlar çok olumlu eyler oldu. Fakat
biliyorsunuz, 2010’dan itibaren hükümette bu
küresel krizle birlikte bozulan kamu maliyesini
düzeltme kararll var. Bütün programlar da
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buna göre yapld. 2013 için toplam kamu
açnn, milli gelirin yaklak 1,2’sine
düürülmesi amaçlanyor. Bu çok önemli.
Toplumun tüm kesimlerinin buna katk vermesi
gerekiyor. Kamu açnn düürülmesine böyle
bireysel bazda bakldnda insanlarn çok fazla
houna giden bir durum deil. Sonuçta vergiler
alnyor, harcamalar kslyor vs… Ama
toplumun tüm katmanlarnn bu programlara
destek vermesi lazm, bu çok önemli diye
düünüyorum.
Bir de üzerinde çok durmadk ama kayt
dlk meselesi Türkiye’nin temel sorunlarndan
biridir. Bunun çözümüne ilikin çok ciddi bir
yol alndn söylemek de zor. Tüm
programlarmzda kayt d ekonomiyle
mücadele konusuna özellikle
vurgu yapyoruz. Çünkü çok
fazla olumsuz sonuç douruyor.
Öncelikle rekabeti bozucu bir
etkisi var. Kamu olarak
önümüzdeki dönemde bu
konuda yapacamz eyler var.
Örnein yüksek vergili
ürünlerde kaçakçlk çok
yaygn. Akaryakt, tütün ve
alkollü içecekler gibi. Bu
ürünlerde önemli oranlarda
kaçakçlk yaplyor. Bunlarn
hem kamu maliyesi üzerinde
olumsuz etkisi oluyor, hem
piyasada haksz bir rekabet
ortam oluuyor. Örnein
burada kayt dnn dourduu
olumsuz etkiyi telafi etmek için
bir baka alandan daha fazla
vergi almak durumunda
kalyorsunuz… 2011 ylnda bu
kaçakçlk konusuyla etkin
mücadele yaplacak, zaten
programda da var.
M. Rauf Ate Çok
teekkürler. Peki tüm bunlara
eklemek istediiniz, dikkat
çekmek istediiniz son noktalar
var m?
Erhan Usta Hayr, tüm
detaylaryla konuulduunu
düünüyorum. Teekkürler.
M. Rauf Ate Cihan Bey,
sizin eklemek istediiniz bir ey
var m?
Cihan Yalçn Belki 2011
yl için söyleyeceklerim geçerli
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olmayabilir ama orta vadede büyüme perspektifi
açsndan deerlendirirsek Türkiye’de hizmetler
sektörü son yllarda sanayiye göre biraz hzl
büyüdü. Tarmda performansmz çok dütü.
Hizmetler sektöründe bankaclk ya da mali
kurulular, inaat, ticaret çok hzl geliti ve
önemli bir potansiyel. Ancak Türkiye’de
sanayinin ve ihracata girdi üreten ithal ikameci
alanlarn geriye gittiini düünüyorum. Bu,
ithalata bamlln artmasn da beraberinde
getiriyor. Tabii ki dünya rekabet ortamnda
irketlerimiz dardan kendileri için en uygun
olan ürünü, uygun koullarda satn alabilirler.
Ama burada kamunun, politika yapclarnn bir
tevik mekanizmas oluturmas gerektiini
düünüyorum. Zaten izlediim kadaryla D
Ticaret Müstearl bugünlerde üretim açsndan
yurtdndan mal tedarikiyle ilgili, Türkiye’de
ikamesi üretilebilecek alanlar olabilir mi bununla
ilgili kafa yoruyor. Bana göre bu hayati bir
konu.
Öncelikle istihdam açsndan çok önemli.
Türkiye’de istihdam oran düük dedik.
Hizmetler sektörünün ekonomi içindeki
arlnn yüzde 75’lere ulamas bir erken
doumdur. Tamam, sanayileme süreci çok
gerilerde kald denebilir ama kendimize özgü
MEHMET
YÖRÜKOLU
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mikro hikayelerle kendimize ait baz eyler
yaratabiliriz. Tümden bir sanayileme dönemi
sona erdi, yeni bir evreye girdik. Bu her ülke
için ayn dönemlere denk gelmeyebilir.
Türkiye’nin hala o alanda yapabilecei eyler
olduuna inanyorum.
Tarm çok önemli bir sektör. Tarm sektörü
çok hzl ekilde yavalad ve büyümeye katks
çok hzl biçimde dütü. Tarmdaki verimlilik
oran çok düük. Bu çok önemli bir ey. Bu
konudaki politikalar gördüüm kadaryla
yetersiz kalm. Belki de bu, Türkiye’de son 3040 yln sorunu.
Erhan Bey, kayt d ekonomiden bahsetti.
Bence de bu çok temel bir alan. Türkiye’nin
potansiyel büyümesini ya da büyümesini yüksek
oranda devam ettirmesini salayacak alanlardan
biri de bu. Yani büyük bir kayt d alan var. Bu
alann kayt altna alnmas, bir yandan igücü
piyasasnn esnekletirilmesi, tüm bunlar birlikte
yürütülmesi gereken eyler. Aslnda Türkiye’de
bu kriz gösterdi ki igücü piyasalar baya
esnek. malat sanayinin krize bu kadar hzl
tepki vermesi bunu gösteriyor. gücü piyasamz
o döngüsel olay içinde çok hzl tepki verdi. Bu
igücü piyasasnn etkin olduunu ya da esnek
olduunu gösterir. Bu durum kayt dndan

kaynakland tabii ki. Yani Türkiye’de igücü
piyasasnda sorunlar çözülecekse önce igücü
piyasasndaki kayt d istihdam çözülmeli.
Çünkü i güvenliinden tutun isizlik sigortas
uygulamalarnn birlikte ele alnmasna kadar
birçok konuyu içeren çok temel bir alandan
bahsediyoruz.
Türkiye’de istihdamn büyümeye katks son
derece düük. Son 20 yla baktmzda katks
yüzde 10-15 arasnda deiiyor. Çok düük.
Nüfusumuz genç diyoruz, bir büyüme
potansiyelimiz var. Eitimli yeni insanlar geliyor.
Bu insanlarn deerlendirilmesi lazm. Kayt
dlkla mücadele önemli. Bir de
kurumsallam irketlerin, doru ölçüye sahip
irketlerin elemanlarn eitmesi konusu var.
Onlara verdii eyler var. Bu da potansiyel
büyüme açsndan çok önemli bir alan. Özellikle
üretim modeliyle ilgili Türkiye’nin çok ciddi
düünmesi lazm. Yani piyasa mekanizmas
elbette birçok eye yardm ediyor. Ama özellikle
ileri teknoloji üretime kaydrmak, Türkiye’ye ait
bir hikaye yaratmak için müdahalelerin, tevik
sisteminin, sanayilemeyi destekleyici yaplarn
olumas önemli.
M. Rauf Ate Teekkürler. Adnan Bey sizin
eklemek istedikleriniz varsa alalm.
Adnan Bali Bankaclk açsndan yeteri
kadar açklama yapmadm hissine kapldm.
Finansal istikrarda bozulma riski bakmndan
Merkez Bankas’nn dikkat çektii, bizim de
politikalarmz üzerine bina edeceimiz dört ana
parametre var. Birincisi borçluluk oranlar.
Bununla özkaynak borç dengesinin
iyiletirilmesine dikkat çekiliyor. kincisi
borçlanma vadelerinin uzatlmas. Üçüncüsü
döviz pozisyonlar. Döviz pozisyonlarnn
güçlendirilmesi vurgusu var. Dördüncüsü de risk
yönetimi. Özellikle kur yönetimi riskinin daha
etkin yaplmas. Bunlardan borçlanma
vadelerine baktmzda ksa vadeli kredilerin
toplam krediler içindeki paynn azalmakta
olduunu görüyoruz. 2010 Eylül itibaryla bir
puan artarak yüzde 40,1’e çkm. Yine
bankaclk sektörü açsndan bakldnda da
yurtiçi ve yurtd borçlanmalarda, yurtiçinde
özellikle tahvil ihracnda, vadelerin uzatlma
imkanlarnn olutuunu görüyoruz.
Dier taraftan döviz pozisyonlarnn
güçlendirilmesine ilikin krediler arlkl olarak
TL cinsinden kullandrlyor. 2010 Eylül ay
itibaryla dövize endeksliler de dahil yabanc
para kredilerinin toplam krediler içindeki pay
yüzde 30,5. Ve bu TL kredilerinin daha hzl

artmas ve de TL’nin de biraz güçlenmesinin
etkisiyle de gerileyen bir trendde. Dier taraftan
hane halkn borçlanmasna baktmzda faiz ya
da kur riski içermiyor. Dou Avrupa ve Baltk
ülkelerinde yerel para cinsinden borçlanmam
bir yap görüyoruz. Halbuki bizde öyle deil. Bu
da tesadüfi deil. 2009’da 32 sayl kararda
yaplan deiiklikle hane halknn dövize
endeksli borçlanmasna izin verilmedi. Yani
döviz kazanmayan taraflarn döviz üzerinden
borçlanmamasnn doru olacan ortaya
kondu. Bunun sonuçlarn da görüyoruz. Dövize
endeksli tüketici kredilerinin toplam krediler
içindeki pay 2008 ylnda 4,9 iken, 2009’da
yüzde 3,3’e geriliyor, 2010 Eylül aynda da
yüzde 2’ye gerilemi vaziyette. Kur riskinin bu
düme eiliminin yan sra hane halk
kredilerinin çounluu sabit faizli. Dolaysyla
bir faiz riski de içermiyor.
Velhasl bu tabloyu gördüüm zaman ticari
ya da bireysel plasman alanlarnda birikmi bir
problemle kar karya olunmad ve göreceli
düündüümüzde de Mehmet Bey’in de dikkat
çektii gibi alnacak göreceli bir alanmzn,
yerimizin olduunu görüyoruz.
Bu anlamda bankas açsndan bakldnda
2009 ylnda 48,3 milyar TL’lik bir krediyi
2010’un dokuz aynda 58,5 milyar TL’ye tadk.
Bu 6,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolarlk ilave
finansman salanmas anlamna geliyor. Yine
KOB’ler açsndan bakldnda 1,2 milyonu
akn müteriye 13 milyar TL’yi aan bir nakdi
kredi salam durumdayz. Biz aslnda nakdi
ticari kredilerde en yakn rakibimizden 1 milyar
TL, dier büyük iki rakibimizden de 10 milyar
TL’nin üzerinde daha fazla plasman yapm bir
bankayz. Buna kar sadece bu ilave
finansmanlar salamann yan sra ortaya çkan
komplikasyonlar, aksamalar ödeme niyeti
yerinde olan ve buna imkan salayabilecek
müterilerimiz için de son derece yapc bir tarz
içerisinde olmaya özen gösterdik. 1,2 milyar
akn krediyi yeniden yaplandrdk bu süreç
içinde. Bu, 11 binin üzerinde ticari müteridir.
Bireysel alanda yaplanlar kastetmiyorum.
Velhasl yeni dönemin, yeni koullarn
gerektirdii ince ayarda, rafinelikte ve kredi
tekniine uygun çalmalarla salanacak pazar
paylar suretiyle, yolda ortaya çkabilecek
kazalar da yönetme sorumluluu tayarak
geçilmesi gerektiini düünüyorum. 2011’de
bunun için çalacaz.
M. Rauf Ate Herkese çok teekkür
ediyorum. Çok güzel bir toplant oldu.
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011 ylna gelimi ülkelerde çift dipli bir
durgunluk ihtimalinin azald, ancak büyümenin yava olduu, gelimekte olan ülkelerin ise hzla büyümeye devam ettii bir
konjonktürde giriyoruz. Çin’den gelen daraltc para
politikas iaretleri ve Euro bölgesindeki kredi krizinin Portekiz’e ve spanya’ya yaylabilecei endiesi
zaman zaman piyasalarda sert satlara yol açabiliyor.
Buna ramen global likiditenin bolluu, küresel sermayenin gelimekte olan ülkelere akmaya devam etmesini salyor.
Gelimi ülkelerin ekonomilerinde toparlanma
hzna ilikin aa yönlü riskler, krlganlklar devam
ediyor. rlanda, spanya, Portekiz ve Yunanistan gibi
çevre ülkelerde bütçe açklarnn yüksek seyretmesi,
borçlarn sürdürülebilirliine dair endieler yaratyor.
Bankaclk sektöründe yaanan sorunlar nedeniyle
kredi piyasalarndaki durgunluk devam ediyor. Ekonomideki canlanmaya ramen emek piyasalarndaki
toparlanma halen çok yava.
Ekonomik canlanmann devam etmesi için ABD,
Avrupa ve Japonya’nn (G3) genileyici ekonomi
politikalarn 2011 ylnda da sürdürmeleri gerekiyor.
Yaanan borç krizi sonrasnda çou Avrupa ülkesinin genileyici maliye politikas uygulama ans kalmad. Kasm banda yaplan seçimler sonrasnda
ABD hükümetinin genileyici maliye politikas uygulama gücü azald. Japonya zaten deflasyon ile
mücadele edebilmek için genileyici para politikas
uygulamak zorunda. Dolaysyla küresel büyümeyi
sürdürmek ve finansal istikrar korumak için genileyici para politikalarna devam edilmesi tek yol
gibi gözüküyor.
KÜÇÜK HAVUZDAK BÜYÜK BALIK
Ancak yaratlan kaynaklarn önemli bir ksm
gelimi ekonomilerde reel kesime yönelmiyor. Gelimi ülkelerde büyüme hzlarnn düüklüü, borçlarn fazlal ve getirilerin yetersizlii küresel sermayenin portföylerinde gelimekte olan ülkelere
giderek daha fazla yer vermesine neden oluyor. Küçük havuzdaki büyük balk misali küresel sermaye
dövizden tahvile, hisse senetlerinden gayrimenkullere gelimekte olan ülkelerde bir dizi varlk fiyatnda
balonlar olumasna neden oluyor.
Tasarruf oranlar yüksek, d dengeleri güçlü
olan gelimekte olan ülkeler, portföy hareketlerindeki arttan pek de memnun deil. ABD yönetimini
genileyici para politikas uygulayarak dolara deer
kaybettirmekle suçlayan bu ülkeler, sermaye kontrolleri ve vergiler ile scak parann yakc etkilerinden

32 / 2011

kendilerini korumaya çalyorlar.
Sermaye giriinin artmas Türkiye gibi iç talebe
ve d kaynaa dayal büyüme modeli olan ülkeler
için iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Türkiye ekonomisi son 10 ylda OECD ülkeleri içinde en hzl
büyüyen ülkelerden biri oldu. Kamu kesiminin açklarnn azaltlmas, enflasyonun kontrol altna alnmas ve yapsal reformlarn gerçekletirilmesi, piyasalara güven vererek reel faizlerin düürülmesini,
yatrmlarn artmasn ve büyümenin hzlanmasn
salad. Kamunun finansman ihtiyacnn azalmas,
bankalarn bilançolarnn güçlü olmas, hane halknn borcunun düüklüü iç talebe dayal büyümeyi
kolaylatrd. Ancak söz konusu büyüme, özel kesimin tasarruf orannn neredeyse yar yarya dütüü
bir ortamda d tasarruflar sayesinde saland. Gelimekte olan ülkelerde yüzde 33’ler seviyesinde
olan tasarruf oran Türkiye’de yüzde 13’ler düzeyine
geriledi.
BÜYÜME, SERMAYE GRNE BALI
Gelimekte olan ülkeler genelde ihracata dayal
büyümeleriyle küresel büyümeye balyken Türkiye’nin büyüme modeli küresel sermayenin giriine
bal. Sermaye giriinin yavalamas dier gelimekte
olan ülkelerde yalnzca rezerv artn azaltrken Türkiye gibi ülkelerde büyümeyi aa çekiyor. Bu yüzden Türkiye’nin scak para karsnda radikal önlemler alma ihtimali yok.
Üstelik 2011 ylnda küresel konjonktür Türkiye’yi olumsuz etkileyebilecek baz dsal oklar dourmaya da müsait. Yunanistan ve rlanda da görülen borç krizinin Portekiz ve spanya’ya yaylmas
durumunda, Avrupa ekonomisi uzun süreli bir durgunluk ve deflasyon dönemine girebilir. irket,
banka ve hatta devlet düzeyinde iflaslar görülebilir.
Küresel risk itahnn bozulmas, Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerin yurt dndan kaynak teminini
snrlayabilir.
htimal düük bile olsa böyle bir senaryonun varl, cari aç yüksek, ksa vadeli finansman yükü
fazla olan Türkiye’nin sermaye hareketlerini snrlama, Tobin vergisi salma gibi uygulamalara ba
vurmak imkann ortadan kaldryor. Bununla birlikte
ekonomi yönetimi, bata Merkez Bankas ve BDDK
olmak üzere, son dönemde cari dengedeki bozulmay kontrol altna almak ve ödemeler dengesinin finansmannn kalitesini artrmak için önlemler almaya balad.
TEDBRLER NE ANLAMA GELYOR?
Merkez Bankas 2011 ylnda para politikasnda

fiyat istikrarnn yan sra finansal istikrarn da hedefleneceinin sinyalini veriyor. Yln son Para Politikas Kurulu’nda Merkez Bankas Türk Liras’ndaki
deerlenme eilimini snrlamak amacyla bir yandan
ksa vadeli faizleri aa çekerken dier yandan ksa
dönemli faizlerin politika faizlerinden önemli ölçüde sapmasna izin verileceinin sinyalini verdi.
Faiz düüünün kredileri ivmelendirmesinin önüne
geçmek amacyla munzam karlk oranlar uzun
vadeyi tevik edecek ekilde artrld.
Benzer ekilde BDDK bir yandan bankalarn
kredi verme sürecini sklatrrken, dier yanda finansman tarafnda vade uzatmn tevik ederek finansal istikrara katkda bulundu.
Aralk aynda açklanan kararlar tek bana ele
aldmzda para politikasn gevetici bir adm olarak görüyoruz. Önümüzdeki aylarda senelik enflasyonun önemli oranda gerileyeceini gören Merkez

Bankas’nn bu frsattan yararlanarak faizleri aa çekerek Türk Liras’nn deerlenmesinin önüne geçmek istediine inanyoruz. Munzam karlklardaki
art ise faiz düüü nedeniyle kredi büyümesinin
hzlanmasnn önüne geçmek için yapld.
Politika faizlerindeki 50 baz puan gerilemeye
kar munzam karlklardaki art yalnzca 20 buz
puan düzeyinde bir maliyet art getirdi. Bankaclk
sektörü bu maliyeti mevduat faizlerini aa çekerek
mudilere veya kredi faizlerini yukar çekerek kaynak
kullananlara yanstabilir. Merkez Bankas’nn istedii
daraltc etkinin ilemesi için sektörün kredi faizlerini
yukar çekmesi gerekiyor. Aksi takdirde MB önümüzdeki aylarda munzam karlk oranlarn yukar
çekmeye devam edecektir.
Bizim görüümüz, temel dengeleri salam, bir
ekonomide munzam karlk oranlarnda yaplan
oynamalarla kredi büyümesinin önüne geçmenin
zor olduu yönünde. Ekonomi canl, risk itah yüksek olduu müddetçe küçük-orta boy irket kredilerinin ve hane halkna verilen konut kredilerinin
kullanmnn hzl büyümesini bekliyoruz. MB’nin
politika faizlerini indirmesi kredi büyümesi sürecini
daha da hzlandracaktr. Munzam karlk oranlarn
daha fazla artrmas borçlanmay yavalatmak için çö-

züm olmayacaktr. Bu durumda borçlanma süreci
özel sektör tahvili, finansal kiralama, tüketici finansman irketleri vastasyla bankaclk sektörünün
dna kaymaya balayacaktr.
YAPISAL REFORMLAR GEREKL
Cari açn azalmas ve enflasyonun e anl olarak gerilemesinin para politikasyla kolayca çözülebilecek sihirli bir yolu yok. Yapsal reformlarla sanayimizi daha rekabetçi hale getirmemiz, yurtiçi
tasarruflar artrmak için uzun soluklu bir program
yapmamz, iç talebe ve d kaynaa dayal büyüme
modelimizi deitirmemiz gerekmektedir.
MB’nin ve BDDK’nn açklad önlemlere piyasalarn ilk tepkisi Türk Liras’n satmak oldu. Ksa dönemli faizlerin gerilemesi ve dalgalanmann artaca
sinyalinin verilmesi ksa vadede görece yüksek getiri isteyen scak parann Türkiye pozisyonlarn
azaltmasna neden oldu. Bu nedenle Türk Liras gelimekte olan ülke paralar içinde en çok deer kaybeden para birimi oldu. Merkez Bankas’nn para ve
kur politikasndaki deiiklik nedeniyle TL aktiflere
yatrm yapma stratejimizde bir deiiklie gitmiyoruz. Tam tersine son dönemde TL’de yaanan deer
kaybnn döviz pozisyonlarn azaltmak için frsat olduuna inanyoruz.
Türk Liras için iyimserliimize ramen vade
uzatmak konusunda tereddütlerimiz sürüyor. MB,
para politikasn kaynak kullanmnn görece düük, çekirdek enflasyon basksnn snrl olduu bir
senaryo üzerine kurmaya devam ediyor. Biz emtia
ve gda fiyatlarndaki artn ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan risklerin enflasyon
beklentilerini yukar çekeceine ve Merkez Bankas’nn 2011 ylnda faizleri yüzde 8’e yükseltmek zorunda kalacana inanyoruz.
Türkiye’nin olas not art beklentisi, bütçe performansnn güçlü olmas ve gelimekte olan ülke
borç fonlarna para girii orta ve uzun vadeli tahvil
faizlerinin enflasyondaki olas bir yükselii fiyatlamamasna neden oluyor. Bu yüzden yatrm stratejimizi ksa vadeli mevduat, orta vadeli deiken faizli tahviller gibi faiz artrmlarna daha az duyarl
enstrümanlar üzerine kurmaya devam ediyoruz.
Kredi büyümesinin mevduat art hzndan fazla
olmasnn ksa vadeli mevduat faizlerini yüksek tutmaya devam edeceine inanyoruz. Deiken faizli
tahvilleri MB’nin faiz artrmlarna kar en iyi koruma
arac olarak görüyoruz. Enflasyon bonolarn portföye eklemek için daha iyi bir frsat bekliyoruz. Faiz
oranlarnn düük olduu bir konjonktürde iyi seçilmi bir özel sektör tahvil portföyüyle kredi riski alnarak portföy getirisi zenginletirilmesini öneriyoruz.
Enflasyonun yükselmesine ramen faizlerin artmad bir senaryoya kar ise önerimiz altn ve emtia
ürünleri.
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