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2007’YE LK BAKI

MERKEZ BANKASININ DÖVZ ALIMLARI
2007’DE DÜNYA EKONOMS
2007’NN ARDINDAN (1)
2007’NN ARDINDAN (2)

Adetimiz biliniyor. Yln ilk yazsnda tahminlerimizi veriyoruz. Böylece yln son
yazsnda tahminci olarak baarmz ölçebiliyoruz. Elbette yl içinde revizyonlar yaplyor.
Ama ylba tahminlerine özel bir deer atfediyoruz.
2005 ortasndan bu yana “konjonktür” sözcüünü sk kullanmaya baladk. Genel
eilimlerde krlma noktasn bulmaya çalyoruz. Hata yaptmz da oluyor. Geçen ylbann
ana temas “bu balon nasl sönecek?” idi. Soru hala geçerliliini koruyor.
Türkiye ekonomisinin 2000 sonras performansnda iki etken öne çkyor. Biri bugünkü
fiyatlarla 300 milyar YTL tutan birikimli faiz-d fazladr. Toplumun yapt fedakarln
kantdr. “Güçlü ekonominin” anasdr.
Dieri ise dönem boyunca para politikasnda yaplan inanlmaz yanllardr. TL’nin
ar deerlenmesi, para arz üzerinde kontrol kayb, ien iç talep balonu, rekor d açk, vs.
bilinen sonuçlardr. Ekonominin artan krlganlnn tek sorumlusu para politikasdr.
Yaprak ve Rüzgar
Türkiye ekonomisinin yakn geleceini tahmin etmekteki zorluklar daha iyi anlatmak için
bir benzetmeden yararlanacam. Dalnda bir yaprak düünelim. Yeri yurdu belli, salkl bir
yaprak.
Diyelim ki aaca hastalk giriyor ve kurutuyor. Ani bir rüzgar saana yapra kurumu
dalndan kopartyor. Sorumuz yapran aaçtan yere dümesini öngörmektir. Bir: yaprak
mutlaka yere düer. ki: nereye ve ne sürede düecei rüzgarn seyrine baldr.
Hiç rüzgar yoksa sallana sallana, sabit hzla ve daldaki yerinin altna iner. Rüzgarn hz,
yönü, vs. ile birlikte düü hikayesi deiir. Hatta arada yapran tekrar yükseldii bile olur.
Düme kaçnlmazdr ama yeri ve zaman çok belirsizdir.
Hastalk 2000 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarn, ilk saanak MaysHaziran 2006 dünya mali piyasa çalkantsn, yapran düüe geçmesi düzeltmenin
balamasn simgeliyor.
Konjonktürün devamn belirleyecek olan rüzgar ise dünya mali piyasalardr.
Türkiye’yi oradan buraya savuracak, düzeltmenin intizamn bozabilecek olan onlardr. 2007
yl Türkiye’ye para yolladklar takdirde baka, paralarn çektikleri takdirde baka
sonuçlanr. Türkiye’nin hikayesi bundan ibarettir.
Genel Eilimler
Tümü ile kontrol dnda bir sürecin belirledii ekonomide nokta tahmin yapmak çok
zordur. Yirmi yla varan tahmincilik deneyimimde bu kadar zorlandm bir baka yl
hatrlamyorum.
Buna karlk genel eilimler çok kolay ve nettir. Onlarla balayalm. 2007’de GSYH ve
GSMH’nn büyüme hzlar mutlaka 2006’nn altna inecektir. ç talepteki düü daha belirgin
olacaktr. 2007 yl sonu enflasyonu (TÜFE) 2006’nn altnda çkacaktr. Üstünde çkmas
ihtimali vardr ama çok düüktür.
2007 cari ilemler aç hem dolar hem de milli gelire oran olarak 2006’a kyasla
küçülecektir. Büyüme ihtimali yoktur. 2007 yl ortalama döviz kuru (sepet) 2006’dan daha
yüksek olacaktr. TL’nin reel deeri kesinlikle düecektir.
2007’nin riskleri ile devam edeceim. (3 Ocak 2007)
2007’NN RSKLER (1)
lk yazda konjonktürün genel eilimini 2007’yi 2006 ile kyaslayarak açkladk. Dört ana
göstergeye baktk. Büyüme düer, enflasyon geriler, cari açk azalr ve TL deer
kaybeder dedik. Ama nokta tahmin vermeyerek “ne kadar” sorusunu cevapsz braktk.
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Bir gerçein çok iyi kavranmas gerekiyor. Ekonominin bundan sonraki performansnda
en önemli etken uluslararas mali piyasa gelimeleridir. Üstelik bunlar tümü ile Türkiye’nin
denetimi dndadr. Rüzgarn önündeki yaprak gibi, ekonominin yakn gelecei d piyasa
oyuncularnn keyfine tabidir.
Belirsizliin temel nedeni budur. Günlük ilem hacmi trilyon dolarla ölçülen
uluslararas mali piyasalar tahmin etmek tek kelime ile olanakszdr. Olsa olsa “düzeltme
intizaml olacak” yada “ksa dönemde sorun gözükmüyor” gibi genel gözlemler yaplabilir.
Taze iki örnek var. Mays-Haziran 2006’da dünya mali piyasalarn vuran türbülans hiç
kimse öngörmemiti. Aniden geliverdi. Ayn ekilde ardndan gelen hzl toparlanma da
beklenmiyordu. Ama oldu.
Dünya Haprrsa...
yi senaryo dünya ekonomisinden enflasyon tehlikesinin ortaya çkmamas yani likidite
bolluunun sürmesidir. Mali piyasalara tercümesi, gelimi ülkelerde faizlerin düük, risk
itahnn ise yüksek olmas eklini alr.
Dolays ile Türkiye ekonomisi dardan olumsuz bir mali okla karlamaz. Yln son
çeyreinde olduu gibi, scak ve souk döviz ülkeye girmeye devam eder. Bu takdirde kendi iç
dinamii ile ekonomi intizaml bir düzeltme gerçekletirebilir.
Kötü senaryo tersi durumdur. Ya likidite azalr yada likiditenin azalacandan korkulur.
Aniden uluslararas oyuncularn risk itah düer. Ülkeye döviz girii yerini döviz çkna
brakr. Ciddi bir mali türbülans yaanr.
Mays-Haziran 2006’y bir tür prova kabul edebiliriz. Türkiye ekonomisinin d kökenli
mali ok karsnda ne kadar krlgan olduunu birinci elden gördük. kinci dalgann hem
daha uzun sürmesi hem de daha ar hasar brakmas kaçnlmazdr.
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikasnn ekonomiyi sktrd köe
budur. Dünya ekonomisi salkl ise nezle ve haprma ile idare ederiz. Dünya haprrsa
atele yataa düeriz. Dünyann gribe yakalanmas halini ise sizin hayal gücünüze
brakyorum.
Sürüden Kopma htimali
Çok önemli bir ayrma geldik. Yukardaki analizde dünya mali piyasalarnn genel
gidiat yada uluslararas oyuncularn genel risk itah belirleyici idi. Baka türlü söyleyelim.
Analiz Türkiye’nin sürünün içinde kalacan kabul ediyordu.
Halbuki farkl senaryolar mümkündür. Örnein Türkiye’nin makro göstergeleri dier
yükselen piyasalara kyasla kötüleir. Genelde risk itah yüksek seyrettii halde Türkiye
korkutur. Sakin bir dünya ortamnda Türkiye’nin mali piyasalar türbülansa girer. Yani Türkiye
sürüden kopar.
Bu ihtimal bizi 2007’nin içeriden kaynaklanan ekonomik, siyasi, vs. risklerine getiriyor.
2007’nin analizine devam edeceiz. (7 Ocak 2007)
2007’NN RSKLER (2)

“Saadet Zinciri” ve Güven
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn Türkiye ekonomisini sktrd
olumsuz konjonktürü “sanayisiz, ihracatsz, istihdamsz ama enflasyonist büyüme” slogan ile
özetledik. Sradan bir “saadet zincirinin” olutuunu söyledik.
Tüm saadet zincirlerini katlanlarn “güveni” üstüne ina edilir. 1980’lerin bankerlerini,
1990’larn islami holdinglerini, Titan’lar, vs. hatrlayn. Ortada sürdürülemez bir mekanizma
vardr. Ama yeterince kii güven duyup para verdii sürece sistem çalr.
imdi tersten gidelim. Saadet zinciri neden bozulur? Görünürdeki neden “güvenin”
kaybolmasdr. Güven devam etse oyun da sürecektir. Asl neden ise bakadr. Sistemin
sürdürülemezliidir. Saadet zinciri özünde sürdürülemez olduu için kopar.
Bu hususun iyi kavranmasn hayati görüyorum. Bizzat “güven” sözünün çok
kullanlmaya balamas sürdürülemezliin daha çok insan tarafndan anlald anlamna
gelir. Güvensizliin nedeni temellerdeki bozukluu saklamann zorlamasdr. Mzrak çuvala
smaz.
Ya Yavalamazsa...
Bir yl önce, Aralk 2005’de üçüncü çeyrek milli gelir verileri açklandnda “Eyvah Hzl
Büyümüüz!” (17/1272005) baln atmtm. ç talepte oluan balonun ekonomiyi tehlikeli
krlganlk bölgelerine tayacan söylemitim.
Sorun hala ayndr. 2006 yaz bandaki çalkant tüketiciyi ve üreticiyi korkuttu. Tüketim
ve yatrm harcamalar (iç talep) dütü. Ama ardndan TL’nin tekrar deer kazanmaya
balad. Son çeyrek verileri tüketim ve yatrm harcamalarndaki düüün durduu yönünde
geliyor.
ç talebin canll reel kesim oyuncularnn ekonomiye hala güvendiklerini anlamna
gelir. ki sonucu vardr: d açk artar ve enflasyon dümez. lginç olan bu durumun mali piyasa
oyuncularnda güvensizlik yaratmasdr.
Türkiye’nin sürüden ayrlmasnn ayrntlar bir sonraki yazya kald. (9 Ocak 2007)
2007’NN RSKLER (3)
Belirsizlik 2007’nin en belirgin özelliidir. lk kez ylbanda nokta tahmin veremedik.
Genel eilimi saptadk. Büyüme düer, enflasyon geriler, d açk küçülür ve TL deer
kaybeder dedik.
Sonra önem srasna göre riskleri sralamaya baladk. En üstte uluslarararas likidite
koullar yer alyor. D kökenli türbülans karsnda Türkiye ekonomisinin krlganl geçen
yazbanda yaananlardan iyi biliniyor.
Bir alt srada ien iç talep balonunun devam etmesi riski var. Sürdürülemez büyüme
enflasyon ve d aç olumsuz etkileyerek Türkiye’yi sürüden kopartabilir. ç kökenli bir
türbülans ihtimali çok yükselir.
Böylece üçüncü sradaki risk unsuruna yani 2007’nin çifte seçimlerine geldik. ki farkl
mekanizma düünebiliriz. Seçim süreçleri mali piyasalarda “güveni” sarsabilir. Yada makro
politikalarda gevemeye neden olabilir.

2007 tahmincilerin zorluyor. Genel eilimleri nisbeten kolay görüyoruz. 2006’ya kyasla
büyüme düer, enflasyon geriler, cari ilemler aç azalr ve TL deer kaybeder dedik.
Ama gelenei bozup nokta tahmin vermedik.
Temel risk dünya mali piyasalarnda risk itahnn aniden azalmasdr. Rüzgarn
önündeki yaprak benzetmesini yaptk. D mali ok durumunda Türkiye ekonomisi çok
krlgandr. Makroekonomik göstergeler kötü etkilenecektir.
Risk sadece d kökenli mi? Uluslararas mali piyasalarda sukunetin hakim olmas
durumunda Türkiye ekonomisi 2007’yi sorunsuz geçirir mi? Yoksa olumlu d koullara
ramen mali çalkant yaanr m? Yani Türkiye sürüden ayrlr m?
Sorular bizi içeriden kaynaklanan ekonomik, siyasi, vs. risklerin analizine getiriyor.

Risk Hiyerarisi Önemlidir
Riskler arasndaki hiyerari çok önemlidir. lk iki riskten birinin gerçeklemesi halinde iç
siyasete zaten sra gelmez. Daha açk söyleyelim. D mali türbülans yada canli iç talep
durumunda en iyi seçim senaryosu bile sonucu deitirmez. Yani iç siyasetin konjonktüre
etkisi ancak dier risklerin gerçeklemedii durumlarda öne çkar.
Bunun tersini savunanlar var. Para politikas hatalarn ve iç talep balonunu kabul
etmeyenler iç siyaseti risk hiyerarisinin tepesine yerletiriyor. Çkacak sorunlarn faturasn
siyasetçilere çkarma çabas olarak görebiliriz.

Asaf Sava Akat

Asaf Sava Akat

7

GAZETE YAZILARI - 14

8

GAZETE YAZILARI - 14

Cumhurbakanl seçimi ile balayalm. 2007’nin ilk yarsnda dünyada risk itahnn
yüksek seyrettiini ve iç talepte hissedilir bir yavalamann gerçekletiini varsayalm. Ama
Babakan Erdoan Cumhurbakanlna aday olsun ve kazansn.
Ne olur? Örnein döviz kuru Mays-Austos dönemindeki gibi bir çalkant yaar m?
Hatrlatalm. Döviz sepetine göre YTL Mays bandan Haziran sonuna yüzde 28 deer
kaybetmi, Haziran sonundan Eylül bana ise yüzde 11 deer kazanmt.
Zor bir soru olduunu biliyorum. Sanrm benim yaklamm tahmin edebiliyorsunuz.
Olmaz demem. Ama ancak o kadar olur, hatta daha yumuak bile geçebilir derim.
Tetikleyici Olarak ç Siyaset
imdi talepte yavalama varsaymn terkedelim. 2007’nin ilk yarsnda iç talebin
canlandn kabul edelim. Yani Türkiye’nin sürüden koptuu senaryoya (ikinci sradaki risk)
geri dönelim. Erdoan’n Cumhurbakanl çok farkl sonuçlar yaratabilir.
Mali piyasalar zaten canl iç talep, dümeyen enflasyon ve artan d açktan çok
tedirgindir. Siyasi gerginlik barda taran damla olur. Ciddi bir mali türbülans ve sert bir
reel düzeltme beraberce yaanr.
Nüanslar gene çok önemlidir. Bu süreçte siyaset sadece tetikleyici görevini
üstlenmitir. Esas sorun sürdürülemez büyümenin süregelmesidir. Yangnda kibritin dütüü
ortamn özellikleri esastr. Ya ormanda hemen söner. Kuru ormanda yangn çkartr.
(11 Ocak 2007)
2007’DE KRZ OLUR MU?
Belirsizliin ar bast bir yl öngörmeye çalyoruz. Genel eilimi “büyüme düer,
enflasyon geriler, d açk küçülür ve TL deer kaybeder” eklinde ifade ettik. Sonra önem
srasna göre temel riskleri saptadk.
Tepeye dünyada risk itahnn azalmasn koyduk. Türkiye ekonomisinin sermaye
çk karsnda krlganl tecrübe ile sabittir. Altna iç talepteki canlln sürmesini
yerletirdik. Sürüden ayrlma senaryosu dedik. En alta seçim ylnn iç siyaset gerginliklerini
yerletirdik.
Vatanda hakl olarak bu tür analizleri karmak ve teorik buluyor. ktisatçdan farkl
olarak süreçten ziyade sonuç ilgisini çekiyor. Velhasl kafasndaki esas soruya net bir cevap
bekliyor. 2007’de kriz olur mu? Cevaplamay deneyeceim.
Krizi Tanmlyoruz
Bir baka soru ile balamak zorundayz. Krizin tanm nedir? Hangi göstergelerde ne
tür deiim halinde “kriz” sözcüünü kullanabiliriz? Tepkinizi tahayyül edebiliyorum. “Tanma
ne gerek, biz görünce hemen tanrz” diyorsunuz. Aklnza hemem 1994 ve 2001 krizleri
geliyor.
Bu amaçla 1994 ve 2001’e ksaca bakalm. En önemli be gösterge yeterlidir: döviz
kuru, iç talep, GSMH, ithalat ve enflasyon. Göstergelerin uç deerleri arasndaki deiimi
hesaplyoruz.
Döviz sepetine göre TL’nin deer kayb 1994’de yüzde 144, 2001’de yüzde 135’dir.
Yllk TÜFE’de deiim 1994’de yüzde 81 (69.6’dan 125.9’e), 2001’de yüzde 104 (35.9’dan
73.2’ye) oldu. Yllk ithalat 1994’de yüzde 22, 2001’de yüzde 27 geriledi. .
Yllk bazda iç talep 1994’de yüzde 15.2, 2001’de yüzde 18.5 dütü. Çeyrek baznda iki
krizde de yüzde 20’nin üzerinde düüler vardr. Yllk bazda GSMH’de eksi büyüme 1994’de
yüzde 6.8, 2001’de yüzde 9.5’a oldu. Çeyrek baznda eksi yüzde 10 görüldu.
ki krizdeki deiimin ortalamasn kullanarak bugünün deerlerine uygulayalm. Dolarn
3.50 YTL’ye, yllk TÜFE’nin yüzde 18’e trmanmas, yllk ithalatn 102 milyar dolara inmesi,
yllk iç talebin yüzde 17, GSMH’nn yüzde 8 küçülmesi demektir.
Asaf Sava Akat

9

GAZETE YAZILARI - 14

Kriz Olmaz
Yukarda tanmlanana uzaktan yakndan benzeyen bir sürecin 2007’de yaanmas
ihtimali yoktur. Bunu kesin garanti ederim. 2007’de en “intizamsz” düzeltme (eski deyile en
sert ini) bile eskiye kyasla çok hafif atlatlacaktr. Bu konuda hiç tereddüt olmamaldr.
Nedeni de biliniyor. Vatandan büyük fedakarl sayesinde kamu maliyesinde
inanlmaz bir toparlanma gerçeklemitir. Son yedi ylda kamu kesimi faiz-d fazlalar
bugünkü fiyatlarla 300 milyar YTL tutmaktadr. Bugün dünden ayran temel özellik budur.
(14 Ocak 2007)
2007 TAHMNLER
ki haftadr içten içe kvranyorum. Nedeni tahminler. Köe yazarlna baladmdan
beri ylbanda temel makro göstergeler için tahminlerimi yaynlarm. Bu yln belirsizlikleri
gözümü korkuttu. Nokta tahmin yerine genel eilimleri verdim.
“Alm kudurmutan beter” misali, bu olay beni mutsuz etti. Giderek kendime kzmaya
baladm. Eski tahmin yanlglarm hatrladm. Sonunda dayanamadm. “Korkunun ecele
yarar yok” deyip tahminlerimi yaynlamaya karar verdim.
Son birbuçuk ylda konjonktür sorunlarna younlatm. Son bir ay içinde ekonomide
beklenen düzeltme üstünde çok durdum. 2007’nin risklerini ayrntl ele aldm. Dolays ile
ekonomiyi nasl bir analitik çerçeve içinde deerlendirdiim biliniyor.
Normal Senaryo
Tahminci geleneinde oluturulan bir merkezi senaryoya “normal” ad verilir.
Genellikle gerçekleme ihtimali dierlerine kyasla daha yüksek varsaymlar alnr. Dikkat:
daha yüksek çok yüksek anlamna gelmeyebilir.
Türkiye için iki kritik varsaym senaryoyu normalletiriyor. Bir: dünya mali piyasalarnda
risk itah bozulmuyor. ki: ona ramen ilk çeyrekten itibaren iç talep hissedilir ekilde
yavalyor.
Bu durumda tüketim ve yatrm harcamalarnda küçük düüler yaanr. ç talep
deiimi hafif eksi çkar. hracat artarken ithalat sabit kalacandan büyüme d taleple olur.
Yllk GSYH ve GSMH için yüzde 3.5 büyüme öngörüyoruz. lk yarda büyüme eksi, ikinci
yarda art oluyor.
Türkiye için bu durum bir resesyondur. Enflasyonla mücadeleyi kolaylatrr. Yl sonu
TÜFE’yi yüzde 6.3 öngörüyoruz. Resesyona ramen neden hedef tutmuyor? Çünkü döviz
sepeti baznda (yllk ortalama) YTL’nin yüzde 9 deer kaybedeceini tahmin ediyoruz.
Son olarak, resesyon ve kurun olumlu etkisi ile d ticaret açnn 41 milyar dolara,
cari ilemler açnn ise 21 milyar dolara gerileyeceini düünüyoruz.
Risk tah Kritiktir
Ekonominin esas krlganl dünya mali piyasalarnda risk itah karsndadr. Yln ilk
yarsnda, diyelim ki gene Mays’ta (!) , ünlü “ikinci dalga” gelsin. Dünya piyasalarnda ciddi
ve kalc etkileri olan bir türbülans yaansn. Yukardaki tahminler ne kadar deiir?
Kurla balamak gerekiyor. Yllk ortalama kuru 6-10 puan yukar atmasn
öngörüyorum. Enflasyona yansmas art 3-4 puan, büyümeye yansmas eksi 3-4 puan, cari
ilemler dengesine yansmas art 4-8 milyar dolar olur.
Kötü senaryo tahminlerini toparlayalm: YTL’de (sepet baznda ortalama) deer kayb
yüzde 17, GSMH’da büyüme eksi yüzde 1, enflasyon yüzde 9.9, cari ilemler aç 15 milyar
dolar. Velhasl daha ar bir resesyon ve daha dalgal mali piyasalar anlamna geliyor.
(16 Ocak 2007)

Asaf Sava Akat

10

GAZETE YAZILARI - 14

2007’DE DÜNYA EKONOMS
2007’yi tahmin etmeye yönelik analizlerimizde dünya ekonomisindeki gelimeler
geçmie kyasla çok daha önemli rol oynad. ki neden öne çkyor. Biri iç kökenli. Türkiye’nin
sermaye akmlar karsnda krlganl çok artt. Türbülanstan çok etkilenecek ülkeler
katld.
Dieri d kökenli. Dünya ekonomisi yakn geçmite önemli dengesizlikler üretti.
Amerika’da hzla düen iç tasarruf oranlarnn yol açt d açklar karlnda verilen
dolarlar dünyay likiditeye bodu. Doallkla giderek enflasyon tekrar ban kaldrd.
Geçen yl bu konuyu uzun bir yaz dizisi ile ele almtk. Dengesizliklerin düzelmesi
sürecinde ksa dönemde mali piyasalarda çalkantlar yaanmas kaçnlmazdr. Dolays ile
bu düzeltmenin 2007’de balama ihtimali özel önem kazanyor.
Farkl Baklar
Bir konuya batan açklk getirmek istiyorum. Dünya konjonktürünü yada uluslararas
mali piyasalar profesyonel düzeyde izlediimi söyleyemem. Zaten Türkiye’de oturan bir
öretim üyesinin boyunu çok at da ortadadr.
Ne yapyoruz? Usta kabul ettiimiz iktisatçlarn yazdklar üzerinden kendimize bir yön
çizmeye çalyoruz. Ancak, bu noktada akademik iktisatçlar mali piyasalar için analiz
yapanlardan ayrdetmekte yarar var.
kinciler, ileri gerei, ksa döneme ve somut göstergelere yönelik analizlerde
uzmanlayorlar. Günlük faaliyetleri arasnda büyük ülkeler için kurlar, faizleri, enflasyonu,
vs, tahmin etmek yer alyor. stisnalar olmakla birlikte düzeltme konusunda tahminleri daha
iyimser kalyor.
Akademisyenliin de kendine göre sorunlar var. Orta-uzun vadeli analizlere daha
yatknlar. Toplumsal-siyasi çkarsamalara daha duyarl olduklar ölçüde normatif
deerlendirmeler de yapabiliyorlar. Gene istisnalar olmakla birlikte düzeltme konusunda
tahminleri daha kötümser kalyor.
Nasl Bir Düzeltme
Benim gözlemim, her iki kesimde 2007’de dünya ekonomisinde düzeltme
bekleyenlerin saysnn artt yönündedir. Düzeltme gereini kabul etmeyenler hala var. Ama
saylar giderek azalyor. Piyasa analizlerinde de düzeltme sözcüü daha sk geçiyor. 2007’de
düzeltmenin uzman iktisatçlar arasnda genel kabul gördüünü söylemek sanrm abartl
olmaz.
Buna karlk düzeltmenin nitelii konusunda farkllk sürüyor. Akademik takmda
daha sert yani mali piyasalarda daha büyük dalgalanmalara yol açacak türden bir düzeltme
beklentisi daha yaygn duruyor. Mali piyasa analistleri ise yumuak bir düzeltme bekliyor.
ki görü arasndaki fark ABD d açnn seyrinde somutlayor. Mali piyasa baknda
d açk sabit kalyor yada çok az geriliyor. Akademik bakta ise d açkta ciddi azalma
gerekiyor. Aksi takdirde düzeltme sözü bile yanl kaçyor.
Görüldüü gibi, dünya konjonktürü hakknda da rivayetler muhtelif. Tartmalarn
Türkiye’dekilerle benzerliklerine dikkatinizi çekerim. (18 Ocak 2007)
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NET KAMU BORCU
2007’ye yönelik tahmin ve deerlendirmeler bir-iki yazya smad. Neredeyse Ocak
sonuna kadar sürdü. Doallkla bu arada yaynlanan çok sayda veriyi ihmal ettik. Ksa ksa
ele almakta yarar görüyoruz.
Yln son günü açklanan üçüncü çeyrek kamu net borç stou ile balyoruz.
Dikkatinizi çekmitir. Bir süredir aylk Hazine brüt borç stou verilerine bakmyoruz. Buna
karlk üçayda bir yaynlanan net borcu mutlaka inceliyoruz.
Asaf Sava Akat
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Genel temay bir kez daha hatrlatalm. Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonras baarl
performans özünde kamu maliyesindeki toparlanmadan kaynaklanmaktadr. Net borç stou
bu bakma çok önemlidir.
Varlk Borçtan Hzl Artyor
2004 sonunda kamu net borç stou 272 milyar YTL iken 2005 sonunda 271 milyar
YTL’ye dümütü. 2006’da düü biraz daha belirginleiyor. Eylül sonunda 267 milyar YTL’ye
geriliyor. Bunlarn nominal saylar olduklarn özellikle vurgulayalm.
Toplam brüt borç ayn dönemde artmaya devam ediyor. 2004, 2005 ve 2006 üçüncü
çeyrek için brüt borç, sras ile, 428 milyar YTL, 439 milyar YTL ve 468 milyar YTL olmu.
2004 sonuna kyasla 40 milyar YTL, 2005 sonuna kyasla 19 milyar YTL art var.
Brüt borç artarken net borç nasl düer? Menkul varlklar borçtan daha hzla artnca.
Kamu menkul varlklar üç kalemden oluuyor. 2004’e kyasla Merkez Bankas net varlklar 14
milyar YTL, kamu mevduat 15 milyar YTL, isizlik sigortas fonu 9 milyar YTL yükseliyor.
Toplam 48 milyar YTL ediyor.
2004, 2005 ve üçüncü çeyrek için toplam kamu varlklar, sras ile, 60 milyar YTL, 78
milyar YTL ve 98 milyar YTL olmu. Brüt borçtan varlklar çkarak net borç saylarna
ulayoruz.
Net borçtaki düüün mekanizmasn iyi anlamak gerekiyor. Kamunun brüt borcu
artyor. Ancak varlklar daha hzl artyor. Hakl bir soru var. Kamu neden borçlanarak varlk
arttrma yoluna gidiyor? Cevap ilginç ama yeri buras deil.
Milli Gelire Oran Düüyor
Ekonomide enflasyon ve büyüme varsa nominal deerler gerçei saptrr. Bir yöntem
enflasyon etkisini temizleyip reel deerlere ulamaktr. Dieri ise milli gelire oranlamaktr.
Kamu borcunda ikincisi tercih edilir.
Kamu net borcunun milli gelire oran, 2004, 2005 ve 2006 üçüncü çeyrek için, sras ile,
yüzde 63, yüzde 56 ve yüzde 49 çkyor. 21 ayda gerileme 14 puandr. Net d borcun milli
gelire oran ise, ayn sra ile, yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 6’dr. Gerileme 12 puandr. Net
borçtaki düüün esas itibariyle d borcun azalmasndan kaynakland açktr.
Özetle, milli gelirin yüzde 6.5 ve üzerinde bütçe faiz-d fazlalar sayesinde kamu
borcu hzla gerilemitir. Vahim para politikas hatalarna ramen ekonominin bugünkü
gücünün srr buradadr. (21 Ocak 2007)
HRANT DNK’N ANISINA
Cuma günü THY’nin öle uça ile bir konuma yapmak üzere Paris’e hareket ettim.
çim rahatt. Konumam hazrlam, Pazar günü yaynlanacak yazm önceden yazmtm.
Paris’te iki gün aylak aylak dolaacak, keyif çatacaktm.
Kötü haberi alnca kelimenin tam anlam ile dondum kaldm. Neye üzüleceimi, kime
kzacam, nasl tepki göstereceimi bilemedim. çimden bir eylerin geri gelmemek üzere
kopup gittiini hissettim.
Kaderin garip cilvesi, tam bir yl önce sevgili Hrant’la Paris’te bir toplantya katlmtk.
Üç gün boyunca gece gündüz beraber olduk. Çok güzel hatralar birikti. O arada stanbul’da
daha sk görümeye karar verdik.
Büyük kentte i güç gailesi yaama hükmediyor. Mesafeler insanlar savuruyor.
Maalesef yollarmz yeterince kesitirmeyi beceremedik. Sanki önümüzde çok zaman var
gibi gelmiti. Yanlmz.
Hrant’la son kez yln ilk günü beraberdik. Üç hafta öncesi ediyor. Ylba gecesini
evde aile içinde kutlarz. Kalan yemekleri bitirmek bahanesi ile ertesi gece gelen “mutad
zevattan” biridir. Tek tesellim bu yl çok resim çekmi olmam. Geride onlar kald.
Asaf Sava Akat
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Tarihe Kayt Dümek
Meslekler sahiplerinin kimliini de etkiliyor. Örnein iktisatçlar duygusal konulardaki
beceriksizlikleri ile ünlüdür. Kendilerine özgü, kuru ve renksiz bir mantk içinden konuurlar.
Olanla olmas gerekeni ayrdetmeye özen gösterirler.
ç dünyamn frtnalarn sözcüklere dönütürüp bakalar ile paylaabilme yeteneim
olmadn da biliyorum. O nedenle laf fazla uzatmak istemiyorum. Benden çok daha ehil
dostlar zaten bunu yaptlar, yapyorlar, yapacaklar.
Daha mütevazi bir amacm var. Ender de olsa bu köede dar yada geni anlam ile
iktisatçln dna çkyorum. Önemli gördüüm siyasi, toplumsal, ideolojik, vs. sorunlar
karsnda nerede durduumu yani tavrm açklyorum.
Ermeni sorunu modern Türkiye’nin en temel fay hatlarndan biridir. Kendisi ve dünya
ile barmasnn önemli bir anahtardr. u yada bu ekilde herkes bu sorunla yüzlemek ve
tavrn belirlemek zorundadr. Tüm kaç araylar beyhudedir.
Hrant Dink o uçsuz bucaksz yüreinin gücü ile tüm yaamn bu sorunun çözümüne
adamt. Hayati önemde ilkleri gerçekletirdi. Türkiye’nin geleceini karartmak isteyenler
tarafndan katledilmesinde doru yolda olduunun bir kantn görüyorum.
Kederli ailesine, yaknlarna ve bata Ermeni cemaati olmak üzere tüm Türkiye’ye bu
kötü günde tanrdan sabr diliyorum. Bamz saolsun. Güle güle sevgili Hrant Dink.
(23 Ocak 2007)
ÜLKE-RSK KONFERANSI
hracat desteklemeye yönelik kurumlardan biri ihracat sigortalardr. Azçok her ülkede
raslanr. hracatç ithalatçya kredi açmakta çekiniyorsa sigorta devreye girer. thalatçnn
borcunu ödememesi riskini üstlenir.
Örnein bir küçük ve orta iletme makina-teçhizat yatrmlar için uzun vadeli krediye
ihtiyaç duysun. Üretici-ihracatç firma yada banka olay riskli bulsun. hracat sigortas geri
ödemede sorun çkmas riskini üzerine alr.
Fransz ihracat sigortas kurumu Coface tüm dünyada çok aktiftir. Uzun süredir Türkiye
ile i yapyor. stanbul’da ofisi var. Verdii krediler çok sayda iletmenin büyüyüp
gelimesine önemli katklar yapmtr.
Toplantnn Program
Coface her yl Ocak aynda Paris’te bir günlük “Ülke-risk Konferans” düzenliyor.
zleyiciler büyük ölçüde Fransz ialemi oluyor. Sadece sanayi irketleri deil, bata bankalar,
hizmet irketleri de katlyorlar. Bu yl salonda 1000’e yakn izleyici vard.
Konferansn sabah oturumu seans ekonomik ve politik bir ufuk turu ile balad.
Ardndan büyük ekonomilerin sorunlarna geçildi. Sras ile ABD, AB ve Japonya için
konjonktür tahminleri verildi. lginçtir ki Çin de bu bölümde incelendi.
Seansn sonunda Coface gelimi ülkeler için “rating” ad verilen kredi-risk
deerlendirmelerini açklad. Daha önemlisi, sektörel bazda risk sralamas yapld. Hangi
sektörlerde risklerin artt hangilerinde azald anlatld.
Gelien ülkeler öleden sonra oturumuna konu oldu. Yükselen piyasalara yönelik
genel analiz ve tahminlere ek olarak her yl bir yada iki ülke için özel sunum yaplyor. Bu yl
Türkiye, Rusya ve Nijerya’y seçmiler. Ben Türkiye sunumunu yaptm.
Petrol ihracatçs ülkelerin sorunlar üstüne ilginç bir sunumdan sonra Coface gelien
ülkeler için kredi-risk deerlendirmelerini açklad. Gene sektörel bazda risklerin dalm ve
sralamas anlatld.
Neden Türkiye?

Asaf Sava Akat
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Türkiye “Ülke-risk Konferansna” ilk kez konu olmuyor. Ocak 2002’de yaplan toplantda
da yer almt. Sunumu gene ben yapmtm. Nedenini tahmin edebiliyorsunuz. 2001 krizi
sonrasnda Türkiye’ye güvenin dibe vurduu döneme denk geliyor.
O günden ilginç bir anm var. 2002 tahminlerim Coface’a kyasla daha olumlu idi.
Konuma sonrasnda ba iktisatçlar beni “ar iyimser” bulduunu söyledi. Biraz attk.
Halbuki 2002 sonuçlar benim beklediimden çok daha iyi oldu.
Bu yl konumamda hatrlattm. O da benim hakl çktm kabul etti. Ama altta da
kalmad. “Zamanlamaya dikkat; son kez kriz sonras çarmtk, bu kez kriz öncesi çarm
olmayalm!” dedi. aka gibi duruyordu ama aklma taklmad desem yalan olur.
(25 Ocak 2007)
2006’DA KAMU BORCU
Geçen Pazar kamu net borç stounun Eylül sonu (üçüncü çeyrek) sonuçlarna baktk.
Hafta içinde merkezi yönetim brüt borç stou yl sonu deerleri Hazine tarafndan açkland.
Anahatlarn ksaca görelim.
Net-brüt ve kamu-merkezi yönetim farklarn hatrlatalm. Brüt borçtan menkul varlklar
düülerek net borca ulalyor. Merkezi yönetim ise Hazine’nin yeni ismidir. Dier kurumlar
eklenince (yerel idareler, fonlar, katma bütçeler) kamu borcu elde ediliyor.
Teorik açdan merkezi yönetim borç stoundaki deiim yanltc olabilir. Örnein borç
Hazine yerine bir baka kamu kurumuna kaydrlm olabilir. Yada Hazine borcunu ve
mevduatn ayn miktarda arttrabilir.
Uygulamada ilki önemsizdir. Merkezi yönetimin brüt kamu borcundaki pay zaten yüzde
95’in üzerindedir. kincisi sorunludur. Örnein Hazine iç piyasada TL borçlanp Merkez
Bankasndan döviz alyor ve mevduat olarak tutuyor.
Reel Düü Var
Merkezi yönetim brüt borç stou 2005’de 331 milyar YTL iken bu yl 345 milyar YTL
oldu. Art 14 milyar YTL yada yüzde 4.1 ediyor. Ayn dönemde tüketici enflasyonu yüzde 9.7
olduuna göre borç reel olarak yüzde 5.1 geriliyor.
Merkezi yönetim borç stoundaki nominal artn enflasyonun altnda kalmas
fevkalede önemlidir. Geçmite bu duruma sadece 2003’de rasladk. Ama nedeni çok farkl idi.
YTL deer kazannca d borcun yerli para karl dümütü. Halbuki 2006’de TL dolara
kar yüzde 4.8 deer kaybetti.
Dolar cinsinden borçta ise krizden bu yana ilk kez küçük de olsa bir düü görüyoruz.
2005 sonunda 247 milyar dolar iken bu yl 245 milyar dolara iniyor. Nominal 2 milyar dolar
yada yüzde 0.6’lk bir azal demek. Yüzde 2.5 dolar enflasyon koysak reel düü yüzde 3
eder.
Ancak borç stounu dövizle ölçmenin sorunlar var. Örnein döviz kurunu sabit tutunca
2006 sonu borç stou 253 milyar dolara yükseliyor. Buradan dolar cinsinden borç stoundaki
düüün TL’nin dolar karsnda deer kaybn yansttn anlyoruz.
Piyasaya TL Borcu
Borcun yapsna bakalm. Eskiden önemli olan iç-d borç ayrm artk anlamn yitirdi.
Zaten kamunun net d borcu hzla düüyor. TL-döviz borç ayrm da o balamda
önemsizleti. TL tahvillerde yabanclarn pay artyor.
Geriye piyasa-kamu ayrm kalyor. Mali piyasalar ilgilendiren ve kamuoyunda
görünülürlüü olan ilkidir. Piyasa borcundaki deiim toplam borç deiiminden bile kritik bir
göstergedir.
2006’da piyasaya borç yüzde 6.4 artyor. Art gene enflasyonun altndadr. Ancak
ayrntya inince bir nedenin dövizle borçtaki yava art olduu görülüyor. Piyasaya TL borcu
ise yüzde 9.2 artyor. Enflasyondan bir gdm düüktür.
Asaf Sava Akat
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Borç yapsnda üçlü deiim yaanyor. D borç yerine iç borç, döviz borcu yerine TL
borcu, kamu borcu yerine piyasa borcu ikame ediliyor. Bu durumda piyasaya TL borcunun
2006’da reel olarak sabit kalmas son derece olumlu ve önemli bir gelimedir.
(28 Ocak 2007)
2006’DA ENFLASYON
Bu yl enflasyon üstüne deerlendirmemiz gecikti. Ekonomideki belirsizlik yüzünden
2007 tahminlerini vermek daha uzun süre ald. Derken araya baka konular girdi. Bir de
baktm Ocak sonuna gelmiiz.
Gecikmenin bir yarar da oldu. Merkez Bankasnn ayrntl enflasyon analizlerini
görme olanan bulduk. Bir hafta önce hedefin skanlamas münasebeti ile hükümete hesap
veren mektup, dün 2007’nin ilk Enflasyon Raporu açkland.
Bir önceki mektup ve raporun tarihi Ekim’di. Kasm banda uzun uzun enflasyonu
yazdm. Enflasyonun 2006’de tekrar yükselme eilimine girmesinin nedenlerini ile aldm.
Merkez Bankasnn bak ile farklarm anlattm. Sonras için beklentilerimi verdim.
Sonucu peinen söyleyelim. Aralk sonu gerçeklemesi analizde bir deiiklik
yapmay gerektirmiyor. Dolays ile bu kez temel sorunlar belirtmek yeterli duruyor.
Doallkla isteyenler o yazlara dönebilir.
Enflasyonun Seyri
Kasm banda enflasyonun genel gidiat üstüne yaptm üç gözlemi ksaca
özetleyeceim. lki enflasyondaki yükseliin 2005 sonunda baladdr. Yani Mays ayndaki
mali türbülans öncesinde enflasyon yllk yüzde 10 platosuna çoktan oturmutu.
kincisi Mays’daki mali türbülansn sonuçlardr. Kur hareketi maliyetler üstünde
enflasyonu yukar çekti ama etkisi geçici kalmaya mahkumdu. Nitekim ek trmanma ksa
sürdü. Yaz sonunda enflasyon tekrar yüzde 10 platosuna geri dönmütü.
Üçüncüsü ana eilim itibariyle enflasyonun düüe geçmediidir. Yükseliin durmas
düüün balayaca anlamna gelmez. Enflasyonu oturduu yüzde 9-10 platosundan hedef
yüzde 5’e doru indirecek belirgin bir düü eiliminin iaretleri yoktu.
Açklanan Kasm ve Aralk enflasyon verileri ilk ikisini kesin dorulad. Sonuncusu için
ise bugün o kadar kategorik olamayz. Enflasyonun gerileyebileceine dair iaretler
görülüyor. Ama özellikle iç taleple ilgili ciddi belirsizliin sürdüünü de izliyoruz.
Enflasyonun Nedeni
Srada esas konu var. 2001 krizi sonrasndaki dört yl üst üste hedefin altnda
gerçekleen enflasyon 2006’da neden hedefin iki katna yükseldi? Öyle sormak istemesek de
akla derhal “kabahat kimde?” sorusunun geldii çok açktr.
Merkez Bankasnn mektuplarn, raporlarn, Bakann konumalarn okuyoruz. “Arz
oklar” diyor. Örnein dünyada petrol-emtia fiyatlar, içeride ilenmemi gda fiyatlar ve
konut-hizmet kesiminde katlklar öne çkartlyor. Nedenler arasnda iç talep ise saylmyor.
Benim analizim tam tersini söylüyor. Enflasyondaki yükseliin esas nedeni, hiç
tereddütsüz ekilde, iç talepteki sürdürülemez arttr. Onun da gerisinde 2003 sonrasna
uygulanan yanl para politikalar vardr.
Hem saduyu hem de iktisat bunu söyler. Enflasyonda sorun varsa önce para
politikasna bak der. Tekrar ediyorum. Ekonomiyi son iki yldr ciddi ekilde sktran
konjontürün temel sorumlusu yanl para politikalardr. En somut kant 2006 enflasyonunun
seyridir. (30 Ocak 2007)
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2006’DA DI TCARET
Dün yaynlanan Aralk d ticareti ile yeni biten yln en önemli göstergelerinden biri
tamamland. Bir hafta sonra ödemeler dengesi, ay içinde sanayi üretimi ve istihdam, Mart’ta
milli gelirin açklanmas ile 2006’n tam resmine ulaacaz.
Her ekonomide d ticaret önemlidir. Ama Türkiye’de biraz daha hassas bir konudur.
Tedirginliin nedeni biliniyor. Yakn tarihde iki kez, 1950’li ve 1970’li yllarda, ülkenin dövizi
bitti. 1994 ve 2001’de dev d ticaret açklarnn ardndan döviz kuru zplad. .
Son iki yldr yeni rekorlara koan d ticaret ve cari ilemler açklar tarihin
derinlerinden gelen korkular tekrar canlandrd. Kamuoyu, hakl yada haksz, gene d
ticaretten kaynaklanan bir krizin iaretlerini görmeye balad.
Ayrca bu yl Aralk ithalat verileri özel önem kazand. Çünkü ithalat iç talebin ve
dolays ile konjonktürün kritik öncü göstergesidir. Mays türbülans sonrasnda sklan para
politikasnn hedefledii iç talepte durgunluun ne ölçüde gerçekletiini ölçmeye imkan
verir.
Rekorlar Yl
2006 d ticarette kelimenin tam anlam ile rekorlar yl oldu. hracat 2005’e kyasla
yüzde 15.9 artarak 85.1 milyar dolara yükseldi. Türkiye hracatçlar Birlii gazetelere verdii
tam sayfa ilanlarla kamuoyunu bilgilendirmiti.
thalat 2005’e kyasla yüzde 17.3 artarak 137 milyar dolara trmand. Etkileyici bir say
olduunu kabul etmeliyiz. ki yl önce “Türkiye 2006’da 137 milyar dolar ithalat yapacak”
desem sanrm çok az kii ciddiye alrd. Halbuki oldu.
Dolays ile d ticaret aç da 2005’e kyasla yüzde 19.8 artarak 51.9 milyar dolara
çkt. 2000’deki herkesin gözünü korkutan mehur d ticaret aç bunun neredeyse yars
yani 27 milyar dolardr.
Genel anlam ile bu saylarn sürpriz olduu söylenemez. Yl banda ihracat, ithalat ve
d açk tahminleri daha düüktü. Ama eilimler ortaya çktktan sonra üçünde de yukar
yönde revizyon yapld.
Daha ilginç bir husus var. 2006’nn yllk deerleri daha yaynlandklar gün ilgi
alanmzn dnda kaldlar. Nedeni konjonktür açsndan 2006’nn homojen olmamas, yani
iki ayr konjonktürü tamasdr.
Konjonktür Deiiyor
Gelelim Aralk aynn çok özel verilerine. Hemen nedenini anlayacaksnz. Bir önceki
yln ayn ay ile karlatryoruz. hracat yüzde 16.6 artyor. thalat yüzde 1.3 düüyor.
Dolays ile d ticaret aç yüzde 30.5 küçülüyor.
thalattaki son düü ubat 2002’de görülmütü. Yani aylk ithalat be yldr ilk kez
Aralk’da dümütür. Hayati önemde bir gelime olduunu söylemeye gerek yoktur. Üstelik
ihracatta yakn dönem ortalamasnn üstünde bir arta ramen ithalat dümütür.
Tek aylk veriden genelleme yapmay sevmem. Ekim-Aralk dönemi üç aylk deiime
de baktm. Gene 2002 bandan bu yana ilk kez ihracat art (yüzde 19.5) ithalat artn
(yüzde 13.1) geçiyor. Yerim bitti. Bu önemli konuya geri döneceim. (1 ubat 2007)
OCAK ENFLASYONU AIRTTI MI?
Sal günü 2006 enflasyonuna baktk. Üç temel eilim saptadk. Bir: 2006’da
enflasyonda görülen trmann nedeni arz oklar deildi. 2003 sonrasnda uygulanan yanl
para politikasndan kaynaklanan yüksek iç talepti. ki: geçici olan kur etkisi sonbaharda bitti.
Üç: iç talebin duraanlamas ile birlikte enflasyonda düü iaretleri belirdi.
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Perembe günü 2006 d ticaretini ele aldk. Aralk aynda ithalat 2005’e kyasla yüzde
1.3 geriledi. ç talepte yavalama iaretidir. Bir anlam da konjonktürün enflasyon açsndan
olumlu yönde deitiidir.
Cuma günü Ocak enflasyonu açkland. Bekleneni çok üstünde çkt. Dorusu ya,
iktisatçl heyecanl bir meslek yapan ite bu sürprizlerdir. Nerede enflasyondaki düü?
Hani iç talep yavalyordu? Ne oldu?
Yiyecek ve çecek Enflasyonu
Ocak aynda TÜFE ve ÜFE için piyasa beklentileri, sras ile, yüzde 0.3 ve yüzde – 0.2
idi. Buna karlk gerçekleme, ayn sra ile, yüzde 1.0 ve yüzde – 0.05 oldu. Beklenenle
gerçekleen arasnnda büyük bir fark olduu çok açktr.
Cuma öleden sonra Bilgi Üniversitesinde ders programnda deiiklik amac ile bölüm
toplants yapyorduk. Genç bir meslektam “bu ay TÜFE eksi çkar m?” sorusunu yöneltti.
Örnek olarak giyim fiyatlarndaki büyük indirimleri gösterdi.
Az sonra açklanacak bir veri için tahmin vermenin tehlikelerini bilecek deneyime
sahibim. Laf dolatrdm. Ama enflasyonu büyük ölçüde gda ve tarm fiyatlarnn
belirleyeceini de söyledim.
Aynen öyle oldu. “Gda” kaleminde fiyat art yüzde 4.7 oldu. Neyse ki “alkolsüz
içecekler” kalemi yüzde 0.8 artyor. kisinin toplam olan “gda ve alkolsüz içecekler”
kaleminda aylk art yüzde 4.4’de kalyor.
Gda ve ilenmemi tarm ürünleri fiyatlar enflasyondaki yükselile birlikte gündemin
önüne çkt. Merkez Bankasnn analizindeki “arz oklar” arasnda özel yerleri var. Ben de bir
süredir yakndan izliyorum. Önümüzdeki günlerde ayrntlarna gireceim.
Eilim Deiti Mi?
Aylk enflasyon verilerinde mevsimsel ve raslantsal sapmalar kolay oluur. Gözlem
dönemi uzaynca bunlar birbirini telafi eder. Geçmite de böyle durumlar çok oldu. O zaman
da tek gözlemden genelleme yapmann mahzurlarn anlatmtm.
Esas konuya gelelim. Ocak enflasyon verileri konjonktür analizi açsndan ek bilgi
tayor mu? Daha açk soralm. Enflasyondaki düüün durduu hatta yeni bir trmanmann
balad anlamna geliyor mu? Cevabm “hayr” oluyor.
Ancak enflasyonda düü eilimi mulak bir ifadedir. Örnein 2007 yl sonu TÜFE
yüzde 8.9 çksa 2006’ya göre dümü olacaktr. Enflasyonda dümeden kasdedilen nedir? Ne
olmaldr?
Ölçme kstas enflasyon hedeflemesi rejiminde var. Merkez Bankas enflasyon
tahminini açklad. 2007 sonu TÜFE artn yüzde 70 olaslkla yüzde 6.6 ile yüzde 3.6
arasnda (orta nokta yüzde 5.1) öngördü.
kinci ve çok daha hayati soruya ulatk. Bugün itibariyle enflasyondaki düü eilimi
Merkez Bankas tahminleri ile tutarl mdr? Daha açk söyleyelim. Merkez Bankas kendi
tahminini tutturabilecek midir?
Soru çok önemli ama yerim kalmad. Bugünlük Merkez Bankasnn benden daha
iyimser olduunu söylemekle yetiniyorum. (4 ubat 2007)
ENFLASYONDA BAARI KISTASLARI

Soruna son yazmda deindim. Enflasyonun bir önceki döneme kyasla dümesi para
politikasn baarl addetmek için yeterli midir? “Evet” diyemiyoruz. Demek ki baar
kstaslarn dikkatle tanmlamalyz.
Enflasyonun Sorumlusu Bellidir
2001 krizi sonrasnda oluan kurumsal yapda para politikas özel bir önem kazand.
Dört temel nedeni hatrlatalm: Merkez Bankasna ksa vadeli faizi denetleme olana veren
dalgal kur; Merkez Bankasna bamszlk; bütçede disiplin ve enflasyon hedeflemesi
rejimi.
Bunlarn sonucu, geçmiten çok farkl bir iktisat politikas ortamdr. Merkez Bankas
web sayfas öyle özetliyor: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'nn temel amac fiyat
istikrarn salamak ve sürdürmektir”
Merkez Bankas yönetiminin de her frsatta vurgulad bu ifade iki taraf keskin klçtr.
Para otoritesinin sadece enflasyonla ilgilenmesi onu büyüme, isizlik, vs. dier göstergelerde
sorumluluunu kaldryor. Ama enflasyonun da tek sorumlusu haline getiriyor.
Bu yeni durumun yeterince alglanmadn çevremde hissediyorum. O nedenle
vurgulamakta yarar görüyorum. Mevcut iktisat politikas ortamnda para politikas ve enflasyon
özdetir. Ayn olayn iki farkl yüzüdür. Birbirinden ayrdedilmeleri olanakszdr.
Hedefler ve Tahminler
Enflasyon hedeflemesi ile para politikasna içiçe iki baar kstas gelmektedir. lki
hükümetle birlikte saptanan enflasyon hedefidir. Toplumsal ve politik görünülürlüü
yüksektir. Baka bir ifade ile çok medyatiktir.
Dieri Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahminleridir. ktisatçlardan oluan daha
dar bir çevre için ilkinden çok daha önemlidir. Çünkü Merkez Bankasnn teknik yeterliliini
yani denetleme iddiasnda olduu olay ne ölçüde doru anladn ölçer.
Özetleyelim. Enflasyon hedefi gevek baar kstasdr. Aadan yada yukardan
skalanmasnn pekala makul nedenleri olabilir. Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahmini
ise sk kstastr. Tutmamas mutlaka para politikasnda ciddi zafiyetlere iaret eder.
Yerim gene bitti. Merkez Bankasnn enflasyon tahminlerini gerçekleme ile
karlatrmak daha sonraya kald. (6 ubat 2007)
2006’DA BÜTÇE
2006 ylnda bütçenin denk yada cüzi bir açkla kapanabileceinin iaretleri
ilkbahardan itibaren gelmeye balamt. Bütçe verileri yaynlandkça bu beklendi güçlendi. Yl
sonuna doru azçok saylar bile belirginleti.
Ocak banda bütçeyi birebire yakn yanstan nakit dengesi Hazine tarafndan
açkland. 2006’da nakit gelir ve giderler üzerinden faiz-d dengede 37 milyar YTL fazla,
bütçe dengesinde 7.5 milyar YTL açk vard. Özelletirmeden ve TMSF’den gelen 11 milyar
YTL eklenince Hazine hesabnda borçlanma öncesinde 3.5 milyar YTL fazla çkyordu.
Maliye Bakanl 2006 yl Merkezi Yönetim Bütçe sonuçlarn Perembe günü
yaynlad. Faiz d fazla 42 milyar YTL, bütçe aç ise 4 milyar YTL çkt. Böylece bütçe
açnn milli gelire oran yüzde 1’in altna geriledi. Bu oran 2001’de yüzde 16.5, geçen yl
yüzde 2 idi.

Ocak’ta tüketici fiyatlar yüzde 1 artnca enflasyon gene ekonomik gündemi tepesine
oturdu. Dier meslekleri bilmem ama böyle sürprizler iktisatçlar sevindirir. Heyecan artar.
Tartmalar kzr. Yaz konusu bulmak sorunu ortadan kalkar.
Bilgisayar bana oturmadan önce neler yazlabileceine baktm. Birbirinden ilginç
asgari dört yaz konusu derhal belirdi. Hepsi çok güncel ve önemli gibi gelince sralama
zorluklar yaadm. Neticede enflasyonu deerlendirme kstas ile balamaya karar verdim.

Türkiye Mucizesi
Ne kadar vurgulasak azdr. Yakn dönem dünya iktisat tarihinde Türkiye’nin 2000
sonras bütçe performansnn bir benzerini bulmak mümkün deildir. Sk maliye politikas
uygulamas açsndan Türkiye kelimenin tam anlam bile “mucize” yaratmtr.
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Bu olayn kahraman vatandatr. Dönem içinde gelirinden devlete ödedii vergi hzla
yükselmitir. Buna karlk devletten ald hizmetler azçok sabit kalmtr. Aradaki fark faiz
ödemelerine gitmitir.
Vatandan son yedi ylda yapt inanlmaz fedakarln ölçmek için birikimli faiz d
fazlay kullanmtk. 2006 sonu için yeniden hesapladm. Bütçenin yedi yllk (2000-2006
dönemi) faiz-d fazlas, Aralk 2006 fiyatlar ile 233 milyar YTL’dir.
Uygulanan maliye politikasnn ekonomi politiini iyi kavramalyz. En muhtaç
vatanda bile benzin, mazot, elektrik, KDV, telefon, vs. neredeyse nefes aldnda devlete
vergi ödüyor. Faiz ise yerli ve yabanc mali piyasa yatrmclarna ödeniyor. Genel hatlar ile
233 milyar YTL bu dönemde fakirden zengine yaplan gelir transferinin tutardr.
Nerede Hata Yapld
Kendi tavrm açklamak istiyorum. Yüksek faiz d fazla eklindeki sk maliye
politikasn ve bütçe disiplinini hep destekledim. Bugün de destekliyorum. Desteklediim için
bedelini vatandan ödediini her frsatta hatrlatmaya özen gösteriyorum.
Bir adm geriye gidelim. Bu bedel neden ödendi? Bu ac ilaç neden içildi? Düük
enflasyonla hzl büyüyen, böylece isizlik sorunun hafifleten ve bunu d dengesizlere yol
açmadan gerçekletiren bir “güçlü ekonomiye” geçmek için ödendi.
Böylece esas soruna geldik. Vatanda kendi payna düeni yapyor. Sk maliye
politikasn kabulleniyor. Ama karln bir türlü alamyor. Yerine benim “sanayisiz,
ihracatsz, istihdamsz ama enflasyonist büyüme” dediim konjonktür geliyor.
Son bütçe verileri, ekonomide bugün yaanan sorunlarn sorumluluunu bütçe ve
maliye politikasnn srtna yklamayacan bir kez daha kantlyor. Ama sorun varsa
sorumlusu da vardr. Mutlaka bir yerde hata yaplmtr.
Benim tehisim biliniyor. Bütçede somutlaan büyük toplumsal fedakarla ramen
yaanan sorunlarn sorumlusu 2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalardr.
Hatalarn köküne inecek ekilde para politikasnn ayrntl analizi bu açdan hayatidir.
(10 ubat 2007)
ENFLASYON HEDEFLEMESNN YARARLARI
“Bütün yollar Roma’ya çkar” özdeyii iktidarn çevre üstündeki hakimiyetini anlatr.
Romallar ünlü yollarn gerçekten bu amaçla ina ediyorlard. Bugün enflasyon için edeer
bir güç para politikasnda younlayor. Enflasyon deyince bütün yollar Merkez Bankasna
çkyor.
Çünkü enflasyon hedeflemesi rejimi para politikasnn tasarm ve uygulanmasnda
köklü deiim yapyor. En önemlisi Merkez Bankas siyasi iktidardan bamszlayor.
Sadece enflasyona odaklanyor. Enflasyonla mücadele araçlarn kendisi belirliyor.
Bir kamu kurumuna ekonominin kaderini belirleme yetkisi verildii açktr. Yetki daima
sorumluluk demektir. Sorumsuz yetki olmayacana göre denetimi gerekir. Bunu da para
politikasna “effaflk” ve “hesap verilebilirlik” zorunluluu getirerek salyor.

2002-2005 döneminde uyguland söylenen “örtük” enflasyon hedeflemesini neden
ciddiye almadm sanrm anlalyor. “Tek parça bikini” gibidir. effaflk yoksa enflasyon
hedeflemesi de yoktur. Nokta.
2006 Tahminleri
Merkez Bankas üçayda bir “Enflasyon Raporu” (ER) yaynna Ocak 2006’da balad.
ER 2006-I içinde 23 Ocak 2006 tarihi itibariyle verilerin kapsand belirtiliyor. 56-58
sayfalarda ilk kez Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahminleri yer alyor.
2006 yl sonu için TÜFE’de yüzde 4.7 ile yüzde 6.3 aral tahmin ediliyor. Ortas
yüzde 5.5 eder. 2005 yl sonunda yüzde 7.7 olduuna göre enflasyonda 2.2 puan düü
öngörülüyor. Metinde toplam yurtiçi talebin enflasyondaki düüe olumlu katk yapaca
belirtiliyor.
ER-2006-II 13 Nisan 2006 itibariyle verileri kapsyor. Nisan sonunda yaynland.
Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahminlerini bu kez 52-55 sayfalarda buluyoruz. 2006 yl
sonu TÜFE tahminleri 0.1 puan artla yüzde 4.8-6.4 aral olarak açklanyor.
Halbuki Mart 2006’da yllk enflasyon yüzde 8.2 çkmt (Aralk’dan 0.5 puan yüksek).
Artn sadece bete biri Merkez Bankas tahminine yansyor. Gene toplam yurtiçi talebin
enflasyondaki gerilemeye olumlu katks belirtiliyor.
ki hatrlatma: yllk TÜFE 2006’y yüzde 9.7 ile bitirdi; raporlar yaynlandnda
Serdengeçti bakand. Beklenecei gibi, bu hayati önemdeki konuyu didiklemeyi
sürdüreceim. (11 ubat 2007)
2006’DA SANAY ÜRETM
Enflasyon-para politikas ilikisini irdelemeye ksa bir ara veriyoruz. Aralk sanayi
üretimi açkland. Bu hafta Aralk ödemeler dengesi ve Kasm istihdam-isizlik veriler de
yaynlanyor. Son veri milli gelir için Mart ortasn beklemek gerekiyor.
Sanayi üretimi reel ekonominin en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye’nin
sanayide büyük bir hamle gerçekletirdii çok açktr. Ancak henüz sanayilemesini
tamamlamad, daha katedecei çok mesafenin kald da dorudur.
Bu açdan sanayi üretimini sadece konjonktür perspektifinden deerlendirmek yetersiz
hatta yanltr. Mutlaka sürdürülebilir büyüme için gerekli sanayileme stratejisi ile balant
kurulmaldr.
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn Türkiye’yi “sanayisiz,
ihracatsz, istihdamsz ama enflasyonist büyüme” açmazna sktrdn her frsatta
söylüyorum. 2006 verileri bu yargm ne ölçüde doruluyor?

effaflk ve Hesap Verilebilirlik
effaf para politikas nedir? Merkez Bankasna nasl hesap sorulur? lk bakta çok
kark duruyor. Korkmayn. Somuta indirince çok sadeleiyor. Tebihte hata olmaz. Kristof
Kolombun dibi krlnca dik duran ünlü yumurtasna benzetebiliriz.
Mantk basittir. Para politikas kararlarnn temel girdisi nedir? Para otoritesinin kendi
enflasyon tahminleridir. Tüm kararlar bu tahminler belirler. Enflasyonda art öngörülüyorsa
para politikas kslr. Düü halinde gevetilir.
Demek ki para politikasnn denetimi de bu tahminlerden geçecektir. Bir: Merkez
Bankas kendi enflasyon tahminlerini gizli tutamaz (effaflk). ki: tahminlerini tuturma
derecesi para politikasnn hatalarn ortaya çkartr (hesap verilebilirlik).

Sanayisiz Büyüme
Sanayileme-büyüme ilikisini tanmlamak için basit ama kullanl bir ölçü gelitirdik.
Sanayi üretimi ve milli gelirin art hzlarn karlatryoruz. Sanayi üretimi milli gelirden hzla
artyorsa sorun yoktur. Sanayi üretimi milli gelirden yava artyorsa durum kötüdür.
Bu gerçei kavramak için iktisat okumak gerekmiyor. Saduyu yetiyor. Milli gelirden
yava artan sanayi üretimi milli gelirde sanayi kesiminin paynn gerilemesi demektir. Zengin
ülkelerde gelien ekonomilerin rekabeti sonucu ortaya çkyor. “Sanayisizleme” deniyor.
Türkiye’ye bakalm. malat sanayi üretimi çeyrek baznda 2002 ba ile 2004’ün üçüncü
çeyrei arasnda (11 çeyrek) milli gelirden hzl büyüyor. 2004’ün son çeyreinde iliki tersine
dönüyor. 2006’nn ikinci çeyreine kadar (7 çeyrek) imalat sanayi milli gelirden yava artyor.
2006’nn üçüncü çeyreinde imalat sanayi üretim art tekrar milli gelirdeki büyümenin
üstüne çkyor. 2006 son çeyrek verileri daha yaynlanmad.
Görüldüü gibi, sanayi üretimi verileri Türkiye ekonomisinin 2004 sonundan itibaren
sürdürülemez bir konjonktüre girdiinin önemli bir kantn salyor. Geriye 2006 üçüncü
çeyrek ve sonrasn açklamak kalyor.
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Yava Büyüme ve Sanayi
Sanayi üretiminde art hangi koullarda milli gelir artnn üstüne çkar? Dört mantiki
ihtimal var. Bir: sanayi üretim art yükselir. ki: milli gelir art düer. Üç: her ikisi de düer
ama ikincisi daha çok düer. Dört: her ikisi de artar ama ilki daha çok artar.
Üçüncü çeyrekte imalat sanayi üretim art yüzde 5.2’ye geliriyor. Buna karlk milli
gelir art yüzde 3.4’e iniyor. Yani ilikiyi ekonominin durgunlua yönelmesi nden
kaynaklanyor. Arzulanan durum olmad çok açktr.
Giderek son çeyrekte imalat sanayi üretim artnn yüzde 5.7 ile üçüncü çeyrein biraz
üstüne çktn belirtelim. (13 ubat 2007)
2006’DA DI DENGE
2006 yl ödemeler dengesi Çaramba günü Merkez Bankas tarafndan açkland.
Ksa bir gecikme olmutu. Nedeni anlald. Hesaplama deiiklikleri yaplm. 2005 verileri
de yeni yönteme göre düzenlenmi.
Cari ilemler hesabna iki yeni kalem eklenmi. Biri uçaklarn havalimannda satn
ald mal ve hizmetler. Dieri Türkiye’de çalan yabanclarn elde ettikleri ücretler. Ayrca
finansal kiralama ile gelen uçaklarla ilgili ödemelerin yeri deimi. Sermaye hesabnda ise
“Yatrm Geliri Dengesi” kaleminin yeni ad “Gelir Dengesi” olmu.
Profesyoneller için yeni kalemler daima sorundur. Ödemeler dengesini izlediim “excel”
dosyalarna dokuz sütun eklemek gerekti. Ardndan bir sürü dosyada teker balantlar
yeniden kurmak gerekti.
D Açkta Rekor
Yllk verilerle balayalm. 2006’da cari ilemler aç 31.3 milyar dolar çkt. Birkaç ay
önce tahminler 35 milyar dolar civarnda dolayordu. O bakma daha iyi çkt söylenebilir.
2005 verisi 300 milyon dolar düürülmü. Buna göre 2006’da cari ilemler aç 9.5 milyar
dolar (yüzde 37) artm oluyor.
Artn takriben üçte ikisini oluturan 6.5 milyar dolar d ticaret açndaki büyümeden
kaynaklanyor. 800 milyon dolar net mali gider artndan, geri kalan 2.2 milyar dolar ise net
hizmet gelirlerindeki düüten geliyor.
Yukardaki genel resim yeni bilgi tamyor. 2006’da bata turizm, görünmeyen gelirler
geriledi ve faiz, temettü, vs. mali giderler yükseldi. Ayn anda d ticaret aç hzla artmaya
devam etti.
2006’da önemli bir baka eilim deiiklii gözleniyor. 2001 krizi sonrasnda ünlü “net
hata noksan kalemi” artya geçmiti. 2005’de 2.3 milyar dolar fazla vard. 2006’da tekrar
eksiye dönmü. 2.7 milyar dolar açk görülüyor. Toplam deiim 5 milyar dolar ediyor.
Net hata noksan kalemindeki yeni eilim nasl açklanabilir? Konjonktürle bir ilgisi var
m? imdilik dikkat çekmekle yetinelim. Cari ilemler art net hata noksan toplamna “d
denge” diyoruz. D dengedeki bozulma 14 milyar dolar (yüzde 66) çkyor.

Nasl açklayabiliriz? Bir ihtimal konjonktürde krlmadr. Yani ekonomideki yavalama
öngörülenden daha serttir. Dier ihtimal veri hatas vardr. Özellikle Aralk ithalat yukar
revizyona tabi tutulacaktr. Ocak d ticareti iki hafta sonra açklannca bu konu aydnlanr.
(16 ubat 2007)
2006’DA STHDAM
Bir ekonomide en kritik makro gösterge hangisidir? Bu sorunun cevab sokaktaki insan
ve akademik iktisatçlarn hemfikir olduu çok ender konulardan biridir. Her ikisi de istihdam
ve isizlik diyecektir.
Ekonomik nedenleri çok nettir. Üretim insanlarla yaplr. sizlik onlarn üretici ve
yaratc güçlerinin ekonomi tarafndan kullanlmamas yada ekonominin en temel kaynann
israf edilmesi anlamna gelir.
Siyasi-toplumsal sonuçlar da çok önemlidir. Gelir üretimden elde edilir. Üretim
sürecinin dnda kalan insan toplumun olaan aknn dna itilir. Her an patlamaya hazr
son derece tehlikeli bir kitle oluur.
Maalesef yüksek enflasyon dönemi Türkiye’ye büyük bir yapsal isizlik stou miras
brakt. 2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalar ise istihdam dostu bir büyüme
modeline geçii engelledi. Sorunlar daha da içinden çklmaz hale getirdi.
stihdamsz Büyüme
Kasm 2006 dönemi “Hanehalk gücü Aratrmas” sonuçlar TÜK tarafndan
açkland. Ekim-Kasm-Aralk aylar ortalamasn yani yln son çeyreini yanstyor. Bu
ekilde 2006 istihdam ve isizlik verileri ortaya çkt.
Büyük resmi daha net görebilmek için karlatrmay enflasyonla mücadele
programnn devreye girdii 2000 yl ile yapyoruz. Böylece ekonominin alt yllk istihdam
performansn ölçebiliyoruz. Sonucu batan söyleyelim. ki ana eilim derhal göze çarpyor.
Bu dönemde toplam istihdam art çok yetersiz kalmtr. Halbuki nüfus artmaya
devam etmitir. Buna karlk istihdamn yapsnda çok ciddi bir dönüüm gerçeklemitir.
Tarmdan tarm dna, ücret-d istihdamdan ücretli istihdama büyük kaymalar olmutur.
Alt ylda nüfus 5.7 milyon kii artarak (yüzde 8.5) 73.2 milyon kiiye çkt. 15+ ya
grubundaki insan says buna paralel ekilde 5.5 milyon kii artla (yüzde 11.8) 51.7 milyon
kiiye yükseldi.
Ayn dönemde toplam istihdam ise 800 bin kii (yüzde 3.8) artla 22.3 milyon kiiye
çkt. siz says 1 milyon kii artla (yüzde 69.8) 2.5 milyon kiiye ulat. Böylece igücü 1.8
milyon kii (yüzde 7.5) artla 24.8 milyon kii oldu.
gücü dnda kalan ama i bulduu takdirde çalmaya hazr olduunu beyan
edenleri de isiz kategorisine ekliyoruz. 1 milyon kii (yüzde 84.8) artla 2 milyon kiiye,
dolays ile toplam isiz says da 2 milyon kii (yüzde 76.2) artla 4.6 milyon kiiyi buldu.
Saylar çok açktr. Bu dönemde yaanan hzl büyüme istihdam dostu deildir.
Dolays ile isizlikte ciddi bir art vardr.

Aralk Sürprizi
Ödemeler dengesindeki büyük sürprizi Aralk sonuçlarnda buluyoruz. Aralk’ta cari
ilemler aç yüzde 55 gerileyerek 1.8 milyar dolar çkt. Nisan-Mays aylarnda açk 4 milyar
dolara ulamt. Böylece Aralk’ta yln en küçük açklarndan biri verildi.
Halbuki Türkiye ekonomisinin yazl olmayan kurallarndan biri yln en yüksek cari
ilemler açnn yln son aynda verilmesidir. Bunun istisnas kriz yllardr. Son onbe ylda
sadece 1994, 1998 ve 2001 yllarnda Aralk cari ilemler aç yln en yüksei olmam.
Lütfen tarihlere dikkat...

stihdamda Yapsal Dönüüm
Tarm kesimi istihdam 1.7 milyon kii (yüzde 22.1) azalarak 6.1 milyon kiiye
gerilerken tarm-d kesimler istihdam 2.5 milyon kii (yüzde 18.5) artarak 16.2 milyon kiiye
yükseldi.
Ayn ekilde, ücret-maa-yevmiye ile çalanlarn says 2.2 milyon kii (yüzde 21.5)
artarak 12.6 milyon kiiye çkt. Ücret d kategorilerde istihdam 1.4 milyon kii (yüzde 12.7)
düüle 9.7 milyon kiiye geriledi.
Gene saylar açktr. 2000-2006 arasnda istihdamda önemli (ve olumlu) bir yapsal
dönüüm yaanmtr. (18 ubat 2007)

Asaf Sava Akat

Asaf Sava Akat

21

GAZETE YAZILARI - 14

22

GAZETE YAZILARI - 14

HAMBURGER KURLARI
2007 çok ilginç balad. Dünya piyasalarnda risk itah beklenmedik ekilde artt.
Türkiye’nin mali varlklar cazibe kazand. Döviz girii ile birlikte TL tekrar deer kazand.
Paritedeki deiimin de etkisi ile dolar kuru bir yl öncesine yaklat.
Türkiye’de TL’nin deeri ve d açk tartmalar bitmez. Ben bildim bileli tartlr.
Arada srada gazetelerin manetlerine tanr. Koullar ne olursa olsun, birileri mutlaka “TL
ar deerli”, bakalar da “hayr deil” der.
Dorusu ya, arada srada ben de taraf oluyorum. Bazen Merkez Bankasnn
hesaplad Tartl Efektif Reel Kur (TERK) endeksini kullanyorum. Bazen baka yöntemlere
bavuruyorum.
Bunlar içinde birini özellikle seviyorum. Ünlü The Economist dergisi hesaplyor.
“Hamburger kurlar” diyor. “Big Mac Reel Döviz Kuru Endeksi” ile ülke paralarnn birbirine
kyasla satn alma gücünü saptyor.
TL’nin Hamburger Deeri
En yenisi 31 Ocak 2007 tarihinde geçerli Big Mac fiyatlar ve döviz kurlar üzerinden
yaplm. The Economist’in internet sayfasndan indirdim. Elimde Mays ve Ocak 2006 ve
Ocak 2000 sonuçlar da vard.
Son fiyatlarla balayalm. ABD’de Big Mac’n ortalama fiyat 3.22 dolar. ansa bakn ki,
o günün dolar kuru ile (1.41) Türkiye’de tam tamna ayn fiyata satlyor. Yani hamburger
standartna göre TL dolar karsnda ne ar ne de düük deerli çkyor.
Doallkla dier ülkelerdeki fiyatlar önem kazanyor. Çin’de tpatp ayn hamburgerin
fiyat 1.20 dolar. Buna göre Çin para birimi yuan TL ve dolara kyasla yüzde 56 düük deerli
çkyor.
Japonya’da Big Mac fiyat 2.31 dolar. Türkiye’den 1 dolar daha ucuz. Japon yeni TL ve
dolara kyasla yüzde 28 düük deerli. Düük deerli paralar arasnda Polonya zloty’si
(yüzde 29), Msr liras (yüzde 50), Macar forint’i (yüzde 7) ve ruble (yüzde 43) yer alyor.
AB’de ise ortalama fiyat 3.82 dolar. Buradan euronun TL ve dolara kyasla yüzde 19
ar deerli olduunu anlyoruz. Listede 45 ülke var. AB dnda 6 ülkenin daha paras ar
deerli çkyor. Hepsi zengin Avrupa ülkeleri.
TL Deer Kazanyor
Yakn geçmile karlatrnca TL’nin deer kazand çok net ekilde görülüyor. Bir yl
önce, 9 Ocak 2006’da, TL yüzde 3 düük deerli imi. 22 Mays 2006’da, mali piyasa
türbülans ile TL yüzde 9 deer kaybetmi ve dolara kyasla yüzde 12 düük deerli olmu.
Ama sonra tekrar daha fazla deer kazanm.
Daha eskiye gidelim. Mays 2003’de ABD’de 2.71 dolar olan hamburger Türkiye’de o
günün kuru ile 2.34 dolara satlyormu. Mays 2003’de TL yüzde 13 düük deerli çkyor.
Son olarak kur çapasnn devreye girdii Ocak 2000’e baktm. O sralarda da TL’nin
ar deerli olduu söyleniyordu. ABD’de ortalama fiyat 2.44 dolar olan hamburger Türkiye’de
o günün kuru ile 1.20 dolara satlyormu. TL yüzde 50 düük deerli imi. (20 ubat 2007)
HAMBURGER ENFLASYONU
Geçen yaznn konusu The Economist dergisinin gelitirdii “Big Mac Döviz Kuru
Endeksi” idi. “Big Mac” 31 Ocak 2007’de Türkiye’de 3.22 dolara satlm. ABD ile ayn
fiyatm. AB ve birkaç zengin Avrupa ülkesi dndaki ülkelerde daha ucuzmu.
Reel kuru izlemek için neden McDonalds zincirinin hamburgerini kullanyoruz? Çünkü
dünyann her yerinde ayn miktar et, ekmek, sos, vs. ile üretiliyor ve benzer dükkanlarda
satlyor. Böylece kalite farklarndan doabilecek sorunlardan kurtulma olana çkyor.
Asaf Sava Akat
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Doallkla, hamburger muhabbetini reel kur hesaplar ile snrlamak zorunda deiliz.
Çok sayda ülkede farkl tarihlerde hamburger fiyatlarn biliyoruz. Örnein zaman içinde
deiimine bakarak hamburger enflasyonunu bulabiliriz.
2000’den 2007’ye
Elimdeki en eski veri 1997’ye gidiyor. Bugünle karlatrmay çok anlaml durmad. Bir
sonraki Ocak 2000’di. Enflasyonla mücadele programnn devreye girdii ay olduu için ilginç
geldi.
Ocak 2000’de “Big Mac” Türkiye’de 670 bin TL’ye satlyormu. 6 sfr atp YTL’ye
çevirince 0.67 YTL ediyor. Ocak 2007’de ise fiyat 4.55 YTL’ye yükselmi. Böylece yedi ylda
toplam fiyat art yüzde 576’ya geliyor. Yllk ortalama ise yüzde 31.4 çkyor.
ki ülkede hamburgerin yerli para ile 2007 fiyat 2000 fiyatnn altna inmi: Japonya ve
Güney Kore. Yedi ylda Japonya’da 294 yen’den 280 yen’e (yüzde 4.8), Güney Kore’de 2900
won’dan 2520 won’a (yüzde 3.3) gerilemi. Bu iki ülkede ortalama yllk hamburger enflasyonu
da eksi (deflasyon) çkyor.
Yedi yl toplamnda düük hamburger enflasyonu yaayan ülkeler arasnda Tayvan
(yüzde 7.1), Çin (yüzde 11.1), Tayland (yüzde 12.7) var. Rusya (yüzde 24.1), Polonya
(yüzde 25.5) ve ABD (yüzde 28.3) onlar takip ediyor. Bu grupta yllk ortalama hamburger
enflasyonu yüzde 1-3.6 arasnda kalyor.
Meksika’da toplam hamburger enflasyonu yüzde 38.8 (ortalama yüzde 4.8),
Brezilya’da yüzde 116,9 (ortalama yüzde 11.7) olmu. Dolays ile Türkiye bu örnekte
hamburger fiyat uzak ara ile en çok Türkiye’de artyor.
2006’ya Bakyoruz
2006 ve 2007 Ocak fiyatlarn karlatrarak son bir yln hamburger enflasyonunu
görebiliyoruz. Türkiye’de fiyat 4.10 YTL’den 4.55 YTL’ye çkm. Hamburgerin yllk fiyat art
yüzde 10.6 ile TÜFE’nin üstünde seyretmi.
2006’da iki ülkede hamburger fiyat yerli para ile dümü. Tayvan’da 76 tayvan
lirasndan 75’e, Msr’da 9.25 msr lirasndan 9.09 msr lirasna gerilemi. Yüksek art
gösteren ülkelerde ise çok ilginç durumlar var.
2006’da “Big Mac” fiyat Türkiye’den hzl artan iki ülke var. Çok ilginç çünkü bunlar
yedi yllk baknca hamburger fiyatnn dütüü ülkeler. “Big Mac” fiyat yerel para ile
Japonya’da yüzde 12.2, Güney Kore’de yüzde 15 yükselmi. Gel de çk iin içinden...
Son olarak ABD ve AB için 2006’de hamburger enflasyonunun sras ile yüzde 2.2 ve
yüzde 1.3 olduunu belirtelim. (23 ubat 2007)
K BAINA HAMBURGER
The Economist dergisinin “Big Mac Döviz Kuru Endeksi” üstüne çeitlemelere devam
ediyoruz. Önce hamburger standardna göre döviz kuruna baktk. Sonra hamburger
enflasyonunu saptadk.
Bugün hamburger standardn reel ekonomiye uyguluyoruz. Hepimiz biliriz. Fiyat tek
bana kstl bilgi tar. Mutlaka vatandan gelirini hesaba katmak gerekir. Pahal hamburger
yüksek gelirle baka, düük gelirle baka refah düzeyine tekabül eder.
Ortalama vatandan bir ylda kaç hamburger yiyebileceini kii bana geliri
hamburger fiyatna bölerek hesaplarz. Bire bir örtümese de, ortalama gelir ile daha çok
hamburger alnan ülkenin daha zengin olduunu söyleyebiliriz.
Hesaplar Üstüne
Aadaki tablo çok zamanm ald. Saklamanz tavsiye ederim. Yöntemle ilgili birkaç
ey söyleyelim. Milli gelir yerli para ile hesaplanr. Nüfusa bölünce kii bana gelir elde edilir.
Bunu hamburger fiyatna bölünce kii bana hamburger bulunur.
Asaf Sava Akat
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Ancak sunum açsndan sorunludur. Çünkü hamburger fiyatlar ve milli gelir birbiri ile
karlatrmas anlamsz birimlerdir. Çözümü her ikisini cari kurdan dolara çevirmektir. Kii
bana hamburger says deimez ama karlatrma kolaylar.
Öte yandan ülkeleraras gelir farklarn en salkl satn alma gücü paritesi (PPP)
yanstr. Ek bir refah ölçütü olarak onu da tabloya ekledim. Kii bana gelir verilerini Dünya
Bankasndan aldm. 2005 yldr. Dolays ile “Big Mac” fiyatlar 9 Ocak 2006 tarihine aittir.
Nisbi deerlerin daha iyi görülmesi için bir ey daha yaptm. Dördüncü ve altnc
sütunlarda kii bana hamburgeri ve satn alma gücü paritesine göre kii bana geliri
ABD’nin yüzdesi olarak da gösterdim.
Tabloya Türkiye açsndan ilginç bulduum orta gelir kategorisi ülkelerini koydum. Kii
bana geliri (PPP) 10 bin dolarn altnda Türkiye dahil 6 ülke (Endonezya, Msr, Çin,
Brezilya, Tayland), 10-20 bin dolar arasnda 8 ülke (Meksika, Malezya, Rusya, ili, G.Afrika,
Polonya, Arjantin, Macaristan) ve 20 bin dolar aan iki ülke (Çek Cum., Arjantin) var.
Ne Kadar Köfte...
Türkiye’nin 2005 milli geliri kii bana 1.530 adet “Big Mac” edeeri çkyor.
Satn alma gücü paritesine göre Türkiye’nin altnda kalan dört ülkede daha düük: Çin, Msr,
Endonezya ve Brezilya. Türkiye’nin biraz üstündeki Tayland’da yüksek (1.820).
10-20 bin dolar arasnda kii bana hamburger 2.000 (ili) ile 3.700 arasnda
(Macaristan) oynuyor. 20 bin dolarn üstünde 6.700’e (Kore) kadar yükseliyor. ABD’de ise bu
say 13.900’e ulayor.
16 ülke içinde en yüksek dolar fiyat Türkiye’de (3.07 dolar). 2007 banda bu fiyatn
ABD’ye eitlendiini ayrca hatrlatalm (3.22 dolar) Beklenecei gibi, en düük fiyat Çin’de
(1.30 dolar). 7 ülkede fiyat 1.50-2.50 dolar arasnda.
ABD’nin yüzdesi olarak baknca, hepsinde satn alma gücüne kyasla hamburger adedi
daha düük. En büyük sapma ise Türkiye’de (20 ve 9). Buradan en yüksek nisbi fiyatn da
Türkiye’de olduunu anlyoruz. TL’deki ar deerlenmenin bir baka iaretidir.
(25 ubat 2007)
2005 yl
Endonezya
Msr
Çin
Brezilya

Türkiye
Tayland
Meksika
Malezya
Rusya
ili
G.Afrika
Polonya
Arjantin
Macaristan
Çek Cum.
G.Kore
ABD
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fiyat $
1,54
1,60
1,30
2,74

Kii
Bana
Gelir $
(000)
1,3
1,3
1,7
3,5

3,07

4,7

1,5

11

8,4

20

1,51
2,66
1,47
1,60
2,98
2,29
2,09
1,55
2,71
2,60
2,56
3,15

2,8
7,3
5,0
4,5
5,9
5,0
7,1
4,5
10,0
10,7
15,8
43,7

1,8
2,7
3,4
2,8
2,0
2,2
3,4
2,9
3,7
4,1
6,2
13,9

13
20
24
20
14
16
24
21
27
30
45
100

8,4
10,0
10,3
10,6
11,5
12,1
13,5
13,9
16,9
20,1
21,9
42,0

20
24
25
25
27
29
32
33
40
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52
100
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Mac
ABD=
(1000
100
Adet)
0,8
6
0,8
6
1,3
10
1,3
9

KB Gelir
PPP
$ ABD=
(000)
100
3,7
9
4,4
11
6,6
16
8,2
20

“TMF – TURKSH MONETARY FUND”

Yaz IMF’nin giderek borç verecek ülke bulmakta zorlanmasnn getirdii iç mali
skntlara deiniyor. Kullanlan usluptan, IMF’nin yaad mali sorunlarn The Economist’i
sevindirdiini hemen kavryoruz.
Borç steyen Kalmaynca
kinci dünya sava biterken Amerikal ve ngiliz Hazine yetkilileri ABD’nin New
Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasnda toplandlar. Amaçlar sava sonras dünya
mali sisteminin kurumsal yapsn oluturmakt.
Dünya ekonomisinin sava öncesinde yaad ar buhranda uluslararas likiditenin
yetersizlii önemli bir rol oynamt. Toplantya katlan Keynes’in farkl önerisi Amerikallar
tarafndan kabul edilmedi. Yerine IMF kuruldu.
Mantk basitti. IMF üyelerin salad garantilerle mali piyasalardan ucuza borçlanacak
ve bu kaynaklar dövize skan ülkelere kullandracakt. Borç alma ve verme faizi arasndaki
fark ise kendi iletme masraflarn karlayacakt.
Balangçta IMF’ye bavuranlar sanayi ülkeleri idi. Ama hzla kendi ayaklar üstünde
durma noktasna geldiler. Onlarn yerini gelien ülkelere ald. Özellikle 1990’larda çok sayda
gelien ülke IMF kaynaklarna muhtaç kald.
2000’lerin dünya konjonktürü onlarn da kendilerini toparlamasna izin verdi. Örnein
IMF abonelerinde Brezilya, Arjantin, Endonezya, vs. erken borç ödeme yoluna gitti. IMF’nin
verdii borç miktar ile beraber gelirleri de hzl düüe geçti.
Maalar Türkiye’den
The Economist bugün Türkiye’nin IMF’ye borcunun IMF’nin toplam alacann üçte
ikisini oluturduunu hatrlatyor. Artk uluslararas sözcüünü hakketmediini, “Türk Para
Fonu” demenin daha doru olduunu söylüyor. IMF yerine TMF (Turkish Monetary Fund)
öneriyor.
Beklenecei gibi, mevcut alacak stou üzerinden alnan komisyon IMF’nin cari
giderlerini karlamaya yetmiyor. irket gibi düünürsek, IMF’nin kar-zarar hesabnda zarar
gözüküyor. Ana sermayesinden yemek zorunda kalyor.
Yazy komplo sevenlere malzeme vererek balayalm. Türkiye’nin uygulad yüksek
reel faiz politikasnn altnda IMF’nin de imzas vardr. Acaba yüksek reel faizin bir nedeni de
IMF’nin elindeki serbest fonlarn bir bölümünü TL’de deerlendirmesi olabilir mi?
(27 ubat 2007)
OCAK’TA DI TCARET
Ocak d ticaret verileri TÜK tarafndan yaynland. Aslnda yln ilk ay d ticaret
açsndan fazla bilgi tamaz. Üstüne üç yldr Kurban Bayram ayn aya raslyor. Normal
koullarda göz atmakla yetinirdik.
Ancak bu kez durum biraz farkl. ki neden öne çkyor. Birincisi, Aralk’ta ithalat bir
önceki yla kyasla gerilemiti. Hakl olarak bir hesap hatas ihtimali gündeme geldi. Eski
verilerde yaplacak revizyon bekleniyordu.
Dieri dorundan konjonktür analizi ile ilgilidir. Bir süredir iç talebin gevemeye
balad yönünde iaretler artyor. Ama boyutu tam kestirilemiyor. thalatn en güvenilir öncü
gösterge olduunu söyleyebiliriz.

Uluslararas Para Fonu ile bir gün “Türk Para Fonu” diye dalga geçilecei hiç aklnza
gelir miydi? Kimin tarafndan? Akla önce sevgili Ferhal ensoy geliyor ama o deil. Küresel
sermayenin belki de en etkili yayn organ olan ünlü The Economist.
lk kelime oyunu 3 ubat 2007 tarihli derginin 71’inci sayfasndaki yaznn balnda
yer alyor: “Uluslararas Para Fonu: Fonun Fonlanmas”. Ama zirveye benim bala
çektiim ifade ile trmanyor.

2006 Verilerinde Revizyon
lki ile balayalm. Ocak sonunda açklanan Aralk ithalat 11.5 milyar dolarla bir önceki
yln yüzde 1.3 altnda çkmt. 2006 yl toplam ithalat 137 milyar YTL olmutu. Ayn ekilde
Aralk ihracat 8.4 milyar dolar ve 2006 ihracat 85.1 milyar dolar açklanmt. ubat
sonunda 2006 ylnn hem ihracat hem ithalat verilerinde revizyona gidilmi.

Asaf Sava Akat
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Aralk ithalat 11.79 milyar dolar olmu. Fark 260 milyon dolar. Revizyon sonrasnda
bir önceki yla kyasla Aralk’ta ithalat yüzde 0.9 artm oluyor. Dier aylardaki revizyon
toplam 30 milyon dolar tutuyor. Neticede yllk ithalat 290 milyon dolar artla 137.3 milyar
dolar olarak kesinleiyor.
hracat için Aralk’ta 76 milyon dolar, 2006 toplamnda 137 milyon dolar tutarnda
revizyon yaplm. Neticede yllk ihracat 85.3 milyar dolara yükselmi. Buna göre d ticaret
aç da 152 milyon dolar yükselerek 52.04 milyar dolar çkyor.
Bu yl yaplan revizyon geçmie kyasla büyük mü? 2005’in verilerine baktm. thalatta
303 milyon dolar, ihracatta 153 milyon dolar, dolays ile d ticaret açnda 200 milyon
dolar revizyon yaplm. Üçü de 2006’dan daha yüksekmi.
ç Talepte Geveme
Aralk’ta ithalat ani ve sert bir fren yapmt. Bu eilimin sürmesi halinde 2007’de ithalat
125 milyar dolara gerilerdi. thalatta yüzde 10’luk bir düü ise büyüme hzn sfra hatta
eksiye çekerdi. Yani ar bir resesyon demekti.
Bu ise dier göstergelerle tutarl deildi. Ylbanda verdiim nisbeten karamsar
senaryoda bile 2007’de ithalatn sabit kalmasn öngörmütüm. Makulu bu dönemde ithalat
art hznn pozitif ama azalarak gitmesidir. Nitekim Ocak ithalat 2005’e kyasla yüzde 18.3
artt.
Öte yandan 2006 bann özel koullarn unutmayalm. Örnein ay ortasndaki
Bayram tatili ekonomiyi daha çok etkiledi. Doal gaz yetersizliine neden olacak sert bir k
yaand. Bunlar 2006’nn 2005’le karlatrlmasnda ciddi sorunlar yaratyor.
Özetle, Ocak ithalat iç talepte geveme ile tutarldr. Ama ekonomideki yavalamann
younluu hakknda net bilgi vermemektedir. hracattaki gelimelere daha ileride bakacam.
(4 Mart 2007)
UBAT’TA ENFLASYON
ubat enflasyonu Cuma günü yaynland. Pazar yazsnda deerlendirecektim.
Maalesef yaz akn tutturamadm. Ocak d ticareti çkt. Enflasyon bugüne kald. Gecikme
için okuyucularmdan özür diliyorum.
ubat’ta aylk TÜFE ve ÜFE sras ile yüzde 0.43 ve yüzde 0.95 oldu. Piyasa beklentisi
kyasla ilki biraz ikincisi baya yüksek kald. Yllk enflasyon her iki endekste de çift haneye
trmand. Ayn sra ile yüzde 10.16 ve yüzde 10.13 çkt.
Tek gözlemden genellemeye gitmenin tehlikelerini her frsatta hatrlatyoruz. Aylk
verilerde ciddi raslantsal yada geçici sapmalar oluabilir. Ama her yeni veride eilimler
hakknda ek bilgiler bulabiliriz.
Kur ve Enflasyon
Ocak enflasyonu da beklenenin çok üstünde çkmt. Yln ilk iki ay toplamnda TÜFE
ve ÜFE art sras ile yüzde 1.4 ve yüzde 0.9 bulunuyor. Halbuki ayn dönemde büyük d
kaynak girii ile birlikte döviz kuru aa gitmiti.
Karlatrmay “0.5 dolar + 0.5 euro” döviz sepeti aylk kur ortalamalar ile yapyorum.
Aralk’tan ubat’a (iki ayda) TL yüzde 3.2 deer kazanm. Buradan döviz kurunun enflasyona
düü yönünde ciddi katk yaptn anlyoruz.
Hesab sürdürelim. Tüm fiyatlar dövize endekslenmi olsa iki aylk enflasyon yüzde –
3.2 çkarm. Fiili enflasyon ise yüzde 1.4 olmu. Buradan döviz kuru dndaki etkenlerin iki
ayda fiyatlar genel düzeyini yüzde 4.6 arttrdn kestiriyoruz.
Konuya neden buradan girdik? Uluslararas mali piyasalarn yeniden türbülans
ortamna sürüklendii gözleniyor. Geçen ilkbaharda yaanan ilk provada ksa süre içinde
TL’deki deer kayb yüzde 25’i gördü. Dolays ile önümüzdeki dönemde enflasyondaki düüe
döviz kurundan destek yerine köstek beklemek gerekiyor.
Asaf Sava Akat
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imiz Kolaylat
Neyse ki “tek parçal bikini” muadili “örtük” politika uygulamas geçmite kald.
Enflasyon hedeflemesi rejimi iimizi kolaylatryor. Çünkü analiz açsndan hayati bir girdi olan
Merkez Bankasnn kendi içsel enflasyon tahmini açklanyor.
Ylbanda Merkez Bankas 2007 sonu TÜFE artn yüzde 70 olaslkla yüzde 6.6 ile
yüzde 3.6 arasnda (orta nokta yüzde 5.1) öngördü. Ocak enflasyonunu deerlendirirken bu
tahmini iyimser bulduumu söyledim.
ubat verileri bu kanm güçlendirdi. 2008’e ve genel eilime bakta benzer
düünüyorum. Ama 2007 takvim yl için orta noktas yüzde 5.1 olan bir tahmin aral bence
gerçekçi durmuyor. Bir sonraki enflasyon raporunda tahmin aralnda yukar revizyon
bekliyorum. (7 Mart 2007)
ÇALKANTIYA BAKIYORUZ
Son hafta dünya mali piyasalar gene kart. En ar darbeyi hisse senedi borsalar
yedi. En istikrarl ekonomilerde bile borsa dütü. Döviz ve tahvil piyasalarndaki dalgalanma
ise ekonomilerin krlganlk düzeylerine göre deiti.
Bu gibi tür mali çalkantlar genellikle iktisatçlar ikiye böler. Mali kesim kökenliler olay
siyasi/teknik nedenlere balama yada piyasalarn olaan bir düzeltmesi kabul etme
eilimindedir. Dolays ile bozulma geçicidir. Piyasalar yeniden toparlanacaktr. Hatta
düzeltme salkldr.
Dier tarafta reel ekonomi kökenliler arlktadr. Mali piyasalarda daha önce
gerçekleen yükseliten tedirgindirler. Büyüyen reel dengesizlerin sürdürülemeyeceini
düünürler. Piyasa çalkantsnda daha yaygn ve kalc bir kötülemenin ilk iaretini görürler.
Velhasl bir taraf “her ey çok güzel olacak” dieri “eyvah kriz geldi” der. Her
iktisatç kendi analizinin daha nüansl olduuna inanr ama özünde bu iki kamptan birinde yer
alr. Sradan vatanda ise bu iki zt görü arasnda yolunu bulmaya çalr.
Likidite Bolluu
Dünya mali piyasalarnda ilk ciddi türbülans geçen ilkbaharda yaand. Günlük
gülistanlk gibi duran bir ortamda ani bir gerginlik olutu. Küresel oyuncularn risk itah dütü.
Yükselen piyasalarn tümü sarsld. Türkiye en olumsuz etkilenen ekonomilerden biri, hatta
birincisi oldu.
IMF tarafndan sonbaharda yaynlanan Küresel Mali stikrar Raporu “ikinci dalga”
ihtimalini gündeme getirdi. Frsattan yararlanp dünya ekonomisindeki dengesizlikleri ayrntl
ekilde inceledik. Ksaca özetlemek istiyorum.
21.inci yüzyl küresel düzeyde inanlmaz bir likidite bolluu ile balad. Nedenler
arasnda ikisi öne çkyor. lki, ABD’nin devasa d açklarn kendi paras dolarla finansme
etmesidir. Dünya resmi döviz rezervlerinde büyük bir arta yol açt.
Dieri yapsal sorunlarna çözüm üretemeyen Japonya’nn ar gevek para
politikasna yaslanmasdr. Beklenecei gibi, sfr maliyetli fonlama olana küresel piyasa
oyuncular tarafndan sonuna kadar kullanld.
“Böyle geldi ama böyle gitmez” diyenlerden olduum biliniyor. Reel mal-hizmet
üretiminden hzl artan likidite eninde sonunda enflasyonu yükseltir. Likiditeyi kstlama
zorunluluu belirir. Süreç tersine döner.
Deirmenin Suyu
Bir “saadet zincirini” tehis etmek zor deildir. Kazanlan paray kimin ödediini
aratrmak yeterlidir. Toplumsal saduyunun durumu çok önceden kavrad “deirmenin
suyu nereden?” özdeyiinden bellidir. .
Asaf Sava Akat
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1980’lerin bandaki bankerleri hatrlayalm. Parasn bankere yatran inanlmaz
yüksek faiz geliri elde ediyordu. Onu gören bakalar da paralarn bankere yatryordu. O
dönemde sanki herkes alyor kimse ödemiyor gibi duruyordu.
Kokusu sonradan çkt. Bankerler ve paralar batt. Yüksek faizi kimin ödedii çok iyi
anlald. Tebihte hata olmaz derler. Bence küresel piyasada bugün kazanlan servetleri
yarn servetlerini kaybedecekler ödemektedir. Zararn muhasebeleecei gün galiba iyice
yaklat. (11 Mart 2007)
AB’NN NERESNDEYZ?
“Big Mac döviz kuru endeksi” üstüne çeitlemelerim okuyucunun ilgisini çekti. Çok
sayda mesaj aldm. Anladm kadar ortalama refah düzeyinin baka ülkelere kyasla
nerelerde olduu hakl olarak merak ediliyor.
Bilineni yöntem sorunlarn vurgulayarak balayalm. Milli gelir ülkede yaratlan cari
fiyatlarla ve yerli para cinsinden ölçüyor. Dolays ile iki ülke arasnda karlatrma için iki
ülkenin fiyat farklarn yanstan bir ölçü gerekiyor.
Akla derhal döviz kuru geliyor. Gelirleri dolara dönütürürsek sorun çözülür gibi
duruyor. Maalesef çözülmüyor. ki neden öne çkyor. Döviz kurunda ciddi dalgalar
gözleniyor. Özellikle hizmet fiyatlarnda ülkeler arasnda önemli yapsal farklar oluuyor.
Çözüm satnalma gücünü yanstan bir ölçüden geçiyor. Bir yöntem ayn mal-hizmet
sepetini her ülkede fiyatlayarak sentetik bir ölçü üretmek. Dünya Bankas yapyor. Dieri geliri
karlatrlabilir miktarlara çevirmek. Eurostat ve OECD gelitiriyor.
2005 Yl Deerleri
AB adayl ve OECD üyelii nedeni ile TÜK ikinci yöntemin hesaplanmasna katlyor.
Tam ad “Satnalma Gücü Paritesiyle Kii Bana Gayrisafi Yurtiçi Hasla” oluyor. Hacim
endeksleri eklinde hesaplanyor.
2005 yl için ilk geçici tahmin Haziran 2006’da, ikincisi Aralk 2006’da yaynland.
Araya baka konular girdi. Deerlendirmesi bugüne kald. Dikkatinizi çekerim. 2006 milli geliri
daha açklanmad. Dolays ile elimizdeki en yeni karlatrmal veri budur.
AB üyesi 25 ülkenin kii bana ortalama geliri 100 kabul ediliyor. Böylece her ülkede
ortalama refahn AB ortalamasnn neresinde olduunu görmek kolaylayor. ABD, Japonya,
sviçre, zlanda ve Norveç gibi gibi AB üyesi olmayan zengin ülkeler de ayrca kapsanyor.
AB üyeleri içinde en zengin Lüksemburg (251), en fakir Bulgaristan (33) çkyor.
Beklenecei gibi, AB kurucusu 6 ülke ve ardndan katlan 3 ülke 100 ve üstünde yer alyor.
kinci üyelik dalgas ile giren spanya (98), Yunanistan (84) ve Portekiz (71) ortalamay daha
yakalayam. .
Beklenecei gibi, yeni katlan ülkelerinin tümü 100’ün altnda yer alyor. G.Kbrs (89)
aralarnda en zengini. Türkiye (28) sralamann sondan ikincisi. En altta Makedonya (26) var.
Türkiye’nin kii bana geliri Yunanistan’n üçte biri çkyor.
Dünya Bankas ile Karlatrma
Eurostat ve OECD bulgularn Dünya Bankas tarafndan hesaplanan ve benim de sk
kullandm verilerle karlatrdm. Aradaki farkn bir-iki puan geçmediini memnuniyetle
gördüm. Dorusu buna sevindim.
Örnein Türkiye’ye bakalm. 2005’de Türkiye’nin kii bana geliri Dünya Bankas
Satnalma Gücü Paritesine göre ABD’nin yüzde 20’si, TÜK’te ise yüzde 19’u çkyor. Baka
ülkelerde ters yönde ama gene küçük sapmalar var.
Neden sevindim? Çünkü Dünya Bankas verilerinin önemli avantajlar var. Dünyadaki
bütün ülkeleri kapsyor. 1975’e geri gidiyor. World Development Indicators – WDI abonelii
ile internetten annda ulalabiliyor. Bundan sonra onlar daha güvenle kullanacam.
(13 Mart 2007)
Asaf Sava Akat
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STHDAMSIZ BÜYÜME
Meslektam, dostum ve Vatan’da köe komum Seyfettin Gürsel’le mütereklerimiz
çoktur. Ayn gelenekten geldik. Ayn duyarllklar paylarz. Kullandmz analiz araçlar ve
türettiimiz politika sonuçlar birbirine benzer. Velhasl genelde iyi geçiniriz.
Ancak konu istihdamdaki gelimeler olumca bir türlü anlaamyoruz. in ilginci, zt
sonuçlara ayn verileri kullanarak ulayoruz. Bu duruma iktisatçlar arasnda sk raslanr. “Ate
olmayan yerde duman çkmaz”; bu kadar çok iktisatç fkras raslant deildir.
Özetleyelim. Bana göre büyüme yeterli istihdam yaratmyor. Kabahati 2003
sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnda bulduum biliniyor. Gürsel ise “büyümenin
istihdam yaratmad son tahlilde bir ehir efsanesidir” diyor.
Ben bir ay önce, Gürsel Sal günü yazd. 2000 ve 2006 yllar istihdam ve isizlik
verilerini karlatrdk. Konunun önemini düünerek biraz daha ayrntya girmenin yararl
olacana karar verdim.
Tanmlar Önemlidir
Önce tanm ve ölçme sorunlar ile balayalm. Mutlak istihdam saylar olayn tümünü
görmeye izin vermez. Mutlaka istihdamn nüfusla, özellikle çalabilir yadaki nüfusla
ilikisine girmeliyiz. “Yeterli” sözcüünü baka türlü somutlatramayz.
Nüfus art olan bir ekonomide istihdam/çalabilir nüfus oran öne çkar. Örnein bu
oran düüyorsa, istihdam artyor olsa bile art nüfusun altnda kalmaktadr. “Yeterli”
sözcüünü güvenerek kullanamayz.
Ben bir baka göstergeyi de önemsiyorum: sanayi istihdam/çalabilir nüfus oran.
Türkiye ve benzeri ülkelerde sanayileme bal bana bir hedeftir. Bu oran istihdam aracl
ile sanayileme iradesinin ölçülmesini salar.
Ayrca tarmda istihdam gerilemesinin (yapsal deiim) ve nüfus artnn etkilerini
temizleyebiliriz. lki için tarm istihdamn sabit tutarak istihdam/çalan nüfus orann
hesaplarz. kincisi için çalan nüfusu sabit tutarak istihdam/çalan nüfus oranna bakarz.
Yetersiz stihdam
stihdam/çalabilir nüfus oran 2000’de yüzde 49.3 iken 2006’da yüzde 45.8’e
düüyor. Bu oran ABD’de yüzde 72, AB’de (15 ülke) yüzde 65’dir. Türkiye bu dönemde
gelimi ülkelere yaklamam, tam tersine uzaklamtr.
Sanayi istihdam/çalabilir nüfus oran 2000’de yüzde 11.9 iken 2006’da yüzde 11.6’ya
geriliyor. Bu oran ABD’de yüzde 17, AB-15’de yüzde 18’dir. Bu dönem için olsa olsa
“sanayisizleme” iradesinden bahsedilebilir.
Nüfus artmasa ne olurdu? 2006’da istihdam/çalabilir nüfus oran yüzde 51.1’e
yükseliyor. Bu büyüme modeli ile nüfus hiç artmasa AB-15’in istihdam orannn ancak 45 ylda
yakalanacan hesaplyoruz.
Tarm istihdam sabit kalsa ne olurdu? 2006’da istihdam/çalabilir nüfus oran yüzde
46.6 yani 2000’le ayn çkyor. Bu büyüme modeli ile tarm istihdam hiç azalmasa bile AB15’in istihdam orannn asla yakalanamayacan buluyoruz.
Türkiye’de son dönem hzl büyümesi istihdam yaratt m? Benim sloganm “istihdamsz
büyüme” bir ehir efsanesi mi? Karar okuyucularma brakyorum. (15 Mart 2007)
IMF RAPORU ÜSTÜNE
IMF’le ilikiler Türkiye’de kamuoyunu sürekli megul eder. Ksa bir süre önce The
Economist dergisi de konuya el att. IMF’in alacaklarnda Türkiye’nin payna bakarak, bilinen
alaycl ile, adn “Turkish Monetary Fund” eklinde deitirmeyi önerdi.
IMF’yi geçen hafta gündeme getiren yeni bir rapordu. lgilenenler türkçesini Hazine’nin
(www.hazine.gov.tr) ingilizcesini IMF’in (www.imf.org) internet sitesinden temin edebilirler.
Asaf Sava Akat
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“Ne var bunda, biz IMF heyetlerine ve raporlarna çok alz” diyeceksiniz. Doru.
Ama bu biraz farkl. Çünkü Türkiye’nin IMF ile yapt sonsuz istikrar anlamalarnn gerei
yazlan raporlardan deil. Ksaca geri plann anlatalm.
4.üncü Madde Konsültasyonu
IMF’in kurulu amac üye ekonomilere destektir. Döviz skntsna düen üyenin
yannda durur. Döviz yokluunun ekonomiye verecei hasar asgariye indirmeye çalr. Ayn
ekilde yüksek enflasyondan kurtulma çabalarn destekler.
Ancak bunlar olaand durumlardr. Normal zamanlarda ise üyelerine bir tür
danmanlk yapabilecei düünülmütür. Anasözlemesiin 4.üncü maddesi uyarnca
uzmanlar üyenin ekonomisini deerlendirir.
Üye ülke yönetimi ile ibirlii içinde çallr. O nedenle “konsültasyon” yani karlkl
danma denir. Amaç ekonominin genel bir resmini çekmektir. Yapsal ve konjonktürel
sorunlar tesbit edilir. Orta ve uzun vade açsndan çözüm önerileri gelitirilir.
Dolays ile 4.üncü madde konsültasyonlar ABD, Japonya, Almanya, vs. gelimi ve
istikrarl ekonomiler için de hazrlanr. Onlarn da iktisat politikalar eletirilir. Onlara da can
actacak ekonomik reformlar önerilir.
Sonra ne olur? Hiç bir ey olmaz. Çünkü gelimi ülkelerde IMF uzmanlarnn çözüm
önerilerine kulak aslmaz. ktisatçlarn bir bölümü fazla teorik ve kitabi bulur. Dierleri ise
zaten ideolojik nedenlerle açkça IMF kartdr.
Buraya Kim Getirdi?
Bu açdan Türkiye çok farkl bir konumdadr. 2000’den bugüne, yani tam yedi yldr
Türkiye IMF’nin her dediini yapyor. Sk maliye politikas uygulayn dedi. Uyguland. Milli
gelirin yüzde 6.5 ve üstünde faiz-d fazla ile dünya rekorlar krld. Hala sk maliye
politikasna devam deniyor.
Sk para politikas uygulayn dedi. Uyguland. Bir gecelik TL riski almann yllk reel
getirisinin yüzde 20’yi geçtii dönemler oldu. Bugün de dünyann en yüksek reel faizleri
Türkiye’de ödeniyor. Hala sk para politikasna devam deniyor.
Reform yapn dedi. Yapld. Kamu iletmeleri özelletirildi. Düzenleyici kurullar
kuruldu. Bankaclk sistemine büyük kaynak aktarld. Tüm istenen kanunlar çkartld. Hala
yapsal reformlar gecikmemeli deniyor.
Akla taklyor. TL’nin ar deerli hale gelmesine, d açn tehlikeli boyutlara
ulamasna, d mali dalgalanmalar karsnda krlganln artmasna IMF uzmanlarnn
istedii ve Türkiye’nin uygulad politikalar hiç mi katk yapmad? Beklenecei gibi rapor bu
konuyu sessiz geçitiriyor. (18 Mart 2007)
BURAYA NASIL GELDK?
Ünlü özdeyi “tek tek aaçlara dalp orman gözden kaçrma” der. Yöntemi genel
konjonktür deerlendirmesidir. Gidiatn kubak resmi çekilir. Ayrntlarn esaretinden
kurtulunca esas sorunlarn daha net görmek, can actan sorular sormak mümkün olur.
Makul aralklarla bunu yapmaya çalyoruz. Ayn bal son Ekim ortasnda kullandm.
IMF’nin Küresel Mali stikrar Raporu’dan küresel dengesizliklere, oradan Türkiye’nin
sorunlarna gelmitik.
in ilginci, gene bir IMF raporu var. Resmi ad ile “Türkiye – 2007 Madde IV
Görümeleri”. IMF’in gelecek için önerdii politikalar geçmite uygulattklar ile özde. O
arada bugünün sorunlar ile geçmi politikalar arasndaki iliki sessizce geçitiriliyor.
Neredeyiz?
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2000’den bu yana Türkiye ekonomisi yakn tarihinin tereddütsüz en ciddi
dönüümünü gerçekletirdi. Enflasyon tek haneye indi. Döviz kuru istikrar kazand. Kamu
borcu geriledi. Ekonomi 5 yl kesintisiz büyüdü.
Tahmin edilecei gibi, bunlarn toplumsal bedeli de büyüktü. Kamu kesiminin yedi
yllk toplam faiz-d fazlas Aralk 2007 fiyatlar ile 300 milyar YTL’ye ulat. Baarnn
gerisinde vatandan karlnda hizmet almadan ödedii vergiler yatmaktadr.
Buraya kadar tamam. Ama hikayenin devam da var. Özellikle son iki ylda hiç hesapta
olmayan bir dizi sorun birbiri ardndan boy gösterdi. Yukardaki olumlu genel tabloda naho
görüntüler belirdi.
TL ar deer kazand. Özel kesim tasarruflar dütü. Ekonominin motoru sanayi ve
ihracattan hizmetlere ve inaata geçti. stihdam art yavalad. Sürdürülemez bir d açk
belirdi. Enflasyon tekrar trmand.
Neticede Türkiye hzla en krlgan ekonomi kategorisine geçti. 2006 ortasndaki mali
türbülans durumu tescil etti. Faizler yükseldi. Büyüme yavalad. Bugün de ekonomik istikrarn
devam tümü ile küresel oyuncularn insafna kalmtr.
IMF de Sorumludur
Neden böyle oldu? IMF’in sormad, soramad soru budur. Rapor önce uygulanan
para ve maliye politikalarn, gerçekletirilen yapsal reformlar onaylyor. Sonra aniden
ekonominin bugünkü krlganlna geçiyor.
Evet, buraya nasl geldik? Nedeni bütçe disiplininin yetersiz kalmas m? Yoksa
yapsal reformlarn yetersizlii mi? Diyelim ki öyle, o zaman yabanclar neden TL
varlklarna bu kadar yatrm yapyor? Bunlar cevaplamak gerekmiyor mu?
Uzun süredir bu sorular soruyoruz. Cevabn da veriyoruz. Ekonomiyi bugünkü
olumsuz konjonktüre sktran IMF’in talepleri dorultusunda uygulanan yanl para
politikasdr. Dalgal kura geçilmesinden bu yana üstüste yaplan büyük para politikas
hatalardr.
ktisatçlarn son alt yln para politikasn mutlaka otopsi masasna yatrmalar
gerekmektedir. Gelimeler doktorun hastala yanl tehis koyduunu açkça ortaya
koymutur. Ona ramen ayn tedavide israrldr. Bence alternatiflere bakma zamandr.
(22 Mart 2007)
“YK DODUN AB”
25 Mart 1957’de, tam elli yl önce, alt Avrupa ülkesinin liderleri Roma’da topland.
Fransa, Almanya, talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’u bir araya getiren Avrupa
Ekonomik Topluluu Anlamas kenti süsleyen tarihi mekanlarndan birinde imzaland.
Alt ülke savan harabettii ihtiyar ktay kalc bir bara götürme umudu ile yola
çkyordu. lk aamada ekonomik bütünleme hedeflendi. Gümrük duvarlarn kaldran bir
“Ortak Pazar” kuruldu. Böylece bugünkü Avrupa Birliinin temelleri atld.
Souk sava döneminde ülke says önce ngiltere, Danimarka ve rlanda’nn katlm
ile dokuza, sonra Yunanistan’la ona, derken spanya ve Portekiz’le onikiye, nihayet
Avusturya, Finlandiya ve sveç’le onbee yükseldi. .
Sovyetler Birliinin dalmas Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Macaristan, Estonya, Litvanya, Latviya’y getirdi. Malta ve Kuzey Kbrs’la beraber yirmibe
ülke etti. Bu yl Bulgaristan ve Romanya’nn da girmesi ile AB üyesi ülke says yirmiyediye
ulat.
Bugün itibariyle Avrupa ve AB özde saylabilir. Bat, kuzey ve orta Avrupa’da sadece
üç küçük ülke, sviçre, Norveç ve zlanda kendi arzular ile birlik dndadr. Eski
Yugoslavya’nn sorunlu yeni devletleri (Srbistan, Makedonya, Hrvatistan, Bosna) ve
Arnavutluk’la güney dou Avrupa da bütünlemi olacaktr.
Asaf Sava Akat

32

GAZETE YAZILARI - 14

Tarihi Bir Baardr
Elli yl bireysel yaamda çok uzun, ama tarih için çok ksadr. Elli ylda katedilen
mesafe, AB’yi insanlk tarihinin en baarl baarl siyasi-toplumsal projelerinden biri, belki
de birincisi yapmaktadr.
Ekonomik boyutu zaten çok açktr. Ayrca üstünde durmaya gerek bile yoktur. Büyük
AB pazarnn getirdii ölçek olanaklar Avrupal üreticilere küresel rekabette önemli
üstünlükler salyor. Bölünmü milli piyasalar ile AB ülkeleri bugünkü refah düzeyine asla
ulaamazlard.
Siyasi boyutu da ayn derece nettir.AB’nin demokrasi ve istikrar için hayati bir çekim
merkezi olduu inkar edilemez. Önce kendi içsel dinamikleri ile piyasa ekonomisine ve
demokrasiye geçmekte zorlanan komularn (Yunanistan, spanya, Portekiz) dönütürdu.
Komünizmin çökmesinden sonra ise Dou Avrupa ülkelerinin demokrasiye ve piyasa
ekonomisine geçiini kolaylatrd. Ayn gözlemi Türkiye için yapabiliriz. AB’ye üyelik vizyonu
Türkiye’de reform sürecini hzlandrmtr.
Avrupa Federalisti
Avrupa projesinin önemini ve sonuçlarn 1960’larn sonunda kavradm. Yava yava
kendime “Avrupa federalisti” demeye baladm. O günlerden bu yana hem Avrupa’nn kendi
içinde, hem Türkiye’nin Avrupa ile bütünlemesini her aamada destekledim. Tavrm bugün
de ayndr.
Hzl dönüümün AB içinde bir takm hazm sorunlar yaratmasna armyorum.
Çocukluktan olgunlua geçi sancldr. Son elli yln da kantlad gibi, ekonomik bütünleme
iin kolay ksmdr. Siyasi bütünleme ise daima daha zordur.
Ellinci ya gününde “iyiki dodun AB” diyorum. (25 Mart 2007)
AB’NN GELECE
AB’nin kurucu metni Roma Anlamasnn 50.inci yl Pazar günü Berlin’de törenle
kutland. Medyada ayrntlarn izledik. Maalesef çekilen aile resminde Türkiye yoktu. Neyse ki
milli takmn Yunanistan zaferi ile keyfimiz yerinde idi. Fazla aldrmadk.
lk yazda AB’nin oluumunu özetledim. ddial ekilde, “insanlk tarihinin en baarl
toplumsal-siyasi projelerinden biri, belki birincisidir” dedim. Ekonomik ve siyasi
bütünlemenin yararlarn ksaca hatrlattm.
Buna karlk u sralar AB çok sorunlu duruyor. Ekonominin son on yl parlak deildi.
Fransa ve Hollanda AB Anayasasn referandumla reddetti. AB kurumlarnda vizyon ve irade
eksiklii çplak gözle görülüyor.
Bundan sonra ne olur? AB geçmiteki baarsn gelecekte de sürdürebilecek mi?
Yoksa bu hikaye buraya kadar myd? Hatta yava yava çözülme olabilir mi? Sanrm bu
sorular herkesin akln kurcalyor.

lk kesim Fransa ve Almanya’nn liderliinde Ortak Pazar kurdu. ngiltere ikinci grubu
EFTA’da (Avrupa Serbest Ticaret Anlamas) toplad ama yürütemedi. AB’ye katlmak
zorunda kaldlar. Çekime AB içine tand. Artan üye says ile iyice kart.
Siyasi Bütünleme Sürecektir
Baz gözlemler ve tahminler yapabiliriz. Mevcut sorunlar ciddidir. Ksa sürede
halledilmesi beklenmemelidir. Bölünme artacaktr. Daha kalc hale gelecektir. Tek bir AB’den
sözetmek giderek zorlaacaktr.
Ama Fransa ve Almanya’da siyasi bütüneme iradesi hala güçlüdür. Yürümeye karar
verdikleri takdirde onlara katlacak baka ülkeler de vardr. Küresel rekabetin arlaan
koullar da siyasi bütünlemeyi desteklemektedir.
Bu durumda orta dönemde AB içinde siyasi bütünleme farkllaacaktr. Ancak uzun
dönemde ilk aamada darda kalanlarn da (EFTA gibi) buna katlacaklarn düünüyorum.
Avrupann siyasi bütünlemesi kaçnlmazdr. Ayrca çok yararldr.
Nihayet, AB’nin yakn ve uzak dönem siyasi evriminde Türkiye anahtar bir role sahiptir.
Önemi gerei bu konuyu ayr bir yazda inceleyeceim. (27 Mart 2007)
AB VE TÜRKYE
AB’nin ellinci yln deerlendiriyoruz. lk iki yazda bir Avrupa federalistinin
perspektifinden AB’nin geçmiine ve geleceine baktk. Olumlu eyler söyledik. Sra AB’nin
Türkiye ile ilikilerine geldi.
Ortak Pazar 1957’de kuruldu. Hemen ardndan Yunanistan ve Türkiye’nin özel iliki
aray balad. Türkiye’nin Ortak Pazar üyeliine geçiini düzenleyen ilk anlama 1963’de
imzaland. Teorik olarak AB’nin yedinci yada sekizinci üyesi olma hakkna tekabül ediyordu.
Bu bakma Pazar günü Berlin’de gerçekleen ellinci yl kutlamalarnda Türkiye’nin yer
almamas çok acdr. Yola bizimle beraber çkan Yunanistan otuz yl önce onuncu üye oldu.
Türkiye’nin önümüzdeki otuz ylda otuzuncu üye olup olmayaca ise hala belirsiz.
ki Farkl Dönem
Neden böyle oldu? Kabahat kimin? Bu sorularn cevabn vermek için 1963’den
günümüze geçen krkdört yl iki ayr döneme ayrmak gerekiyor. Sonucu batan söyleyelim.
lkinde kabahat Türkiye’nin, ikincisinde AB’nindir.
1963 ylnda Türkiye’yi yönetenler gerçekten gümrük birliine üyelik istiyorlar myd?
Hayr. Ortak Pazar’la ilikinin amac önemli bir diplomatik forumu Yunanistan’a
kaybetmemekti. Ekonomik boyutunu zaman gelince düünürüz yaklam hakimdi.
1960’lar ve 1970’lerde Türkiye iç piyasaya yönelik sanayileme deniyordu. Gerek
siyasiler gerek ialemi gümrük birliinin tam ztt korumaclk ve d ticaret anlaylarna
sahipti. Yani gümrük birlii için hiç hazrlk yaplmad. Kant, 1970’lerin sonunda Yunanistan’la
birlikte üyelie müracaat önerisini Ecevit hükümetinin reddetmesidir.
1980 askeri rejimi ilikileri askya ald. Normallemesi için 1980’lerin sonunu beklemek
gerekti. O arada Türkiye’de deimi, ihracata yönelmi, piyasalarnn d rekabete açmt.
1989’da Özal üyelik hakkn talep etti.
O andan itibaren AB’nin Türkiye’yi oyalama taktikleri devreye girdi. Ortak Pazar AB’ye
dönümütü. Anlamadan doan hakkn gümrük birlii ile snrl olduu söylendi. 1996’da
Türkiye üye olmadan gümrük birliini gerçekletirdi. Sonras biliniyor.

Avrupa Birleik Devletleri
Sondan balayalm. AB ülkelerinin tümünde AB’den ayrlmak isteyen küçük ama
gürültülü kesimlere raslanyor. Yaygnlama ihtimali bence sfra yakndr. Toplumlar AB’nin
dalmasnn yüksek maliyetini alglayabiliyor.
Duraanlk da gerçekçi bir alternatif deildir. Dünya ve koullar sürekli deiiyor.
AB’nin bugünkü yaps ile dondurulmas olanakszdr. Bir tür yava ölüme tekabül eder.
Çözülme senaryosuna geri dönmü olunur. Böyle bir talep yoktur.
AB içinde temel ayrma gelimenin yönü, hz ve younluu konusundadr. Özünde
farkl iki görü projenin bandan itibaren yaryor. Bir kesim bu sürecin Avrupa Birleik
Devletlerini douracan hayal ediyor. Dieri ise milli devletler arasnda yakn ekonomik
ibirliinin ötesine geçmek istemiyor.

AB’ye Girecek Miyiz?
ki soru içiçedir. Türkiye girecek mi? AB alacak m? lki o kadar ilginç deil; çünkü
bizim irademizdir. Dieri bizim kontrolümüz dndadr. Ne yönde seyredeceini anlamaya
çalmamz doaldr. Birkaç önemli gördüüm temay ksaca özetlemek istiyorum.

Asaf Sava Akat
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Türkiye’nin üyelii AB’nin geleceinde bir mihenk tadr. Felsefi, siyasi, toplumsal,
ekonomik, vs. AB’nin gelecei büyük ölçüde bu karar çerçevesinde belirlenecektir. Türkiye
karsndaki her tavr bir AB vizyonuna tekabül etmektedir.
Türkiye kartlnda iki ana eilim öne çkyor. Biri Hristiyan Avrupa isteyenlerdir.
Nüfusu müslüman Türkiye’ye Avrupa’da yer yoktur. Dieri hzl federalleme arzulayanlardr.
Büyük lokma Türkiye siyasi entegrasyonu zorlatracaktr.
Türkiye’ye destei bu iki eilimin kartlar vermektedir. Deerler Avrupas isteyenler
için demokratik Türkiye mutlaka AB’ye katlmaldr. Keza Türkiye’nin üyelii gevek birlii
tercih edenler tarafndan yararl görülmektedir.
Bu mücadele nasl biter? Ben iyimserim. Çünkü Türkiye kartlar çan ruhu ile çelien
bir zemine oturuyorlar. Bizlerin hayatn zorlatracaklar kesindir. Ama Türkiye’nin üyeliini
engelleyecek manevi ve maddi gücü toparlayabilmeleri ihtimali bence yoktur.
(30 Mart 2007)
ABD ZLENMLER (1)
lginç ekilde, AB’nin ellinci yldönümü üstüne yazlarm ABD’den yazld. Pazartesi
günü mali piyasalarn bakenti New York’ta konutum. Oradan siyasi bakent Washington’a
geçtim. Çaramba günü önemli bir toplantya konumac olarak katldm. zlenimlerimi
okuyucularmla paylamak istiyorum.
Siyasetle balamakta yarar var. Yllardr Mart aynda Türkiye’den Washington’a bir
hareketlilik oluur. ABD-Türkiye ilikilerinin masaya yatrld bir dizi toplant düzenlenir.
Programa iki ülkeden siyasiler, ialemi, diplomatlar, akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar,
askerler, vs. katlr.
Ben de bunlardan Türk-Amerikan stiari Konseyi toplantsna katldm. Ylda iki kez
bir araya geliniyor. Eylül aynda Amerikallar stanbul’a gelmiti. Bu kez Türkler Washington’a
gitti.
Ksa Tarihçe
ABD-Türkiye ilikilerini 1990’a kadar souk sava olgusu belirledi. ABD komünizme ve
onu temsil eden Sovyetler Birliine kar mücadele ediyordu. Türkiye de komünizmi ve
Sovyetler Birliini güvenliine en büyük tehdit kabul ediyordu.
ki ülkenin çkar birlii güçlü bir askeri-savunma ibirliine imkan verdi. Türkiye
ABD’nin bata NATO, kurduu askeri ittifak sisteminde kilit oyuncu oldu. Karlnda
ABD’den askeri, ekonomik ve siyasi destek ald.
Sovyetler Birliinin çözülmesi ile bu net denklem bozuldu. Komünizm tehlikesinin
ortadan kalkmas sonrasnda iki tarafn güvenlik çkarlar ayrmaya balad. Tehdit ve tehlike
alglamalar çeitlendi. Hatta ztlama ihtimalleri belirdi.
1990’lar geçi dönemidir. Yeni koullara uyum salamak, yeni vizyon ve stratejiler
gelitirmek, ilikileri yeniden tanmlamak gerekiyordu. Söylemesi kolay, gerçekletirmesi
zordu. Ama kaçnlmazd.
11 Eylül bu süreci hzlandrd. Irak sava öncesinde hem ABD’nin Türkiye’den talepleri
hem de Türkiye’nin tavr aslnda eski ilikinin geri dönülmez ekilde bittiini iki tarafa da
kantlad.
Aray Sürüyor
Bugün gelinen noktaya doru tehis koymak gerekiyor. Geçmite ABD-Türkiye
yaknlnn özünü oluturan askeri ittifak zayflamtr. Hatta bazlarna göre ortadan
kalkmtr. Buras çok açktr.
Ancak sonras belirsizdir. Bir alternatif, geçmiteki yaknln gelecekte uzakla
dönümesidir. ki tarafn da bunu arzulamad yönündeki iaretler güçlüdür. Buna karlk,
yerine ne konaca konusunda kafalar kark durmaktadr.
Asaf Sava Akat
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Benim izlenimim, ABD-Türkiye ilikilerindeki gerginlik, belirsizlik ve hatta çekime
ortamann ksa dönemde sürecei hatta arlaacadr. Önümüzdeki dönem açsndan
hesaplar buna göre yapmakta yarar görüyorum. (1 Nisan 2007)
ABD ZLENMLER (2)
Son ABD seyahatinden siyasi izlenimlerimi Pazar günü yazdm. Özetle, iki ülke
arasndaki ilikilerde souk sava sonras döneme uyum sanclarnn sürdüünü, hatta
önümüzdeki günlerde anlamazlklarn artabileceini gözledim.
Bugün ekonomik izlenimlerimi paylamak istiyorum. Türkiye ekonomisi üstüne iki
konuma yaptm. New York’ta mali kesim kökenli iktisatçlarla konjonktürün seyrini ve
muhtemel senaryolarn ayrntlarn tarttk. Çok yararlandm.
Washington’da ise IMF eski Bakan Yardmcs Profesör Anne Krueger yorumcu idi.
Kendisinin 2002-2006 döneminde Türkiye’nin uygulad iktisat politikalarnn tasarmnda
birinci elden sorumluluk tamas olay daha ilginç kld.
Piyasa yimser
ki temel tema var. Bir: toplumunun büyük fedakarl ile ksa sürede kamu aç
kapanmtr. Baarnn srr budur. ki: kriz sonras para politikas yanltr. Ar deerli
TL’nin, gerileyen özel kesim tasarruf orannn, büyüyen d açn, artmayan istihdamn
sorumlusu odur.
Dolays ile iki düzeltme kaçnlmazdr. Tasarruf art iç tüketim duraklamasdr. Ya iç
taleple birlikte büyüme hz düer. Yada büyümeyi ihracatn çekmesi için TL deer kaybeder.
Küresel piyasa risk itahnda bir olumsuzluk yaanmad takdirde düzeltme intizaml
seyreder.
Bu analizde karamsar unsurlar bulundu. ç talepte nisbeten uzun sürecek bir
duraanlk fikrine herkes kendini altrm. Ama kur ve ihracat konusunda daha iyimserler.
Verimlilik art ve reel ücretin sabit kalmas sayesinde TL deer kaybetmeden ihracatn
artaca düünülüyor. Bu da 2007’de daha hzl büyüme ve TL’de daha az deer kayb demek.
Buna ramen, dolayl yoldan gene sorular döviz kuruna younlat. En çok merak
edilen husus u: küresel piyasada bir türbülans halinde Merkez Bankasnn tepkisi ne olur?
Soruyu açnca karmza “dövize müdahale gelir mi?” çkyor.
Krueger Karamsar
Washington’da daha genel düzeyde ayn analizi anlattm. Enflasyon, kamu borcu, kamu
dengesi, büyüme, yabanc sermaye girii, özelletirme, vs. olumlu yapsal göstergeleri
saydm. Konjonktürel sorunlara deindim. Düük istihdam orann yükseltmek için hzl
büyüme zorunluluunu vurguladm.
A.Krueger sunumu iyimser buldu. Türkiye’nin enflasyon, kamu borç ve maliyesinde
katedilecek daha çok yolu var dedi. Baka yapsal reformlar yaplmad takdirde uzun
dönem büyüme hznn yüzde 5’in üstüne çkamayacan özellikle belirtti.
Öte yandan yetersiz istihdam savn kabul etmedi. TÜK’in yaynlad istihdam verileri
yanl, kayt-d istihdam kapsamyor dedi. Özetle “gerçekçi olun, hzl büyümeye
heveslenmeyin” mesajini aldim. (3 Nisan 2007)
2006’DA BÜYÜME
2006 yl milli geliri verileri Pazartesi günü TÜK tarafndan açkland. Göstergelerin
aa babasdr. Çünkü reel ekonominin bütününde olup bitenler hakknda en kapsaml bilgi
oradadr. Sektör ve harcama baznda ayrntlar özellikle önemlidir.
Asaf Sava Akat

36

GAZETE YAZILARI - 14

Dolays ile her yl Nisan banda milli gelire younlarz. Büyümenin analizi birden
fazla yazya yaylr. Bu yl biraz daha uzun sürebilir. Nedenlerin bir ksm benden bir ksm
dönemin özelliklerinden kaynaklanyor.
Sonuçla balayalm. 2006’da GSYH ve GSMH, sras ile, yüzde 6.1 ve yüzde 6.0
büyüdü. Haber ve yorumlar iki gündür medyada izliyorsunuz. Büyüme genelde daha düük
bekleniyordu. Bir kez daha Türkiye ekonomisi karamsarlar mahçup etti.
2005 ortasndan bu yana benim de karamsar cephede yer aldm biliniyor. lginç
ekilde, büyümede karamsar enflasyonda iyimser kaldm. Ocak 2006’da büyümeyi yüzde 3.6,
enflasyonu yüzde 6.9 öngördüm. lki 2.5 puan, ikincisi 2.8 puan yüksek gerçekleti.
Yöntemle lgili
Ortada çok konu olunca yazlar bir plana balama ihtiyac olutu. Önce büyümeyi uzun
dönem perspektifinden ele alacam. 2001 krizinden bu yana be yl geçti. Dönemin tümünü
kubak görmek deien trendleri saptamay kolaylatrr.
Ardndan konjonktür analizine gireceim. Tahminlerdeki yanlglarnn nedenlerini
mutlaka tehis etmek gerekiyor. Bundan sonraki tahminlerin baars açsndan konjonktürü
doru kavramak giderek daha önem kazanyor.
Doallkla bu arada 2006 ylnn ayrntlarna girilecek. Geçmiten sektör yada
harcama baznda geçmiten farkllaan trendler bulunacak. Verilerin içsel tutarll snanacak.
Ölçme sorunlar aratrlacak.
Sonuncusu hakknda bir paragraf açmak istiyorum. Üç yldr verilerin revizyonunda
ilginç bir gelime yaanyor.Yllk veriler yaynlanrken dier üç çeyrein milli gelir yükseliyor.
Bu yl da öyle oldu.
Yanl anlalmasn. Verilerin kesinleirken deimeleri kuraldr. Her yerde ve yaplr.
Sorun revizyonun hep tek yönlü (burada yukar doru) olmasdr. Hesap hatalarnn
sistematikletiine iaret eder. Gözlemcileri ve iktisat politikasn yapanlar yanltr.
Kesintisiz Büyüme
Bakan Ali Babacan hakl olarak vurgulad. Türkiye ekonomisi tam be yldr (yirmi
çeyrek) kesintisiz büyüyor. 1987 bazl seride GSMH’ya baktm. lk onbe ylda be pozitif
büyüme dönem var. Ortalama uzunluu iki yln altnda (yedi çeyrek). En uzunu 1994 krizi
sonrasnda üçbuçuk yl (ondört çeyrek).
Son be yl büyümenin hz ve kalitesi açsndan da ayryor. Yirmi yln ortalama yllk
büyüme hz yüzde 3.9, volatilite ölçüsü olan standart sapma 6.4 çkyor. lk onbe yl için,
ayn sra ile, yüzde 1.9 ve 6.7 buluyor. Halbuki son be ylda ortalama büyüme yüzde 7.5 ve
standart sapma 3.6’ya, birikimli GSMH art ise yüzde 43.2’ye ulayor.
Yukardaki basit gözlemlere itirazlar duyuyorum. Örnein döneme krizden çk yl
2002 dahil yada 2006 son yarsnda büyüme ortalamann altna dütü denebilir. Hakszlk olur.
Gerçei kabul etmeliyiz.
Günah ve sevab ile, Türkiye’nin 2000’den bu yana enflasyonla mücadele ve yapsal
reform konusunda gösterdii irade ve fedakarlk sonuç vermitir. Arada yaplan politika
hatalarnn etkileri yada ödedenen bedelin yükseklii ayr konulardr. Baary
gölgelemelerine izin veremeyiz. (5 Nisan 2007)
UZUN DÖNEMDE BÜYÜME
Bugün kullanlan milli gelir serisinin balangc 1987’ye gidiyor. Milli gelir muhasebesini
hatrlatalm. Üretim ve harcama önce cari fiyatla hesaplanyor. Sonra deflatör denen
enflasyon ölçüsü ile 1987 fiyatlarna çevriliyor. O seriden büyüme hz bulunuyor.
Aslnda daha gerçekçi bir milli gelir serisi için baz yln bugüne yaklatrmak
gerekiyor. Bir süredir bu çalma TÜK tarafndan sürdürülüyor. Maalesef bir türlü
sonuçlanmad. Belki bu yl biter.
Asaf Sava Akat
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1987’den 2006’ya tam yirmi yl ediyor. Tek seri olmasnn avantajlar da var. Seriler
aras geçi sorunlar olmadan dönemin tümünü görmeye izin veren baz istatistik araçlar
kullanabiliyoruz.
Yirmi Yln Hikayesi
Bugün 1987-2006 döneminde büyüme eilimlerine bakmak istiyorum. Uzun dönem
eilimleri ksa dönem dalgalanmalardan ayrdetmek için u sralarda en yaygn kullanlan
yönteme bavurdum. Daha önce de kullanmtm.
Önce sabit fiyatlarla üç aylk GSMH’dan mevsimlik etkileri Tramo-Seats yöntemi ile
temizliyoruz. Sonra bunlara Hedrick-Prescott filtresini uygulayarak ksa dönemli
dalgalanmalar ayklyoruz. Uzun dönemli büyüme eilimlerini elde ediyoruz.
Sonuçlar aadaki grafiktedir. Büyüme eilimi açsndan son yirmi yl üç ayr döneme
ayrabileceimiz derhal görülüyor. Grafik, bu anlama ekonominin son yirmi ylnn hikayesini
özetliyor.
1987-1997 arasnda ekonomi yüzde 4 civarnda bir hzla büyüyor. Fiili büyümenin çok
dalgalanmasna ramen dönem içinde ortalamann istikrarl kaldn saptyoruz. 1998-2000
arasnda ortalama büyüme hzla düüyor. 2000’de dibe vuruyor: yüzde 1.
2001’den sonra büyüme tekrar toparlanyor. 2003’de 1987-1997 dönemini yakalyor.
2005’de yüzde 6.7 ile tepe noktasna çkyor. Sonra yava bir inie geçiyor. 2006 sonu
itibariyle yüzde 6.5 oluyor.
Dün ve Bugünden Yarna
Grafie bakarak ikisi geçmie, biri gelecee yönelik üç gözlem yapmak istiyorum. Dünü
anlamann yararlarn her frsatta vurgularm. Yarnla ilgili sorularn özellikle bu günlerde daha
da önem kazand biliniyor.
Bir: grafik krizin tarihini netletiriyor. Türkiye’nin esas ekonomik krizi 1998’de balyor.
Ortalama büyüme hznn yüzde 1’e indii 2000’de dibe vuruyor. 2001 ise krizden çk
dönemine raslyor.
ki: 2001 sonrasnda büyüme eilimi 1987-1997 dönemine kyasla ciddi ekilde
yükseliyor. Enflasyonla mücadele ve yapsal reform çabalarnn bu büyüme hzn arttrc
olumlu etkisi sanrm artk daha iyi kavranyor.
Üç: buna karlk yeni uzun dönem büyüme eiliminin mutlak düzeyi konusunda hala
belirsizlik görülüyor. Çünkü 2006’da büyüme eilimi aaya dönüyor. Acaba ortalama büyüme
hzndaki bu düü geçici mi? Yoksa kalc m? Kalc ise yeni büyüme eilimi nerede istikrar
kazanacak?
Sorularn önemi bence çok açktr. Grafik onlara cevap vermiyor. Ama sorma frsatn
yaratyor. (8 Nisan 2007)
Yllk Büyüme (1987-2006)
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BÜYÜME VE KONJONKTÜR
2006 milli gelir verilerini deerlendirmeyi sürdürüyoruz. Geçen yazda 20 yln tümüne
uzun dönem eilimler açsndan baktk. 2000 sonrasnda ortalama büyüme hznda ciddi bir
art görülüyor. Ama düzeyini kestiremiyoruz. Çünkü son ylda eilim tekrar inie geçiyor.
Uzun dönem analizleri için “yapsal” kavram uygun düüyor. Ksa dönemli gelimeler
ise “konjonktür” kavram ile özetlenir. Ekonominin genel gidiat da diyebiliriz. Doallkla
ekonomi normalletikçe konjonktürün önemi de artar.
Konjonktür analizinde milli gelir ve bileenlerinin yakn geçmiteki seyri hayatidir.
Ekonominin yönelimleri üstüne en kapsaml ve güncel bilgileri tarlar. Bunlardan özellikle
yakn gelecein muhtemel gelimeleri hakknda ipuçlar elde ederiz.
“Saadet Zinciri” ve Kopuu
2005 yazndan bu yana yazlarmda konjonktürle ilgili sorunlara daha çok yer vermeye
baladm. Okuyucularm ana temalarm biliyor. 2003 sonrasnda uygulanan yanl para
politikalarnn ekonomiyi olumsuz bir konjonktüre sktrdn söylüyorum.
Bir de slogan gelitirdim: “sanayisiz, ihracatsz, istihdamsz ama enflasyonist büyüme”.
Ama 2005’de tahminlerimin tam tersine gerçekleti. Tüketim ve yatrm harcamalar patlad. ç
talepte sürdürülemez bir balon olutu.
Balonun balangç tarihi 2005’in yaz aylardr (üçüncü çeyrek). “Eyvah, Hzl
Büyümüüz!” (17/12/2005) bal ile karladm. 2006 banda “saadet zinciri” ifadesini
kullandm. 2006 baharnda teklediini, Mays türbülans sonrasnda koptuunu iddia ettim.
Durum daha net görmek için verileri takvim yl yerine konjonktür dalgasna göre
dönemlemek yeterlidir. Saadet zinciri 2005 üçüncü çeyrekten 2006 ikinci çeyree tam dört
çeyrek (bir yl) sürdü. 2006’nn ikinci yarsnda geldii gibi kayboldu.
ç Talepte Duraanlk
Temmuz 2005 - Haziran 2006 aras dönemde özel nihai tüketim art yüzde 11.5’dur.
Sadece özel tüketimin büyümeye katks yüzde 7.2’dir. Temmuz-Aralk 2006’da ise özel
tüketim art yüzde 1 ve büyümeye katks yüzde 0.7’dir.
Edeer eilimleri özel kesim yatrmlarnda görüyoruz. Saadet zinciri ylnda özel
kesim makina teçhizat yatrmlar yüzde 28.3 artarak büyümeye yüzde 5.8 katk yapm. Son
alt ayda ise ayn kalemde art yüzde 3.7’ye, büyümeye katk yüzde 0.6’ya düüyor.
Bu iki kaleme bina ve konut inaat harcamalarn da ekleyince toplam özel kesim nihai
iç talebine ularz. Saadet zinciri ylnda özel kesim iç talebinin büyümeye katks yüzde
14.8’dir. Son alt ayda ise yüzde 2.7’dir.
Halbuki saadet zinciri döneminde GSMH büyüme hz yüzde 8.5’dur. Özel kesim
talebinin büyümeye katks 6.3 puan daha yüksektir. Aradaki fark ithalatla yani d kaynakla
karlanmtr.
Son alt ayda ise büyüme yüzde 4.4’e geriledi. Ama özel kesim talebinin katks bunun
da 1.7 puan altndadr. Özel kesimin borç ödemeye balad anlalyor. D denge ile
ilikisine bir baka yazda deineceim. (10 Nisan 2007)
EKONOM YÖNETM LE TOPLANTI
Devlet Bakan Babacan yeni bir gelenek balatt. Düzenli aralklarla köe yazar
profesyonel iktisatçlarla buluuyor. stanbul’un ho bir mekannda yemek yeniyor.
Ekonominin sorunlar tartlyor. Sonuncusu Cumartesi gecesinin geç saatlerine kadar sürdü.
Sonunda yorgunluktan pes ettik.
Ekonomi yönetimi toplantda Hazine Müstear brahim Çanakç, Merkez Bankas
Bakan Durmu Ylmaz ve Bakan Yardmcs Erdem Baç tarafndan zirve düzeyinde
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temsil edildi. Bizim cenahta da güçlü bir katlm vard. Baka ileri olduu için gelemeyen
birkaç meslekta dnda herkes geldi.
Arivime baktm. Bakan Babacan’n Haziran 2003’de yapt ilk toplanty ksaca
köeme tamm. Dierlerini sessiz geçmiim. Ancak bu kez meslektalar toplantdan çok
sözetti. Ben de modaya uyma kararn aldm.
ki Sunum
Önce Hazine Müstear uzun bir sunum yapt. Yanlmyorsam 45 dakika sürdü.
2003’den günümüze makroekonomik gelimeleri tablo ve grafiklerle özetledi. Gelir dalm
ve borçla ilgili yeni verileri tantt.
Bu tür sunularn çok yararl olduunu düünüyorum. Yakn geçmile ve bugünle ilgili
bütün temel veriler bir arada olunca resmin tümü kolay görülüyor. Gözden kaçan ayrntlar
ortaya çkyor. www.hazine.gov.tr adresine konmu; okuyucularma indirmelerini tavsiye
ederim.
Merkez Bankas Bakan, beklenecei gibi, enflasyon ve para politikas hakknda
konutu. 2000’den bu yana enflasyonla mücadelede katedilen büyük mesafeyi vurgulad.
Para politikasnn genel duruunu açklad.
Benim de aralarnda yer aldm bir grup iktisatçnn kriz sonrasnda uygulanan para
politikalarn eletirdii biliniyor. Doal olarak, ilk yllarn etkileyici baarlarndan sonra
2005’den itibaren enflasyonun tekrar yükselmesi konuyu daha da ilginç klyor.
Maalesef hevesimiz kursamzda kald. Bakan ve Yardmcs gece uça ile
Ankara’ya dönmek için erken ayrldlar. Tartmalarn heyecanl olmas beklenen bölümü
sönük geçti. imdi baktm; Bakann sunumuna internetten ulalamyor.
zlenimler
Ksa-orta-uzun velhasl tüm vadelerde Türkiye’nin esas siyasi-ekonomik-toplumsal
çapas AB üyeliidir. Bakan Babacan’n bu konuda net, kararl ve bilinçli tavr beni sevindirdi.
Bekliyordum ama iman tazeledim.
Ekonomide yaanan toparlanma ve nisbi istikrarn gerisinde sk maliye politikas
yatyor. Üstelik özverisi yüksek bu politikann yakn gelecekte sürdürülmesi zorunlu duruyor.
Bakan Babacan bu konuda kararl bir tavr sergiledi. Çok olumludur.
Ya para politikas? Rekor gecelik faizlerin tavizsiz devam edecei tereddütsüz ekilde
söylendi. Onu anladm. Sevindim mi? Eskiler “rivayet muhtelif” der. Burada zaten yerimiz
kalmad. Nasl olsa para politikas sorunlarn konumaya çok vaktimiz oluyor.
(13 Nisan 2007)
2006’DA NET KAMU BORCU
Hazine net kamu borcunu çeyrek baznda hesaplyarak yaynlyor. Ylbanda üçüncü
çeyrek (Eylül) 2006 sonuçlarna baktk. Perembe’nin gelii Çarambadan belli olurmu. Yl
nasl biteceini azçok kestirdik.
Geçen hafta Aralk 2006 sonuçlar açkland. Bir süredir tekrarlyoruz. Artk kamu borcu
kriz sonras dönemdeki gibi bir tehlike unsuru olmaktan çkt. Nedeni biliniyor. Sk maliye
politikas borç sorununu hafifletti.
Gene de kamunun borç dinamiini izlemek gerekiyor. Makroekonomik istikrarn temel
unsurlarndan biridir. Bizim iimize onun ötesinde yaryor. Toplam kamu kesimi dengesini
hesaplama imkann veriyor.
Net Borç Hzla niyor
Borç serilerinin nasl hesaplandn ksaca hatrlatalm. Merkezi yönetim brüt borç
stou ve ayrntlar aylk bazda yaynlanyor. Dier kamu kesimi çeyrek baznda buna
ekleniyor. Böylece brüt kamu borç stouna ulalyor.
Asaf Sava Akat
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kinci aamada çeyrek baznda kamunun elindeki menkul deerler bulunuyor. Üç ana
kalem var: Merkez Bankasnn net iç ve d varlklar, merkezi yönetim ve dier kamu
kesiminin mevduat ve isizlik sigortas varlklar. Brüt kamu borcundan menkul varlklar
düülünce net kamu borcu elde ediliyor.
2004 sonunda net kamu borç stou 274 milyar YTL ile zirveye çkt. O tarihten itibaren
inie geçti. 2005’de 269 milyar YTL, 2006’da 258 milyar YTL’ye dütü. ki yldr net kamu
borç stounun cari fiyatlarla dütüüne dikkatinizi çekerim.
Borç yükünü ölçmekte kullanlan esas gösterge milli gelire orandr. 2000’de yüzde 57
iken 2001’de yüzde 90’a trmanmt. 2002’de yüzde 72’e, 2003’de yüzde 70’e, 2004’de yüzde
64’e, 2005’de yüzde 55’e ve nihayet 2006’da yüzde 45’e geriledi.
Brüt kamu borcunda küçük de olsa art sürüyor. 2005’de 348 milyar YTL’den
2006’den 363 milyar YTL’ye yükselmi. Ama özellikle kamu mevduat ve Merkez Bankas net
varlklarndaki hzl art net kamu borcunun dümesine yol açm.
Kamu Kesimi Dengesi
Temel bir özdelik vardr. Tanm icab, kamu borç stoundaki deiim kamu kesimi
toplam dengesine eittir. Buradan 2006 ylnda herey dahil toplam kamu kesiminin cari
fiyatlarla 12 milyar YTL fazla verdii anlalyor. GSMH’nin yüzde 2’si ediyor.
Enflasyonu dahil ederek kamu kesimi reel dengesini bulabiliriz. Operasyonel denge
deniyor. Biraz bakkal hesab gibi duruyor ama son derece gerçekçidir. Daha ince hesaplarn
sonuca etkisi çok kstl olacaktr.
2006’da TÜFE yüzde 9.7 artt. 2005 sonu net kamu borcunu 2006’da reel olarak sabit
tutan deer 295 milyar YTL çkyor. Halbuki fiili stok 258 milyar YTL yani 37 milyar YTL daha
düüktür. 37 milyar YTL kamu kesimi reel fazlasdr. GSMH’nn yüzde 6.5’udur.
Borç verileri hiç tereddüte yer brakmyor. Kamu kesimi 2006’da önemli miktarlarda net
borç ödeyicisidir. Geriye bilinen bilmece kalyor. Böylesine kat bir bütçe disiplinine ramen
2006’da faizler neden bu kadar yüksek seyretti? (16 Nisan 2007)
AB TANIMLI KAMU BORCU
Hazine Müstearl 2006’nn borç stou verilerini açklarken iki yenilik yapt. Ekonomi
geliip karmaklatkça veri aknn da buna uyum salayacak ekilde iyiletirilmesini çok
önemsediim biliniyor. Bu açdan Hazine’yi kutluyorum. Birini bugün ele alacam.
Kamu borç stou verileri birden çok formatta hesaplanabilir. Her formatn olumlu ve
olumsuz yanlar olabilir. Yöntem farklar özellikle uluslararas karlatrmalarda sorun
yaratabilir.
Türkiye uzun süredir brüt borç-net borç ayrmn kullanyor. Bu format ksmen kendi
ihtiyaçlarn, ksmen IMF’nin tercihlerini yanstyor. Geçen yazda 2006 sonuçlarna bakmtk.
Teorik açdan yeterli olduunu söyleyebiliriz.
Ancak olayn bir boyutu daha var. Maastricht kriterleri diye bilinen para birlii
anlamasnda kamu borcu farkl bir tanma göre hesaplanyor. AB ile uyum çerçevesinde
Hazine kamu borcu hesabnda bu format da kullanmaya balad.
Tanmn Ayrntlar
Bu format Maastricht müzakereleri srasnda, günün ihtiyaçlarna göre oluturuldu.
Amaç para birliine üye ülkeleri sorumlu maliye politikasna zorlamakt. Bütçe açna
konan snr güçlendirmek için borç düzeyine ayr kstlama getirildi.
Borç tanmn, doal olarak, bata Almanya, müzakereye taraf ülkelerin kendi uygulama
ve anlaylar belirledi. Ayrntlar bizi ilgilendirmiyor. Sonuçta bir borç tanmnda anlald.
Tam ad öyle: “Avrupa Birlii Tanml Genel Yönetim Nominal Borç Stou”. Veri
kamu yönetiminin tümünü kapsyor. Yani bizim “Merkezi Yönetim” tanmndan daha geni;
toplam kamu kesimi tanmna çok yakn duruyor.
Asaf Sava Akat
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Üç fark var. Hazine bonolarn nominal deerden borca katyor; biz ise o günkü
iskontolu deerinden yazyoruz. Devletin elindeki tahvil ve bonolar borçtan düüyor.
Piyasada dolaan bozuk paray borca ekliyor.
2006 stouna bakyoruz. “AB Tanml Genel Yönetim Nominal Borç Stou” 350 milyar
YTL çkyor. Dier formatla karlatryoruz: “Toplam Kamu Kesimi Borç Stou (Brüt)” ise 363
milyar YTL bulunuyor. Yani AB tanm brüt kamu kesimi borcunda 13 milyar YTL bir düü
anlamna geliyor.
Dier formattaki “Toplam Kamu Net Borç Stou” ile farklar neler? AB tanm Merkez
Bankas net varlklarn ve kamu kesiminin mevduatn hesaba katmyor. Bu iki kalemin 2006
sonunda 81 milyar YTL tuttuunu hatrlatalm.
Maastricht Kriteri Tutuyor
Euro için borç stou üst snr, yukardaki tanmla milli gelirin (GSMH) yüzde 60’ idi.
2006 sonunda Türkiye bu kritere iyice yaklayor; borç oran yüzde 60.7’ye düüyor. Halbuki
Euro üyesi ülkeler arasnda yüzde 100 ve üstünde borç oranna sahip ülkelere raslanyor.
2001’de AB tanml borcun milli gelire orannn yüzde 106 ile zirveye çkyor. Böylece
borç oranndaki düüün tanmlardan deil Türkiye’nin uygulad mali disiplinden
kaynakland bir kez daha kantlanyor. (17 Nisan 2007)
TÜRKYE’NN NET DI BORCU
Hazine bu yl iki yeni borç stok verisi açklamaya balad. lki, kamu borç stounu
Maastricht kriterlerine uyumlu hale getirdi. Geçen yazda ele aldk. kincisi Türkiye’nin net
d borç stouna bugün bakyoruz.
Konvertibilite öncesi dönemden kalma alkanlkla Türkiye’nin d borcu kamuoyu
tarafndan önemseniyor. Ancak ilgi ille verilerin deerlendirilmesinde özen anlamna gelmiyor.
Ciddi yöntem hatalar yaplabiliyor.
Biri, Türkiye’nin d borcuna devletin iç borcunun eklenmesidir. Kamunun iç ve d
borç toplam yada kamu ve özel kesim d borç toplam anlamldr. Ama toplam kamu borcu
art özel kesim d borcu garip bir saydr. Elma ile armudun toplanmas muadilidir.
Dieri toplam kamu borcunda da yaanan bir sorundur. Brüt borç verileri gerçek resmi
göstermez. Hatta bazen saptrr. Dorusu varlklar da hesaba katarak net borçtaki deiimi
izlemektir. Hazine’nin yeni verileri bunu yapyor.
Tanmlar
Türkiye’de yerleiklerin d dünya ile giritikleri mali ilikiler Hazine ve Merkez Bankas
tarafndan yakndan izleniyor. Yabanc sermaye ve portföy yatrmlarn da kapsayan en
kapsaml veriyi Merkez Bankas “Uluslararas Yatrm Pozisyonu” ad altnda yaynlyor.
Borç-alacak durumu uluslararas yatrm pozisyonunun bir alt bölümünü oluturuyor.
Ancak kamuoyu ve piyasalar borç miktarna ilgi duyuyor. Nedenini tahmin etmek kolay. “Borç
yiyen kesesinden” misali, borcun geri ödenme zorunluluu tedirginlik yaratyor.
Yerleiklerin kayda girmi tüm yurt-d borçlar brüt d borcu oluturuyor. Bir sonraki
aamada bu saydan Merkez Bankas ve dier bankalarn d borçlar düülüyor. Böylece
mali kesim hariç (kamu kesimi dahil) d borç saysna ulalyor.
Neden? Çünkü bankaclk kesiminin d borçlar var ama ayn anda döviz rezervlerine
sahipler. kisi toplanarak Merkez Bankas dahil bankaclk kesimi net d pozisyonu
hesaplanyor. Bankad d borç ve bankaclk net pozisyonu toplam net d borcu veriyor.
Veriler
2006’da brüt d borç stou 38 milyar dolar artla 206 milyar dolar olmu. Merkez
Bankasnn d borcu 16 milyar dolarda sabit kalm: Bankalarn borcu ise 12 milyar dolar
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artla 42 milyar dolara ulam. Yani bankaclk d d borç 26 milyar dolar artla 149
milyar dolara trmanm.
Bankaclk kesiminin net döviz pozisyonu ise art iaretine sahip. Yani Merkez
Bankas dahil bankalarn döviz rezervleri d borçlarndan daha yüksek. 2006 sonunda net
döviz pozisyonu 14 milyar dolar artla 39 milyar dolara çkm.
kisini toplaynca, 2006’da 11 milyar dolar artarak 110 milyar dolar olduu
hesaplanyor. Brüt ve net d borç arasndaki 96 milyar dolar fark bankaclk kesimi döviz
rezervlerine eittir. Net d borç/GSMH oran ise yüzde 27.4’te sabit kalyor.
Net d borç stoundaki deiimle ödemeler dengesi sermaye hesab ve uluslararas
yatrm pozisyonu arasndaki karlkl ilikileri baka yazlarda ele alacam.
(19 Nisan 2007)
DI AÇIK VE DI BORÇ
2006 sonu itibariyle borç verilerini deerlendiriyoruz. Kamu kesimi net borç stounun
2006’da azaldn gördük. Buradan 2006 için toplam kamu kesiminin nominal ve reel fazla
verdiini hesapladk. Sonra yeni yaynlanan AB tanml borç stounu tanttk.
Geçen yazda bir baka yeni veriye, Türkiye’nin net d borcuna baktk. Net çünkü
kamu ve özel kesimin d borcundan ülkenin döviz rezervleri düülüyor. 2006’da net d borç
stounun 11 milyar dolar arttn saptadk.
Borç verilerine neden “stok” deniyor? Çünkü bir tarihteki borç durumunu yanstyorlar.
Örnein 2006 deyince 31 Aralk 2006 günü kasdediliyor. Resmin öbür yüzünde bir dönem
içindeki hareketleri yanstan “akmlar” yer alyor. 2006 deyince 1 Ocak-31 Aralk 2006 arasn
anlyoruz.
Tanm gerei, akmlarn toplam stoa eit oluyor. Ödemeler Dengesi d borçlanmay
gösterdiine göre (akm) d borçtaki deiimin (stok) salamas olarak kullanabiliyoruz.
Be Ylda D Finansman
Daha açk söyleyelim. Eldeki iki ayr verinin birbirine eit olmas gerekiyor. Biri
ödemeler dengesinin sermaye hesabndaki d borçlanma miktar; dieri net d borçtaki
deiim. Kriz sonras dönemi temsil eden 2002-2006 arasndaki be yla bakyoruz.
Be yln toplam cari ilemler aç 79.5 milyar dolar Türkiye’nin d finansman gereini
oluturuyor. Bunun 6.5 milyar dolar (yüzde 8) ünlü net hata noksan kaleminden, 32.5 milyar
dolar (yüzde 41) dorudan yabanc sermaye yatrmlarndan, 10 milyar dolar (yüzde 12)
hisse senedi almlarndan karlanyor. Toplam yüzde 61 ediyor. Açn yüzde 39’u için
borçlanma gerekiyor.
Bu noktada ilginç bir olay devreye giriyor. Yabanclar Hazine’nin TL cinsinden tahvil ve
bonolarna 20.6 milyar dolar yatryor. Finansman ihtiyacnn yüzde 26’s bu kalemden
geliyor. Soru: yurt dnda yerleiklere ama yerli para ile borç d borç saylr m?
Yukardaki kalemlerin toplam 69.2 milyar dolar yani finansman gereinin yüzde 87’sini
karlyor. Kamu ve özel kesim ayrca 45.3 milyar dolar dövizle borçlanyor. Buna karlk
döviz rezervleri 35 milyar dolar artyor. Net dövizle d borçlanma 10.3 milyar dolar (yüzde
13) çkyor.
Veriler Neden Tutmuyor?
Dönüyoruz net d borç verilerine. 2001 sonunda 79 milyar dolar iken 2006 sonunda
110 milyar dolara yükselmi. Art 31 milyar dolar. Halbuki ödemeler dengesine göre 10
milyar dolar olmas gerekiyordu. 21 milyar dolar fazla borç stou buluyoruz.
Nasl olabilir? En önemlisi arada paritede yaanan büyük deiimdir. 2001 sonunda
euronun dolar karndaki deeri 0.88 iken 2006 sonunda 1.33’ye yükselmi. Yani euro
cinsinden borcun dolar karl yüzde 50 artm.
Asaf Sava Akat
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Hesab kolaylatrmak için Temmuz 2002’de euro-dolar paritesi eitlendiinde net d
borcun yarsnn euro ile olduunu varsayalm. Bu durumda 2001’den 2006’ya parite deiimi
net d borçta 19 milyar dolar yükselie yol açyor. ki seri arasndaki farka çok yakndr.
Böylece muhasebenin temel ilkelerinden birini hatrlatma frsatn buluyoruz. Stok için
fiyat deimesinin etkisi çok önemlidir. Yukarda gördüümüz gibi, euronun deer
kazanmas sonucunda yeni borç almadan borç stou artmaktadr. (22 Nisan 2007)
ULUSLAR ARASI YATIRIM POZSYONU
Borç yazlarna kamu net borç stou ile baladk. AB tanml kamu borç stou ile
devam ettik. Kamu ve özel kesimin (Türkiye’nin) net d borç stounu gördük. Stok-akm
farkn hatrlatp net d borcun d açkla ilikisini kurduk.
Sra ülkenin d varlk ve d yükümlülüklerine bir bütün olarak bakmaya geldi. Ayrm
önemli; çünkü borç-alacak ilikisi dndaki d varlk ve d yükümlülüklerin önemi giderek
artyor.
Türkiye balamnda üç kalem özellikle öne çkyor. Dorudan yatrmlar büyük
tutarlara ulat. Borsada yabanc yatrmclarn pay yüzde 60’ geçti. Ve yabanclar TL
katlarna önemli yatrm yapt.
Merkez Bankas 2006’dan itibaren üçayda bir “Uluslararas Yatrm Pozisyonu”
verilerini yaynlamaya balad. On yl geriye (1996’ya) gidiyor. Kayt içindeki tüm d varlk ve
d yükümlülükleri kapsyor.
Net D Yükümlülük
Beklenecei gibi, dönem boyunca Türkiye’nin d varlklar d yükümlülüklerinin altnda
kalyor. O nedenle net d yatrm pozisyonu demeye gerek yok. Dorudan net d
yükümlülük diyebiliyoruz.
2006 sonunda, Türkiye’nin d varlklar 138 milyar dolar, d yükümlülükleri 333 milyar
dolar, dolays ile net d yükümlülüü 195 milyar dolar çkyor. 2006 milli geliri 400 milyar
dolar olduuna göre, net yükümlülüün milli gelire oran yüzde 49 oluyor.
D varlklar içinde dorudan yatrmlar 9 milyar dolar tutuyor. Hisse senedi yok
saylabilir (165 milyon dolar). Döviz rezervleri ve yurt dndan alacaklar geri kalan 129
milyar dolar oluturuyor.
D yükümlülüklerin yaps farkl. Dorudan yatrmlar 79 milyar dolar, borsa 34 milyar
dolar, TL tahviller 27 milyar dolar. Bunlar d borç stounda görülmüyor. Net 130 milyar dolar
ile net yükümlülüün yüzde 71’ini oluturuyor.
Net yükümlülüün yükseklii kadar yapsal farklar da önemlidir. Rezerv arlkl
varlklarn riski az getirisi düüktür. Buna karlk dorudan yatrm, borsa ve TL tahvili
eklinde yükümlülüklerin daha riskli ama yüksek getirili olduunu söyleyebiliriz.
Hzla Artyor
Gelelim net yükümlülüün zaman içinde evrimine. 2001 sonunda Türkiye’nin net
yükümlülüü 84 milyar dolar. Be yllk art 111 milyar dolar ediyor. Varlklarn 85 milyar
dolar, yükümlülüklerin ise 196 milyar dolar arttn saptyoruz.
Net yükümlülükteki artn 55 milyar dolar dorudan yatrmdan, 29 milyar dolar
borsadan, 26 milyar dolar TL tahvillerinden geliyor. Üçündaki art 120 milyar dolarla net
yükümlülükteki toplam artn üzerindedir.
Gelelim stok-akm karlatrmasna. Be yllk dönemde toplam cari ilemler aç 80
milyar dolar, net hata noksan düüldükten sonra 73 milyar olmu. Halbuki net yükümlülük
111 milyar dolar artmt. Arada 38 milyar dolar fark var.
Net d borç stounda da benzer bir durumla karlatk. Fark bu dönemde euronun
dolar karsnda yüzde 50 deer kaybetmesi ile açkladk. Ayn eyi net d yükümlülük için de
söyleyebiliriz.
Asaf Sava Akat
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Özetleyelim. D açk d açktr. Finansman kalitesi önemlidir ama sonucu deitirmez.
Tanm gerei, net d yükümlülük art d aça eittir. Nitekim son yllarn büyük d
açklar net d yükümlülüün hzla yükselmesine neden olmutur. Nokta. (24 Nisan 2007)
IMF’NN TEDBRL YMSERL
Geçen yazda Türkiye’nin d yatrm pozisyonuna baktk. Net d yükümlülüklerin son
be ylda 111 milyar dolar artarak 2006 sonunda 195 milyar dolara (milli gelirin yars)
yükseldiini, yabanclarn TL katlarna 27 milyar dolar ve borsaya 34 milyar dolar
yatrdn gördük.
Türkiye’nin büyük d açklara ramen döviz rezervlerini arttrabilmesini iç politikalarla
d koullarn ilginç bir bileimi mümkün kld. Mali disiplin ve reformlar içeride güven ve
istikrar tesis etti. Küresel likidite bolluu d piyasalarda risk itahn arttrd. Üstüne 2003
sonrasnda uygulanan yanl para politikalar eklendi.
Türkiye’nin paradoksu, ekonomik temellerini salamlatrdkça küresel mali piyasalara
daha baml hale gelmesidir. Daha açk söyleyelim. Yaplan büyük toplumsal fedakarlna
ramen ekonomide krlganln azalmamas, hatta artmasdr.
Bu sürecin kaçnlmaz bir sonucu var. Küresel ekonomik, siyasi, vs. gelimelere
kamuoyunun ilgisi ve piyasalarn duyarll çok yükseldi. Bu durum bizi de dünya
ekonomisini daha yakndan izleme ve yazma zorunda brakyor.
IMF ve Dünya Ekonomisi
IMF’nin esas ii, bazen zannedildii gibi Türkiye ekonomisini yönetmek deildir. Üye
ülkelere dorudan destek vermek kadar, hatta ondan önemli, baka bir görevi vardr: üye
ülkeler adna dünya ekonomisini analiz etmek ve gelecekle ilgili tahminler yapmak.
Her yln Eylül ve Nisan aylarnda birbirini tamamlayan iki çalma yaynlar. Dünya
Ekonomisine Genel Bak genel ekonomik konjonktürü inceler. Küresel Mali stikrar
Raporu ise mali piyasalar ve sorunlarn ele alr. Beklenecei gibi, raporlar birbirini tamamlar.
Analizi be temel soru çerçeveler. Dünya ekonomisinde dengesizlikler olutu mu?
Evet ise, nasl bir düzeltme bekleyebiliriz? Düzeltme süreci mali piyasalar olumsuz etkiler
mi? Mali piyasa çalkntlar dünya ekonomisinde ek sknt yaratr m? Bütün bu muhtemel
gelimelere iktisat politikas tepkileri nasl olabilir?
Bu noktada IMF’nin kurumsal kstlamasn da bilmeliyiz. IMF üye ülkeler tarafndan
yönetilen kooperatif benzeri resmi bir kurulutur. Dolays ile söylediklerinde çok dikkatlidir.
Bir: üye ülkelere sert eletiri yöneltmez. ki: dünya ekonomisinde bir çalkanty tetikleyecek
analiz ve yarglardan kaçnr.
Konjonktür Analizi
IMF uzun süredir dünya ekonomisinde ciddi dengesizlikler biriktiini
söylüyordu. Nedeni, bata ABD baz ülkelerde büyük d açklarn olumas idi. Düzeltme
kaçnlmazd. Ama ille intizamsz olmas gerekmiyordu.
Eylül 2006 raporuna, geçen Mays aynda yaanan küresel mali çalkantnn da etkisi ile,
karamsar bir ton hakimdi. Vurgu çalkantl bir düzeltmeye yol açacak risklerde ve enflasyonresesyon ikilemine idi. “kinci dalga” korkusu belirgindi.
Nisan 2007 raporu daha iyimser. Düzeltme gerçekleti yada mali piyasa riskleri ortadan
kalkt demiyor. Tam tersine, tüm riskleri her frsatta hatrlatyor. Ama önümüzdeki bir-bir buçuk
yl için çalkant ihtimalinin azaldn söylüyor. O nedenle balkta “tedbirli iyimserlik”
ifadesini kullandm. (26 Nisan 2007)
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ENFLASYON TAHMNLER
Perembenin gelii Çarambadan belli idi. Cumhurbakan seçiminin siyasi gerginlik
yarataca AKP’ye iktidar yolunu açan Kasm 2002’den bu yana biliniyordu. Seçim günü
yaklatkça kutuplamann trmandn izledik.
Bu satrlar belirsizliin tepe noktasna çkt bir anda yazyorum. Seçimin ilk tur
oylamasnn geçerliliine Anayasa Mahkemesi karar verecek. Asker gece yars internette
açklama yapt. Bugün stanbul’da hükümet kart bir miting yaplyor.
Ne oluyor? Ne olmal? Ne olabilir? Böylesine önemli sorular varken tutup büyüme, d
ticaret, istihdam, enflasyon, vs. ekonomik konular üstüne yazmak dorusu bana da biraz
garip geldi. Tereddüt ettim.
Sonunda iktisatç tarafm ar bast. Nisan sonunda enflasyonu büyüteç altna almay
çok önceden planlamtm. Cumhurbakan seçimi üstüne görülerimi süreç tamamlandktan
sonra açklamaya karar verdim.
Enflasyon Raporu
Türkiye 2006 banda enflasyon hedeflemesi rejimine geçti. Böylece para politikasnn
tasarland ve uyguland kurumsal çerçevede son derece önemli bir deiiklik gerçekleti.
Somuta inince, esas fark, Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahminlerinin kamuoyuna
açklamasdr.
Merkez Bankasnn kendi enflasyon tahminlerini kamuoyu ile paylamas “effaflk”
ilkesi gereidir. Ayn zamanda, “hesap verilebilirlik” ilkesi uyarnca, enflasyon konusunda
tam yetkili klnan Merkez Bankasnn kamuoyu tarafndan denetlenmesini mümkün klar.
Bu balamda, üçayda bir yaynlanan Enflasyon Raporu özel önem kazanr. Her
raporda gelecek dönem için enflasyon tahmini yer alr. Bunlar daha önceki tahminlerle ve
gerçekleme ile karlatrma frsat oluur.
Örnein önceki enflasyon tahmini ile fark o dönemde Merkez Bankasnn konjonktüre
bakndaki deiime dair ipuçlar tar. Gerçekleen enflasyonla fark ise, beklenecei gibi,
para politikasnn deerlendirilmesinde temel girdidir.
Tahminler Tutmad
Para politikas enflasyon üzerinde belirli bir gecikme ile etkilidir. Türkiye için bu süreyi
bir yl kabul edebiliriz. lk rapor 2006 banda yaynlandna göre, elimizde Aralk 2006 ve
Mart 2007 için iki tahmin ve iki gerçekleme var. Bakalm nasl olmu.
Ocak 2006’da yaynlanan Enflasyon Raporu 2006 yl sonu TÜFE enflasyonunu yüzde
4.7-6.3 aralnda tahmin ediyor. Ortas yüzde 5.5 eder. Halbuki 2006 sonunda enflasyon
yüzde 9.7 gerçekleti.
Nisan 2006’da yaynlanan Enflasyon Raporu 2007 birinci çeyrek sonunda TÜFE
enflasyonunu yüzde 4.0-6.1 aralnda tahmin ediyor. Ortas yüzde 5.1 eder. Halbuki Mart
2007 sonunda enflasyon yüzde 10.9 gerçekleti.
Manzara çok nettir. Merkez Bankasnn 2006’nn ilk yarsnda açklad enflasyon
tahminleri gerçeklemenin çok altnda kalmtr. Enflasyonla ilgili tüm analizlerin balangç
noktas bu gözlem olmak zorundadr. (29 Nisan 2007)
ENFLASYON VE DÖVZ KURU
Siyasi belirsizlik sürüyor. Anayasa Mahkemesinin ald karar sonrasnda ihtimal
zenginlii yaamaya baladk. Deerlendirmeyi süreç tamamlandktan sonraya braktm
söylemitim. O arada enflasyon konusuna baladm.
Merkez Bankasnn 2006’nn Ocak ve Nisan aylarnda yaynlad bir yl sonras için
yllk TÜFE art tahminleri elimizde: 2006 sonu için yüzde 5.5, Mart 2007 için yüzde 5.1.
Halbuki fiili ylk TÜFE art 2006’da yüzde 9.7, Mart 2007’de yüzde 10.9 olmu.
Asaf Sava Akat
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Mart 2007 için gerçekleme tahminin iki katndan fazladr. 5.8 puanlk sapmay hafife
almak, “ne var yani, iktisatta tahminler ne zaman tutmu!” diyerek geçitirmek zordur.
Küçük bir dokundurma yapalm. Benim tahmin hatalarm çok eletirilir. Hak veriyorum;
hamama giren terler. Ama beni eletirenler Merkez Bankasnn yanl tahminlerine hiç
deinmiyorlar. Galiba benim tahminlerimi ekonomi için daha önemli (!) buluyorlar.
Arz oklar m?
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn temel amac fiyat istikrarnn salanmas ve
sürdürülmesidir” ifadesi Bankann internet sayfasnn tepesinde yer alyor. Yönetimi de her
frsatta bu hususu vurguluyor. Dorusu, ben de katlyorum.
Bu durumda, mutlaka cevaplandrlmas gereken esas soru çok açktr. Geçtiimiz oniki
ayda neden enflasyon Merkez Bankas tahminlerinin bu kadar üstünde seyrediyor? Hangi
etkenler enflasyondan sorumlu kurumu yanltyor?
Merkez Bankas bu soruya “öngörülemeyen arz oklar” cevabn verdi. Enflasyondaki
yükselii maliyetlere yani talep-d koullara atfeden yaklam mali piyasalar tarafndan
benimsendi. Buna karlk, son bir yln yazlarnda görülecei gibi ben kar çktm.
Özellikle üç ana maliyet unsuru öne çkyor. Dünyada enerji fiyatlar trmand. Gdada
beklenmedik fiyat artlar olutu. Mays ayndaki mali türbülans sonrasnda TL ciddi ekilde
deer kaybetti.
Döviz Kurunun Seyri
Üçüncüsü ile balyorum. Mart 2007 sonu TÜFE artnn Merkez Bankas tahmininde
5.8 puan yani iki katndan daha yüksek gerçeklemesini döviz kurundaki deiimle
açklayabilir miyiz?
Mart 2006 sonunda dolar ve euro kurlar, sras ile 1.35 YTL ve 1.62 YTL iken Mart
2007 sonunda ayn sra ile 1.39 YTL ve 1.85 YTL olmu. Yllk deiim euro için yüzde 14.2 ,
dolar için yüzde 3.2, “0.5 euro + 0.5 dolar” döviz sepeti için yüzde 9.2 çkyor. Yani TL’nin
yllk deer kayb enflasyondan (yüzde 10.9) küçüktür.
Ülke parasndaki deer kaybnn enflasyona yansmasn “geçililik oran” ölçer.
Büyüklüü ekonominin yapsal ve konjonktürel özelliklerine göre deiir. Kesin olan, mutlaka
birden küçük olacadr.
Sizi hesap ayrntlarna bomadan sonuca gelmek istiyorum. Enflasyondaki 5.8 puan
artn olsa olsa 1 yada 2 puan TL’nin deer kaybndan kaynaklanabilir. O bile üphelidir.
Son olarak, olaand olaylar dnda, Mays ve Haziran’da kurun geçen yln altna ineceini
de hatrlatmalym. (4 Mays 2007)
ENFLASYON VE GIDA FYATLARI

Gda Fiyatlarnda Düzeltme
Aadaki grafik olayn anlalmas açsndan çok yararldr. Ocak 2003-Nisan 2007
aras kapsanyor. Az dalgalanan üçgenli çizgi genel TÜFE endeksini, dalgalanan düz çizgi
ise gda fiyatlar endeksini gösteriyor.
Seriler yukarda anlatlan teorik çerçeve ile tutarldr. Tarm arlkl gda ürünlerinde
fiyat hareketleri genel enflasyondan çok daha dalgal seyrediyor. Gda fiyatlar endeksi 2003
ve 2004 ilkbaharnda iki kez TÜFE’nin üstüne çkyor. 2005 ve 2006 yaznda TÜFE’nin çok
altna iniyor.
Dönemin tümünde gda alt kaleminin genel endeksten daha çok artmad görülüyor.
Nisan 2007’de genel TÜFE endeksinin deeri 139.33 iken gda alt endeksinin deeri
139.28’dir.
Verilerin anlam açktr. Gda fiyatlarnda enflasyonu trmandracak olaand bir art
yoktur. Sadece bir süre düen nisbi fiyatlarnda bir düzeltme hareketi gözlenmektedir.
Merkez Bankas tahmininde 5.8 puanlk sapma gda fiyatlar kökenli arz oku ile
açklanamaz. (6 Mays 2007)
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Nisan ay enflasyonu TÜK tarafndan açkland. TÜFE ve ÜFE’de aylk art, sras ile,
yüzde 1.2 ve yüzde 0.8 çkt. TÜFE gene beklentilerin üstünde geldi. 2007’nin ilk dört aynda
TÜFE yüzde 3.6 artarak yllk hedefi neredeyse yakalad.
Böylece yllk art, ayn sra ile, yüzde 10.7 ve yüzde 9.7 oldu. Yani TÜFE iki hanede
kald. Bu saylar siyasi belirsizliin azalmasn beklerken neden enflasyonu pertavsz altna
aldmz açklyor.
Nisan 2006’da Merkez Bankasnn Mart 2007 için yllk TÜFE art tahmini yüzde 5.1
idi. Halbuki fiili enflasyon 5.8 puan yukarda yüzde 10.9 gerçekleti. Merkez Bankas
tahminindeki sapmay “öngörülemeyen arz oklarna” balad.
Döviz kurunda Mays türbülans sonras oluan hareketin enflasyona etkisini geçen
yazda aratrdk. Son dönemde TL’nin tekrar güçlendii biliniyor. Nitekim kur etkisinin
enflasyondaki sapmay açklamadn söyledik.
Gda Fiyatlar Dalgalanr
Asaf Sava Akat

Bugün Merkez Bankas tarafndan iaret edilen bir baka arz okuna, gda fiyatlarna
bakyoruz. Özellikle ilenmemi gda fiyatlarnda görülen yükseliler son bir yln tüm
enflasyon açklamalarnda vurgulanyor.
Tarmsal ürünler enflasyonun ölçülmesinde daima sorunludur. Çünkü, teknoloji ne
kadar geliirse gelisin, tarmsal üretim doa koullarndan çok etkilenir. Arz hareketleri
talebin elastik olmamas ve yaygn rekabetle birleince ciddi nisbi fiyat dalgalanmalarna yol
açar.
Enflasyon ekonominin genel arz-talep dengesini yanstr. Teoride, tekil mal ve
hizmetlerin arz-talep dengelerinin nisbi fiyatlarda yarataca deiimden etkilenmez. Nisbi
fiyatlarn hzl deitii tarm ürünlerinde ikisini ayrdetmek hiç kolay deildir.
Yaygn bir yöntem, enflasyon ölçüsünü yeniden tanmlamaktr. Bu tür ürünlerin hariç
tutulduu özel kapsaml göstergeleri Türkiye’de kullanyor. Bir dier yöntem, bu ürünlerdeki
dalgalanmaya görünülürlük kazandrmaktr. Olaandlk ortaya çkar.
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ENFLASYON VE Ç TALEP
Siyaset yazmak için sürecin sonuçlanmas bekliyoruz. Siyasette talarn yerine
oturmas zaman alacak, yani belirsizlik ortam sürecektir. O arada enflasyon analizine giritik.
Son ylda enflasyon Merkez Bankasnn Ocak ve Nisan 2006’da yaynlad
tahminlerden çok farkl seyretti. Hatrlatalm. Bir yl önce Mart 2007 için yllk TÜFE tahmini
yüzde 5.1 idi. 5.8 puan yükselile yüzde 10.9 çkt. Nedenlerini aratryoruz.
Asaf Sava Akat
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“Öngörülemeyen arz oklar” olabilir mi? Açklamalarn iki “mutad üphelisine” baktk.
Döviz kurunda ve gda fiyatlarnda enflasyonun tahminden bu kadar çok sapmasna yol
açacak olaanüstü gidiata raslamadk.
Her fiyat hareketini arz ve talep belirler. Arz gördük. Geriye talep koullar kald. Zaten
enflasyonun tanmnda nominal talebin sabit fiyatlarla üretimden büyük olmas vardr. Daha
açk söyleyelim. Maliyet artlar ancak talep varsa üretici tarafndan fiyata yanstlabilir.
ç Talep ve Büyüme
Milli gelir muhasebesi bilgilerimizi tazeleyelim. Ülke içi harcamalar iki kalemden oluur:
tüketim ve yatrm. Tüketim de kendi içinde ikiye ayrlr: özel kesim tüketimi ve kamu
tüketimi. Üçünün toplamna “iç talep” denir. Üretilip satlmayan mallar (stok deiimi) ve
ihracat-ithalat farkn (d talep) ekleyince milli gelire ulalr.
Fiyatlar üzerindeki talep basksn ölçmenin yolu iç talepteki deiimi milli gelirdeki
deiimle karlatrmaktr. ç talebin milli gelirden hzl artmas fiyat artlarn kolaylatrr. ç
talebin milli gelirden yava artmas ise zorlatrr.
Ayrca, sabit fiyatlarla (reel) milli gelir hesabnda baz ölçme sorunlar vardr. O
nedenle bu balamda cari fiyatlarla milli gelir serisi daha gerçekçi sonuç verir. Analizin
güncelliini de düünerek çeyrek baznda cari fiyatlarla milli gelir verilerini kullandk.
Örnek yapalm. 2006 ilk çeyrekte cari fiyatla iç talep art yüzde 23, milli gelir (GSMH)
art ise yüzde 14 olmu. Oranlaynca iç talebin milli gelirden yüzde 8 daha hzl büyüdüü
çkyor. Halbuki 2006 son çeyrekte iç talep yüzde 17, milli gelir yüzde 18 artm. Yani iç talep
milli gelirden yüzde 1 daha yava büyümü.
Büyük ç Talep Balonu
1988-2006 arasn kapsayan sonuçlar aadaki grafikte yer alyor. ç talep-büyüme
ilikisinden kolayca konjonktür deimelerini izliyoruz. ç talebin güçlü olduu dönemlerde
oran sfrdan büyük çkyor.
2001 öncesinde dört iç talep patlamas göze çarpyor: 1990, 1993, 1997 ve 2000. Oran
1990’da yüzde 7’ye, 1993’de yüzde 4’e, 1997 ve 2000’de yüzde 6’ya trmanyor. 2004
ortasnda ksa süre için yüzde 4’e ulayor.
Bizi ilgilendiren 2005 üçüncü çeyrekte beliren son yirmi yln en büyük iç talep
balonudur. “Saadet zinciri” be dönem sürüyor. 2006 birinci çeyrekte oran daha önce hiç
görülmeyen bir düzeye, yüzde 8’e frlyor. 2006 son çeyrekte ufak eksiye dönüüyor.
Durum açktr. Merkez Bankasnn sonraki oniki ay için yüzde 5.1 enflasyon tahmin
ettii 2006 ilkbaharnda Türkiye tarihinin belki de en büyük iç talep balonu içindedir. Yani
sapmann gerisinde talep koullarnn yanl analizi yatmaktadr.
Bu balon nasl olutu? Merkez Bankas neden görmedi? Bizi izlemeye devam edin.
(8 Mays 2007)
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ENFLASYON VE PARA ARZI
2006’da devreye giren enflasyon hedeflemesi rejimi “effaflk” ve “hesap
verilebilirlik” ilkelerini getirdi. Merkez Bankas kendi enflasyon tahminlerini açklamaya
balad. Nisan 2006’da oniki ay sonras için yllk TÜFE’yi yüzde 5.1 tahmin etti. Ama Mart
2007 gerçeklemesi 5.8 puan sapt, yüzde 10.9 oldu.
Önce resmi söyleme uyarak “arz oklarnn” etkisine baktk. Sapmann nedeni TL’deki
deer kayb ve gda fiyatlarndaki art olabilir mi? Ayrntlara girdik. Ama ikisinde de
olaand hareketler bulamadk.
Bunun üzerine resmi söylemde ihmal edilen “talep oklarna” döndük. ç talebin ve
milli gelirin art hzlarn karlatrarak talep basksn ölçtük. 2005’in ikinci yarsndan itibaren
iç talebin patladn, yani büyük bir iç talep balonu olutuunu saptadk.
Böylece birbiri ile balantl iki soru gündeme geldi. ç talep balonu neden olutu?
Merkez Bankas neden görmedi?
ç Talep ve Para Arz
Internet sayfasnn en üstünde “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas’nn temel amac
fiyat istikrarn salamak ve sürdürmektir” yazyor. Merkez Bankasnn hem hükümetten
bamsz hem de fiyat istikrarndan sorumlu olduunun altn çiziyoruz.
Bamsz ve fiyat istikrarndan sorumlu merkez bankacl çok iyi tanmlanm bir
kavramsal çerçeveye dayanmaktadr. Özetle, para arz, iç talep ve enflasyon arasndaki
yakn iliki iktisadn en eski teorisidir.
Daha basit söyleyelim. ç talepte ani ve büyük artlar olabilmesi için ekonomideki
likiditede benzer bir bollama gereklidir. Tersinden bakarsak, nakit sknts iç talebi daima
kstlayc bir etki yapar.
Bunlar iktisadn altn kurallardr. Nominal harcamalar ve para arz mutlaka beraber
artar. Nedensellik para arzndan talebe dorudur. Bol likidite kredileri, bol kredi tüketim ve
yatrm harcamalarn kamçlar. Likidite ise tümü ile Merkez Bankasnn denetimindedir.
Para Arz Patlyor
“Para arz” ölçülmesi karmak ve tartmal bir büyüklüktür. Teorik ayrntlara girmek
istemiyorum. “Emisyon” piyasadaki banknot miktarn gösteren dar tanmdr. “Rezerv para”
bankalarn Merkez Bankasndaki mevduatlarn kapsar. “Merkez Bankas Paras” tüm TL
yükümlülüklerini gösterir.
Sonuncusunu (Merkez Bankas Paras) tercih ettim. TÜFE ile enflasyondan arndrdm
(reel). Ocak 2003 tarihindeki deeri 100 alan bir endeks oluturdum. 2005 bandan
günümüze seyrini aadaki grafiktedir. Dikkat: reel para arz endeksidir; para arzndaki
deiim deildir.
2003 bandan 2005 ortasna kadar reel para arz dalgalanyor ama ortalamas sabit
kalyor. Endeksin Haziran 2005 deeri de 100. Fakat hemen ardndan hzla trmanmaya
balayor. Nisan 2006’da endeks deeri 168’e çkyor. 9 ayda reel para arz yüzde 68 artyor.
Laf dolatrmayalm. 2005 ortasnda iç talepte beliren balon reel para arzndaki ani
artla birebir örtümektedir. “Saadet zinciri” para arzndaki hzl büyüme sayesinde
kurulmutur. Yani 2006’da enflasyondaki yükseliin nedeni olarak karmza para politikas
çkmaktadr. (10 Mays 2007)

2006

ç Talep/GSMH

Asaf Sava Akat

49

GAZETE YAZILARI - 14

Asaf Sava Akat

50

GAZETE YAZILARI - 14

175

Döviz almlar ikiye ayrlyor. Olaan ihalelerle yaplan almlar genellikle aylk 500-700
milyon dolar arasnda seyrediyor. Ayrca 7 ayr tarihte (yüksek çubuklar) 1 ila 5 milyar dolar
arasnda deien döviz alm müdahaleleri yaplyor.
16 ayda Merkez Bankasnn ald döviz miktar 30 milyar dolardr. Almlar 2005
yaznda hzlanyor. Haziran, Temmuz, Kasm ve Aralk 2005’de, ardndan ubat 2006’da
büyük müdahaleler geliyor.
Döviz alm grafii geçen yazda verdiimiz para arz grafii ile birebir kesimektedir.
Para arz grafii de bir önceki yazda verilen iç talep grafii ile neredeyse özdetir. ktisatç
için olay çok nettir. Döviz alm para arzn, para arz iç talebi, iç talep de enflasyonu
patlatmtr. Gerisi bo laftr. Mzra çuvala sdrmaya yönelik beyhude çabalardr.
(13 Mays 2007)
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ENFLASYON VE DÖVZ ALIMLARI
ki haftadr enflasyon yazyoruz. Mart 2007’de gerçekleen yllk TÜFE artn (yüzde
10.9) Merkez Bankasnn bir yl önce Nisan 2006’da açklad tahminle (yüzde 5.1)
karlatrdk. 5.8 puan sapmann nedenlerini aratrdk. Epey yol aldk.
Resmi söylemde döviz kuru, gda ve enerji fiyatlar gibi “arz oklar” çkyor. Sapmay
açklamakta yetersiz kaldklar görüldü. Ayn söylem “talep oku” yokmu gibi davranyor.
Bizim analizimiz ise çok farkl sonuçlara ulat.
2005 ortas ile Mays 2006 arasnda özel tüketim ve özel yatrm harcamalarndaki art
bir iç talep balonunu tetikliyor. ç talebin üretimden çok daha hzl büyümesi kaçnlmaz
ekilde enflasyonist bask oluturuyor.
“Saadet zinciri” nasl oluuyor? Ayn dönemde ekonomide büyük bir likidite bolluu
yaanyor. Merkez Bankas Paras verileri bunu doruluyor. Geriye bir soru kalyor. 2005
ortas ile Mays 2006 arasnda para arz neden hzl artt?
Ünlü Politika Üçlemi
ktisatçlarn son dönemde pek sevdii bir “küreselleme üçlemi” var. Açk
ekonomilerde para politikasnn snrlarn saptyor. Üçleme göre konvertibilite ile ya para
politikas (faiz ve para arz) yada döviz kuru denetlenebiliyor, dierini piyasa belirliyor. kisini
de kontrol etmek için sermaye hareketlerini kstlamak gerekiyor.
Mekanizmay izleyelim. Bir nedenle sk para politikas uygulamak için faizi yüksek
tuttunuz. Yüksek faiz d kaynak çeker ve ülke paras deer kazanr. Diyelim kur düzeyinden
rahatsz oldunuz. Parann deerini döviz alarak düürme yoluna gittiniz. Yapabilir misiniz?
Evet.
Pekala ünlü “üçlem” ne oldu? Hala çalyor. Döviz alnca yerli para vermek
zorundasnz. Likidite yani para arz artar. Döviz almlar sk para politikasn yüksek faize
ramen gevek para politikasna dönüür. Üçlemden kurtulu yoktur.
Eminim bu hikaye size çok tandk geldi. imdi biraz da saylara bakalm.
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KISA ASKER DARBELER TARH
“Askeri darbe” sözcüü tekrar canland. Önce, yakn geçmite bir darbe planland
iddias haraketli tartmalara yol açt. Derken Cumhurbakan oylamas üzerine Genelkurmay
Bakanl sitesine konan bildiri geldi.
Benim neslimin yaam askeri darbelerin tarihçesi ile birebir örtüür. lki beni
Galatasaray’da lise 2 örencisi olarak yakalad. Gençlik ve orta ya dönemi onlarla geçti.
Doal olarak, emekliliimde de darbe ihtimali beni yakndan ilgilendiriyor.
Örencilerimden izliyorum. Yeni nesillerin darbe deneyimi ya yok yada çok kstl.
Halbuki nüfusun (ve okuyucularmn) büyük çounluunu onlar oluturuyor. Biraz
bilgilendirmek istiyorum.

Merkez Bankas Çok Döviz Ald
Aadaki grafikte Merkez Bankasnn Ocak 2005 ile Mays 2006 arasnda yapt
döviz almlar milyar dolar cinsinden gösteriliyor. Çubuklar her ay alnan döviz miktardr.
Tutar sa eksendedir. Çizgi ise alnan dövizin birikimli miktardr. Tutar sol eksendedir.

Darbenin Tanm
Türkiye’de kavram kargaas yaygndr. Bence Türkçenin siyasi eylem alanna
dönümesi bunda etkili oldu. Örnein, bir baktk ki “inkilap” (reform) “devrim” (ihtilal)
oluvermi. O bakma, kavramlarn iyi tanmlanmas önem kazanyor.
“Askeri darbe” nedir? Benim deneyimimde çok açk bir karl var. Asker yönetime el
koyar. Nasl? Seçimle gelen Meclisi kapatr ve Meclisin seçtii hükümeti devirir. Yerine
kendi yasama ve yürütme organlar getirir. Rejimi yeniden oluturur.
Bu tanmla 1960 ve 1980 kesinlikle darbedir. Gene de aralarnda önemli bir fark vardr.
27 Mays’ TSK içinde çou küçük rütbeli subaylardan oluan bir grup gerçekletirdi. 12
Eylül ise TSK yönetimi tarafndan emir-komuta zinciri içinde yapld.
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Asker Meclisi kapatmadan “darbe” yapabilir mi? Teoride zor ama elde 1971 vakas
var. 12 Mart’ta TSK yönetimi Meclisten kendisine yakn bir hükümet ve yasal deiiklikler
istedi. Meclis askeri darbeyi engelleyebilmek için talepleri kabul etti.
1996’da daha ilginç bir durum yaand. 28 ubat sonrasnda Meclis açk ve hükümet
yerindedir. Ama TSK yönetiminin müdahalesi siyasi partileri etkiledi. Darbe ihtimali Meclis
aritmetiini deitirdi. Demirel’in devreye girmesi ile Erbakan hükümeti bitti.
Kark Darbeler
Askeri darbe tarihçesi bundan ibaret deildir. ki farkl darbe tipi daha var: biri darbe
içinde darbe, dieri baarsz darbedir.
Örnein 27 Mays’n hemen sonrasnda cuntann CHP kanad kalc askeri rejim
planlayan Türke ekibini tasfiye etti. Ardndan TSK yönetimi Silahl Kuvvetler Birliini
kurarak cuntaya pasifletirdi. Keza 1971’de (9 Mart) TSK yönetimi asker içindeki radikal
gruplarla hesaplat.
Buna karlk, iki açk askeri darbe giriimi sonuç vermedi. Albay Talat Aydemir 1962
1963’de emir-komuta zinciri dnda iki kez darbe denedi. Babakan smet nönü TSK
yönetiminin darbe karsnda yer almasn salaynca malup oldu ve idam edildi.
te, bizim neslin askeri darbe deneyimi ana hatlar ile yukardadr.
(15 Mays 2007)
ASKER DARBEYE HAYIR
Genellikle ekonomi yazyorum. Ekonomi ile dorudan yada dolayl ilikisi zayf olaylara
gündemde öne çksalar bile girmiyorum. Bu kural ancak çok önemli kabul ettiim baz
durumlarda bozuyorum.
Türkiye’de yeniden askeri darbe ihtimalinden söz edilmesi böyle bir durumdur. Tarafsz
kalmak yada sessizce geçitirmek bence mümkün deildir. Özellikle darbeye kar yurttalarn
mutlaka bunu ifade etmeleri gerekir.
Pazartesi günü gazetelerde askeri darbe kart bir bildirinin çok sayda yurtta
tarafndan imzaland haberi çkt. Okuyucularm arasnda bildiriye ulaamayanlarn çok
olacan düünerek olduu gibi köeme tamaya karar verdim.
***
“YURTTA BLDRS
27 Nisan 2007 gecesi yaynlanan Genelkurmay Bakanl muhtras, zaten kstl olan
demokrasimizin çok ar yaralad.
Askeri bürokrasinin siyasi alana müdahale etmesi, siyasetin silahlarn gölgesinde
yürümesinin doal karlanmas, rejimin asker vesayeti altnda olmas kabul edilemez.
Genelkurmay Bakanl’nn muhtras demokratik rejime yönelik açk bir tehdittir ve yasalara
göre suçtur.
Biz aada imzas bulunan yurttalar bu muhtray açkça reddediyoruz !..
Bugün siyasal, ekonomik, sosyal alanda yaadmz kriz, cumhurbakannn halk
tarafndan seçilmesiyle de alamayacak derinliktedir. Cumhurbakan seçiminde oy veren
seçmenlerin yarya yaknnn siyasi tercihlerinin mevcut seçim yasalar ile parlamentoya
yansmayaca bir sistemde kriz devam edecek; yeni bir genel seçim de krizi çözmeyecek ve
sadece ksa bir süre için erteleyecektir.
12 Eylül rejimi bütünüyle tkanmtr
Bugün yaanan sorunlarn temelinde, 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasas
ve bu Anayasa’nn kurgulad rejim vardr. Türkiye, içinde bulunduu bunalmdan kalc
biçimde çkmak istiyorsa, bir an önce bu Anayasa’dan kurtulmaldr.
Ülkemiz; özgürlükçü, çoulcu, barç, demokratik, laik anlay ortak paydasnda,
hukukun uluslararas ilkeleri ve deerleri ile örülmü yeni bir anayasaya kavumadkça, keza
seçim barajlar kaldrlarak toplumun bütün kesimlerinin siyasal temsiline olanak tanyan bir
Asaf Sava Akat
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Seçim Yasas benimsenmedikçe sürekli kriz üreten bu yapy ve krizden beslenen odaklar
etkisiz klmak mümkün deildir.
Oysa son günlerde yaananlar, olmas gerekenin tam aksine, “vesayet demokrasisi”nin
açk darbeye dönütürülmesi için bahaneler arandn gösteriyor. Bizler, laik cumhuriyetin
muhtralara yaslanarak deil ancak daha fazla demokrasi içinde yaatlacana inanyoruz.
“Ne mutlu Türküm demeyenler dümandr” diyebilenlere yantmz açktr: Düman
deil, tersine bu ülkenin sorumlu ve duyarl yurttalaryz ve yaratlan bu ortamda asla mutlu
deiliz.
Özgür, demokratik, laik Türkiye’yi korumaya kararl yurttalar olarak demokrasiyi
yoketmeye yönelen her türlü müdahaleye kar direnme hakkna sahip olduumuzu açkça
belirtiyoruz.” (17 Mays 2007)
BAKANLIK SSTEMNE LK ADIM
yimserle kötümser arasndaki fark anlatmak için bardak örnei kullanlr. lkinin yar
dolu gördüü bardaa dieri yar bo dermi. Benim iyimser kiiliim biliniyor. Nitekim
cumhurbakan seçimi srasnda oluan frtnadan bile olumlu sonuçlar bekliyorum.
Ünlü “amaçlanmayan sonuçlar kanunu” yaamn her alannda karmza çkar.
Önemsediiniz bir amaca ulamak için eylem plan yapar ve uygularsnz. Hesapta olmayan
bir çok etken devreye girer. Süreç amacnzn tam ztt bir durumla sonuçlanr.
Türkiye’nin baz iktidar odaklar yeni cumhurbakannn AKP meclis çounluu
tarafndan seçilmesine kar çkyordu. Onlar temsilen CHP seçimi Anayasa Mahkemesine
götürdü. Cumhurbakan Anayasada öngörülen yöntemle seçilemedi.
Bunun üzerine Anayasa deitirildi. Cumhurbakann iki turlu seçimle dorudan halkn
seçmesinin yolu açld. Böylece AKP’li cumhurbakan kartlarnn daha da istemedikleri bir
sonuç ortaya çkt.
Sistemler Üstüne
Parlamenter sistem yürütme organnn (devletin) aileden miras kald krallk
ortamlarnda geliti. Gerçek güç halkn seçtii meclise geçti ama hükümet hep
“majestelerinin” kald. Krallkla tutarl tek demokratik çözüm parlamenter sistemdi.
Cumhuriyette aileden miras devlet bakanl olmaz. Yani yasama organna ek olarak
yürütmenin bann da seçilmesi zorunludur. En doal yürütmenin bann yasama organ
gibi halk tarafndan dorudan seçilmesidir. Bakanlk sistemi denir.
Parlamenter cumhuriyet zorlama çözümdür. Yürütmenin ba yasama organ tarafndan
seçilir. Ayn anda meclisten çkan hükümet yürütme organdr. Dolays ile bakann yetkileri
sembolik tutularak yürütmede iki ballk önlenir.
1982 Anayasas bu basit kurallar bozmaktadr. Bir yandan cumhurbakann meclis
seçer. Ayn anda cumhurbakan çok geni yürütme yetkileri ile donatlmtr. Biraz tarih ve
siyaset bilen herkesin kolayca öngörebilecei gibi bu tutarsz yap sürdürülemez.
Deiim Balad
Türkiye’nin bakanlk sistemine geçmesini çeyrek yüzyl önce savunmaya baladm.
Nasl olacan tam bilmiyordum ama bu dönüümün mutlaka gerçekleeceine hep
inandm. Demek “amaçlanmayan sonuçlar kanunu” sayesinde olacakm.
Cin ieden çkmtr. Süreci yavalatan senaryoya bakalm. Sezer Anayasa
deiikliini veto eder, ikinci oylamada üçte iki çounluk salanamaz, referandum takvimi
sarkar, yeni meclis cumhurbakann seçer.
Ancak, anayasa deiikliinde prosedür ilemektedir. Referandumda büyük
çounlukla kabul edilecektir. Yani devreye giren mekanizmalar yukardaki yavalatlm
senaryoda bile en geç 2014’de cumhurbakann halkn seçmesini salamaktadr.
Asaf Sava Akat
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Sorun ilk adm atmakt. Bakanlk sistemine kolay geçilir. Seçmenin yüzde 50’den
fazlasnn oyunu alm cumhurbakannn yetkileri çabuk artar. Kendi hesabma bu büyük
dönüümü tetikledikleri için Baykal ve yandalarna müteekkirim. (20 Mays 2007)
SEÇM SSTEM REFORMU
Bilgi Üniversitesi birinci snflarna iktisada giri dersinde G.Mankiw’in kitabn
okutuyoruz. lk dersin konusu iktisadn on temel ilkesidir. Bunlardan biri “insan teviklere
karlk verir” der.
Ne demek? Toplumu oluturan bireyler karar alrken içinde yaadklar ortamn
kurallarna bakarlar. Akl d yada yanl gibi duran bireysel davranlar aslnda ilk bakta
görülmeyen kurallar tarafndan tevik edildii için alnr.
Bu ilke pek çok toplumsal olayn açklanmasnda fevkalade önemli bir analitik
enstrümandr. Bu ekilde bakmay örenmek bizi tasviri analiz sanma tehlikesinden korur.
Çözümün esas unsurlarn görmeyi mümkün klar.
Lider Hegemonyas
Türk siyasi yaamnda en yaygn ikayet konularnn banda siyasi partilerde lider
hegemonyas gelir. Gerçekten, siyasi partilerde genel bakann teorik olarak onu seçen parti
örgütü üstünde olaanüstü güce sahip olduu gözlenmektedir.
Seçim öncesi, partiler milletvekili adaylarn belirlerken konu iyice alevlenir. Çünkü
kamuoyu kimin milletvekili olacana parti liderinin karar verdiini, partiler kanununun
önseçim maddelerinin ilemediini, vs. tekrar hatrlar.
Lider hakimiyetinin çevrisellii mükemmeldir. Seçimlerde parti adaylarn belirleme
yetkisi parti içinde lidere muhalefetin maliyetini çok yükseltir. Böylece lider kendisini seçecek
örgütü seçer hale gelir. Dolays ile aday belirleme yetkisini korur.
Yukarda tasvir edilen durumu tüm gözlemciler kabul eder. Genel yaklam kabahati
oyunun aktörlerinde, yani lider ve partililerin kiisel özelliklerinde bulur. Bazen lider
partilerine oy verdikleri için seçmeni suçlayanlar bile çkar.
Halbuki ortada lider hegemonyasn tevik eden bir sistem vardr. Bir dizi ilgisiz gibi
duran kural katlanlarn iradelerinden bamsz ekilde bu sonuca yol açar. Söz konusu olan
seçim sistemidir.
Çoklu Bölgenin Ürünüdür
Temsili demokrasi, ad üstünde, vatandan kamu yönetimine ahsen deil, bir
temsilci aracl ile katlmasdr. Dolays ile temsil mekanizmasnn nasl çalaca büyük
önem kazanr. Seçim sistemi bunu düzenler.
Demokrasinin beiinde tekli (dar) seçim bölgesi vardr. Az çok eit nüfus bir seçim
bölgesidir. Bölge seçmenini bir kii temsil eder. Adaylar arasnda en yüksek oyu alan temsilci
(milletvekili) seçilir. Seçmenle vekili arasndaki dorudan iliki lider sultasna kar en büyük
güvencedir. Seçmen sadece partiye ve liderine deil, ayn zamanda adaylara da bakarak
oyunu kullanr.
Türkiye çoklu (geni) seçim bölgesi sistemini tercih etmitir. stanbul’un 70 küsur
milletvekili üç seçim bölgesinden seçilir. Seçilenler anonimdir. Seçmenin parti liderine oy
vermekten baka çaresi yoktur. Zaten adaylar da lider belirler.
Durum çok açktr. Çoklu (geni) bölge sistemi kald sürece lider hegemonyas
engellenemez. Çünkü sistem tarafndan tevik edilmektedir. Alternatif önerimi bir baka
yazda anlatacam. (22 Mays 2007)

SEÇM SSTEM REFORMU (DEVAM)
Siyasi partilerde neden bu kadar belirgin lider hegemonyas var? Cevap için iktisadn
temel ilkelerinden birini kullandk: “insan teviklere karlk verir”. lkeye göre, ilk bakta
artc gibi duran bireysel davranlarn gerisinde karar ortamn oluturan kurallar yatar.
Geçen yazda tehisi açkladk. Parti liderinin partinin örgütü ve seçmeni karsndaki
büyük gücü uygulanan seçim sistemde seçmene birden fazla milletvekili için oy kullandran
çoklu (geni) seçim bölgeleridir.
stanbul’un 70 milletvekili üç bölgeden seçilir. Büyük illerin seçim bölgeleri 10 ve üstü
milletvekilinden oluur. Liderin olaanüstü gücünün temelinde seçmenle temsilcisi arasndaki
ban bu ekilde kopartlmas yatar.
Olaya milletvekili olmak isteyen biri gözü ile bakalm. Seçilmek aday listesinde üst
srada yer almak halinde mümkündür. Sralamay kim yapar? Parti lideri. Bu anlama partinin
lideri milletvekillerinin tek seçmenidir.
Tekli (dar) Seçim Bölgesi
in özü basittir. Genel Bakann mutlak hakimiyetini krlmak, yani onu “eitler
arasnda birinci” anlamna lider haline getirmek gerekir. Bu ise ancak ve ancak liderin
milletvekili tek seçmenlii özelliinin yokedilmesi ile mümkündür.
Tekli (dar) seçim bölgesi bu noktada devreye girer. Partinin her potansiyel seçmeni
karsnda bir tek aday görür. Parti aday saptarken seçmeni hesaba katmak zorundadr.
Çünkü seçmen adayn beendii dier partilerden birine oy kullanabilir.
Türkiye belediye bakanlarn bu yöntemle seçmektedir. Yerel seçim sonuçlar bu
bakma çok öreticidir. Sk sk belediye bakannn ald oy ile partisinin belediye meclisi için
ald oy arasnda iki yönde büyük sapmalar olumaktadr.
Özetleyelim. Tekli (dar) seçim bölgesi milletvekilini lider karsnda güçlendirir. Parti
disiplini bahanesi ile lider hegemonyas tesisini engeller. Partiyi aday tesbitinde seçmenin
eilimlerini göz önünde tutmak zorunda brakr. Bunlar salkl demokrasinin önkoullardr.
ki Tur ve Önseçim
Tekli (dar) seçim bölgesi demokrasinin iki sorununa daha çözüm getirme potansiyelini
tar. Biri aday tesbitinin parti yönetim ve örgütünün dar çerçevesinden alnp oy veren
seçmenlere yaygnlatrlmasdr. Dieri ise milletvekilinin kesin meruiyetinin seçmenin
yardan fazlasnn oyunu almas ile salamlatrlmasdr.
Tekli bölgede iki turlu seçim her iki koulu tatmin eder. lk turda bütün partiler birden
fazla aday ile katlr. Seçmen ilk turda hem partiye hem de adaya oy kullanr. kinci tur ise en
çok oy alan iki partinin kendi içinde en çok oy alan adaylar arasndadr. Biri seçmen
çounluunun oyu ile milletvekili seçilir.
Sistem demokratik ilkeleri yaama geçirmektedir. Seçilen milletvekili seçmenlerin
yardan fazlasnn oyunu almtr. Temsili meruiyeti tamdr. Seçilen milletvekili adayn ilk
turda ona oy veren partili seçmen belirlemitir. Parti oligarisi etkisizletirilmitir.
Ek bir önerim var. Seçimin ilk turunda kullanlan oyla barajsz nisbi temsil ile ek
temsilcilere dönütürülür. Bu yöntemle yetkisi kstl ikinci meclis (Senato?) bence yararldr.
Küçük siyasi hareketleri de yasama organna tayarak demokrasiyi zenginletirir.
(24 Mays 2007)
VTRN DÜZENLEME
Siyasi partilerde lider hegemonyasn tevik eden ortam aratrdk. Seçmenle
temsilcisi arasndaki ilikinin zayflamasn vurguladk. Bu olay seçim bölgelerinin 10-15-20
milletvekili seçilecek ekilde oluturulmasna baladk.
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Çözüm çoklu (geni) seçim bölgesinin terkedilmesidir. Yerine tekli (dar) seçim bölgesi
ve iki turlu seçim önerdik. Bu yöntemde aday önseçimini de ilk turda seçmen
yapabilmektedir. Liderin ve parti oligarisinin gücü krlmaktadr.
Türkiye’de lider hakimiyeti vatandan gözü önünde cereyan etmektedir. Bir hafta sonra
siyasi partiler milletvekili adaylarn açklayacaklar. Kimin ve listenin hangi srasnda aday
olacana kapal kaplar arkasnda lider karar verecektir.
Siyasi Dekorasyon
Bu sürecin en ilginç tezahürlerinden biri her seçim öncesinde gündeme gelen ve
medyay çok megul eden “vitrin düzenleme” operasyonlardr. Frenk kökenli sözcük “cam”
kökeninden gelir. çinde eyay gösteren caml dolap anlamnadr.
Türkçe kullanmnda perakendecilerin mallarn sergilemesi öne çkar. Amaç yoldan
geçen müteriyi cezbetmek, böylece dükkana girmesini salamaktr. Bir ey arayan potansiyel
alc vitrinlere bakarak bir tür piyasa aratrmas yapabilir. ngilizcede “vitrin alverii” denir.
Vitrinin düzenlenmesi bal bana bir itir. Müterilerin ilgisini canl tutmak için sk sk
vitrin dekorasyonu deitirilir. Pazarlama yöntemleri gelitikçe bu ite uzmanlam özel
dekoratörler ortaya çkar.
Özellikle hizmet sektörlerinde vitrin ii sorunludur. Araba kiralama firmas neyi
sergileyecek? Vitrinine çok güzel bir saat koyan fenni sünnetçi fkrasn okurlarmn bildiini
sanyorum.
Vitrin Ustalar
Gelelim siyasi partilerin seçim öncesi vitrin düzenlemelerine. Vitrin kamuoyunun
yakndan tand ve sevdii kiiler aranr. Amaç bir tala iki ku vurmaktr. Partinin aslnda
dar kadrocu lider partisi olmad mesaj verilir. Ünlülere yönelik sempatinin partiye
kazandrabilecei ek oy ise cabasdr.
Ancak vitrin düzenlemesi lider ve yakn çevresi açsndan fevkalade hassas bir
konudur. Gelen ünlüler yakn yada uzak gelecekte lider ve çevresine rakip olabilir. Vitrin
seçiminde bu riski ortadan kaldrlacak tedbirler mutlaka alnr.
Beklenecei gibi, Türkiye’de vitrin düzenleme ustal siyasi parti liderinin olmazsa
olmaz vasflar arasndadr. Usta her seçimde eski vitrini boaldr. Yerine yeni bir vitrin
koyar. Bu ekilde devam eder.
Bir soru: geçmi seçimlerde büyük gürültü ile milletvekili olan ünlülerden bugün hala
siyasette etkili bir isim hatrlyor musunuz? Boyere hafzanz zorlamayn; yoktur. Yukarda
söyledik. Çoklu seçim bölgelerinin kaçnlmaz sonuçlarndan biri de lider partilerinin
ebediyen deien vitrinleridir. (27 Mays 2007)

Mali Piyasa Dalgalanmalar
Mali piyasalar gelitiren kurumsal yap yeniçan balarnda Avrupada olumaya
balad. Temelinde özel mülkiyeti teminat altna alan hukuki-siyasi düzenlemeler yatyordu.
bölümü ve ticaret yaygnlatkça mali piyasalar da güçlendi.
Bu bakma kapitalizmin (piyasa ekonomisinin) tarihi ile mali piyasalarn tarihinin
birebir kesitiini söyleyebiliriz. Gerçekten ikisini birbirinden ayrdetmek neredeyse imkansz
denecek kadar zordur.
Mali piyasalarda menkul varlklar ilem görür. Dier piyasalarda tüketim yada üretimde
kullanlmak üzere mal ve hizmet alnr. Mali piyasada ise gelecekteki bir gelir akmnn
ticareti yaplr.
Mali piyasalarn dierlerinden ayrdeden temel özelliklerin banda bunlarn büyük
dalgalanmalara yatknldr. Çok ksa sürede büyük servetler kazanmak mümkündür. Ama
daha da ksa sürede hereyi kaybetmek de mümkündür.
Bunlar bugün söylemesi kolay ama toplumlar tarafndan örenilmesi hiç de öyle kolay
olmad. Piyasa ekonomisinin ilk günlerinden itibaren oluan çalkantlarn ekonomik ve insani
maliyetleri yüksektir. Tüm geçmi deneyimlere ramen hala devam ediyor.
Önemli Bir Kitap
Charles Kindelberger yaknda vefat eden çok ünlü bir Harvard’l iktisatçdr. Benim
neslim d ticaret teorilerini onun kitab ile tand. Akademik hayatnn son döneminde mali
krizler üstünde çalmalarn bir kitapta toplad. Kitabn Türkçe çevirisi çkt.
C.P. Kindelberger: Cinnet, Panik ve Çökü – Mali Krizler Tarihi (Manias, Panics and
Crashes – A History of Financial Crisis), çeviren Halil Tunal, stanbul Bilgi Üniversitesi
Yaynlar, stanbul 2007. Benim de ksa bir sunu yazm var.
Bugünü daha iyi anlamann en iyi yollarndan birinin geçmii bilmek olduunu düünen
okuyucularma hararetle tavsiye ediyorum. Hiç sklmadan okuyacaksnz. Çok ey
öreneceksiniz. Eminim mali piyasalara baknz kitab okuduktan sonra çok farkl olacaktr.
(29 Mays 2007)
DRS KÜÇÜKÖMER’N MRASI

Bir süredir dünya mali piyasalar çok hareketli günler geçiriyor. Bir yandan her gün
yeni rekorlar krlyor. Ama öte yandan adeta nefeler tutulmu vaziyette gergin bir bekleyi
sürüyor. Herkesin aklnda ayn soru var. Böyle devam eder mi?
ktisatçlar, baka konularda olduu gibi, iki zt cephede yer alyor. Bir bölümü iyimser
bakyor. Haberleme ve bilgisayar teknolojisindeki gelimelerin, Çin ve Hindistan’n
yükseliinin dünya ekonomisini yeni bir çaa tadn söylüyor.
Dier kesim karamsar bir analiz yapyor. Dünya ekonomisinde oluan ciddi
dengesizliklerin mali varlk fiyatlarn iirdiini iddia ediyor. Ciddi ve acl bir düzeltmeyi
kaçnlmaz görüyor.
Bu konu Türkiye’yi de çok yakndan ilgilendiriyor. Cumhurbakan seçimi süreci
ekonominin iç siyasi olaylar karsnda daha salam olduunu gösterdi. Ancak ekonominin
d mali oklar karsnda krlganlnn sürdüü de biliniyor.

Sevgili hocam dris Küçükömer’in tarih ve siyaset tezleri u sralar çok konuuluyor.
Onikibuçuk yl önce, 14 Aralk 1994’de yaynlanan köe yazmdan uzun bir alnt aadadr.
***
En iyisini, vefatnn hemen ardndan Can Yücel söylemiti:
dris adam myd? Yoo!
dris bir bilim adamyd...
dris insan myd? Yoo!
dris insan bir insand...
dris Hoca hayatnn son yllarn bir türlü bitiremedii bir kitabn peinde geçirdi.
Vefatndan sonra örencisi ve dostu Yücel Yaman tarafndan dris Küçükömer’in Eserleri
Dizisinin Dördüncü kitab olarak yaynland: “Halk Demokrasi stiyor Mu?” (Balam Yay.
1994).
1990’lar (2007?) Türkiye’sinin en önemli sorusu galiba budur. Türkiye, kendi içsel
dinamikleri ile sivil toplumu ve demokrasiyi üretebilecek mi? Yoksa, bunu yapamayacak ve
içinden kanaya kanaya tarihin bir kenarnda unutulmaya kalan bir toplum mu olacak?
Bu soruya cevabm, dris Hocann vefat üstüne yazdm bir makaleden uzun bir alnt
yaparak vereceim (bak. http://akat.bilgi.edu.tr içinde sanal kitap, s.45-46).
“Bu noktada, dris’in yaam macerasnn açk brakt esas soruya gelmek istiyorum.
“Dou toplumunun” -”dou despotizmi” demek daha doru olurdu- liberal demokrasiye
doru evrilebilmesi mümkün müdür?
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Yani, binlerce yldr “kutsal devlet” inanc içinde gelen, yöneten kadar yönetilenin de bu
kutsamay içselletirdii bir toplum, birey, birey haklar, hukuk, sivil toplum, piyasa gibi,
herbirinin amac ve kökeni devletin etkinliini kstlamak olan kavram ve kurumlar üretebilir
mi?
Yönetenler buna raz olur mu? Yönetilenlerin bunu gözü keser mi? Yoksa, dris’in
hep söyledii gibi, merkezi buyurgan devlete kul olmak, “dou toplumunu” oluturan insanlarn
“genetik kaltm” mekanizmalarna kadar yerlemi mi?
Bunlar teorik ve ampirik düzeyde iyimser yantlamas zor sorular. Bat feodalitesinin
dorudan uzants olan toplumlar ve Asya’da tek feodalite geçmii olan Japonya dnda,
liberal demokrasiyi içsel yada dsal dinamiklerle kalc ekilde üretmi toplum örnei yok gibi.
Dönüp dolap vereceimiz örnek Hindistan. Doru, dünya nüfusunun bete birini
barndran Hindistan muhteem bir örnek. Ama neticede bir istisna, uzun dönemde ne yönde
evrileceini kestiremediimiz bir istisna diye düünebiliriz.
Geri kalan Dou toplumlarn tümü (ve de bir sürü doulu olmayan toplum), öyle yada
böyle, asker yada sivil, dinci yada laik, tutucu yada ilerici, ama neticede otoriter rejimlerle
idare ediliyor.
1970’lerin sonundan ölümüne kadar, dris’i en çok rahatsz eden konularn banda bu
geliyordu. O kadar çalmadan sonra “bitmeyen senfoni” halini alan mehur “kitabn”
yazmay bu nedenle bitiremediini düünüyorum.
Akl, bilgisi ve hümanizmas, liberal demokrasinin heryerde mümkün olmas
gerektiini söylüyordu. Türkiye’de 1940’lardan beri gördükleri ve yaadklar ise tersini,
liberal demokrasinin imkanszln gösteriyordu.
Hoca bu açmaz, bu çelikiyi bir türlü çözemedi. Çözemedii ölçüde, aslnda her
anlama bitmi olan kitabn yaynlayamad. Ömrü vefa etse, bir kaç yl daha yaasa, Sovyetler
Birliinin dalmasn ve komünizmin iflasn görebilse, durum çok farkl olurdu.
Olmad. Hoca’nn Türkiye’ye son defa bakt tarihi anda, zorbalktan, despotluktan ve
kulluktan, özgürlüe, fazilete ve vatandala bir yol gidip gitmedii çok net görülemiyordu.
dris Küçükömer’in yaamn ve eserini, Türkiye insann özgürlüe götürecek zor ve
meakkatli yolda atlm bir çlk, bir haykr gibi görüyorum. Bu anlama, yarnlarda bir gün
gerçekletireceimiz özgürlükler rejimi, Hocann bize brakt asl mirastir.”
(31 Mays 2007)
PYASALAR VE SYASET
Türkiye gerçekten sürprizler ülkesi. Sözcüü sadece olumsuz anlam ile
kullanmyorum. Tam tersine, sk sk, hiç beklenmedik ekilde, olumlu gelimelerle
karlaabiliyoruz.
Son örnei geçen hafta mali piyasalarda yaand. Cuma günü dolar 1.31 YTL, euro
1.77 YTL düzeyini gördü. Döviz sepetine göre TL’de bir haftalk deer art yüzde 1’i, bir
ayl ise yüzde 4’ü buldu. Ksmen paritenin de etkisi ile dolar Mays 2006 türbülans öncesinin
altna indi.
“Ne var bunda aacak, yllardr hep böyle olmuyor mu?” diyebilirsiniz. Evet ama
geçmile önemli bir fark var. Son ay, özellikle son hafta çok gergin bir siyasi ortam içinde
geçti. Üstelik, yakn gelecekte ortamn yumuayacana dair neredeyse hiç iaret de yok.
ki Farkl Tavr
Mali piyasalardaki olumlu havann tümü ile yurtdndan kaynakland biliniyor. Daha
açk söyleyelim. TL deer kazanyor çünkü yabanclar TL varlk almak için döviz bozduruyor.
Yabanclar TL’ye merakl klan nedenleri aratrrken iki süreci ayrdetmek gerekiyor.
Biri dünya mali piyasalarnn genel koullar. Bunlar Türkiye’nin denetimi dnda kalyor.
ABD, Japonya, AB, Çin, vs. büyük ekonomilerin iktisat politikalar tarafndan belirleniyor. Son
dönemde darda çok olumlu bir hava esiyor.
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Bizi ilgilendiren ikincisi, yani Türkiye’nin özel koullar. Bunu da ikiye ayrabiliriz. Reel
faizlerin hala çok yüksek seyretmesinin yabanclar için önemli bir cazibe unsuru olduunu
biliyoruz.
Madalyonun öbür yüzünde ise Türkiye’nin siyasi rejim sorunlar ve riskleri yer alyor:
trmanan siyasi kutuplama, seçilemeyen Cumhurbakan, askeri darbe tehdidi, Irak’a
müdahale, seçim belirsizlii, vs.
Bu noktada yerlilerle yabanclarn tavr farkllayor. Yerliler siyasi sorunlar ciddiye
alyor ve tedirgin oluyor. Buna karlk, kur, faiz, vs. mali göstergelerin seyrinden yabanclarn
bunlar önemsemedii sonucuna varyoruz.
Nasl Okumal?
Neden acaba? Aklma çok sayda hipotez geliyor. Ama sadece önemli gördüüm ikisi
üstünde duracam. lki iyimser tefsirdir. Yabanclar dardan baktklar için Türkiye’nin genel
eilimlerine daha gerçekçi yaklayorlar. Dolays ile gerginliin ksa dönemli olduunu, uzun
dönemde Türkiye’nin olumlu gelime çizgisini sürdüreceini düünüyorlar.
kincisi karamsar tefsirdir. Mali piyasalarn gerçekten kopuk yapay balonlar yaratmak
adetleridir. Kindelberger’in “Cinnet, Panik ve Çökü” (stanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2007)
kitabn geçen hafta önermitim. Yani bu da bir balondur ve patlayacaktr.
te size bir bilmece. Acaba uluslararas mali piyasa oyuncular Türkiye siyasetini
doru mu okuyor? Yoksa büyük bir yanlgya m düüyorlar? Sanrm ksa sürede cevabn
öreneceiz. (3 Haziran 2007)
NSAN’DA DI TCARET
Olaanüstü bir durum yoksa temel ekonomik göstergeleri çeyrek baznda
deerlendiriyoruz. Ama bazen gündemin baka maddeleri daha youn oluyor. Atlyoruz. Bu
kez d ticaretin bana geldi. Birinci çeyrei yazmadan Nisan verileri açkland.
TÜK tarafndan derlenen ihracat ve ithalat saylar iktisatç açsndan zengin bilgi
kaynadr. thalat iç talep düzeyinin, ihracat d rekabet gücünün göstergeleridir. D ticaret
aç ise d açn en önemli kalemidir.
hracat ve ithalat verileri gümrüklerden gelen belgelere dayanr. Bavul ticaretini, yolcu
beraberinde giren ve çkan mallar ve altn ticaretini kapsamaz. Ayrca ihracat sigorta ve
navlun öncesidir (FOB). thalatta ise bunlar dahildir (CIF).
Olumlu Eilimler
Ocak-Nisan döneminde (dört ay) ihracat yüzde 25.3 artarak 31.4 milyar dolar, ithalat
yüzde 15.9 artarak 47.6 milyar dolar, d ticaret aç da yüzde 1.2 artarak 16.2 milyar dolar
olmu. hracatn ithalattan 9.4 puan daha hzl artmasna ramen d ticaret açnda küçük de
olsa bir büyüme görülüyor.
Kasm-Nisan döneminde (alt ay) ihracat yüzde 27.2 artarak 48.6 milyar dolar, ithalat
yüzde 16.1 artarak 75.5 milyar dolar, d ticaret aç yüzde 1.1 azalarak 23.9 milyar dolar
olmu. hracatn ithalattan 11.1 puan daha hzl artmas d aç küçültmeye yetiyor.
Son bir ylda ihracat yüzde 22.2 artarak 92 milyar dolar, ithalat yüzde 18.2 artarak 145
milyar dolar, d ticaret aç yüzde 11.8 artarak 53 milyar dolar olmu. Ancak d ticaret
açnn gördüü en yüksek deer 53.7 milyar dolar ile Ocak 2007’de. Son üç ayda yllk d
ticaret aç küçülmeye balam.
D ticaretimizin euronun dolar karsnda deer kazanmasndan etkilendii biliniyor.
Ben “0.5 $ + 0.5 euro” döviz sepeti ile verileri yeniden hesaplyorum. Beklenecei gibi ihracat
ve ithalat art hzlar düüyor Ama sepet baznda son dört ay için de d ticaret aç
küçülüyor (yüzde 3.6).

Asaf Sava Akat

60

GAZETE YAZILARI - 14

Özetle, 2007 banda ihracatn hzlanmas ve ithalatn yavalamas sonucunda d
ticaret açnn dolar baznda sabitlendiini ve hafif düü eiliminin belirdiini
söyleyebiliyoruz. Bu bulgu genel konjonktür analizi ile tutarl duruyor.
AB ile Ticaret
AB ile gümrük birliinden Türkiye’nin çok zararl çkt yönündeki eletiriler biliniyor.
Ben de yeri geldikçe saylar hatrlatyorum. AB ile ticareti ayr bir kalem olarak ele alyorum.
AB ile ticareti dorudan euro cinsinden hesaplyoruz. Böylece parite deiimin etkileri
ortadan kalkyor. Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 26.9 artarak 13.6 milyar euro, ithalat
yüzde 12.5 artarak 14.9 milyar euro, d ticaret aç ise yüzde 49 azalarak 1.3 milyar euro
olmu. D ticaret aç yar yarya dümü.
D ticaret ilikilerinin anlalmasnda en yararl ölçü ihracatn ithalat karlama
orandr. AB için geçen yl yüzde 81 iken bu yl yüzde 91.3’e yükselmi. Gümrük Birlii öncesi
(1995’de) bu oran yüzde 65’di.
Özetle, Türkiye’nin AB ile ticaretinin geri kalan dünyaya kyasla çok daha olumlu
seyrettiini söyleyebiliyoruz. (5 Haziran 2007)
DÖVZ KURU VE ENFLASYON (YNE)
Mays enflasyonu piyasa beklentisinin altnda çkt. TÜFE için tahminler yüzde 0.8
civarnda dolayordu. Gerçekleme ise yüzde 0.5 oldu. Geçen yl Mays’ta tüketici fiyatlar
yüzde 1.9 artmt. Dolays ile Nisan’da yüzde 10.7 olan yllk enflasyon Mays’ta yüzde
9.2’ye geriledi. Böylece yllk enflasyon son oniki ayn en düük deerine indi.
Her iki gelime de olumludur. Sonbaharda okuyucularma enflasyondaki yükseli
eilimin durduunu haber vermitim. K banda ilkbahardan itibaren belirgin düü
öngürmütüm. imdilik veriler bu yönde geliyor.
Ancak, özellikle taze sebze-meyve fiyatlarndaki mevsimlik düü göz önüne alnrsa,
Mays ay için yüzde 0.5 gene de yüksek bir enflasyon düzeyidir. Enflasyonla mücadele
açsndan daha katedilecek çok yol vardr.
TL Deer Kazand
Bugünkü konumun ipucunu bir ay önce verdim. 2006’da enflasyonda yaanan trman
döviz kuruna atfeden görülere kar çktm. “Mays’ta kur bir yl öncesinin altna düünce
bakalm diyecekler?” diye sordum.
Merkez Bankasnn yaynlad aylk ortalama döviz kurlarn kullanyorum. Mays
2006’da dolar 1.41 YTL, euro 1.81 YTL iken, bu yl dolar 1.34 YTL’ye gerilemi, euro ise ayn
kalm.
Kur hareketlerinden parite etkisini temizlemek için “0.5 $ + 0.5 euro” döviz sepetini
kullanyoruz. Geçen Maysta sepet 1.61 YTL iken bu yl 1.57 YTL’ye gelmi. Yani TL sepet
karsnda yüzde 2.6 deer kazanm.
Bakkal hesab yapalm. Son oniki ayda döviz kurunun enflasyona etkisi negatiftir.
çeride fiyatlar döviz sepeti cinsinden sabit kalsa yllk enflasyon eksi yüzde 2.6 olurmu.
Halbuki yüzde 9.2 olmu. Döviz etkisini çkartnca kur d etkenlerin enflasyona katks yüzde
11.8 ediyor.
Doallkla hesap bu kadar basit deil. Kur sadece ithal mallarn ve onlarla rekabet
eden yerli ürünlerin fiyatlarn etkiliyor. Art ithalat yaplan ülkelerde de az da olsa fiyatlar
artyor.

Hoca eve bir cier yollar. Hanm arkadalar ile beraber evde oturuyordur. Bir güzel
piirip yerler. Hoca gelince hanm korkup “cieri kedi yedi” der. Hoca hemen kediyi tartar.
Arl cier kadar çkar. Hoca mehur lafn eder. “Hanm, cier buradaysa kedi nerede?
Kedi buradaysa cier nerede?” (7 Haziran 2007)
NSAN’DA DI DENGE
D ticarete ve ödemeler dengesine üçayda bir bakmay tercih ediyoruz. Ama bu yl
gündem youndu. Mart verilerine zaman kalmad. Hafta banda Nisan d ticaretini ele aldk.
Bugün Nisan sonu itibariyle cari ilemler dengesini deerlendiriyoruz.
Cari ilemler dengesi d ticaret verilerine kyasla daha kapsamldr. Ülkenin tüm döviz
gelir ve giderleri dahildir. Böylece d dünya ile ilikilerde resmin bütününü görme olanan
verir. Konjonktür analizi açsndan daha yararl bilgiler tar.
Bildim bileli Türkiye kamuoyu d açklara kar duyarldr. Son yllarda d açn rekor
düzeylere trmanmas ilgiyi iyice arttrd. Vatanda bize her yerde ayn eyleri soruyor. D açk
sürdürülebilir mi? Döviz kurunda bir yukar harekete olabilir mi?
Bir Bilmece
Ocak-Nisan 2007 döneminde (dört ay) cari ilemler aç 12.3 milyar dolar olmu.
2006’nn ilk dört aynda 12.6 milyar dolarm. 300 milyon dolar yada yüzde 3 gibi cüzi bir
düü söz konusu.
lk bakta bu say artyor. ç talepte yavalama, hzlanan ihracat, turizmden gelen
olumlu haberler, vs. neticede topu topu 300 milyon dolar m farkettirmi? Verilerin ayrntsna
inme gereini duyuyoruz.
Ekonomiyi yakndan izleyenler hatrlayacaktr. Aralk 2006’da ithalatta garip bir çökü
yaanmt. Buna karlk Ocak 2007 ithalat beklenenin üstünde gelmiti. Nedenleri bizi
ilgilendirmiyor. Ama bu olay takvim yl baznda karlatrmay bozuyor.
Önce ubat-Nisan aras üç aya bakalm. 2006’da 11.2 milyar dolar olan cari ilemler
aç 2007’de 9.3 milyar dolara gerilemi. 1.9 milyar dolar yada yüzde 16 düü anlamna
geliyor. Yani Ocak ayn çkartnca dier göstergelerle tutarl bir eilim ortaya çkyor.
imdi Aralk ve Ocak aylarn beraberce karlatrmaya dahil eden Kasm-Nisan aras
alt aya bakalm. 2006’da 20.6 milyar dolar olan açk 2007’de 17.3 milyar dolara inmi. 3.3
milyar dolar yada yüzde 16 düü çkyor. Üç aylktan hesaplanana eittir.
D Açk Küçülüyor
Eilimleri kavramak için yllk verilerin seyrini izlemek yararl olacaktr. Yllk cari
ilemler aç Türkiye tarihinde ilk kez 30 milyar dolar düzeyini Temmuz 2006’da gördü. Kasm
2006’da tüm zamanlarn tarihi rekoru olan 34 milyar dolara ulat.
yi haber, Kasm’dan bu yana küçülmeye balamasdr. Aralk 2006-Mart 2007
arasnda 32 milyar dolar civarnda küçük oynamalar yapt. Nisan 2007’de 31 milyar dolara
geriledi. Temmuz’dan itibaren yllk cari ilemler aç bir önceki yln altna inecektir.
Özetleyelim. Cari ilemler aç 2005 ilkbaharnda hzla büyümeye balad. Kasm
2006’da zirveye çkt. Bir süre duraan kaldktan sonra küçülmeye balad. Yln geri kalan
ksmnda bu eilimin süreceini söyleyebiliriz. (10 Haziran 2007)
NSAN’DA DI FNANSMAN

Kedi ve Cier
Konuyu sevgili Mahfi Eilmez’le konuuyorduk. Aklna hemen Nasreddin Hocann ünlü
fkras geldi. Bence çok iyi oturuyor.

Nisan sonu itibariyle d ticareti ve cari ilemler hesabn deerlendirdik. Bugün
ödemeler dengesinin geri kalan bölümüne bakyoruz. Özetle d finansman diyoruz. Nedenini
ksaca hatrlatalm.
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Tüm döviz gelir ve giderlerini kapsayan cari ilemler hesab dnda üç ana kalem var:
sermaye hesab, rezerv hareketleri ve “net hata noksan”. lk ikisi “d finansman” tanmna
birebir uyuyor. Sonuncusunu çaresizlikten oraya katyoruz.
D finansmann ilginç bir yönü var. Çünkü günü gününe döviz piyasasndan
izlenebiliyor. TL’nin deer kazanmas d finansmann d açktan büyük olduuna iaret
ediyor. Tersi de ayn ekilde geçerli.
Dorudan Yatrm Patlamas
Gerekli d finansman miktarna cari ilemler açndan ulayoruz. Örnein OcakNisan döneminde cari ilemler aç geçen yln ayn dönemine göre 300 milyon dolar azalarak
12.3 milyar dolar oldu. Bunun finansman gerekiyor.
Bu noktada “net hata noksan” kalemini devreye sokabiliriz. Cari ilemler dengesi ile
toplam dar anlam ile finansman gereini verir. “Net hata noksan” ilk dört ayda geçen yln 2.1
milyar dolar üstünde 2.3 milyar dolar art verdi. Böylece d finansman ihtiyac geçen yln 2.5
milyar dolar altna 10 milyar dolara indi.
imdi sk durun: yln ilk dört aynda Türkiye’ye 10 milyar dolar dorudan yabanc
sermaye yatrm girdi. Kelimenin tam anlam ile tarihi bir rekordur. Telekom, Akbank, vs.
irket alm ve ortaklklarnn ödemesi bu döneme raslad. Tekrar zordur.
1.3 milyar dolar yurtdna dorudan sermaye yatrmn düüyor ve 900 milyon dolar
borsaya net girii ekliyoruz. Borçlanma harici d finansman 8.9 milyar dolara ulayor. Buna
göre Ocak-Nisan döneminde sadece 1.1 milyar dolar d borçlanma gerekiyor.
Ayn eilim yllk verilere de yansyor. Yllk cari ilemler aç 31.3 milyar dolar, “net
hata noksan” eksi 1.1 milyar dolar, toplam 32.4 milyar dolar ediyor. 28.4 milyar dolar
dorudan yabanc sermaye geliyor. Neticede borçlanma gerei 5.1 milyar dolarda kalyor.
Kim Borçlanyor?
TL’ye deer kazandran mekanizmaya ulatk. lk dört ayda 1.1 milyar dolar borçlanma
ihtiyacna karlk net 8.4 milyar dolar d borçlanma yaplyor. Aradaki farkn 5.5 milyar dolar
Merkez Bankasnn 1.8 milyar dolar bankalarn döviz rezervlerine gidiyor.
Borcun ayrnts da ilginç. Yabanclar net 4.3 milyar dolarlk TL tahvil ve hazine
bonosu alm; net d borçlanmann yardan fazlas ediyor. Banka-d sektörler net 8.7
milyar dolar borçlanm; borçlanma gereinden yüksek.
Yllk veriler de ayn eilimi tayor. Yabanclarn TL tahvil ve hazine bonosu alm net
9.6 milyar dolar, banka-d kesimlerin net d borçlanmas 18.9 milyar dolar, ikisinin toplam
28.5 milyar dolar ediyor.
Özetleyelim. yi haber d açn borç-d finansmanla karlanmasdr. Ama iki kötü
haber vardr. Bir: yüksek TL faizi spekülasyona açk inansman cezbetmektedir. ki: reel
sektör firmalarnn bilançolarnda döviz riski artmaktadr. (12 Haziran 2007)
BR LANIN DÜÜNDÜRDÜKLER
“Muhacir” sözcüü çocukluk döneminde hafzama kaznmt. Aile ve edost
çevremizdeki insanlarn büyük çounluu Balkan sava ile imparatorluun kaybettii
topraklardan gelen Rumeli muhacirleri idi.
Ben doduumda iki dedem ve babannem ölmütü. Ama annanem bizimle yayordu.
Manastr’l idi. Atalarnn 14.üncü yüzylda Konya’dan gittiini anlatrd. Kardeleri ve kocas
Manastr Askeri dadisinde okumutu. Annem Manastr’da domutu.
Babam ise Koçana’da doduunu söylerdi. Ama kendisini Üsküplü sayard. Laf sk sk
Yahya Kemal’in de hatralarnda geçen Ta Mektep’e gelirdi. Galiba dedem bir ara orada
öretmenlik yapmt.

Asaf Sava Akat

63

GAZETE YAZILARI - 14

Manastr, Koçana, Üsküp... Nerede olduklarn bilen kaç kii kald acaba? Fazla
merakta brakmadan söyleyelim. Uzun süre güney Yugoslavya’nn kentleri idiler. imdi
Makedonya Cumhuriyetindeler.
Makedonya’da Yatrm Yapn
Önce The Economist’te dikkatimi çekti. Arka iç kapakta Makedonya Cumhuriyetinin bir
ilann gördüm. Kendi kendime unu mutlaka yazaym dedim. Ksa bir süre sonra Türkiye
gazetelerinde Türkçesi yaynland. Hemen kesip sakladm.
Elimde çeyrek sayfalk bir ilan var. Finans sayfasnda, kur, faiz ve borsa deerlerinin
hemen altna konmu. Bal her eyi özetliyor: “Makedonya’da Yatrm Yapn – Avrupa’nn
Yeni  Cenneti”.
Sa ortasnda küçük bir Makedonya haritas var. Üsküp derhal göze çarpyor. Baka
kent gösterilmiyor. Ana ulam koridorlar belirtiliyor. Yanndaki Avrupa haritasnda AB
pazarna mesafeler gösteriliyor.
En altta MBI-10 Makedonya Borsa endeksinin Haziran 2006’dan bu yana nasl
yükseldiini gösteren bir grafik yer alyor. lann geri kalannda Makedonya’nn yabanc
yatrmclara salad olanaklar birer birer saylyor.
Serbest Ekonomik Bölgeler ve Teknoloji Sahalar (SEB-TS) tesis edildiini
öreniyoruz. Buralara çok cazip tevikler veriliyor. Ama bunlarn d da yatrmc açsndan
ilginç duruyor.
Mesajm Yok Ama...
SEB-TS dnda yaplacak yatrmlarn koullarn ksaca özetleyelim. Kurumlar vergisi
yüzde 10. ahsi gelir vergisi de yüzde 10. Yeniden yatrma dönütürülen kazanç üzerinden
alnan vergi yüzde 0. Ksa sürede irket tescili – 2 gün.
Yabanclar bir yana, bunlar Türk firmalar için de küçümsenmeyecek avantajlardr.
Makedonya Cumhuriyeti de ilan Türkiye’de neden yaynladn anlamakta hiç zorlanmyoruz.
Belli ki Türkiye’de önemli bir potansiyel görmüler.
Özel bir mesajm yok. Yukarda açkladm duygusal nedenlerle Makedonya’nn
yabanc sermayeye çkard davet ilgimi çekti. Okuyucularmla paylamak istedim. Gene de
isteyen istedii ekilde tefsir edebilir. (14 Haziran 2007)
MALYE POLTKASI TARTIACAIZ
Meclisin cumhurbakann seçememesi ile balayan siyasi çalkant sürüyor. ktidarla
muhalef arasndaki kutuplama zaten hzla trmanyordu. Üstüne Irak savann yaratt
karmak snr-ötesi sorunlar eklendi.
Son on hatta yirmi ylda böylesine siyasi belirsizlik yaanmadn kolayca
söyleyebiliriz. Buna karlk Türkiye ekonomisi bu duruma geçmiten çok farkl tepki gösterdi.
Siyasi sorunlar büyük hasara yol açan mali ve ekonomik çalkantlara dönümedi.
Türkiye ekonomisi siyaset karsnda nasl güçlendi? Cevabmz biliniyor. Bugünkü
nisbi istikrar tümü ile 2000’den bu yana uygulanan olaanüstü sk maliye politikalarna
borçluyuz. Mevcut sorunlarn ise 2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarndan
kaynaklandn da tekrar hatrlatalm.
Ksa Tarihçe
Kant çoktur. Örnein bir yandan IMF dier yandan mali piyasalar özellikle maliye
politikasn yaknda izler. Kl krka yaran ayrntlara girilir. Açkça söylenmese bile, bütçe
gelimelerinin en önemli iktisat politikas göstergesi kabul edildii bellidir.
2002’de seçimler bütçe disiplinini ksmen bozmutu. Ama AKP hükümeti 2003-2006
arasnda IMF’in saptad bütçe hedeflerinin tutturdu. Bilindii gibi, bu süreç 2006’da bütçede
nominal denkliin salanmas ile noktaland.
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2007’de mali disiplini sürdürmenin zorlaabilecei önceden tahmin ediliyordu.
Karamsarlk nedenlerinin banda seçim yl olmas yatyordu. Zaten seçim öncesinde artan
kamu harcamalar genel bir sorundu. Üstelik Türkiye’nin bu konuda çok sabkas vard.
Ekonomik faaliyetlerdeki muhtemel yavalama dier nedendi. 2003-2006 aras hem
milli gelirde hem ithalatta büyüme rekorlar krlmt. Yani konjonktür bütçe gelirlerindeki hzl
art desteklemiti. Büyüme hznn dümesi halinde ne olaca pek bilinmiyordu.
Dolays ile yl bandan itibaren bütçeye ilgi artt. Ayrntlara daha fazla girildi.
Pertavszlar daha çok kullanld. Mali disiplinde bozulma iaretleri aratrld. Velhasl maliye
politikas tekrar gündemin tepesine trmand.
ki Temel Sorun
Eski yazlarma baktm. Bütçe (ve borç) verilerini yakndan izlemiim. Hedeflerin
önemini ve bütçenin istikrara etkisini vurgulamm. Ama bu süreçte IMF destekli maliye
politikasn hep veri almm. Yani maliye politikasnn varsaymlarn sorgulamamm.
Bugün maliye politikasnn genel çerçevesini tartmaya açyorum. Ülkenin yeni
ekonomik ve siyasi koullar zaten eski ezberleri zorluyor. ki temel sorunu, milli gelirin yüzde
6.5’u olarak tanmlanan kamu kesimi faiz-d fazla hedefi üstünden ele alacam.
Bir: büyüme düerken bu faiz-d fazla hedefinde israr edilmesi yavalamay büsbütün
derinletirmez mi? Literatürde “konjonktür dalgasn derinletiren” (procyclical) politika
deniyor.
ki: bugünkü borç düzeyi, borcun yaps ve ülke risk primi bu faiz-d fazla hedefini
gerekli klyor mu? Baka türlü soralm. Maliye politikasnda yeni bir eik belirleme zaman
geldi mi? Geldi ise ne olmal? Bu eii kim belirlemeli? Devam edeceim. (17 Haziran 2007)
MALYE POLTKASI VE KONJONKTÜR
Türkiye 2000’den bu yana fiyat istikrarn salamaya ve ortalama büyüme hzn
yükseltmeye çalyor. lki maliye ve para politikalarnn, dieri yapsal reformlarn
sorumluluk alanna giriyor. Doallkla aralarnda youn karlkl iliki de var.
Bu çerçevede maliye politikasna çok kritik bir görev dütü. Çünkü 1990’larn sonunda
yüksek enflasyon-yüksek faiz ikilisi kamu borcunu sürdürülemez düzeylere trmandrmt.
Ksr döngüyü krmann bilinen tek yolu kamu açklarn hzla eritmek ve sonra fazlaya
dönütürmekti.
Daha açk söyleyelim. Uygulanan programda maliye politikas tek hedefe kilitlendi: borç
dinamiinin tersine çevrilmesi. Kamu kesimi faiz-d fazlasnn milli gelire oran bunu
salayacakt. 2000’de yüzde 5.5 iken krizden sonra yüzde 6.5’a yükseltildi.
Uygulama kesinlikle baarldr. 2006 sonunda kamu borcunun milli gelire oran brüt
borçta yüzde 63’e, net borçta yüzde 45’e geriledi. Borç dinamii sorunlar ekonomik
gündemin en altna dütü.
Maliye Politikasnn levi
Buraya kadar tamam. Ama makroiktisatla ilgilenenlerin sorunu hemen gördüünü
sanyorum. Maliye politikas ile borç dinamii arasndaki iliki makroiktisadn olsa olsa
önemsiz bir dipnotudur. Esas arlk bambaka bir yerdedir.
öyle soralm: hem teoride hem uygulamada makroiktisadn tanmlayc unsuru nedir?
Maliye politikas ile ekonomik faaliyet düzeyi yani konjonktür arasnda kurulan birebir
ilikidir diyebiliriz. Tüm Keynesyen analiz bu iliki üstüne ina edilmitir.
Açalm. Talebin yetersiz kalmas sonucu ekonominin yavalad durumda maliye
politikas gevetilir. Yaratlan ek talep ekonomiye canllk getirir. Tersine, talep arzdan hzl
artyorsa maliye politikas sklr. Böylece enflasyonist bask hafifletilir.
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Yani maliye politikas öncelikle devletin konjonktüre müdahale aracdr. Teori bunu
söyler. Uygulama da öyledir. Bütçe disiplini ekonomi yavalarken gevetilir, hzlanrken
sklr.
Gelimi ekonomilerde bütçe sistemi maliye politikasnn bu rolünü destekler. Ekonomik
faaliyetle vergi gelirleri beraber dalgalanr. Buna karlk harcamalar isizlik sigortas nedeni
ile ters yönde hareket eder. Bunlar kendiliinden istikrar mekanizmalarn (automatic
stabilizers) oluturur.
Dalgay Derinletiren Politika
Türkiye’ye balayalm. Maliye politikasnn borç dinamiine kilitlendiini söyledik.
Anlamna bakalm. Diyelim ki talep duraanlat ve büyüme yavalad. Vergi gelirleri de en
azndan duraanlaacak, büyük bir ihtimalle düü eilimi gösterecektir. Ne yapacaz?
Makro teoriye göre devlet harcamaya devam etmeli. Bu ise faiz-d fazla hedefinden
sapma yaratr. Demek ki gelirlerdeki düüe paralel bir harcama azalna gidilecek. Yada
vergi oranlar yükseltilecek. Her ikisi de talepte ek kslma etki yapacaktr.
Görüldüü gibi, konjonktürden bamsz faiz-d fazla hedefi ile maliye politikas
“konjonktür dalgasn derinletiren” (procyclical) bir yap kazanmaktadr. Bu anlama
ekonomik istikrar arttrc deil azaltc etki yapmaktadr.
lk soruyu sorabiliriz. Maliye politikasnn borç dinamiine kilitlenmesini gerektiren
koullar bugün hala geçerli midir? Devam edeceim. (19 Haziran 2007)
MALYE POLTKASI VE BORÇ DNAM
Maliye politikasn tartmaya açtk. Geçen yazda IMF destekli programn 2000’den
günümüze maliye politikasn borç dinamiine kilitlediini söyledik. Bu yaklamn konjonktür
dalgasn derinletirici (procyclical) etkisini anlattk.
2000 sonrasnda maliye politikasnn tek hedefinin borç dinamii olmasn hakl kabul
edelim. Ancak geçmite öyle olmas bugün de öyle olmasn gerektirmez. Hedef tercihini
koullar belirler. Bugünkü ortamn dünden çok farkl olduu ise biliniyor.
Laf dolatrmayalm. Soruyu ilk günden sormutum: “Bugünkü borç düzeyi, borcun
yaps ve ülke risk primi bu faiz-d fazla hedefini gerekli klyor mu? Yani maliye politikasnda
yeni bir eik belirleme zaman geldi mi?”
Sürdürülebilir Borçlanma
Borç dinamii kavramn biraz açalm. Bir yandan enflasyon öte yandan büyüme
mutlak deerleri kullanmay zorlatrr. O nedenle her iki sorunu rahatlatan kamu borcunun
milli gelire oran kullanlr.
Mantken üç alternatif mümkün: oran düer, yükselir yada sabit kalr. lkinde borç
biter; ikincisinde patlar. Üçüncü halde uzun süre devam eder. Borç orann sabit tutan bütçe
dengesi sürdürülebilir borçlanmay tanmlar.
Bu amaçla kullanlan kark formül kolay sadeleir. ki temel ekonomik gösterge öne
çkar: kamunun ödedii reel faiz haddi ve milli gelirin büyüme hz. Döviz kuru, “seignorage”
gelirleri, vs. ihmal edilebilir.
Örnek üstünden devam edelim. Yüzde 5 büyüyen ve reel faizin yüzde 5 olduu bir
ekonomide borç orann sabitleyen faiz-d fazla/milli gelir oran nedir? Cevap: sfr. Bütçede
tüm faiz ödemeleri borçlanarak yapld halde borç oran sabit kalr.
Köklü Revizyon Zaman
Gelelim Türkiye saylarna. Büyüme hz kolay, ortalama yüzde 5 biraz muhafazakar
ama makul duruyor. Reel faiz daha zor. Elde Hazine’nin Nisan 2003’den bu yana hesaplar
var. Dört yl ortalamas yüzde 7.4 çkyor.
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Reel faiz büyümeden yüksek olunca sabit borç oran için faiz-d fazla gerekiyor.
Deeri ise borç oranna göre deiiyor. Brüt borç oran yüzde 63’ü alalm. Milli gelirin yüzde
1.5’u tutarnda faiz-d fazla ile borç orannn sabit kald hesaplanyor. Net brüt oran yüzde
45’le gidersek faiz-d fazla oran yüzde 1.1’e iniyor.
Dikkat: geçmi dört yln yüksek reel faiz ortalamas ve geçmi be yldan düük
büyüme hz halinde bile borç orann sabit tutmak için yüzde 1 - 1.5 mertebesinde faiz-d
fazla yeterli çkmaktadr.
Daha fazla faiz-d fazla borç orann hzla düürür. Örnein bu reel faiz ve büyüme ile
yüzde 3 faiz-d fazla be ylda borç orann 10 puan indirmektedir. Yüzde 6.5’la devam
edilmesi halinde ise düü 25 puandan fazladr.
Özetlersek, saylar maliye politikasnn temel varsaymlarda köklü revizyon zamannn
çoktan geldiine iaret etmektedir. Devam edeceim. (21 Haziran 2007)
OPTMAL FAZ-DII FAZLA
Maliye politikasn didikliyoruz. IMF destekli istikrar programnn içerdii maliye
politikasnn varsaymlarna indik. Önümüzdeki dönemde bunlarda revizyon gereini
aratrmaya baladk.
Hatrlatalm. 2000’den itibaren maliye politikas tek hedefe, kamu borcunun milli gelire
orannn hzla düürülmesine kilitlendi. Araç olarak kamu kesimi faiz-d fazlas milli gelirin
yüzde 6.5’u düzeyinde sabitlendi.
Önce bu yaklamda maliye politikasnn “konjonktür dalgasn derinletiren”
(procyclical) boyutunu saptadk. Ardndan yüzde 5 büyüme ve yüzde 7.4 reel faiz ile
sürdürülebilir borç için yüzde 1-1.5 arasnda faiz-d fazlann yettiini hesapladk.
Böylece esas soruya geldik. Önümüzdeki dönemde ekonominin koullar ve ihtiyaçlar
ile tutarl bir maliye politikasna tekabül eden optimal faiz-d fazla düzeyi nedir?
Yüzde 3 Yetiyor
“Optimal” sonucun kstlar var demek. Beklenen büyüme hz, beklenen reel faiz ve
balangç borç oran borç dinamii hesabndan geliyor. Maliye politikasnn dalgalanma
azaltc rolüne dolayl deindik. Nihayet amaçlanan borç oran ve dönem süresi gerekiyor.
Dönemi be yl alalm. Yüzde 5 büyüme hz ve yüzde 7.4 reel faizle (son dört yln
gerçekleen reel faizi) balayalm. 2006 sonunda brüt borç orannn yüzde 63, net borç
orannn yüzde 45 olduu biliniyor.
Be yl sonras için amaçlanan borç oran ne olmal? Nesnel bir cevap zordur. Örnein
Maastricht kriteri dersek yüzde 60’dir. Bugünkü düzeye çok yakndr. Bana borç orannda 10
puan düü makul geldi: brüt borçta yüzde 53, net borçta yüzde 35 ediyor.
Hemen hesaplyoruz. Bu koullar salayan faiz-d fazla/milli gelir oran yüzde 3
çkyor. Ne demek? Yüzde 5 büyüme ve yüzde 7.4 reel faiz varsaym ile, milli gelirin yüzde
3’ü düzeyinde faiz-d fazla be ylda borç orannn 10 puan düürüyor.
Ya konjonktür düzeltmesi? Yllk büyüme hznda her 1 puan deiim için faiz-d
fazlann 0.8 puan ayn yönde deimesini öneriyorum. Sfr büyümede faiz-d fazla yüzde –
1’e iniyor. Büyüme yüzde 10’a çkarsa faiz-d fazla yüzde 8’e yükseliyor.
Gerçekçi Senaryolar
Yukardaki büyüme ve reel faiz saylar muhafazakardr. Büyümenin daha hzl, reel
faizin ise daha düük gerçeklemesi ihtimali çok yüksektir. Etkilerini görmek için formüldeki
yüzde 5 büyüme ile yüzde 3 faiz-d fazla hedefini ve konjonktür düzeltmesini sabit tutalm.
Önümüzdeki be ylda ortalama reel faizin yüzde 6.4 düzeyinde gerçekletiini kabul
edelim. Bir puan reel faiz düüü borç orann 2 puan geriletiyor. Örnein yüzde 5 reel faizle
borç oran 15 puan yani brüt borçta yüzde 48’e net borçta yüzde 30’a iniyor.
Asaf Sava Akat
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Yüzde 7.4 reel faizle yüzde 6 büyüme varsayalm. Konjonktür düzeltmesi ortalama faizd fazlay yüzde 3.8’e yükseltiyor. Bir puan büyüme art borç orann 16 puan düürüyor.
Ayn anda reel faiz de yüzde 5’e inerse brüt borç orann 21 puan geriliyor.
Nihayet yüksek faiz (yüzde 7.4) yava büyüme (yüzde 4) varsayalm. Faiz-d fazla
yüzde 2.2’ye iniyor. Brüt borç oran bu kez 3 puan düüyor. Dikkat: yüksek faiz-yava büyüme
durumunda bile yüzde 2.2 faiz-d fazla Maastricht kriterine uyum için yetiyor. Devam
edeceim. (24 Haziran 2007)
MALYE POLTKASINDA REVZYON
2000’den bu yana maliye politikasnn ana varsaymlar tartma dnda kald. Nedeni
1990’larn sorumsuz iktisat politikalarnn kamu borcunu patlatmas idi. Ekonomiyi istikrara
kavuturmann tek yolu maliye politikasn borç dinamiine kilitlemekti.
Yüzde 6.5 faiz-d fazla hedefi böyle saptand. Yedi buçuk yl boyunca kararllkla
uyguland. Anlamn hatrlatalm. Yüksek faiz d fazla istikrarn bedelinin vatandaa
ödetilmesinin bir baka addr.
Boyutu da biliniyor. Bu dönemde (Ocak 2000-Mays 2007) döneminde bütçenin birikimli
faiz-d fazla toplam, Mays 2007 fiyatlar ile, 263 milyar YTL’dir. Vatandan ekonomik
istikrar uruna katland gerçek fedakarlk budur.
Politikann baarsn kabul etmeliyiz. Brüt borç oran 2006 sonunda Maastrich
kriterine yaklat. Bugün altna bile inmi olabilir. Yani borç sorunu gündemden dütü.
Yabanc yatrmclarn TL tahvillerine ilgisi bunun bir baka kantdr.
Çerçeve Deimelidir
Sorunu görmek için iktisatç olmak gerekmiyor. Bugün ulalan borç oran yüzde 6.5
faiz-d fazla hedefini geçersiz klmaktadr. Hatta, hedefin konjonktürden bamsz ekilde
saptanmas ekonomi için önemli bir olumsuzluk kayna haline gelmitir.
Geçen yazmda hesap sonuçlarn verdim. Yüzde 5 büyüme hz ve yüzde 7.4 reel faiz
varsaymlar altnda yüzde 3 düzeyinde faiz-d fazla be ylda brüt borç orann yüzde 50’ye
çekmek için yeterlidir.
Faiz-d fazla hedefinin yüzde 6.5’tan yüzde 3’e çekilmesi pek çok açdan ekonomiyi
de rahatlatacaktr. Aradaki 3.5 puan küçümsememek gerekiyor. Bugünkü fiyatlarla 22 milyar
YTL ediyor. Buna “istikrar temettüsü” diyebiliriz.
Bu noktada çok önemli bir ilke öne çkyor. Hükümetlerin eilimi bu ek kayna
harcama yönündedir. Buna kar çklmaldr. Dorusu faiz-d fazla düüün tümü ile vergi
indirimleri aracl ile vatandaa yanstlmasdr.
Bir süredir gündemi çok megul eden “mazot 1 YTL” slogann bu açdan
deerlendirebiliriz. “stikrar temettüsünün” mazot gibi önemli üretim girdileri üstündeki dolayl
vergilerin hafifletilmesinde kullanlmas kaynak dalmn da olumlu etkileyecektir.
Bilinen Bilmece
Uygulanan sk maliye politikas ekonomiye istikrar getirdi, borç orann düürdü. Hiç
tereddüt yok. O sayede bugün faiz-d fazla hedefini yüzde 3’e indirmeyi tartyoruz. O da
tamam. Hepsi bu mu? Ortada baka çelikiler yok mu?
Vardr; yüzde 10’un altna inmeyen reel faizler ve yüzde 10 civarnda direnen
enflasyon. nsanlar kendi kendilerine bunlar açklamakta zorlanyorlar. Hakl olarak soruyorlar.
Bu çelikilerin kayna nedir?
Yüksek faizin ve direnen enflasyonun sorumlusu maliye politikasnn yeterince sk
olmamas mdr? Daha açk soralm. 263 milyar YTL faiz-d fazla yetersiz mi kald? Daha
da fazlas m gerekiyordu?
Bilinen cevabm tekrarlamak istiyorum. Her iki sorunun kaynanda 2003 sonrasnda
uygulanan yanl para politikalar yatmaktadr. Devam edeceim. (26 Haziran 2007)
Asaf Sava Akat
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BÜTÇENN EKONOM POLT
2000’den bugüne bütçeye damgasn vuran “yüksek faiz-d fazla” politikasn
tartyoruz. Maliye politikas tehlikeli borç dinamiine kilitlenmiti. Sonuç alnd. Borç oran
2006’da Maastrich kriterine uyumlu düzeye geriledi.
Bir politikay gerekli klan koullar ortadan kalknca ne yaplr? Yeni koullarn
özellikleri aratrlr. Onlarla tutarl yeni hedefler saptanr. Politikann varsaymlar yeniden
tanmlanr. Yani politikada köklü revizyona gidilir.
Önceki yazlarmda ipuçlarn verdim. Yüzde 1 faiz-d fazla borcun sürdürülebilirliine
yetiyor. Yüzde 3 faiz-d fazla ile borç oran be ylda on puan geriliyor. Yüzde 6.5’la aradaki
fark bugünkü fiyatlarla yllk 22 milyar YTL tutuyor.
Bu ana kadar analizi makropolitika perspektifinden yürüttüm. Çok önemli bir yan eksik
kald. Çünkü bütçe vergi ve harcama demektir. Mutlaka vergiyi kimin ödediine, harcamadan
kimin yararlandna bakmak gerekir. Ekonomi politik bunu yapar.
Fakirden Zengine
Bütçe nedir? Devlet vatandan üretiminden vergi, harç, kira, lisans, vs. çeitli adlarla
pay alr. Ksaca “vergi” diyebiliriz. Karlnda güvenlik, yarg, polis, yol, okul, vs. hizmet
salar. Devlet-toplum arasndaki mutabakatn özü “vergi-kamu hizmeti” mübadelesidir.
Bir parantez açalm. Sosyal devlet anlaynda vergi yükü vatandalar arasnda ödeme
güçlerine göre datlr. Buna karlk harcamalarda vatandalarn ihtiyaçlar öne çkar. Yani
bütçe zenginden fakire refah transferinin temel aracdr.
Türkiye’de maalesef durum farkldr. Bütçe gelirlerinde yukardaki ilkelerle tutarl olan
dorudan vergilerin pay düüktür. Gelir düzeyi düük kesimlerin de ödemek zorunda kald
dolayl vergilerin pay yüksektir.
“Vergi-kamu hizmeti” denklemine faiz-d fazlay ekleyelim. Vergi gelirlerinin faiz
ödemelerine ayrlan bölümü tanm icab vatandaa hizmet olarak geri dönmez. Faiz-d fazla
vatandan ödedii verginin karln hizmet olarak almas ilkesini bozar.
Dahas var. Vergiyi düük gelirli kesimler ödüyor. Peki faizi kim alyor? Mali piyasalar
aracl ile varlkl kesimler. Bunu kantlayan çok veri vardr. Yani faiz-d fazla fakirden
zengine refah transferidir. Vatandatan yurt-dna transfer boyutuna girmiyorum.
Yüksek Faiz Ksr Döngüsü
Bu analize öyle bir itiraz gelebilir. Bugünün faizi geçmi faiz-d açklarn bedelidir.
Geçmite vatanda ödedii vergiden fazla hizmet ald için bugün ald hizmetten daha fazla
vergi ödemek zorunda kalmaktadr. Dolays ile yukardaki mantk geçersizdir.
Hakikaten öyle mi? Türkiye’de kamu borcunu geçmite verilen yüksek faiz-d açklar
m oluturdu? Maalesef saylar farkl bir tablo çiziyor. Borcu geçmi faiz-d açklarn deil
geçmi yüksek faizlerin trmandrdn gösteriyor.
Kamu borcundaki artn batan itibaren esas nedeninin yüksek reel faizler olmasnn
sonuçlar çok ilginçtir. Geçmite ödenen yüksek faizlerin oluturduu borca bugün de yüksek
faiz ödemek için yüksek faiz-d fazla gerekmektedir (!).
Söz konusu ekonomi politik özelliklerin iyi anlalmas faiz-d fazla tartmalarnn
doru okunmas açsndan çok önemlidir. (28 Haziran 2007)

Bu hafta bizi yaknda ilgilendiren önemli bir toplantya evsahiplii yapt. Toplant Devlet
Planlama Tekilat ve Türkiye statistik Kurumunun katklar ile zengin ülkeler kulübü diye
bilinen ktisadi birlii ve Kalknma Tekilat (OECD) tarafndan düzenlendi.
Bilinen nedenlerle IMF ve Dünya Bankas Türkiye’de daha çok tannyor. Aslnda
OECD en az onlar kadar önemli bir kurumdur. 1947’de Marshall plann uygulamak üzere
Avrupa Ekonomik birlii Tekilat ad altnda kurulmutu.
1960’da bugünkü halini ald. Ama üye yaps gelimi sanayi ülkeleri ile snrlanmt.
Souk savan cilvelerinden biri olarak Türkiye aralarna katlmt. imdi yükselen piyasalarn
tümünü kapsyor.
Salkl Verinin Önemi
Toplantnn tam ad öyle: “kinci OECD Dünya statistik, Bilgi ve Politika Oluturma
Forumu”. Her forumun bir ana temas oluyor. lkinde “temel göstergeler” ele alnm. Bu kez
“toplumlarn geliimini ölçme ve tevik etme” incelendi.
Modern toplumun ayrdedici özellii içerdii ilikilerin karmakldr. Dolays ile olup
bitenler hakknda doru ve ie yarar bilginin üretilmesi çok önem kazanr. Ayn anda da
zorlar.
Makroekonomiden örnek verelim. Büyümenin hzlanmasn, enflasyonun dümesini,
isizliin azalmasn, gelir dalmnn düzelmesini herkes ister. Söylemesi kolaydr. Ama çok
ciddi ölçme sorunlar içerdikleri de o ölçüde açktr.
Çok uzak deil, yüz yl önce bugünkü anlamda milli gelir, enflasyon, isizlik, ödemeler
dengesi verileri yoktu. ktisat politikalar bir sis ortamnda, el yordam ile tasarlanr ve
uygulanrd. O ölçüde etkinlikleri de düüktü.
Tpla benzetme yapabiliriz. Röntgen, ultrason, tomografi, MR, vs. çok sayda yeni
teknoloji hekimin hastala doru ve erken tehis koymasn mümkün kld. Salkl veri
akm ayn destei iktisat politikas sorumlularna vermektedir.
Üç Amaç
Forumun katlanlar listesi çok etkileyici idi. Dünya çapnda uzmanlar kendi aralarnda
önemli sorunlara çözüm bulmak için tarttlar. Beklenecei gibi youn tempoda geçen üç
günü özetleme olanam yok. Ksaca üç amacn okuyucularmla paylaacam.
Bir: toplumsal geliimin ne anlama geldiine dair tartmalar güçlendirmek. Özellikle
politika hedeflerinin toplum tarafndan içselletirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle gelime
tanmlarnn oluturulmasnda toplumun aktif rol almasn savunuyor.
ki: gelime göstergelerinin etkinliini ve onlarn politika yapmnda kullanlmasn
iyiletirmek. Ölçme sorunlarnn asgariye indirilmesinin önemi biliniyor. Forum ayrca verilerin
politika yapanlar tarafndan daha etkin kullanlmasn istiyor.
Üç: bu amaçlar dorultusunda insanlar ve kurumlar harekete geçirmek. Bunu çok
önemsiyorum. Verilerin üretim ve kullanm aamalarnn kurumsallatrlmasnn mutlaka
tevik edilmesi gerekiyor.
DPT ve TÜK yönetimlerini bu baarl toplant için kutluyorum. (1 Temmuz 2007)
LK ÇEYREKTE BÜYÜME

stanbul bir dünya kenti olma yolunda önemli admlar atyor. Ülkenin ve bölgenin en
büyük metropolü olmasnn salad olanaklar zaten vard. Ekonomik istikrar ve AB ile
üyelik müzakereleri bu süreci hzlandrd.

Ocak-Mart dönemi (ilk çeyrek) milli gelir verileri dün TÜK tarafndan yaynland.
Ekonominin genel gidiat hakknda en kapsaml bilgi milli gelir verilerinde yer alr. Makro
gösterge hiyerarisinin tepesinde oturduunu söyleyebiliriz.
Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetler dönemden döneme dalgalanr. Bu durumu
“konjonktür” kavram özetler. Geri planda talep koullar yatar. Talep kapasitenin üstüne
çknca enflasyon trmanr. Yetersiz talep ise üretimi düürür ve isizlii arttrr.
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Bir dalgadan ötekine geçi sürecine “düzeltme” denir. Türkiye’nin geçmite yaad
ani ve sert hareketler ise “kriz” diye adlandrlr. Beklenecei gibi, geçiin zamanlamasn ve
alaca somut biçimi öngörmek fevkalade zordur.
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalar 2005 sonunda bir “saadet
zincirini” tetikledi. ç talebin çektii hzl büyüme hem enflasyonu azdrd hem de d aç
rekor düzeylere trmandrd. Bir düzeltme kaçnlmaz hale geldi.
Düzeltme Senaryolar
Türkiye ekonomisinde bir düzeltme gerei genel kabul gördü. Buna karlk
düzeltmenin zaman ve mekanizmalar konusunda çok farkl fikirler vard. Basitletirerek
özetlemek istiyorum.
Karamsarlarn önemli bölümü düzeltmenin geçmiteki gibi d finansman skntlar
tarafndan tetiklenmesini bekledi. “Kriz senaryosu” diyebiliriz. Hala bu kanda olanlar eminim
vardr. Ama bugün itibariyle olasl düük duruyor.
Benim de aralarnda olduum bir baka kesim büyümenin yavalayacan yani
ekonominin resesyona gireceini düündü. “ntizaml düzeltme” demitim. ç talep balonu
sönecek ama ar deerli TL ihracatn büyümeyi desteklemesine izin vermeyecekti.
yimser kesim burada ayrld. ç talebin düme zorunluluu tamamd. Fakat hzl
ihracat art büyümeyi yüksek tutacakt. Yani ekonomi enflasyonist bask yaratmayan
ihracatn çektii büyümeye yönelecekti. Merkez Bankas bu görüü savundu.
lk çeyrek verileri bu açdan merakla bekleniyordu. Enflasyon, d ticaret, sanayi
üretimi, vs. dier göstergeler kesin bir yargya ulamak için yetersiz kalmt. Milli gelirden
gelecek iaret önem kazanmt.
Büyüme Yüksek
2007 birinci çeyrekte sabit 1987 fiyatlar ile GSYH ve GSMH’nin büyüme hz, sras ile,
yüzde 6.8 ve yüzde 6.7 çkt. Hiç tereddütsüz yüksek bir büyüme hzdr. Uzun dönem
ortalamasnn çok üstündedir. 2002 sonrasnn yüksek ortalamasna yakndr.
Sonucu batan söyleyelim. lk genel intibam olumludur. ki hususu vurgulamak
istiyorum. Bir: intizaml düzeltme olasl iyice artmtr. ki: zayf iç talebi ihracat telafi
etmitir. Veriler Merkez Bankasnn analizi ile tutarldr.
Verilerin ayrntlarna girmeye vakit olmad. “eytan ayrntda gizlidir” denir. Kafam
kurcalayan bilmeceler var. Ar deerli TL’ye ramen net ihracat nasl bu kadar artt? ç talep
enflasyon hedefi ile tutarl düzeye geriledi mi? Bunlara önümüzdeki günlerde bakarz.
(3 Temmuz 2007)
BÜYÜMENN KAYNAKLARI
Verileri hatrlatalm. 2007’nin birinci çeyreinde GSYH ve GSMH, sras ile, yüzde 6.8
ve yüzde 6.7 büyüdü. 2006’nn ayn dönemde büyüme hz, ayn sra ile, yüzde 6.7 ve yüzde
6.4 olmutu.
Verileri genelde olumlu karladm önceki yazmda söyledim. Geçen yl ise, az da
olsa daha düük büyüme karsnda “Eyvah, hzl büyümüüz!” eklinde tepki vermitim. Bir
ylda konjonktürün nasl deitiini milli gelir verilerinden izleyebiliyoruz.
Makro analizlerde milli gelirin hangi sektörlerde üretildii ikincil önemdedir. Bata
enflasyon, d açk, vs. temel makro göstergeler için ekonomide harcamalarn yani talebin
nasl seyrettii öne çkar.
Ekonominin ürettii mal ve hizmetlere yönelen toplam talep dört ana harcama
kaleminden oluur: özel tüketim, kamu tüketimi, yatrmlar ve ihracat-ithalat dengesi.
Ayrca muhasebe denkliini salayan stok deiimi kalemi vardr. Bugün bunlara bakacaz.
ç Talepte Duraanlk
Asaf Sava Akat
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lk akla gelen talep kalemlerinin deiim hzna bakmaktr. Ancak harcama
kategorilerinin milli gelir içindeki paylar çok farkldr. Bu ise karlatrmay zorlatrr. Yerine
her kategorinin büyüme hzna yapt katky hesaplayan “büyümenin kaynaklar”
yöntemimi kullanrz.
Özel tüketimle balayalm. Büyümeye katks 2006’da yüzde 5.5 iken bu yl yüzde
1.1’e gerilemi. Tüketimde yavalama çok net görülüyor. Kamu tüketimi ise azçok ayn
kalm: 2006’da yüzde 0.6 iken bu yl yüzde 0.5.
Özel art kamu bize toplam tüketimi veriyor. 2006’de tüketim art ekonomiyi yüzde
6.1 büyütürken bu yl sadece yüzde 1.6’de kalm. Çok önemlidir. Tüketimin milli gelirden
yava artmas iç tasarruflarn yükselmesi anlamna geliyor.
Kamu ve özel toplam yatrm harcamalarn büyüme katks 2006’da yüzde 7.7 iken bu
yl yüzde 0.9’a gerilemi. Yatrm art da durmu.
Üçünü toplaynca toplam iç talebi elde ediyoruz. Büyümeye katks 2006’da yüzde
13.8 iken bu yl yüzde 2.5 çkyor. artacak bir ey yok. Tüketim ve yatrm harcamalarnda
art durunca iç talep de duraanlayor.
D Talebin Olumlu Katks
Yukardaki saylarn anlamn açalm. ç talebe kalsa büyüme sadece yüzde 2.5
olabiliyormu. Ama yüzde 6.8 olmu. Arada stok deiiminin yapt yüzde 0.2’lik bir katk var.
Gerisi, yani yüzde 4 büyüme ihracat-ithalat fark yani d talepten gelmi.
hracatn büyümeye katks 2006’da yüzde 3.1 iken bu yl yüzde 6.4’e çkm. ki
katndan fazla bir art demek. thalatn büyümeden götürdüü (eksi katk) ise 2006’da yüzde
5.3 iken bu yl yüzde 2.3’e gerilemi. Böylece d talebin büyümeye katks 2006’da yüzde –
2.2’den bu yl yüzde 4.0’e trmanm. 6.2 puanlk olumlu bir deiimdir.
Dikkatinizi çekerim. D talebin büyümeyi yükseltmesi sadece hzl ihracat artndan
kaynaklanmyor. Ayn derecede önemli olan ithalat artnn yavalamasdr. ç talepteki
durgunlukla bire bir balantldr.
Verilerin söylediini özetleyelim. Özel tüketim ve yatrmda yavalama iç talep artn
durdurmu. Böylece ithalat da duraklam. Ama ihracat artmaya devam etmi. Dolays ile
büyümeyi yukar çekmi.
Sabit fiyatlarla hesaplanan milli gelir serisinden bunlar gördük. Bir baka yazda cari
fiyatlarla olayn nasl göründüüne bakacaz. (5 Temmuz 2007)
SICAKTA KTAP OKUNUR
Bu yaz hiç tereddütsüz çok scak geçiyor. Geçen hafta stanbul’u vuran scak
dalgasnn benzerini ben hatrlamyorum. Arabann termometresi akam üstü olmasna
ramen 43 dereceye yapp kalmt. K da zaten çok yumuak geçmiti.
Giderek artan sayda bulgu dünyann yeni bir snma dönemine girdiini gösteriyor.
Ortada insanlk için hayati önemde bir soru var. Isnma ne ölçüde doal nedenlerden ne
ölçüde modern toplumun doaya kar duyarszlndan kaynaklanyor?
Bilim adamlarnn ezici çounluu ikinci görüü savunuyor. Dorusu ya, söyledikleri
bana da makul geliyor. Fosil enerji kaynaklarnn kullanm sradnda serbest kalan karbon
gazlarnn atmosferin hassas dengelerini bozduuna inanyorum.
Ya bu yazn scaklar? Acaba küresel snmann bir baka kant olarak görebilir miyiz?
Olabilir. Ama tümü ile bamsz bir baka doal dalga da pekala mümkündür. Uzun dönemli
trendleri ksa dönemli dalgalanmalardan ayrdetmek gerçekten çok zordur.
Kalp Çarpar Beyin Böler
Yukardaki giri “bu scakta canm ekonomi yada siyaset gibi ciddi konular yazmak
istemiyor” demek içindi. Biraz uzattm galiba. Scan bir baka yan etkisi olarak kabul
edilebilir.
Asaf Sava Akat
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Bu scakta en iyi ne yaplr? Önce püfür püfür esen gölge bir yer bulunur. Buz gibi kola
yada ayran eliinde kitap okunur. Kn koumas içinde biriktirilen kitaplar teker teker
devrilir. Arada küçük ekerlemeler de kaçnlmazdr.
Size böyle birkaç kitap önerim var. Ama yaznn giri ksmn uzun tuttuum için bugün
birini ele alacam. Dierlerini baka scak günlerde yaz konusu olarak bir kenara
koyuyorum.
Yank Yazgan: “Kalp Çarpar Beyin Böler” (Kapital Kitaplar, stanbul 2007).
Yazgan on parmana yirmi marifet sdrmay beceren bir tp doktorudur. Sohbetinden
büyük keyif aldm sevgili bir dostumdur.
Bir ipucu vereyim. Merakllar 1980’lerin Yeni Gündem dergisinde Sadk Özben imzal
köeyi hatrlayacaklar. Murat Belge yazard. Yanna çizgiler eklenirdi. Yank’nn kaleminden
çktn örendim.
Ufkunu Geni Tut
ktisatç yanm uzmanlama üstüne methiyeler düzmeyi çok sever. Gerçekten
insanolunun bugünkü zenginliinin gerisinde giderek daha dar alanlarda uzmanlama
yatyor. Derinliine bilgi beraberinde büyük verim artlar getiriyor.
Ancak, sk sk olduu gibi, bireysel düzeyde ar bir bedeli de var. Uzmanlama
insann ufkunu daraltyor. Potansiyel yaratcln törpülüyor. Büyük bir makinann kolay
deitirilebilir sradan bir dilisi haline dönütürüyor.
Yank uzmanlndan taviz vermeden çok yanl olmay becerenlerden. Kitab bana
hem çok keyif verdi hem de derin düüncelere sevketti. Bu yaz günü için tam kvamnda
olmu. Okuyucularma tavsiye ediyorum. (12 Temmuz 2007)
GÜMÜLÜK’TE MÜZK
Bu haftay kur-faiz-borsa üçgeni dnda geçirdik. Üstüne siyasete de bulamadk.
Nedenini de söylemeliyim. Yurt dnda ve deniz kenarndaym. çimden ciddi taklmak
gelmedi. Hafta banda zaten stanbul’a dönüyorum. Braktm yerden devam ederim.
Bugünün konusu Bodrum’dan. Tarihin bir anlam var. stanbul’dan bindiimiz
Denizyollar vapuru tam krk yl önce, 15 Temmuz 1967 sabah Bodrum açna demirledi.
Karmzda bütün heybeti ile kale vard. Kayklarla limana indik.
lk görüte ak derler, öyle bir ey oldu. Üç yada dört gün sonra 12 metrelik kamarasz
bir kum teknesi ile ilk mavi yolculua çktk. Azra Erhat’n, Halikarnas Balkçsnn,
Eyübolu’nun izlerini sürdük.
Gümülük’le de o yaz tantm. Yol olmad için yarmadada bir yerden dierine ancak
eski usul ciplerle gidilirdi. çimizin dmza çktn, yar yolda vazgeçmeye kalktmz
hatrlyorum.
Klasik Müzik Festivali
Krk ylda çok ey deiti. lle herey daha iyi oldu diyemem. Her geçen gün artan
insan kalabalklarnn doaya ve tarihi çevreye zarar verdii kesin. Ama o gün hayal bile
edemeyeceimiz gelimeleri de takdir etmek gerekiyor.
Bunlardan biri Gümülük Klasik Müzik Festivalidir. Bu yl dördüncüsü yaplyor.
30 Temmuz’da balyor ve 15 Austos’a kadar sürüyor. Gümülük Kültür ve Sanat Dernei
düzenliyor.
Dernek bakan tiyatro sanatçs Ahmet Leventolu’nun piyanist kz Eren Leventolu.
Festivalin sanat danman devlet sanatçs Gülsin Onay. Geçen yllarda olduu gibi, bu yl da
dünyann önde gelen müzisyenleri katlyor.
Bundan önceki festivalleri haberim olmad için kaçrdm. Ama bu yl mutlaka izlemek
istiyorum. Güzel bir Gümülük gecesinde bir ustay dinlemek fikri beni imdiden
heyecanlandryor.
Asaf Sava Akat
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Eklisia Yaz Müzik Okulu
Hepsi bu kadar deil. Festivalde yer alan sanatçlar ayn zamanda müzik örencileri için
ustalk snflar düzenliyorlar. Eklisia Yaz Müzik Okulu adn rumlardan kalan eski kiliseden
alyor. Türkiye’den ve yurtdndan örenciler 20 gün boyunca seçkin sanatçlarla birlikte
çalma ve çalma frsatn buluyorlar.
Ayrnt bilgi için internette www.cornucopia.net/abouteklisia adresine baklabilir,
0252-394 4029 ve 0538-418 0373 numaral telefonlarla yada erenlevendoglu@hotmail.com
ile iletiim kurulabilir.
Bence hem festival hem de yaz müzik okulu Gümülük’e çok yakyor. Düzenleyenleri
kutluyorum. Balattklar doal ve tarihi güzelliklerle kültürel zenginlik ve kaliteyi buluturma
çabasnn bakalarna da örnek olmasn ümit ve temenni ediyorum.
ki hafta sonra Gümülük Klasik Müzik Festivalinde bulumak üzere...
(15 Temmuz 2007)
OYUMU AÇIKLIYORUM
Benim neslim gözlerini çok partili demokrasiye açt. 1949’a kadar Ankara’da oturduk.
Bir gün “ben demokratm, ben demokratm” diye dolanca anneannem çok kzm, “sus,
öyle konuma, babann ban belaya sokacaksn” demiti.
Mareal Fevzi Çakmak’n cenazesi hafzamda hala tazedir. 1950 ilkbaharnda
Aksaray’da Bulvara yakn oturuyorduk. Saraçhane’de ilkokul birinci snfa gidiyordum.
Bararak geçen insan selinden hem korkmu hem de heyacanlanmtm.
lk kez 1965 seçimlerinde oy kullandm. 1965 ve 1969’da Aybar’n TP’ine, 1973 ve
1977’de Ecevit CHP’sine oy verdim. Referandumda 1982 Anayasasna “hayr” dedikten
sonra 1983’de bo oy kullandm.
1987’de oyumu nönü SHP’sine, 1991’de küçük bir partiye verdim. 1995’de Yeni
Demokrasi Hareketi stanbul 1.inci bölge aday oldum. 1999 ve 2002’de gene küçük partilere
döndüm.
Huzurlu Bir Seçim
Bunlar neden anlatyorum? Oy vermeyi önemserim. Ama “yararl oy” diye bir derdim
hiç yoktur. Oyumu bir tavrn açklanmas yada yarn karsnda bir duru olarak görürüm. Kl
krk yararak tercihimi yaparm.
12 Eylül rejimi aslnda beni partisiz brakt. SHP ve YDH istisnadr. Dier seçimlerin
tümü benim için skntl geçti. Benzer duygular paylaan okuyucularm olduuna eminim. Oy
kullanmak istiyorsunuz ama oy verecek parti bulamyorsunuz...
2007 seçimlerinin de ayn skntl ortamda gerçeklemesini bekliyordum. Sohbetlerde
sk sk seçim konusu açlyordu. “Kime oy vereceksin?”. “Bilmiyorum; hiç birine elim
gitmiyor!”. “Ben de ayn durumdaym...” “Ne yapacaz?”
Halbuki tam tersi oldu. Adeta bir mucize gerçekleti. 22 Temmuz günü seçim
sandna büyük bir gönül rahatl ile, tercihimden mutlu ve kendimle bark gideceim. YDH
hariç, benim için son otuz yln en huzurlu seçimi olacak.
Oyum Baskn Oran’a
Laf uzatmaya gerek yok. Pazar günü oyumu Baskn Oran’a vereceim. ansl bir
seçmen olduumu düünüyorum. Baskn Oran bu meakkatli mücadeleden kaçnabilirdi.
Kaçnmad. stanbul 2.inci bölge yerine baka bir yerden aday olabilirdi. Olmad.
Büyük kentlerden bamsz milletvekillerinin seçilebilmesinin siyasi sonuçlar çok
önemlidir. ki kapy açacaktr. Yüzde 10 baraj fiilen krlacaktr. Lider sultasnda bir gedik
açlacaktr. Bu açdan stanbul 1.inci bölge seçmenlerinin de bamsz sol aday Ufuk Uras’
desteklemelerini yararl görüyorum.
Ezberleri bozalm... Baskn Oran’ Meclise yollayalm... (17 Temmuz 2007)
Asaf Sava Akat
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SEÇM SOHBET
Bir seçim dönemini daha kapatyoruz. Genel seçimde ilk oyumdan (1965) bugüne 42 yl
geçti. Oy kullandm onbirinci genel seçimim oluyor. Yallk alametleri de belirdi. Geçen gün
kendimi “acaba daha kaç seçim göreceim?” diye düünürken yakaladm
Sal günü oyumu açkladm. stanbul 2.inci bölge bamsz aday Baskn Oran’
destekliyorum. Nedenlerini ksaca özetledim. Baraj antajnn bitmesi gerekiyor. Lider
sultasna da ciddi darbe vuracaktr.
Seçim gününe doru adaylarn sinirleri gerilir. Birinci elden biliyorum. Zaten seçim
kampanyas çok yorucudur. Bu yl üstüne Temmuz scaklar eklendi. Karar günü yaklatkça
heyecan tamak zorlar.
Aktif destekçiler ayr bir alemdir. Futbolla benzerlik çoktur. Fanatikler için seçim sonucu
önceden bellidir. Bizim parti mutlaka oy patlamas yapacaktr. Tek bana iktidar garantidir.
Gerisi fasa fiso bo laftr.
Seçim Anketleri
2002 seçimleri öncesinde seçim anketlerin yaynlanmasn engelleyen yasal
düzenlemeye kar çktm. Yazlarmda bu yasan ifade özgürlüü ile çelitiini, kolay
delinebileceini, vs. anlatmaya çaltm.
“Türk’ün yasa iki gün sürer” denir. Dikkatinizi çekmitir. Bu yl yasak unutuldu.
Kalkt m? Bildiim kadar hayr, yerinde duruyor. Ama her gün gazetelerde bir baka anketin
sonuçlar yaynlanyor. Bunlar televizyonlarda uzun uzun tartlyor.
Anketlere güveniyor muyuz? Genelde hayr. Baz anketlerin amacnn kamuoyunu
yanltmak ve yönlendirmek olduunu hissediyoruz. Belki ortada anket de yok, sadece
sonuçlar var. Bunlar anket kirlilii yaratyor.
Tarafsz anketlerin baka sorunlar var. Bir: güvenilirlii arttracak tedbirler anketin
maliyetini de yükseltiyor. ki: en kapsaml anket bile metodolojk açdan hata marj tayor. Az
da olsa, bir bölüm seçmen nihai kararn seçim sandnda veriyor.
Nesnel bir ölçü gene de bulunabiliyor. Eski seçimlerde oy dalmn doru tahmin
eden kuruluun sonuçlarna ulamaya çalyorum. Özellikle Tarhan Erdem’in yönettii
anketlerin sonuçlarn önemsiyorum. Ana eilimleri hep yakaladn düünüyorum.
Meclis Senaryolar
Oy oranlarndan milletvekili saylarna gitmek meakkatli bir itir. Nedenleri biliniyor.
Milletvekili saysnda oyun corafi dalm önem kazanyor. Çünkü küçük illerde daha az
oyla milletvekili seçiliyor.
Internet bu konuda da imdada yetiiyor. lgilenenlere tavsiye ederim.
www.bilinclioy.com sitesine girin. stediiniz gibi oy oranlarn saptayn. Her senaryo için
mecliste sandalya dalm annda hesaplanyor.
Yaznn sonuna geldik. ki genel tahminle bitirelim. Bir: AKP’nin oy oran yükselecektir.
ki: AKP mecliste çounluu bulacaktr. (19 Temmuz 2007)

Seçim olay beni çok heyacanlandrr. Açkça, insanolunun en büyük keiflerinden
biri, belki de en önemlisi olarak görüyorum. Mucize sözcüünü bile kullanmaktan
çekinmiyorum.
Transistörü, bilgisayar, uydular, yani bilim ve teknolojideki gelimeleri
küçümsemiyorum. Ancak, seçim onlarn hepsinden önemli duruyor. Teknolojideki gelimenin,
özgürlük ve demokrasinin bir yan ürünü olduunu düünüyorum.
Eit Oy Hakk
Aslnda, bu olay Kristof Kolomb’un yumurtasn hatrlatyor. Bir kere yapnca çok basit
olduu anlalyor. Her vatandan bir tek oya sahip olmas bize imdi son derece doal
geliyor. Ama kefedilmesi için binlerce yln geçmesi gerekti.
Seçim, mutlak toplumsal eitliin saland belki de tek andr. Güzel çirkinle, zengin
fakirle, güçlü güçsüzle, eitimli eitimsizle, kahraman korkakla, genç yal ile, erkek kadnla,
iman zayfla, uzun ksa ile, vs. sadece sandkta eitleniyor.
Aramzdaki bütün farkllklar seçim sandna gittiimizde buhar oluyor. Neticede
herkesin bir tek oyu var. Genelkurmaybakan ve sradan er, Sakp Sabanc ve yannda
çalan müstahdemi, babakan ve dadaki çoban, ülkeye yönetici seçerken ayn arla sahip
oluyoruz.
Türkiye’nin bu fikre almas zaman ald. 1950’lerde “halk plajlara hücum etti,
vatanda denize giremiyor” diyen zihniyet, cahil köylülerin ülke yönetimini seçmesini bir türlü
içine sindiremedi.
Daha yakn bir geçmite, 12 Eylül cuntasnn herkesin tek oya sahip olmasndan ikayet
ettiini çok net hatrlyorum. Ho, solda da benzer görülerin ne kadar yaygn olduunu Aziz
Nesin’den örenmitik.
Oy Sorumluluktur
O nedenle, her seçim döneminde bir gerçeküstü olay yaamann heyecann tarm.
Benim attm bir oy, Türkiye’yi, hatta neredeyse dünyay deitirecek hissine kaplrm.
Oyumu kullanmadan kl krk yararm. En dorusunu yaptm inanc ile sanda giderim.
öyle bir mantk yürütürüm. Oy verdiim partinin bir tek oyla ilave bir milletvekili
kazandn ve o sayede mecliste bir milletvekili ile çounluu elde ettiini düünürüm.
Kendimi sorarm. Ben bu sorumluluu tamaya raz mym?
Öyle olmaz diyeceksiniz. Doru, olmaz. Ama ya olursa? Olmayacan hiç kimse
garanti edemeyeceine göre, bu sorumluluu batan yüklenmek gerekiyor. O nedenle,
okuyucularm mutlaka oy kullanmaya davet ediyorum.
Son nokta: seçimin kendi sonuçlarndan çok daha önemlidir. Sonuçlar cannz skabilir.
Sizin istediiniz gibi olmayabilir. Bunlar geçicidir. Bir sonraki seçimde her ey deiebilir. Yeter
ki seçimler olsun.
Not: Eski okuyucularm bu yazy 18 Nisan 1999 ve 3 Kasm 2002 günlerinde
okuduklarn hatrlayacaklardr. (22 Temmuz 2007)
VATANDA KONUTU

BR OY ÇOK ÖNEMLDR
Olacak, olmayacak derken, seçim günü geldi çatt. Bugün sanda gidiyoruz.
Vatandalk görevimizi yapmak için kuyrukta bekleyeceiz. Sonra, birkaç dakika içinde
seçim pusulalarnda tercihlerimizi iaretleyeceiz. Yazy okumadan önce o ii bitirenler bile
vardr.
Bütün gürültü patrt neticede o ksa süreye skyor. rademizi ifade etiimiz anda her
ey bitiyor. Geriye seçim sonuçlarn beklemek kalyor. Gece geç vakitlere kadar televizyon
banda saylardan anlam çkartmaya çalacaz.

Cuma günü çkan seçim yazmda üç hususu vurguladm. Bir: Tarhan Erdem’in
tahminlerine güvenirim. Her seçim ayn zamanda seçim tahminleri arasnda bir yartr. Bir
kez daha Konda’nn galibiyeti kesindir.
ki: AKP oy orann yükseltir. Erdem’in son aratrmas yaynlanncaya kadar ben
AKP’nin yüzde 40’ çok aabileceini sanmyordum. Belli ki vatandan hükümet partisinden
memnuniyetini yeterince görememiim.
Üç: AKP tek bana hükümet kurar. Oy oranlar üstüne tahminin uzantsdr. Dorusu
ya AKP’nin meclis çounluunu elde etmemesine hiç ihtimal vermedim. Güçlü bir hükümete
olanak salayacak bir grupla meclise girdiler.

Asaf Sava Akat
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Önemli Bir Seçim
Her genel seçim önemlidir. Her genel seçimin artc boyutlar vardr. Gene de bu
seçimin çok önemli sonuçlar olduunu düünüyorum.
1954’den bu yana ilk kez iktidardaki parti oylarn arttrmtr. Oranladmz takdirde
AKP’nin oy oranndaki art daha da yüksektir. Anlam açktr. 2002’de AKP’de oy vermemi
çok sayda vatanda bu seçimde onu tercih etmitir.
1980 sonrasnda bir partinin ald en yüksek oy orandr. ANAP 1983’de yüzde 45’e
çkabilmiti. 1950 sonrasnda sadece üç kez seçimi kazanann oy oran daha yüksekti: 1950
ve 1954’de DP ve 1965’de AP.
AKP Türkiye’nin her yöresinde yüksek oy alarak bir Türkiye partisi olduunu
göstermitir. Maalesef dier partiler için ayn eyi söyleyemiyoruz. Keza krsal bölgeler kadar
kentlerde ve metropollerde de birinci parti olmutur.
Hayrl Olsun
Önümüzdeki günlerde daha ayrntl deerlendirmeler yapma frsatn bulacaz.
Genelde seçim sonuçlarn Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrar ve gelimesi açsndan
olumlu buluyorum. Hayrl olmasn diliyorum. (23 Temmuz 2007)
SEÇM SONUÇLARI VE EKONOM (1)
Pazartesi sabah telefonum hiç durmad. Gazete ve televizyonlarn ekonomi
bölümlerinden hep ayn soru geldi: Seçim sonuçlarnn ekonomiye etkisini iki cümle ile
özetleyebilir misiniz?
Böyle durumlarda çelikili duygulara kaplrm. Bir yandan aranan kii olmak houma
gider. Gizliden koltuklarm kabarr. Ama böyle önemli bir konuyu ksaca özetlemek
meakkatlidir. Ayn eyleri çok kere tekrarlamak ise resmen skcdr.
Ekonomi aslnda bu seçimin dier ucunda da yer alyor. Yani bir deil iki soru var. lkini
yukarda söyledik. kincisi de en az onun kadar ilginç ve tartmal duruyor. AKP’nin oy orann
yüzde 47’ye yükseltmesinde ekonominin etkisi nedir?
ikayet Edenler Nerede?
kincisi ile balamak istiyorum. Pazar gece yarsndan sonra NTV’nin seçim programna
katldm. Sevgili dostum Güngör Uras kendi gözlemleri ile seçim sonuçlar arasndaki
çelikiye dikkat çekerek çok önemli bir konuyu gündeme getirdi.
Herkes biliyor. Seçim öncesinde vatanda sürekli ikayet ediyordu. Esnaf, çiftçi,
memur, içi, emekli, tüm toplum kesitleri eskiye kyasla çok daha kötü durumda olduklarn
söylüyordu. Ekonomi iyi gidiyor, ben memnunum diyen ise adeta hiç yoktu.
Bu koullarda AKP’nin bu kesimlerden ald oyun azalmasn beklemez misiniz?
Halbuki seçim sandklar açlnca tam tersi çkt. ikayet edenlerin gidip oylarn AKP’ye
verdikleri anlald.
Bu ilginç durumun birden farkl tefsiri olabilir. Yaygn görüe göre bu seçimde ekonomi
ikinci planda kald. Seçim sonucunda Cumhurbakan seçimi sürecinde askerden gelen
darbe tehdidine toplumun tepkisi etkili oldu. Hasan Cemal “halkn muhtras” dedi.
Gerçek pay olduunu düünüyorum. Asker ve laik seçkinler içinde zaten varolan
demokrasi kart eilimlerin güçlendii biliniyor. Bu hayati konunun seçmenin oy kararn
etkilemesi çok normaldir.
Ekonomi Önemlidir
Ancak, ona ramen ekonominin bu seçimde de çok önemli olduunu düünüyorum.
Nedenini görmenin bir yolu tam tersine bakmaktr. AKP hükümetinin ekonomiyi kötü
yönettiini varsayalm. Mali disiplin bozuluyor. enflasyon azyor, döviz trmanyor, vs.,
ekonomik çalkants bol bir dönem sonunda seçime gidiliyor.
Asaf Sava Akat
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Acaba askeri darbe tehdidi 22 Temmuz sonucuna yeter miydi? Benim cevabm hiç
tereddütsüz “hayr” oluyor. Kant isteyenlere 3 Kasm 2002 seçimlerini hatrlatrm. Seçmen
hükümetteki partileri neden barajn altnda brakt diye sorarm?
Doru tehis doru analizden geçer. ki nedenle ekonomi AKP’nin seçim baarsna
ciddi katk yapmtr. Bir: AKP ekonomiyi yakn geçmiteki tüm iktidarlardan daha iyi
yönetmitir. ki: muhalefet partileri, özellikle CHP ekonomik konularda çok zayf kalmtr.
Ekonomi ve seçim konusuna devam edeceim. (24 Temmuz 2007)
SEÇM SONUÇLARI VE EKONOM (2)
Seçim sonuçlarn deerlendiriyoruz. Geçen yazda AKP’nin oy orann yüzde 47’ye
yükseltmesine ekonominin katksna baktk. Bugün ayn konuya devam edeceiz. Seçim
sonuçlarnn ekonomiye etkisini daha sonra ele alacaz.
AKP’nin seçim baarsn askerin darbe tehdidine vatandan tepkisi ile açklayabilir
miyiz? Bu görüe tam katlmadk. Ekonomi önemlidir dedik. Örnein çalkantl bir ekonomik
ortamda askerin tavrna ramen seçim sonucunun çok farkl çkabileceini söyledik.
Seçim baarsnda iki temel ekonomik nedeni vurguladk. Bir: Erdoan hükümeti
ekonomiyi yakn geçmiin tüm hükümetlerinden daha iyi yönetmitir. ki: Muhalefet partileri,
özellikle CHP ekonomik konularda çok zayf kalmtr.
Hepsi bu kadar m? Elbette deil. Örnein hükümetin kontrolü dndaki faktörler
ekonominin gidiatn belirleyebilir. Yada partiler arasnda ekonomiye genel bak açsndan
köklü farklar olabilir. Bugün bu konular açmak istiyorum.
D Koullarn Etkisi
Erdoan hükümeti çok önemli siyasi ve ekonomik avantajlarla ie balad. Siyasi
açdan, daha önceki onyldan en belirgin fark hükümette tek partinin olmasdr. Geçmi
koalisyonlarn sorunlar biliniyor. Tek parti hükümeti hzl ve tutarl icraat olanan verdi.
ubat 2001’de balayan mali kriz de Erdoan hükümetinin balangç koullarn çok
avantajl kld. Kriz ve sonrasnda oluan panik ortam, bata döviz kuru, bir dizi göstergenin
Türkiye ekonomisinin gerçeklerinden kopmasna yol açt.
2002’de, tam ekonomi toparlanmaya balarken Ecevit hükümetinin basiretsizlii
devreye girdi. Erken seçim toparlanma dönemini altn tepsi içinde AKP’ye ikram etti. Siyasette
ans bu olmal: faturay birileri ödüyor ama nimetlerinden yararlanmak size düüyor.
Daha bitmedi. Erdoan hükümetinin son yllar ise dünya mali piyasalarnn kelimenin
tam anlam ile cotuu bir döneme rasgeldi. Artan küresel likidite ile birlikte risk itah
görülmemi düzeylere trmand. Türkiye’ye oluk gibi d kaynak akmaya balad.
Nüanslar önemlidir. Erdoan hükümetinin ekonomik icraat karnesi tereddütsüz iyidir.
Ancak seçmeni olumlu etkileyen faktörler arasnda yukarda özetlediim d koullarn da
pay büyüktür. Ayrntlarna ileride geri dönmek istiyorum.
Dünyaya Açlma
Gelelim muhalefete. Seçim sonuçlar analizi CHP ve MHP ile snrlayabileceimizi
gösteriyor. Zaten seçim öncesinde yaknlatklarn kendileri de kabul ediyorlard.
Küreselleme kart dolays ile içe kapanmaya scak bakan bir vizyonda birleiyorlard.
2007 seçimlerinde partilerin Türkiye’nin dünya ile bütünlemesi konusundaki
tavrlarnn seçmen tercihlerinde önemli olduu kansndaym. Seçmenin elinde somut bir ölçü
de mevcuttu: AB üyeliine yaklam.
Olay çok basittir. CHP-MHP muhalefetinin milliyetçi söylemi sokaktaki vatanda
ekonomik açdan tedirgin etti. Yani AB’den kopmann içerdii ekonomik belirsizlik ve
muhtemel sorunlar onu korkuttu. Bu anlama statükoyu (AB’yi) savunan AKP’yi daha cazip
kld. (29 Temmuz 2007)
Asaf Sava Akat
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SEÇM SONUÇLARI VE EKONOM (3)
AKP’nin oy orann yüzde 47’ye çkarmasnda ekonomik faktörlerin payn
aratryoruz. Cumhurbakan seçimi srasnda askerden gelen darbe tehdidinin seçim
sonuçlarna etkisini kabul ettik. Ama ekonomi de çok önemlidir dedik.
Söylediklerimizi dört nokta özetliyor. Erdoan hükümeti ekonomiyi iyi yönetmitir.
Üstelik dsal koullar hükümete yardmc olmutur. Muhalefet ise ekonomik konularda zayf
kalmtr. Özellikle içe kapanmac ve tepkisel tavr vatanda tedirgin etmitir.
Buraya kadar analizi nitel düzeyde götürdük. Halbuki ekonomide saylar çok önemlidir.
Vatandan ekonomik gidiattan memnuniyetinin saylarda görülmesi gerekir. Bugün ona
bakyoruz.
Güncel Yaamda Ekonomi
Büyüme, sanayi üretimi, ihracat, d açk, bütçe, vs. bilinen makroekonomik
göstergelerin sradan vatandan yaamnda yeri yoktur. Onlar mali piyasalarn sorunlardr.
Vatanda ilgilendiren günlük hayatna yansyan ekonomidir.
Ekonomi vatandan güncel yaamna nasl girer? Üç gösterge öne çkar. Birincisi ve
en önemlisi tüketim düzeyidir. Onu fiyatlarn seyri yani enflasyon izler. Üçüncüsü de
istihdam olanaklar ve isizliktir.
2002 sonundan 2007 yazna enflasyondaki düü açktr. Say vermeye gerek
duymuyorum. stihdam artnn ihtiyacn geresinde kald da açktr. Bu durumdan 2003
sonrasnda uygulanan yanl para politikalarn sorumlu tuttuum biliniyor.
Geriye tüketim kalyor. Tüketim tüm ekonomik faaliyetlerin nihai amacdr. Sradan
vatanda için ekonomik gidiatn en açk-seçik göstergesidir. Daha fazla tüketiyorsa iler iyidir.
Daha az tüketiyorsa iler kötüdür. Güncel yaamda ekonomi ve tüketim özdetir.
Tüketimde Patlama
Otomobil, klima, uçak seyahati, vs. tekil mal ve hizmetlerin tüketim miktarlar
üzerinden yaplacak karlatrmalar yanltc olabilir. O nedenle tüketim hakknda en kapsaml
bilgiyi tayan milli gelir verilerini kullanyoruz.
Sabit fiyatlarla milli gelir serisi ile balayalm. Son veri 2007’nin ilk çeyreidir. 2003’ün
ilk çeyrei ile karlatralm. AKP iktidarnda özel tüketimin yüzde 29, dayankl mallar
tüketimi yüzde 76, yar dayankl mallar tüketimi yüzde 33 artt görülüyor.
Ayn seriye yllk bakalm. Mart 2007’de biten yl 2002 ile karlatryoruz. Özel
tüketim yüzde 35, dayankl mallar tüketimi yüzde 90, yar dayankl mallar tüketimi yüzde 59
daha yüksek çkyor.
Deflatörle ilgili sorunlar hafifletmek için cari fiyatlarla tüketim verilerini döviz sepetine
(0.5 $ + 0.5 E) dönütürdüm. Mart 2007’de biten ylda 2002’ye kyasla döviz sepeti cinsinden
özel tüketimin yüzde 90, dayankl mallar tüketiminin yüzde 188, yar dayankl mallar
tüketiminin yüzde 112 daha yüksek olduunu buldum.
Dayankl tüketim mallarna özellikle dikkatinizi çekerim. Dünyada fiyatlar sabittir
yada azalmaktadr. thalat pay yüksektir. Yani döviz sepeti gerçekçi bir ölçüdür. Erdoan
hükümeti döneminde dayankl mal tüketimi neredeyse üç katna yükselmitir.
Bu yaz dizisini sorularla bitirelim. Tüketim patlamas hangi politikalarn sonucudur?
Ekonomiyi sktrd açmazlar nelerdir? AKP’nin ikinci iktidar döneminde tekrarlanabilir mi?
lk ikisini geçmite cevaplamtm. Üçüncüsüne önümüzdeki günlerde bakacaz.
(31 Temmuz 2007)
LK YARIDA DI TCARET
Geçen hafta ekonominin seçmen tercihlerine etkisine baktk. Seçim sonuçlarnn
ekonomiye muhtemel etkileri için bekliyoruz. Önümüzde yeni meclis bakannn ve
Cumhurbakann seçilmesi ve yeni hükümetin kurulmas var.
Asaf Sava Akat
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Geçen haftann ikinci yarsndan itibaren ekonomi gündemine d kökenli mali piyasa
gelimeleri damgasn vurdu. Kur-faiz-borsa üçgeninde heyecanl günler yaand. Belirsizlik
ve beraberinde volatilite artt. Bu konuda da beklemedeyiz.
O arada yeni veriler yaynland. Temel makroekonomik göstergelerin yl ortas
deerlerine bakma zaman geldi. Olaand bir durum olmazsa, önümüzdeki günlerde veriler
üstünde younlamay planlyoruz.
Haziran Verileri
Sal günü Haziran d ticareti TÜK tarafndan yaynland. Böylece alt aylk veri seti
olutu. D ticaret ekonomik konjonktür açsndan çok önemli bilgiler tar. Örnein ithalat iç
talep düzeyinin, ihracat d rekabet gücünün nisbeten salkl göstergeleridir. D ticaret
aç ise cari ilemler dengesinin ana belirleyicisidir.
Saylar ksaca özetleyelim. Haziran’da ihracat, ithalat ve d ticaret aç, sras ile 8.9
milyar dolar, 14.4 milyar dolar ve 5.5 milyar dolar oldu. Bir önceki yla kyasla art oranlar,
ayn sra ile, yüzde 14.2, yüzde 15.6 ve yüzde 18 ediyor.
lk yarda (Ocak-Haziran) ihracat, ithalat ve d ticaret aç, sras ile 49.5 milyar dolar,
77.4 milyar dolar ve 28 milyar dolar oldu. Bir önceki yla kyasla art oranlar, ayn sra ile,
yüzde 23.9, yüzde 16.8 ve yüzde 6.1 ediyor.
Son ylda (Temmuz-Haziran) ihracat, ithalat ve d ticaret aç, sras ile 95.1 milyar
dolar, 150.6 milyar dolar ve 55.6 milyar dolar oldu. Bir önceki yla kyasla art oranlar, ayn
sra ile yüzde 21.3, yüzde 17.7 ve yüzde 11.2 ediyor.
Eilim Deiiyor mu?
Yakn geçmii hatrlayalm. 2006 yaznda yaanan mali türbülans d dengeyi olumlu
etkilemiti. ç talebin gevemesi ve TL’nin deer kayb bir yandan ihracat tevik etmi, ayn
anda ithalat yavalatmt.
D ticareti son ele aldmz Nisan verilerinden sonra öyle dedik: ‘Özetle, 2007
banda ihracatn hzlanmas ve ithalatn yavalamas sonucunda d ticaret açnn dolar
baznda sabitlendiini ve hafif düü eiliminin belirdiini söyleyebiliyoruz”.
Haziran d ticareti bu gözlemle tutarl durmuyor. Özellikle ithalat art hznn tekrar
ihracat art hznn üstüne çkmas rahatsz edicidir. Ancak bu sonuca varmak için acele
etmemekte yarar görüyoruz. Tek gözlemden genellemeye gitmek daima tehlikelidir.
ki hususu vurgulayalm. Haziran ve Temmuz aylarnda TL’nin deeri rekor düzeyleri
gördü. Ar deerli TL’nin d ticaret dengesini olumsuz etkilemesi kaçnlmazdr. Öte yandan
d kaynakl bir mali türbülans ihtimali çok yükselmitir. Geçen yl d dengeyi olumlu
etkilediini gösterdi. (2 Austos 2007)
TEMMUZDA ENFLASYON
Temmuz enflasyonu Cuma günü TÜK tarafndan açkland. Temmuz’da tüketici
fiyatlarnn geriledii görülüyordu. Yani ile aylk TÜFE’nin eksi çkmasna kesin gözü ile
baklyordu. Tahminler eksi yüzde 0.3-0.5 aralna younlamt.
Bu kez enflasyon olumlu bir sürpriz yapt. TÜFE art (azal demek daha doru)
yüzde – 0.7 geldi. Yakn dönemin en büyük fiyat düüüdür. Üretici fiyatlarnn ise sabit
kalmas bekleniyordu. Nitekim ÜFE art yüzde 0.1’in altnda kald.
Geçen yl yaz bandaki mali türbülans ve neden olduu kur hareketi enflasyonu
vurmutu. Bu yl kur tersine çalt. Dolays ile yllk enflasyon TÜFE’de yüzde 6.9’a, ÜFE’de
yüzde 2.1’e indi.
Son dönemde yllk enflasyonda gerçekleen büyük düüe dikkat çekelim. Yllk TÜFE
Nisan sonunda yüzde 10.7 idi. Buradan son üç ayda üç ayda tüketici enflasyonun 4 puana
yakn (3.8 puan) dütüünü anlyoruz.
Asaf Sava Akat
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Krk Yln En Düüü
Genç Türkiye nüfusunun çok büyük bölümü yüzde 7’nin altnda yllk enflasyona ilk kez
ahit oluyor. Dorusu ya, çocukluunda düük enflasyonla büyüyen benim neslimin de o
günleri unuttuunu sanyorum.
Yüzde 7’nin altnda tüketici enflasyonu bizi 1960’larn sonlarna götürüyor. 1950’ler
ortasnda birkaç yl enflasyon iki haneli saylara trmanmt. Ama 1960’ta tekrar düük tek
haneye geriled. I960’larn sonunda tekrar iki haneye çkt. Ve orada krk küsür yl kald.
Verilere göz attm. Yüzde 7’nin altnda tüketici enflasyonu son 1968-1969’da görülmü.
Krk yl demekte bir mahzur görmüyorum. Bu arada Haziran 2004’de enflasyonun yüzde 7.1’e
indiini ama oralarda kalamadn hatrlatalm.
Ksa dönemde benzer bir süreç tekrarlanacaktr. Mevcut konjonktürün devam halinde
bile önümüzdeki üç ayda yllk enflasyonun yüzde 7’nin üstünde seyretmesini bekliyorum. Yl
sonu için yüzde 6.8’lik tahminimi deitirmeye gerek duymuyorum.
Enflasyon ve Kur
Son aylarda okuyucularma enflasyonla birlikte döviz kurundaki deiimi
hatrlatyorum. Aylk ortalamalara göre Temmuz 2006’de dolar, euro ve yaryarya döviz sepeti
için kur, sras ile 1.55 YTL, 1.97 YTL ve 1.76 YTL iken geçen ay 1.28 YTL, 1.75 YTL ve 1.52
YTL olmu.
Yani son bir ylda TL dolar karsnda yüzde 17.7, euro karsnda yüzde 11, yaryarya
döviz sepeti karsnda ise yüzde 14.5 deer kazanm. Baka bir ifade ile, ithal mallarn TL
fiyatlar bu oranlarda gerilemi.
Geçen yl enflasyondaki trmanmay döviz kuru hareketine balayanlara sormadan
edemiyorum. TL döviz sepetine göre yüzde 14.5 deer kazanrken enflasyon nasl yüzde 6.9
oluyor? Size de Nasreddin Hocann cieri yiyen kedi hikayesini çartryor mu?
(5 Austos 2007)
YEN SEZONU AÇARKEN
Yazlarma her yaz iki hafta ara veririm. Niyetim o süre içinde ekonomiyi bolamaktr.
Ktan alp yazn okumaya ayrdm kitaplara younlamay planlarm. Ama evdeki hesap bir
türlü çarya uymaz. Tam ben tatile çknca ekonomide heyecan artar. Mecburen olaylar
izlemeye balarm.
Bu yl da öyle oldu. Ho, Perembenin gelii zaten Çarambadan belli idi. Austos’ta
dünya mali piyasalarnda yeni bir türbülansn oluacan öngörüyordum. Hatta seçimin
ertesi günü CNBC’de katldm programda söyledim. Biraz espri konusu da oldum.
Hakl olarak soracaksnz. Madem mali piyasalarda çalkant bekliyordun neden tatile
çktn? Bana Austos sonu daha makul bir tarih gibi gelmiti. O arada ben de yllk iznimi
kullanrm diye düündüm.
Böyle durumlar komplocu tefsirlere de müsaittir. Likidite krizi neden ben tatile çktktan
sonra belirdi? Mali piyasalarn bana kar bir kasd m var? Vermek istedikleri mesaj nedir?
Küresel Dengesizlikler
Tatilde eski yazlarm yeniden okuma frsatn buldum. Bir nokta derhal dikkatimi çekti.
Geçen sonbahardan itibaren dünya ekonomisi üstüne yazlarm ciddi ekilde artm.
Gidiattan rahatszlm hemen hissediliyor.
Analizleri tekrarlamak istemiyorum. Son be ylda küresel ekonomide oluan
dengesizliklerin kökeninde çok sayda etken yer alyor. Bunlarn bir bölümü reel
ekonomiden, dierleri mali piyasalardan kaynaklanyor.
lki yani reel ekonomideki sorunlar arasnda ABD’nin devasa d açn, Japonya’nn
yapsal dönüüm yerine sfr faize yönelmesini, Çin parasnn düük deerini, vs. sayabiliriz.
Bu yapnn uzun dönemde sürdürülemezlii çok açktr.
Asaf Sava Akat
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kincisi yani mali piyasalardaki sorunlar daha karmaktr. Küresel düzeyde gevek
para politikasnn üphesiz sorumluluu vardr. Ancak esas olay mali piyasalarn kendi iç
dinamiklerinden kaynaklanmaktadr.
Cinnet, Panik ve Çökü
29 Mays 2007 tarihli yazmda çok önemsediim bir kitab tanttm. C.P. Kindelberger:
Cinnet, Panik ve Çökü – Mali Krizler Tarihi, çeviren Halil Tunal, stanbul Bilgi Üniversitesi
Yaynlar, stanbul 2007.
Hem geçtiimiz iki hafta içinde küresel piyasalarda neler olup bittiini daha iyi anlamak
hem de bundan sonra olabilecekler hakknda bir fikir sahibi olmak isteyen okuyucularma bu
kitab tekrar hararetle tavsiye ediyorum.
Aklnzdaki sorular biliyorum. Bundan sonra ne olur? Bir dünya krizi kapda m?
Türkiye nasl etkilenir? Döviz alalm m? Kur daha fazla giderse döviz satalm m? Bunlar çok
önemli sorulardr.
Ama bir tatil dönüü yazsnn boyunu çok ayorlar. Nasl olsa bir sonraki tatile katar
önümüzde koca bir yl var. Yava yava hepsini cevaplamaya zamanmz olacaktr.
(21 Austos 2007)
VARLIK FYATLARI VE KRED PYASASI
Bata ABD, dünya mali piyasalarnda aniden beliren likidite sorunlar Türkiye
ekonomisinin sorunlarn gölgede brakt. Bu koullarda ben de isizlik, d açk, kamu borcu,
vs. reel ekonomi göstergelerine bakmay daha sonraya brakyorum.
Ksa bir parantez açmak istiyorum. Küresel mali çalkant ortamnda bile içeride yüksek
faiz tartmas sürüyor. Tavrm biliniyor. Bugünkü krlganln sorumlusu 2003 sonrasnda
uygulanan yanl para politikalardr. Tersini söylemek abesle itigaldir.
Küresel mali çalkant gelimi ülkeler düzeyinde da Merkez Bankalarn öne çkard.
Modern piyasa ekonomisinde mali piyasalarla para otoritesi arasndaki iliki çok karmaktr.
Üstelik her zaman iyi anlald da söylenemez.
Ekonomik istikrar için Merkez Bankasnn hükümetten bamszl sk vurgulanr.
Ancak, piyasann ksa vadeli çkarlarna tabi olmamas en az o kadar, hatta daha önemlidir.
Greenspan döneminde bu ilkenin ihmal edilmesi mevcut skntlarn temel nedenidir.
Yatrmc türleri
“Varlk” kavramnn günlük dilde karl yatrm aracdr. Gayrimenkul, hisse senedi,
döviz, devlet tahvili, mevduat ve yatrm fonlarn sayabiliriz. Birey yada irket bilançosunun
aktifinde yer alrlar. Bilançonun pasifi ise yükümlülük yani borçlardan oluur.
Gündemdeki önemini düünerek açklamay gayrimenkul üzerinden yürütelim. Kolaylk
olsun diye konutu alyorum. Dükkan, büro, fabrika, arsa, tarla, vs. dier gayrimenkuller için de
geçerlidir.
Deer art beklentisi ile konuta yatrm yapmann üç farkl biçimine bakalm. En
tutucusu dier varlklarn konuta dönütürendir. Kredi kullanmad için mali piyasann
dndadr. Dolays ile bizi ilgilendirmez.
Dierleri konutu kredi ile alrlar yani mali piyasa devreye girer. ki grup olabilir. Birinin
gelir yada dier serveti faiz ve anapara ödemelerini karlayabilmektedir. Salamc
(müdebbir) yatrmc diyebiliriz. Dierinin ise borç servisine yetecek geliri yada dier serveti
yoktur. Konutun fiyatnda arta güvenmektedir. Spekülatör yatrmcdr.
Faizde yükselme genellikle konut talebinde ve fiyatlarnda düüe yol açar. Mali kesim
açsndan sonuçlar çok farkldr. Salamc kardan zarar eder. Ama olay mali kesime
yansmaz. Spekülatör ise konutu bankaya devreder. Böylece sorun mali kesimde kalr.
Balon Patlaynca...
Asaf Sava Akat
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Olaydaki çevrimsellik çok ilginçtir. Düük faiz dönemlerinde üç grubun da konut talebi
artar. Konut fiyatlar yükselir. Bu da talebi ve konut fiyatlarn tekrar arttrr. Spekülasyon
dalgas kendini besleyen bir sürece dönüür. Mali kesim bundan çok kazanr.
Oluan saadet zinciri eninde sonunda krlr. Bu kez çevrimsellik tersine çalr. Fiyat
ve talepteki düü birbirini besleyerek gider. Mali sistem aniden kendisi çok sayda
gayrimenkulun sahibi bulur. Likit varlklar da tanm gerei ayn miktarda geriler.
Sanrm mekanizmay anladnz. Varlk balonlarnn hem ime hem de patlama
aamalar mali sistemin merkezinde yer alan para otoritesi için zor dönemlerdir. Birilerini
mutlaka rahatsz edecek seçimler yapmalar gerekir. Yerim bitti. Bu önemli konuya geri
döneceim. (26 Austos 2007)
LKDTE ÜSTÜNE
Dünya mali piyasalarn etkisi altna alan çalkant doal olarak ilgimizi çekiyor. ki hafta
önceyi hatrlayn. Sinirler iyice gerilmiti. Giderek bir panik havas piyasalara hakim olmaya
balyordu.
Devreye derhal gelimi ülkelerin Merkez Bankalar girdi. Bata ABD ve AB, para
musluklar açld. Mali kesimin para otoritesinden istedii kadar borçlanmasna olanak
saland. Hatta ABD Merkez Bankas borç verme faizinde küçük bir indirime bile gitti.
Bollaan likidite mali sistemi rahatlattt. En azndan oluan panik havasn datt.
Sinirlerin biraz gevemesine olanak salad. Piyasalara nisbi de olsa sukunet getirdi.
Zenginin paras züürdün çenesini yorarm; bize da olup biteni tartmak kald.
Mali Piyasann Özellii
adam, tüccar ve esnafla konuurken “piyasada nakit skkl var” yada “likidite
yok” ikayetini sk duyarz. Deince karmza talep yetersizlii çkar. Düük talep satlar ve
kar marjn olumsuz etkiler. Ayrca vade ile alnan stoklarn ödenmesini zorlatrr.
Örnei bilerek reel ekonomiden, mal ve hizmetlerin alnp satld piyasalardan verdik.
lk bakta mali piyasalar daha farkl durur. Mali varlklar (menkul kymetler) rekabetçi ve
örgütlenmi piyasalarda ilem görür.
“Likit” olma mali piyasalarn tanmlayc vasflarndan biridir. Örnein hisse senedi
borsada oluan fiyattan, tahvil ve döviz piyasa fiyatndan derhal satlabilir. Kolay nakde
dönüme özellii mali varln çok önemli bir cazibesidir.
Tahvil, borsa, döviz, vs. mali varlk piyasalar neden likittir? Çünkü bu piyasalarda ilem
hacmi çok yüksektir. Alveri miktar çok olunca her potansiyel satcnn bir potansiyel alc
bulma ihtimali artar.
Görüldüü gibi, mali piyasalarda da likidite alc bolluu ile ilgilidir. u yada bu ekilde
bir menkul deeri kimsenin almak istemediini düünelim. Alc olmaynca piyasada fiyat da
oluamaz. Artk o piyasa likit deildir.
Likidite Krizi
Mali varlklarn temel özelliinin kolayca elden çkartlabilmeleri olmas mali sistem
açsndan likiditeyi hayati klar. Nedeni çok açktr. Mali varlklar likit olduklar için yani kolayca
satlabilecekleri düünüldüünden elde tutulmaktadr. Satamama ihtimali belirdii anda
herkes onlardan kurtulmaya kalkacak ve piyasalar kilitlenecektir.
te, mali varlk piyasalarnda alcnn u yada bu nedenle ortadan kaybolmas
durumuna “likidite krizi” denir. Panik sözcüü de bu balamda kullanlr. Bu noktada kredi
mekanizmas devreye girer.
Mali sistemin kendi içindeki kredi ilemlerinde banka mali varlklar garanti olarak
kabul eder. Sorun çkmas halinde bunlar satarak kredisini tahsil edecektir. Alc kaybolunca
bankann garantisi kat parçasna dönüür.
Asaf Sava Akat
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Böylece mali varlk piyasasnn sorunlar hzla banka bilançolarna, oradan dier
kredilere yani reel ekonomiye tanr. Son çalkantda Merkez Bankalarnn para musluklarn
açmasnn gerisinde bir likidite krizini engelleme çabas yatmaktadr. (28 Austos 2007)
CUMHURBAKANI GÜL
Sal günü Türkiye Cumhuriyeti 11.inci devlet bakann seçti. Sayn Abdullah Gül’ü
yeni görevinde kutluyorum. Bu satrlar yazarken Babakan Erdoan yeni hükümetin onayn
almak üzere Çankaya kötüne çkmt. Ama bakanlar kurulu açklanmamt.
Köe kadlna baladmda Cumhurbakan Demirel’di. Dolays ile bu konuda
yazma frsat ilk kez 2000 ilkbaharnda elime geçti. Demirel’in tekrar seçilmesine çabalarna
kar çktm. Sezer’in adayln destekledim. Bu göreve bir hukukçunun gelmesini olumlu
buldum. Buna karlk Sezer için seçildikten sonra ayr bir yaz yazmadm.
12 Eylül anayasasnda cumhurbakanl darbenin lideri Kenan Evren’e göre
tasarlanand. Parlamenter sistemle çelitii ilk günden çok açkt. Özal ve Demirel’ni siyasi
kiilik ve deneyimleri durumu idare etmelerine izin verdi. Sezer döneminde ise mahzurlar
netleti.
Kendi hesabma uzun süredir kaytsz artsz bakanlk rejimini savunuyorum.
Yürütmenin ba halk tarafndan iki turlu seçimle dorudan seçilsin diyorum. O nedenle 22
Eylül’de halkoyuna sunulacak anayasa deiikliini de destekledim.
Tarihe Kayt Düme
Genelde ekonomi arlkl yazyorum. Ama daima ekonomi yazmyorum. Türkiye çok
hareketli ve renkli bir ülke. Ekonomi ile dorudan yada dolayl balants zayf ama tarihi
deeri yüksek olay açsndan çok zengin. nsanan nerede durduunu açklamas, tarihe
kayt dümesi gerekiyor.
Örnein Nobel edebiyat ödülünün Orhan Pamuk’a verilmesi, Hrant Dink’in katli ve
askerin e-muhtras son ylda tavrm belirtmek gereini duyduum olaylard. lgimi çeken bir
konuya deinmeden edemeyeceim: en youn okuyucu tepkisi de bu yazlara geldi.
Abdullah Gül’ün cumhurbakanl Türkiye’nin yakn tarihi açsndan hiç tereddütsüz
anahtar önemdedir. Nisan bandan bu yana yaanan siyasi gerginlik ve kutuplama
bunun kantdr.
Nerede Duruyorum?
“Gül asla Çankaya’ya çkmamaldr” diyenler, Sal akam matem tutanlar arasnda
mym? Kesinlikle hayr. Demokratik meruiyete inancm tamdr. Cumhurbakannda aranan
koullar anayasa saptamtr. Nokta.
“Gül mutlaka Çankaya’ya çkmaldr” diyenler, Sal akam bayram yapanlar arasnda
mym? Kesinlikle hayr. AKP’ye her iki seçimde de oy vermedim. Bir baka AKP’linin o
göreve gelmesinde hiç bir mahzur görmüyorum.
“Gül benim cumhurbakanm m?” Kesinlikle evet. Merudur, dolays ile benim de
cumhurbakanmdr. Fakat muhalif olma hakkm mahfuzdur. Yakn dönem cumhurbakanlar
için bu koula uymayan 12 Eylül darbecisi Kenan Evren’dir.
Uzun dönem açsndan insanlarn kafasnda çok soru olduunu biliyorum. Bundan
sonra neler olabilir? slamclk tehlikesi artt m? eriat gelir mi? Kutuplama bir siyasi krize
dönüebilir mi? Demokratikleme yeni bir ivme kazanabilir mi? Sras geldikçe bunlara da
cevap arayacaz. (30 Austos 2007)
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YEN HÜKÜMET
Babakan Erdoan ikinci hükümetini kurdu. lki benim bildiim en uzun süreli
hükümettir. 2003 banda Babakanln Gül’den Erdoan’a geçmesini saymazsak 4 yl 9 ay
bir rekor anlamna geliyor.
Bir gözlemle balamak istiyorum. ki hükümet arasnda sürekliliin ar bast
kansndaym. Doallkla iki hükümet tpatp ayn deil. Gül ve ener’in ayrlmas zaten bunu
olanaksz klyordu. Ama genel çizginin deimediini söyleyebiliyoruz.
Bakanlar kurulunun içerdii siyasi mesajlar üstünde durmayacam. Yeni yasama
döneminin siyaseten önemli olay Abdullah Gül’ün cumhurbakanlna seçilmesidir.
Sembolik deeri yüksek deiim odur. Tavrm geçen yazmda açkladm.
alemi Dostu Hükümet
Bence AKP iktidarnn en belirgin özelliklerinden biri “ialemi dostu” olmasdr.
ngilizce “business friendly” deniyor. ktidarn özel mülkiyete, piyasa mekanizmasna ve
müteebbislere yönelik yaklamn özetliyor.
Geçmi hükümetlerle bakanlarn özgeçmilerini karlatrmak bu bakma öretici
olabilir. Babakann kendisi dahil, bürokratik gelenekten gelen çok azdr. Özel teebbüs
deneyimi çok hakimdir. Piyasa ekonomisine yakn zihniyetin insanlardr. Yeni hükümette bu
eilimin daha da güçlendiini söyleyebiliriz.
Yeni Hazine Bakan imek uluslararas mali piyasalarda aktif görevden gelmektedir.
Bütün önemli oyuncular ahsen tanmaktadr. Bunlarn Türkiye’ye bakn etkileyebilecek
konumdadr.
Sanayi bakan Çalayan Türkiye’nin ikinci büyük kentinde sanayi odas bakandr.
Türkiye ialeminin en yaygn örgütü TOBB’da bakan yardmcsdr. Ekonominin candamarn
oluturan küçük ve orta boy iletmelerin sorunlarna birinci elden vakftr.
Ekonomik koordinasyondan sorumlu devlet bakan Ekren stanbullu ve akademik
iktisatçdr. Gene bürokrasi dndandr. Kariyerinde makro konular öne çkar. Liberal ekonomi
politikalarndan yanadr.
lk ntibalar
Birinci AKP iktidarnn en baarl olduu alan maliye politikas idi. Yüksek faiz d
fazla hedeflerinin üstüste tutturulmas bugünkü istikrarn temel nedenidir. Maliye Bakan
Unaktan’n bu baarda pay büyüktür. Görevini korumas bence yeni hükümet döneminde de
mali disiplinden taviz verilmeyeceinin iaretidir.
Hazine’ye imek’in gelmesi yeni hükümetin uluslararas mali piyasalarla iyi geçinme
arzu ve iradesini yanstmaktadr. Bu da bana makro politikann temel çerçevesinin ilk
dönemdeki gibi devam edeceini düündürüyor.
Çalayan’n Sanayi Bakanln babakann önümüzdeki dönemde istihdamla ilgili
sorunlara arlk vermek istedii eklinde deerlendiriyorum. Türkiye’de istihdamn motoru
küçük ve orta boy iletmelerdir.
Ya Ekren? Muhtemel d kökenli mali sorunlar karsnda ekonominin güçlendirilmesi
yapsal reformlarn baar ile hayata geçirilmesine yakndan baldr. Ekren’in bu görevi
üstlendiini düünüyorum.
Yeni hükümete baarlar diliyorum. (2 Eylül 2007)

1990’larn sonunda kamu borcunun çevrilmesi giderek zorlam, kamu borcundaki
tehlikeli trman ekonomik istikrarszln temel nedeni haline dönümütü. Beklenecei gibi,
kalc bütçe disiplini borç dinamiini çok olumlu etkiledi.
Önce kamu borcundaki art yavalad. Sonra borç sabitlendi. Giderek yava yava
gerilemeye balad. Dolays ile gündemdeki eski önemini de kaybetti. Bugün daha çok
toplam kamu dengesi hakknda tad bilgi nedeni ile izliyoruz.
Net Kamu Borcunda Art
Borç serilerinin nasl hesaplandn ksaca hatrlatalm. Merkezi yönetim brüt borç
stou ve ayrntlar aylk bazda yaynlanyor. Dier kamu kesimi çeyrek baznda buna
ekleniyor. Böylece brüt kamu borç stouna ulalyor.
kinci aamada kamunun elindeki menkul deerler bulunuyor. Üç ana kalem var:
Merkez Bankasnn net iç ve d varlklar, merkezi yönetim ve dier kamu kesiminin
mevduat ve isizlik sigortas varlklar. Brüt kamu borcundan menkul varlklar düülünce net
kamu borcu elde ediliyor.
Net kamu borç stou 2004 sonunda 274 milyar YTL ile zirveye çkt. Sonra inie geçti.
2006’da 258 milyar YTL’ye dütü. Mart 2007’de (ilk çeyrek) 3.4 milyar YTL artla 263 milyar
YTL’ye yükselmi.
Borç yükünü ölçmekte kullanlan esas gösterge milli gelire orandr. 2000’de yüzde 57
iken 2001’de yüzde 90’a trmanmt. 2006’da yüzde 45’e indi. Mart 2007’de 1.1 puan düüle
yüzde 43.9’a gerilemi.
ç ve d borca ayr ayr bakalm. lk çeyrekte net d borcun milli gelire oran 1.5 puan
düüle yüzde 3.7’ye inmi. Kamunun kur riskinin neredeyse sfrlandn söyleyebiliriz. Buna
karlk net iç borcun milli gelire oran 0.4 puan artla yüzde 40.2’ye yükselmi.
Kamu Kesimi Dengesi
Tanm icab, kamu borç stoundaki deiim kamu kesimi toplam dengesine eittir.
Buradan ilk çeyrekte herey dahil toplam kamu kesiminin cari fiyatlarla 3.4 milyar YTL açk
verdii anlalyor. Geçen yln ayn dönemde 2 milyar YTL fazla vard.
Hesaba enflasyonu dahil ederek kamu kesimi reel dengesini bulabiliriz. Bulunan
büyüklüe operasyonel denge deniyor. Biraz bakkal hesab gibi duruyor ama son derece
gerçekçidir. Daha ince hesaplarn sonuca etkisi çok kstl olacaktr.
2007’nin ilk çeyreinde TÜFE yüzde 2.4 artt. 2006 sonu net kamu borcunu Mart
2007’da reel olarak sabit tutan deer 265.3 milyar YTL çkyor. Halbuki fiili stok 262.6 milyar
TL yani 2.7 milyar YTL daha düüktür. 2.7 milyar YTL ilk çeyrekte kamu kesimi reel fazlasdr.
GSMH’nn yüzde 2.1’idir. 2006’da bu oran yüzde 6.5 idi.
Özetleyelim. Kamu kesimi 2007’nin ilk çeyreinde de reel fazla vermi yani net borç
ödeyicisi olmutur. Buna karlk 2006’ye kyasla daha yln ilk çeyreinde bile bütçe
disiplininde ciddi bir geveme yaand çok açktr. (4 Eylül 2007)
LK ÇEYREKTE DI BORÇ VE DI AÇIK

Kamu maliyesi 2000 bandan bu yana faiz d fazla veriyor. Yani sk maliye politikas
sekizinci yln doldurmak üzere. lk yllarda hedeften küçük sapmalar oldu. Ama AKP iktidar
yüksek faiz d fazla hedeflerini tutturdu.

Geçen yazda Mart sonu itibariyle kamu net borcunu ele aldk. Hazine bu yl bir yenilik
yapt. Üç ayda bir Türkiye’nin net d borç stounu açklamaya balad. Maalesef bu
konuda çok kafa karkl var. O açdan bakmaya deer görüyoruz.
Kamuoyu, eski alkanlklarla Türkiye’nin d borcunu önemsiyor. Ama ciddi yöntem
hatalar yaplyor. Bir: Türkiye’nin d borcunda hem kamunun hem özel kesimin borçlar yer
alr. Bu sayy kamu iç borcu ile toplamak anlamszdr. ki: önemli olan brüt deil net borçtur.
Stok verilerinin bir baka yarar vardr. Akm verilerinin salamasn yapma olana
verirler. Örnein Türkiye’nin net d borç stoundaki deiimle ödemeler dengesinin sermaye
hesaplarn karlatrabiliriz.
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Net D Borç Artyor
Yerleiklerin kayda girmi tüm yurt-d borçlar brüt d borç stounu oluturuyor. Bir
sonraki aamada bu saydan Merkez Bankas ve dier bankalarn d borçlar düülüyor.
Böylece mali kesim hariç (kamu kesimi dahil) d borç saysna ulalyor.
Neden? Çünkü bankaclk kesiminin d borçlar var ama ayn anda döviz rezervlerine
sahipler. kisi toplanarak Merkez Bankas dahil bankaclk kesimi net d pozisyonu
hesaplanyor. Bankad d borç ve bankaclk net pozisyonu toplam net d borcu veriyor.
2007’nin ilk üç aynda brüt borç 6 milyar dolar artla 213 milyar dolara yükselmi.
Merkez Bankasnn borcu 16 milyar dolarda sabit kalm. Bankalarn borcu 4 milyar dolar
azalarak 39 milyar dolara gerilemi.
Böylece bankaclk hariç d borç 10 milyar dolar artla 159 milyar dolara çkm. Ayn
dönemde Merkez Bankas dahil bankalarn net d varlklar 7 milyar dolar artla 46 milyar
dolara yükselmi. Dolays ile net d borç stou 3 milyar dolar artla 113 milyar dolar olmu.
D Açn Finansman
Bu noktada ödemeler dengesine bakabiliriz. lk çeyrein cari ilemler aç 9.3 milyar
dolar tutuyor. Buna karlk net d borç art 3 milyar dolar. Resmin tümünü görmek için
ödemeler dengesinin sermaye hesabnn ayrntlar gerekiyor.
lk üç ayda Türkiye’ye giren dorudan yabanc sermaye yatrm 9.1 milyar dolar, çkan
1.2 milyar dolar, net giren 7.9 milyar dolar ediyor. Bu sayya 1 milyar dolar gayrimenkul
yatrm dahildir. Ayn dönemde 0.5 milyar dolar borsadan çk yaanyor. Net hata noksan
kalemi ise 1 milyar dolar fazla veriyor.
Üç kalemi toplaynca ilk çeyrekte borçlanma d d finansman elde ediyoruz: 8.4
milyar dolar. Buradan kolayca borçlanma ile karlanacak d aça ulayoruz: 0.9 milyar
dolar. Yani akm hesabna göre Ocak-Mart 2007 döneminde Türkiye’nin net d borç stounun
sadece 0.9 milyar dolar artmas gerekiyor.
Aradaki 2 milyar dolar fark nasl açklayabiliriz? Paritedeki deiiklik bir neden olabilir.
Euro/dolar paritesi üçayda 1.315’den 1.334’e yükseldi. Euro cinsinden net borcun dolar
deerinin yüzde 1.4 artmas anlamna geliyor. Yani stok ve akm verilerinin tutarl olduunu
söyleyebiliyoruz. (6 Eylül 2007)
2012’DE K BAINA GELR
Veri zengini bir haftaya giriyoruz. Yarn ikinci çeyrek milli geliri ve Temmuz sanayi
üretimi açklanacak. Çaramba günü Temmuz ödemeler dengesi ve Austos bütçe
sonuçlar bekleniyor. Ayrca son istihdam ve enflasyon verilerine daha bakamadk.
Dolays ile önümüzdeki günlerde konjonktür sorunlarna arlk vermek istiyorum.
lkbahar ve yaz aylarnda seçimler, scaklar, tatil, dünyada likidite krizi, vs. baka konulara
takldk. Ekonominin genel gidiatn ihmal ettik. Zaman geldi.
Bu arada Babakan Erdoan kamuoyunda ilginç bir tartmay tetikledi. 2012 ylnda
Türkiye’de kii bana gelir için 10.000 dolar saysn telaffuz etti. lk tepkim bulamama
yönünde oldu. Ama hesap ilerini severim. Dayanamadm.

Dieri döviz kurlarnda zaman içinde büyük dalgalanmalarn olmas. Bir yandan
TL’nin döviz karsnda deeri dalgalanyor. Öte yandan dolarn dier paralar karsnda
deeri deiiyor.
Üçünü toplaynca ilginç bir durum çkyor. 2012 yl fiyatlar ile 10.000 dolarn bugünkü
fiyatlarla kaç dolar ettiini aslnda bilemiyoruz. Dolays ile karlatrma biraz
anlamszlayor.
Benim Hesaplarm
2007 yl için kii bana geliri 6.250 dolar tahmin ediyorum. 2012’de 10.000 dolara
çkmas be ylda toplam yüzde 60 art anlamna geliyor. Bakalm hangi koullarda mümkün
olabilir.
ABD’de enflasyonu yllk yüzde 3, Türkiye’de nüfus art hzn yllk yüzde 1.1, milli
gelir art hzn yüzde 6.3 aldm. Bence üçü de makuldür. TL’nin ve dolarn deerinde bir
deime olmad varsaym ile 2012 için kii bana geliri 9.300 dolar buluyoruz.
Kurlara gelelim. TL’nin deerini sabit tutalm. Ama son gelimeleri de düünerek
dolarn dier paralar karsnda yüzde 7 deer kaybettiini varsayalm. 2012’de kii bana
gelir tam 10.000 dolara çkyor.
Türkiye’den kaynaklanan iki ek sorun var. 2008’de TÜK milli gelir ve nüfus serilerinde
revizyona gidiyor. Milli gelirin yüzde 10 artaca, nüfusun yüzde 5 düecei rivayet ediliyor.
2012’de kii bana milli gelir 11.600 dolar çkyor.
Sonuç: 2012’de kii bana gelirin fiilen 10.000 dolarn üstünde olma ihtimali bence çok
yüksektir. Ama o 10.000 dolar sizin sandnz 10.000 dolar deildir. Böyle ite...
(9 Eylül 2007)
KNC ÇEYREKTE MLL GELR
Nisan-Haziran dönemi (ikinci çeyrek) milli gelir verileri dün TÜK tarafndan
yaynland. Ekonominin genel gidiat hakknda en kapsaml bilgiyi milli gelir verilerinde
bulduumuzu tekrar vurgulayalm.
Büyüme saylar piyasalar artmad. Yüzde 4 civarnda bekleniyordu. Yurtiçi hasla
(GSYH) ve milli hasla (GSMH) eit hzla yüzde 3.9 büyümü. ansna, benim tahminim de
ilki için tuttu, ikincide 0.1 puan karamsar kaldm.
Bu yl milli gelirin ayrntlar konjonktür analizi için özellikle önem kazand. Örnein
tüketimde ve iç talepte duraklama enflasyon açsndan olumlu haberdir. Faiz indirimini
kolaylatracaktr. D talep ise ekonomideki yavalamann boyutunu belirleyecektir.
Türkiye ekonomisinde bir düzeltmeyi kaçnlmaz gördüümüz ama tarihini tutturmakta
zorlandmz biliniyor. 2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn bedeli mutlaka
ödenecektir. Geciktikçe faturann kabardn da hatrlatalm.

Ölçme Sorunlar
Milli geliri daima cari TL fiyatlar ile (nominal) hesaplyoruz. Yl ortas nüfusa bölünce
kii bana gelir bulunuyor. Uluslararas karlatrmalar için TL’yi dövize çevirmek gerekiyor.
Ortalama piyasa dolar kuru ile bölürsek cari kurdan gelir diyoruz. Dolarn zaten yerli para
kadar yaygn kullanld ortamlarda kamuoyu bu yöntemi seviyor.
Halbuki, hem ülkeler arasnda hem de zaman içinde karlatrmalarda cari kurdan milli
gelir hesaplar çok ciddi ölçme sorunlar içeriyor. Biri ABD’de düük de olsa enflasyonun
sürmesi. Yllk yüzde 3 desek, be yl sonra dolarn ABD’deki satn alma gücü bugüne kyasla
yüzde 15 daha düük olacak.

Konjonktürün Neresindeyiz?
Makro analizlerde milli gelirin hangi sektörlerde üretildii ikinci planda kalr. Arlk talep
koullarnda yani harcamalardadr. ç talep üç ana kalemden oluur: özel tüketim, kamu
tüketimi ve yatrmlar. Bunlar dnda stok deiimi kalemi ve d talep (ihracat-ithalat) vardr.
2005 sonrasnda Türkiye ekonomisinin motoru iç talep oldu. Özel tüketim patlad.
Beraberinde iç piyasaya yönelik sektörlerde yatrmlar hzlandrd. O zaman “saadet zinciri”
dedik. AKP’nin seçim baarsnda çok etkili olduunu da anlattk.
2006 yazndan itibaren bir çok nedenle motor teklemeye balad. Mays 2006’daki mali
türbülans moralleri bozdu. Yanl para politikas enflasyonu trmandrnca para musluklar
ksld. Faizler yükseltildi. Neticede iç talep duraklad.
Ekonomi dev tankerlere benzer. Motoru durdursanz bile uzunca süre kendi arl ile
hareketini sürdürür. ngilizce “inertia” deniyor. Motorun durmasnn tam etkisi ancak bir
gecikme ile görülür.
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2006’nn son çeyreinde, uzun bir aradan sonra ilk kez iç talep milli gelirden daha az
büyüdü. 2007’nin ilk çeyreinde bu eilim devam etti. kinci çeyrekte de durumun
deimediini, yani iç talebin milli gelirden daha yava arttn görüyoruz.
Özel Tüketimde Düü
Tek çeyrekten hareketle genelleme yapmann sorunlarna sk sk deiniyoruz.
Sonradan verilerin revizyona tabi tutulduunu da unutmamak gerekiyor. Söylediklerimizi bu
uyar nda deerlendirmekte yarar var.
kinci çeyrekteki önemli gelime özel tüketim harcamalarnda 2001 krizi sonrasnda ilk
kez düü ortaya çkmasdr. Özel tüketimde ilk çeyrekte bir yl öncesine göre art yüzde
2’de kalmt. Bu çeyrekte ise yüzde 0.3 gerileme var.
ki kalemde düü görülüyor. Dayankl tüketim mallar yüzde 9.3 gerilemi. Araç,
beyaz eya, vs. satlarnda yaanan sorunlar yanstyor. Yar dayankl ve dayanksz mallar
yüzde 2.1 azalm. Tekstil ve giyim bu kalemde yer alyor.
Yerim bitti. Milli gelir verilerinin analizine devam edeceim. (11 Eylül 2007)
BÜYÜMENN KAYNAKLARI
Milli gelir verilerini deerlendiriyoruz. kinci çeyrek büyüme hz yüzde 3.9’a geriledi.
2001 krizi sonras dönemin en düük büyümesidir. Sadece Irak sava srasnda (2003 ikinci
çeyrek) ayn büyüme hzna raslyoruz. Ama arada büyük nitel farklar var.
Son bir yln kojonktürüne damgasn vuran iç talepte duraklamadr. Nedeni biliniyor.
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn tetikledii saadet zinciri 2006 yaznda
koptu. Hzl büyümenin motoru olan özel tüketim harcamalar aniden hz kesti.
Özel tüketim harcamalar be yl boyunca hep artmt. 2006’nn ikinci yarsnda ve
2007’nin ilk çeyreinde art yavalad. Ama düü olmad. kinci çeyrekte ise ilk kez özel
tüketim yüzde 0.3 geriledi. Irak sava günlerinde ise yüzde 2.9 artmt.
Konjonktürün doru analizi için talep kalemlerinin büyümeye yapt katknn
anlalmas çok önemlidir. Literatürde “büyümenin kaynaklar” deniyor. Sorunlarn nerelerde
yattn görmeyi kolalatrr.
Özel Kesim ve Kamu Kesimi
Milli gelir iki kalemden oluur: toplam nihai talep ve stok deimeleri. kincisini
imdilik bir kenara koyalm. Toplam nihai talep ikiye bölünür: iç talep ve d talep. D talebi
de ayralm. ç talebin ayrntlarna girelim.
ki farkl kstasa göre snflayabiliriz. En bilineni harcama türleridir. Üç ana kalemden
oluur: özel tüketim, kamu tüketim ve yatrmlar. Dieri daha az kullanlr. Harcamay yapann
kimliine göredir: özel kesim ve kamu kesimi. Her ikisi de tüketir ve yatrm yapar.
Büyümeye katklara bakalm. Büyümeye özel tüketim yüzde – 0.2 ve özel yatrmlar
yüzde 2 katk yapm. Özel kesim toplam yüzde 1.8 ediyor. Kamu tüketimi yüzde 0.5 ve kamu
yatrmlar yüzde 1.2 katk yapm. Kamu kesimi toplam yüzde 1.7 ediyor.
2007’nin yakn ve uzak geçmiten temel fark kamu kesimi talebinin iç talepteki
arlnda yatmaktadr. ç talebin neredeyse yars (yüzde 50) kamu kesimi kökenlidir. Bu
oran birinci çeyrekte dört bir (yüzde 25) olmutu. Daha önce yüzde 10-15 düzeyinde kalrd.
Laf uzatmayalm. kinci çeyrekte büyümenin daha düük çkmasn engelleyen bütçe
disiplininde gevemedir. Kamu yatrmlarndaki hzl art bu sonuçta özellikle etkili olmutur.
Seçim ekonomisi diyebiliriz.
ç ve D Talep
Özel kesim ve kamu kesimini toplaynca iç talebin büyümeye katksna ulalr. kinci
çeyrekte yüzde 3.5 çkyor. Bu say milli gelir büyüme hz yüzde 3.9’dan küçüktür. Aradaki
fark d talep ve stok deimeleri tarafndan açklanacaktr.
Asaf Sava Akat
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D talep ihracat ve ithalatn toplamdr. kinci çeyrekte ihracat ithalattan hzl artt.
Böylece d talep büyümeye yüzde 0.8 katk yapt. Dikkat: d talebin katks 2006’nn ikinci
yarsnda yüzde 3.0 ve ilk çeyrekte yüzde 4.1 olmutu.
2006’nn ikinci yarsndan itibaren iç talep yavalamt. Ama d talep büyümeyi
yüksek tutuyordu. kinci çeyrekte ithalatn hzlanmas d talebin olumlu etkisini snrlayarak
büyüme hzn düürdü.
Özetleyelim. kinci çeyrekte özel kesim talebinde ve d talepte belirgin gerileme
gözleniyor. Kamu talebindeki artn sürdürülebilirlii ise çok üphelidir. Velhasl ikinci çeyrek
milli gelir verilerinden gelen haberler pek içaçc deildir. (13 Eylül 2007)
FAZ NDRM ÜSTÜNE
Bugün d dengeyi yazmay planlamtm. Sanayi üretimi ve istihdamla devam
edecektim. Amacm ekonomideki yavalamann gerçekçi bir resmini çekmekti. Böylece
enflasyonu ve para politikasn deerlendirme olana oluacakt.
Dorusu, ben de Eylül’de Merkez Bankasndan faiz indirimi beklemeyenler arasnda
yer alyordum. Perembe günü toplanan Para Politikas Kurulunun (PPK) “statükoya devam”
diyeceini düünüyordum. Sürpriz oldu.
Batan kendi pozisyonumu açklamak istiyorum. 2007 ilkbaharndan itibaren para
politikasnn ar sk kald kansndaym. Mays-Temmuz döneminde faiz indirimine
gidilmemesini seçim belirsizliine atfettim. Bu anlama makul karladm.
Seçim sonuçlarn görünce Austos’ta “belki yaparlar” diye umutlandm. Ama faiz sabit
tutuldu. Biraz hayal krklna uradm kabul etmek zorundaym. Ar temkinli bir tavr
sergileyecekleri sonucuna vardm.
Reel Faiz Yükseliyordu
Para politikasnn temel enstrüman Merkez Bankas gecelik faizleridir. Merkez
Bankas para piyasalarna hep borçlu kald için “borçlanma faizi” öne çkyor. Politikay ona
bakarak izliyoruz.
Serdengeçti yönetimi Aralk 2005’de gecelik faizi yüzde 13.5’a düürmütü. Ylmaz
bakan olunca 28 Mart 2006’da yüzde 13.25’e indirdi. Ardndan Mays-Haziran 2006 mali
türbülans geldi. Bir buçuk ay içinde faiz 4.25 puan artla yüzde 17.5’a yükseltildi. Orada
ondört ay kald.
lk oniki ayda yllk TÜFE art yüzde 10-11 aralnda seyretti. Orta nokta olarak yüzde
10.5’i alalm. Basit reel faiz yüzde 7 çkyor. Ancak, Haziran’dan itibaren yllk TÜFE yüzde
7’lere geriledi. Yani basit reel faiz fiilen yüzde 10’un üstüne çkt.
Hesaba enflasyon beklentilerini dahil edelim. Eylül 2006’da bir yl sonras için yüzde
7.6 enflasyon öngörülüyordu. Yüzde 10 reel faize tekabül ediyor. Halbuki Eylül 2007’de bir yl
sonras için yüzde 6.3 bekleniyor. Yani reel faiz yüzde 11.2’ye yükseldi.
Yazbandan itibaren reel faizin artmaya balad çok açktr. Bu ise iç talepte
ekonomide yavalama iaretlerinin iyice belirginletii bir ortamda para politikasnn daha da
skld anlamna gelmektedir. Faiz indiriminin geri plan budur.
Sembolik Önemi Vardr
Reel faiz hesaplarndan faiz indirim miktarn deerlendirmek için yararlanabiliriz. Para
politikasn 2006 sonbahar sklnda tutmak için gerekli faiz indirimi nedir? Basit faiz
hesabnda 3 puan, beklenti hesabnda ise 1.2 puan buluyoruz.
Ancak, enflasyondaki düü ve ekonomideki yavalama eilimi aslnda para
politikasnda bir yl öncesine kyasla geveme ihtiyacn gösteriyor. Dolays ile gecelik faizde
daha büyük indirim gerektiriyor.

Asaf Sava Akat

90

GAZETE YAZILARI - 14

Benim tefsirim öyle: Merkez Bankasnn gecelik faizde 0.25 puan indirime gitmesi
sembolik bir davrantr. Kamuoyuna ve piyasalara para politikasnda normalleme sürecinin
balad iaretini veriyor. Bu çabasnda destek istiyor. Ben destekliyorum.
(16 Eylül 2007)
FED’N KARARINI BEKLERKEN
Beklenen gün geldi çatt. Bizim Para Politikas Kurulunun (PPK) Amerikan Merkez
Bankasndaki muadili Federal Açk Piyasa lemleri Komitesidir (FOMC). Bugün faiz karar
için toplanyor. Washington’la yedi saat fark var. Sonucu gece öreneceiz.
Bu toplantda faizin yükseltilmesine ihtimal veren hiç yok. Sabit tutulacana inananlar
da yok denecek kadar az. Gözlemcilerin büyük bölümü yarm puan, gerisi çeyrek puan faiz
indirimini kesin görüyor.
Son yllarn belki de en kritik toplants olduunu söyleyebiliriz. Mali piyasalar vuran
gerginlik ve türbülans haftalardr medyada tartlyor. Tatil dönüünde ben de varlk
fiyatlarnda oluan balon ve likidite krizi üstüne yazdm.
Zor Tercihler
Ne olmal? Ne olacak? kisi ayn ey deildir. Her iktisatçnn kendi analizi ve tercihleri
vardr. Onlar uyarnca doru olduunu düündüü para politikasn saptar. Faiz u kadar
dümeli yada dümemeli der. Karar verenler ise Komite üyelesi az sayda iktisatçdr.
Sonucu onlarn analiz ve tercihleri belirler.
Varlk fiyatlarnda oluan balonlar sönmeye balaynca para otoritesi zor tercihlerle
kar karya kalr. in teknik taraf daha kolaydr. Aada ksaca özetleyeceiz. Esas zorluk
daima ahlaki-siyasi boyutta çkar.
Bir yanda, mali kesimde yaanan sorunlarn reel ekonomiye olumsuz etkileri yer alr.
Dar bir çevrenin hatal kararlar, kendi haline brakld takdirde çok sayda insan isiz
bracak, iyerini iflas ettirecek, vs. bir resesyona dönüecek, bedelini toplum ödeyecektir.
Öte yanda, mali kesim oyuncularnn kurtarlmasnn yaratt “ahlaki zafiyet” vardr.
“Kar bana zarar topluma” anlay piyasa ekonomisinin temel ahlaki ilkeleri ile uyumsuzdur.
Üstüne spekülasyonu tevik ederek gelecekte daha büyük sorunlara davetiye çkartr.
“Aas sakal, yukars byk” misali, bu sorularn cevaplar sorunludur. Normatiftir
yani ahlaki deerleri yanstr. Ayn anda çkarlara dokunur. Dorusu bunu kabul etmektir,
objektiflik maskesi arkasnda gizlenmemektir.
Enflasyon Sorunu
Teknik düzeyde karar belirleyen enflasyonun seyridir. Para otoritesinin öncelikli
sorumluluu fiyat istikrardr. Önce unu sorar: Orta vadede enflasyonu hedeflenen düzeyin
üstüne tayacak talep yada maliyet basklar var mdr? Bu bir ölçme sorunudur ve yüzde
yüz güvenilir olmasa da cevab vardr.
Eer enflasyonist bask yoksa teknik açdan para politikas gevetilebilir. Yani faiz
indirimine gidilir. Eer enflasyonist bask varsa teknik açdan para politikas gevetilemez.
Yani faiz indirilmez. Her iki politikay optimal kabul eden iktisatç çoktur. Ama her ikisine
ahlaki nedenlerle kar çklabilecei de çok açktr.
Böylece bugünkü toplantda karar matrisini oluturan teknik ve ahlaki faktörleri gördük.
Zaten karar da onlar kullanarak deerlendireceiz. (18 Eylül 2007)
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FED’N FAZ NDRM
Fed’in karar mali piyasalarn bekledii yönde çkt. Bernanke’nin bakanlnda
toplanan Federal Açk Piyasa (lemleri) Komitesi faizleri yarm puan düürdü. Amerikan para
piyasasnda faiz yüzde 4.75’e geriledi.
Mali piyasalar kutlamak gerekiyor. Bir: Fed’i doru okumular. Analistlerin kararla ilgili
tahminleri iyi tuttu. ki: güç mücadelesini kazandlar. Faiz indirimine özellikle mali piyasalarn
ihtiyac vard. stediklerini elde ettiler.
Son yllarn hiç tereddütsüz en kritik karardr. Geçen yazda karar matrisinin teknik ve
ahlaki risklerini ksaca açkladk. lki enflasyon eiliminin doru ölçülmesidir. Dieri
toplumsal maliyeti düürme çabasnn “ahlaki zafiyete” dönüme ihtimalidir.
Ksa ve Uzun Dönem
Para politikasnn bizzat doasndan kaynaklanan zorluklar en deneyimli Merkez
Bankalarnn bile çok ciddi hatalar yapabilmesine neden olur. Yakn ve uzak geçmi vahim
sonuçlar olan yanl para politikas örnekleri ile doludur.
“Doru” politikay “yanl” politikadan nasl ayrdedeceiz? Toplumsal faaliyetlerin
tümünde olduu gibi para politikasnda da nihai hakem zamandr. Politikann uzun dönemde
hedefledii sonuçlara ulap ulamadna bakarz. Ulayorsa “doru” deriz .
Bir hipotez getirelim. Uzun dönemde fiyat istikrarn salayan ve büyümeyi tevik eden
para politikas ksa dönemde can actr. Tersine, ksa dönemde rahatlatan para politikas uzun
dönemde sorunlar arlatrarak daha büyük bedel ödetir.
Bu hipotez daima ve heryerde geçerli deildir. Ancak istisnalarn kural bozmadn
da unutmayalm. Pek çok durumda olaylar aynen o ekilde seyreder. Örnein ksa dönemli
rahatlama gerçekle yüzleme zorunluluunu gelecee atar. Ama sorunlar çözmez. Neticede
toplum tedavide gecikmenin getirdii ek bedelleri de ödemek zorunda kalr.
“Doru” Karar m?
Yukardaki paragraf cevabmn iaretini tayor. Fed’in ekonominin ksa ve uzun dönemi
arasnda kurmaya çalt denge bana gerçekçi gelmiyor. Kararda mali piyasann ksa
vadeli hesaplarnn gereinden fazla etkili olduu kansndaym.
Kararn ksa dönemde etkileri çok olumlu durabilir. Ciddi zafiyetler tayan mali
piyasalara ilaç gibi geldii ve kendilerini soktuklar spekülasyon labirenti kabusunu hafiflettii
kesindir.
Ancak ayn süreç varolan gerçek sorunlarn çözümüne brakn katk yapmay tam
tersine geciktirecektir. Dolays ile toparlanma ksmi ve geçici kalacaktr. Enflasyon riskinin
yükseldii, mali volatilitenin artt, risk itahnn azald günlerin çok uzakta olmadn
düünüyorum.
Türkiye’ye etkisi ne olur? Yerim bitti, cevab bir baka yazya kald.
(20 Eylül 2007)
UNDAN BUNDAN
Bu yl Eylül ay gerçekten çok hareketli geçiyor. Önce Merkez Bankasnn ardndan
Fed’in faiz indirimleri benim yaz programn iyice aksatt. Örnein Temmuz ödemeler
dengesine bakma frsat kaçt. Çünkü bir hafta sonra Austos d ticareti açklanyor.
Benzer bir durum Temmuz sanayi üretimi ve Haziran istihdam için de söz konusu.
Dolays ile konjonktür analizi de mecburen gecikiyor. Bir bakma benim iimi de
kolaylatryor. O arada d koullardaki belirsizliin azalabileceini umut ediyorum.
Hatrlatalm. 13 Eylül’de Merkez Bankasnn 0.25 puan faiz indirimini destekledim.
Hatta biraz geç ve az bulduumu söyledim. Yani eletiri korosuna katlmadm. Zaten Fed’in
faiz indiriminden sonra o cephe aniden susuverdi.
Asaf Sava Akat
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8 Eylül’de Fed’in 0.25 puan faiz indirimini ise scak bakmadm. Ekonominin ksa ve
uzun dönemli ihtiyaçlar arasnda kurmaya çalt dengeyi gerçekçi bulmadm,
toparlanmann ksmi ve geçici kalacan söyledim.
Dolar Bir Lira
Çifte faiz indirimi derhal döviz piyasasna yansd. Bir ay önce, 22 Austos’ta dolar
1.34 YTL, euro 1.81 YTL iken, Cuma güne dolar 1.22 YTL ve euro 1.73 YTL’ye geriledi. Yarm
dolar yarm euro döviz sepetine göre TL bir ayda yüzde 6 deer kazand.
Dolardaki düüün bir bölümü paritedeki deiimden kaynaklanyor. Döviz sepeti ile
hesaplaynca geçmi yllarn tümünde bu düzeyin altnda olduu günlere raslanyor. Ama dolar
kurunun psikolojik etkisi yüksek. Kimse sepete bakmyor.
Sevgili dostum ve Ekodiyalog ortam Mahfi Eilmez 2006 banda “dolar bir lira”
slogann ortaya atmt. Tartmalar sürerken Mays 2006 türbülans geldi. Dolar 1.70 YTL‘ye
frlad. Mahfi’ye özeletiri yapmak kald.
Sonra ne oldu? Dolar bir kere daha tepetaklak inie geçti. Yava yava 1,22 YTL’ye
kadar geriledi. Üstelik bu düüün duracana dair fazla iaret de yok. Yarn 1.20’nin altna
gelebilir mi? “Hayr, gelmez” diyecek babayiit olduunu pek sanmyorum.
ktisatç tahminlerine nasl baarl olur? Deer verince tarih, tarih verince deer
vermeyerek. Galiba Mahfi’nin hatas tarih vermek olmu. Yoksa dolarn bir liraya ineceini
herkesten önce görmü.
Konut Fiyatlar
Martin Feldstein Harvard’n ünlü iktisat profesörlerinden biridir. Bakan Reagan’n
Ekonomi Danmanlar Konseyinin ve benim de üyesi olduum Amerikan Ekonomi
Derneinin bakanln yapmt. Bakan Bush’un da danmandr.
Bir ay önce Fed tarafndan düzenlenen bir toplantda yapt konumann metni elime
geçti. Toplantnn konusu: konut fiyatlar, likidite krizi, konjonktür ve para politikas. Ayn
toplantda Fed Bakan Bernanke’nin de önemli bir sunumu var.
Feldstein önemli bir gerçei hatrlatmak ihtiyacn duyuyor. Konut fiytalarnn yükselmesi
aslnda arsa fiyatlarnn yükselmesidir. Konutun inaat maliyeti bellidir. u yada bu ekilde
enflasyonu izler. Enflasyonun üstüne çkan toprak rantdr. Unutanlar olabilir, hatrlatmak
istedim. (23 Eylül 2007)

Dolar-euro paritesi fazla oynamasa sorun ihmal edilebilir. Ama tam tersine, paritede
ksa dönemde bile büyük dalgalar oluuyor. Dolays ile TL’nin döviz karsndaki deerinde
deiimi dolarn euro karsnda deiiminden ayrdetmek önem kazanyor.
Laf uzatmayalm. Sorunu çözmek için dolar ve euroyu bir döviz sepetine atyoruz. Bir
yapay para elde ediyoruz. ki dövizi yar yarya (0.5 $ + 0.5 euro) almak bana en makulu
geliyor. TL’nin deerini hesaplarken onu kullanyorum.
Aadaki grafikte son alt yl için döviz sepetinin seyri izleniyor. Dün sepetin deeri
1.50 YTL idi ($ = 1.23 YTL; euro = 1.73 YTL). Sepetin daha düük deer ald dönemler
hemen görülüyor: 2001 sonbahar-2002 yaz arasnda; 2003 sonunda, 2004 ilkbaharnda;
2005 yaz-2006 yaz arasnda.
Parite Etkisi
Döviz sepeti bir baka karlatrmaya olanak tanyor. Ayn sepet deeri ama farkl
parite ile dolar kurunu hesaplayabiliyoruz. Mevcut kurla fark bu anlama parite etkisi oluyor.
Birkaç örmek verelim.
ubat 2001’deki parite 0.92 dün geçirli olsa ayn sepet deerinde dolar 1.59 YTL ve
euro 1.44 YTL çkyor. Parite etkisi ile dolarn 36 kuru kaybettii, euronun 39 kuru
kazand anlalyor.
Haziran 2001’de euro dibe vurmu: 0.85 dolar. Ayn paritede dün için dolar 1.62 YTL
ve euroyu 1.38 YTL buluyoruz. Bir yl öncesine bakalm: Eylül 2006 paritesi 1.27 ile dünkü
dolar 1.32 YTL ve euro 1.68 YTL çkyor.
imdi euronun dolar karsnda yükseliinin sürdüünü varsayalm. Parite 1.50’ye
çknca, dünkü sepet deerinde dolar 1.20 YTL’nin az aldna inerken euro 1.80 YTL’ya varyor.
Son olarak: dünkü sepet deerinde dolar bir liraya inmesi için euronun 2.0 dolara
trmanmas gerekiyor. Olur mu? Kim bilir... (25 Eylül 2007)
YTL (aylk ortalama)

"0.5 $ + 0.5 Euro" sepet
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1,6

1,5

Eyl.01

KUR VE PARTE

Haz.02

Mar.03

Ara.03

Eyl.04

Haz.05

Mar.06

Ara.06

Eyl.07

1,4

Döviz kuru üstüne yaznca vatanda derhal ilgileniyor. Böylece Türkiye insannn
dövizle yaad garip ilikinin hala süregeldiini anlyoruz. Pazar günü “dolar bir lira”
muhabbeti yaptm. Çok sayda mesaj aldm.
Önemli bir optik sorun derhal göze çarpyor. “Dolar eittir döviz” görüü tahmin
edilenden çok daha yaygn duruyor. Anlalan yllarn oluturduu düünme kalplarndan
vazgeçmek zaman alyor. Parite dalgalanmalarna ramen çounluk sadece dolara bakyor.
Dolays ile profesyonellerin “parite etkisi” diye adlandrdklar olay tam alglanmayor.
Bu konuda baz okuyucularmdan hakl uyarlar geldi. Paritedeki deiimin etkilerini somut
örneklerle açklamam istediler. Ben de yararl olacan düündüm.

1,3

1,2

Sepet kur

KARILATIRMALI K BAINA GELR

Döviz Sepeti le Kur
Türkiye’de dolarn psikolojik arl ile ekonomik önemi arasnda ciddi kopukluk var.
Nedeni AB’nin açk ara ile Türkiye’nin en büyük ticaret orta olmasdr. hracattaki pay yüzde
60’a, ithalattaki pay yüzde 40’a ulayor. Dier kalemlerde daha yükseliyor.
Bu durum Türkiye’nin corafi konumundan ve AB ile Gümrük Birliinin onikinci yln
yaamasndan kaynaklanyor. Yani artc olan AB ile ekonomik bütünleme deildir. Ona
ramen toplumun dolar temel döviz birimi kabul etmeye devam etmesidir.

Ekim banda, IMF-Dünya Bankas yllk toplants öncesi yaynlanan Dünya Gelime
Raporunun özel bir önemi vardr. Nedeni raporun sonunda tüm dünya ülkeleri için satn alma
paritesine göre kii bana milli gelir verilerinin yer almasdr.
Bu yl Ramazan nedeni ile toplant Ekim sonuna atld. mdadmza internet yetiti.
Dünya Gelime Göstergelerine (World Development Indicators – WDI) abone olmutum.
Hafta ba kontrol edince 2006 milli gelir verilerinin eklendiini gördüm.
Ülke içinde büyümeyi analiz ederken kullanlan serilerin (GSYH ve GSMH)
uluslararas karlatrmalarda yetersizlikleri var. Dünya Bankas daha salkl yöntemler
gelitirdi. Birine Gayrisafi Milli Gelir (Gross National Income) diyor. Özellikle tercih ediyor.
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Dier sorun cari kurlardaki dalgalanmalarn karlatrmay bozmasdr. Dünya Bankas
bu amaçla Satnalma Gücü Paritesi - SAG (PPP) kurlarn hesaplyor. Böylece refah düzeyi
farklarnn daha iyi görülmesi mümkün oluyor.

Bugün karlatrmay 2002 ile yapyoruz. 2002’de Türkiye ekonomisi yüzde 7.9
büyüdü. Yani milli gelir kriz öncesi düzeyine yaklat. Ayrca AKP’nin 2003’de iktidara gelmesi
de bu dönemi siyasi açdan daha anlaml klyor.

Veriler Tabloda
Yazy ksa tutuyorum. 226 ülke arasndan 21 ülke seçtim. çinde dünya ekonomisinde
arl olan büyük ülkeler, küçük ama çok zengin ülkeler, komular, gündemi igal eden
Malezya ve iki Güney Amerika ülkesi yer alyor. Son satra dünya ortalamasn koydum. Ülke
sralamasn en zenginden en fakire göre (2006’da) yaptm.
lk iki sütunda 2000 ve 2006 yllar için satn alma paritesine göre cari dolar cinsinden
kii bana gayrisafi milli gelir verileri var. Üçüncü sütun alt yllk ortalama büyüme hzn
gösteriyor. Son iki sütun kii bana geliri ABD’nin yüzdesi olarak ifade ediyor.
Dünya Bankas 2006’da Türkiye’de kii bana geliri 9060 dolar hesaplyor. 2000‘de bu
say 6520 dolard. Yllk ortalama art yüzde 5.6 oluyor. ABD’de yüzde 3.9 arttndan aradaki
mesafe 1 puan kapanyor. 2000’de ABD’nin yüzde 19’u iken 2006’da yüzde 20’sine
yükseliyor.
Birkaç gözlemle bitirelim. Bir: Türkiye dünya ortalamalarna çok yakn seyrediyor. ki:
Singapur ve üstündeki zengin ülkelerde gelir Türkiye’den yava artyor. Üç: Yunanistan ve
altndaki ülkeler içinde geliri Türkiye’den yava artan dört ülke var: Arjantin, Brezilya, Msr
ve Suriye.
Örnein Çin ve Hindistan’n ABD’yi yakalamakta Türkiye’den daha baarl olduu
zaten biliniyordu. Dikkatinizi çekerim: Yunanistan, Malezya, Kore, Rusya, Malezya,
Bulgaristan, Romanya ve Ürdün de bu kategoride yer alyor. (30 Eylül 2007)

Baary Ölçüyoruz
Tablonun ilk iki sütununda 2002 ve 2006 yllar için satn alma paritesine ile cari dolar
cinsinden kii bana gayrisafi milli gelir yer alyor. Üçüncü sütunda dört yllk ortalama
büyüme hz var.
Pazar günü 21 ülkeye bakmtk. Bunlardan Türkiye dnda sadece beini buraya
tadk: Çin, Arjantin, Hindistan, Rusya ve Romanya. Neden? Bu dönemde Türkiye’den
daha yüksek büyüme hzlar tutturmular. Dikkat: tek ülkeler sadece bilgi amaçldr.
Bizi esas ilgilendiren ülke kategorileridir. Yani tablonun alt bölümüdür. Türkiye’nin
nisbi büyüme performansn bunlara bakarak deerlendirme olanan buluyoruz.
Sonuç derhal görülüyor. Türkiye’nin ortalama büyüme hz yüzde 8.8 olmu. Buna
karlk “Orta-alt Gelir” grubundaki ülkeler (2006’da kii bana gelir 7.020 bin dolar) yüzde
10.8 büyümüler. 2 puan daha yüksek. Beklenecei gibi Çin ve Hindistan bu grupta yer alyor
“Düük ve Orta Gelir” kategorisi Dünya ekonomisinin en büyük grubunu oluturuyor.
Büyüme hz Türkiye’den 0.3 puan daha yüksek: yüzde 9.1. Bu sonucun da Çin ve
Hindistan’n yüksek büyümesinden etkilendiini söyleyebiliriz.
Türkiye kimlerden daha baarl çkyor? Bir: “Orta-üst Gelir”, “Yüksek Gelir – OECD”,
“Euro bölgesi” velhasl zenginler Türkiye’den daha yava büyümü. ki: ayn ey yüksek
borçlu fakir ülkeler için geçerli.
Özetleyelim. Türkiye’nin 2003-2006 arasnda kendi yakn geçmiine kyasla çok
baarl bir büyüme dönemi geçirdii dorudur. Ancak, bu dönemde bile performans kendisi
ile ayn gelimilik düzeyindeki ülkelerin altnda kalmtr. (2 Ekim 2007)

Kii Bana Gayrisafi Milli Gelir (Satn Alma Gücü Paritesi)
Büyüme
ABD =
Cari dolar
2000
2006
hz %
2000
Lüksemburg
44.060
59.560
5,2
125
ABD
35.190
44.260
3,9
100
sviçre
34.080
40.930
3,1
97
Danimarka
28.340
36.460
4,3
81
Fransa
27.620
33.740
3,4
78
Japonya
25.980
33.150
4,1
74
Almanya
25.550
31.830
3,7
73
Singapur
23.410
31.710
5,2
67
Yunanistan
17.190
24.560
6,1
49
Kore
16.080
23.800
6,8
46
Arjantin
11.770
15.390
4,6
33
Rusya
6.830
11.630
9,3
19
Malezya
7.850
11.300
6,3
22
Bulgaristan
5.910
10.140
9,4
17
Romanya
5.850
9.820
9,0
17
Türkiye
6.520
9.060
5,6
19
Brazilya
6.960
8.800
4,0
20
Çin
3.890
7.740
12,1
11
Ürdün
4.230
6.210
6,6
12
Msr
3.560
4.690
4,7
10
Suriye
3.020
3.930
4,5
9
Hindistan
2.340
3.800
8,4
7
Dünya
7.439
10.218
5,4
21

100
2006
135
100
92
82
76
75
72
72
55
54
35
26
26
23
22
20
20
17
14
11
9
9
23

Kii Bana Gayrisafi Milli Gelir (Satn Alma Gücü Paritesi)
Cari dolar (000)
2002
2006
Büyüme hz %
Çin
4.730
7.740
13,1
Arjantin
9.750
15.390
12,1
Hindistan
2.590
3.800
10,1
Rusya
7.940
11.630
10,0
Romanya
6.950
9.820
9,0
Türkiye
6.460
9.060
8,8
Orta-alt Gelir Ülkeler
4.662
7.020
10,8
Düük ve Orta Gelir Ülkeler
4.004
5.664
9,1
Orta-üst Gelir Ülkeler
8.151
10.817
7,3
Dünya Ortalamas
7.962
10.218
6,4
Yüksek Borçlu Fakir Ülkeler
1.150
1.415
5,3
Yüksek Gelir OECD ülkeleri
29.693
35.867
4,8
Euro Bölgesi
26.755
31.429
4,1

TÜRKYE’NN BÜYÜME PERFORMANSI
2006 yl için satn alma gücü paritesine göre kii bana gelir verileri Dünya Bankas
tarafndan açkland. Pazar günü verileri tanttk. Türkiye dahil 21 ülkeyi kapsayan bir tablo
hazrladk. 2006’y 2000’le karlatrdk. Genel gözlemler yaptk.
Ancak analize hakl bir eletiri yöneltilebilir. Türkiye açsndan karlatrmay 2000’le
balatmak yanl olur. Çünkü 2001’de yaanan büyük mali kriz büyüme hzn düürür. Kriz
sonraki toparlanmann doru anlalmasn engeller.
Asaf Sava Akat
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MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMNLER
Enflasyon verileri Çaramba günü açkland. Tüketici fiyatlar endeksi Eylül aynda
yüzde 1.03 yükseldi. Böylece yllk TÜFE enflasyonu yüzde 7.12 olarak gerçekleti. Bu saylar
beklentilerin çok az altnda kald. Örnein benim tahminim yüzde 1.2 idi.
Para Politikas Kurululun 18 Eylül toplantsnda gecelik faizi 0.25 puan indirmesi
tartmaya yol açmt. Erken diyerek kar çkanlar ve yanl bulanlar oldu. Ben faiz indiriminin
geciktiini ve yetersiz kaldn savunanlar safhnda yer aldm.
Asaf Sava Akat
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Para politikas kararlar için enflasyonun gelecekteki seyri hayati önemdir. Enflasyonda
art riski (yada katlk) para politikasnn sklmasn, enflasyonda gerileme ihtimali
gevetilmesini gerektirir. Bu iliki çok iyi kavranmaldr.
Para Politikasnda effaflk
Enflasyon hedeflemesi rejiminin en cazip yanlarndan biri para politikasna getirdii
effaflktr. Somut anlam Merkez Bankasn kendi enflasyon tahminlerini açklamak
zorunda brakmasdr. Böylece kamuoyu Merkez Bankasna hesap sorabiliyor.
Türkiye enflasyon hedeflemesine 2006 banda geçti. Dolays ile Merkez Bankasnn
enflasyon tahminleri ile gerçeklemeyi karlatrma olanan olutu. Salklk para politikas
yolunda çok büyük bir admdr.
Merkez Bankas ylda dört (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) Enflasyon Raporu yaynlyor.
Birbuçuk-iki yl kapsayan TÜFE tahminleri orada yer alyor. Yl sonlar için metinde say
veriliyor. Aralar grafikten okuyoruz.
Merkez Bankas enflasyonun alt ve üst snrn belirliyor. Bu yöntem enflasyon
hedefinin de art eksi 2 puan eklinde tanmlanmas ile tutarl duruyor. Ben Merkez Bankasnn
oniki ay sonras için tahminlerini izliyorum: Ocak’ta yl sonu, Nisan’da bir sonraki Mart,
Temmuz’da bir sonraki Haziran ve Ekim’de bir sonraki Eylül.
Tahminler Tuttu mu?
Ocak 2006’da Merkez Bankasnn yl sonu enflasyon tahmini yüzde 4.7-6.3 aralnda:
ortas yüzde 5.5 ediyor. 2006 enflasyonu yüzde 9.7 gerçekleiyor. Nisan 2006’da Merkez
Bankasnn Mart 2007 enflasyon tahmini yüzde 4.5-6.3 aralnda: ortas yüzde 5.3 ediyor.
Ama enflasyon yüzde 10.7 çkyor. Dikkat: bunlar Serdengeçti dönemine ait.
Ylmaz yönetiminin ilk raporunda (Temmuz 2006) Haziran 2007 enflasyon yüzde 6.09.5 aralnda tahmin ediliyor (ortas yüzde 7.8). Haziran 2007 enflasyonu yüzde 8.6 çkyor.
Ekim 2006’da ise Eylül 2007 enflasyon tahmini yüzde 5.2-8.6 aralna (ortas yüzde 6.9)
geriliyor. Gerçekleme yüzde 7.1 oldu.
Elde dört tahmin var. lk ikisinin ekonominin gerçeklerinden kopuk kald anlalyor.
Üçüncüsü kesin daha gerçekçi ama tuttu diyemiyoruz. Dördüncüsü en baarls; sadece 0.2
puan sapyor.
Son olarak Merkez Bankasnn Ocak 2007’de açklad yl sonu enflasyon tahminini
hatrlatalm: yüzde 3.6-6.6 aral (ortas yüzde 5.1). Ocak banda bu tahmini de
deerlendirebileceiz. (7 Ekim 2007)
ENFLASYON VE DÖVZ KURU
Eylül enflasyonunu inceliyoruz. Geçen yazda enflasyon hedeflemesi rejiminin effaflk
ilkesi gerei açklanan Merkez Bankas tahminlerini deerlendirdik. 2006 ba tahminleri
tutmad. Ama sonraki iki tahmin daha baarl oldu.
Merkez Bankas Ekim 2006’da Eylül 2007 için yllk TÜFE art yüzde 5.2-8.6
aralnda (ortas yüzde 6.9) olur dedi. Fiili enflasyon yüzde 7.1 ile tahmin aralnn içinde ve
orta noktaya çok yakn bir yerde gerçekleti.
Bu karlatrma baz bildiklerimizi doruluyor. Bir: 2005 ba ile 2006 ortas arasnda
Merkez Bankas enflasyon üzerinde denetimini kaybetmiti. ki: enflasyon üzerinde
denetimini ancak 2006 ortasndan sonra kurabildi.
Bu konular o tarihlerde çok tarttk. 2003 sonrasnda uygulanan yanl para
politikalarnn ekonomiyi sktrd köeyi anlattk. Enflasyondaki yükselmeyi arz oklar ile
açklama çabalarna kar çktk.
Kura Ne Oldu?
Asaf Sava Akat

97

GAZETE YAZILARI - 14

Ksaca hatrlatalm. Mays 2006’da dünya mali piyasalarn sarsan mali türbülans
Türkiye’yi vurdu. Kur ve faiz zplad. Merkez Bankas bu olaylara gecelik faizlerde 4 puan
artla yani para politikasn skarak tepki verdi.
Ancak türbülans geçici kald. Dünya mali piyasalar hzla sakinledi. Sermaye girileri
tekrar balad. Dolays ile TL önce türbülans srasnda kaybettiini geri ald. Sonra deer
kazanmaya devam etti.
Aylk ortalama kurlara bakalm. Nisan 2006’dan Haziran 2006’ya euro 1.63 YTL’den
2.02 YTL, dolar 1.33 YTL’den 1.60 YTL’ye, “0.5 euro + 0.5 dolar” döviz sepeti 1.48 YTL’den
1.81 YTL’ye yükseldi. Özetle, döviz sepeti baznda TL yüzde 21 deer kaybetti.
Ancak Eylül 2006’ya gelindiinde euro 1.88 YTL’ye, dolar 1.63 YTL’ye, döviz sepeti
1.67 YTL’ye indi. Üç ayda TL yüzde 7.3 deer kazand. Sonraki bir yl boyunca TL’nin
deerlenmesi sürdü. .
Eylül 2007’de euro 1.75 YTL’ye, dolar 1.26 YTL’ye, döviz sepeti 1.51 YTL’ye dütü.
Baka bir ifade ile son bir ylda TL’nin deeri sepet baznda yüzde 10.1 artt. Bir not: bu
satrlar yazarken euro 1.67’ye, dolar 1.18’e gerilemiti.
Bir Bilmece
Saylar ortadadr. Son bir ylda döviz kuru enflasyonla mücadeleye büyük destek
vermitir. thal ürünlerin, youn ithal girdi kullanan ürünlerin ve ithalatle rekabet eden yerli
ürünlerin fiyatlarnn gerilemesi enflasyondaki düüte etkili olmutur.
Laf nereye getirdiimi tahmin ediyorsunuz. Türkiye’de döviz kuru ile enflasyon arasnda
ilginç bir iliki buluyoruz. 2006’nn ikinci yarsnda döviz trmannca enflasyon iki katna
çkyor. Ama 2007’de kur çöktüü halde enflasyon yüzde 7’de kalyor.
(9 Ekim 2007)
SANAY ÜRETMNDE ELMLER
Austos ay sanayi üretimi TÜK tarafndan yaynland. Sanayi üretimini iki nedenle
önemseriz. Birincisi konjonktürle ilgili tad bilgiden kaynaklanr. Ekonomik gidiatn öncü
göstergelerinden biridir. Milli gelirin yakn geçmite nasl büyüdüü hakknda bir fikir verir.
Dieri daha geneldir. Sanayileme ve ekonomik gelime özde kavramlardr.
Özellikle Türkiye gibi büyük nüfuslu ülkelerde sanayi üretimi, sanayi istihdam ve milli gelir
art arasnda birebir iliki vardr.
Dolays ile sanayi üretiminin orta vadede seyri büyüme modelini deerlendirme
olanan salar. Sanayi üretimin milli gelirden hzl artmas büyümenin sürdürülebilmesi
ihtimalini yükseltir. Tersi durum ise sorunlu bir gelecee iaret eder.
Sanayinin hikayesi
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarn uzun süredir eletiriyoruz.
Türkiye ekonomisini tatsz bir köeye sktrdn söylüyoruz. Sorunlar arasnda sanayi
üretimindeki artn yavalamasn da sayyoruz.
Aadaki grafikte son be yln sanayi üretimi hikayesi anlatlyor Sanayi üretimi
endeksi içinde madencilik ve elektrik, gaz ve su da yer alyor. O nedenle imalat sanayi
endeksini ayrca göstermek ihtiyacn hissettim. Düz çizgi toplam sanayi üretimi için, kesikli
çizgi imalat sanayi üretimi için yllk art oranlarn veriyor.
Austos 2002’de sanayi krizi atlatmaya balyor. Aralk 2002 ile Nisan 2005 arasnda
sanayi üretiminde yllk art hz yüzde 8’in üstünde seyrediyor. Yüzde 13-14-e kadar çkt
da oluyor. Ortalama art toplam sanayide yüzde 9.9, imalat sanayinde yüzde 10.7 çkyor.
malat sanayinin toplam sanayiden daha hzl büyüdüüne dikkatinizi çekerim.
Mays 2005’den bugüne sanayi üretiminde yllk art yüzde 8’in altnda kalyor. Yüzde
4’e bile ulaamad oluyor. Ortalamalar ise toplamda yüzde 5.7’ye, imalat sanayinde ise
yüzde 5.3’e geriliyor. Dönem boyunca imalat sanayi toplam sanayiden daha yava büyüyor.
Asaf Sava Akat
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Sanayisiz Büyüme
Bence manzara hiç tereddüte yer vermeyecek kadar açktr. Kriz sonrasnda cansz iç
tüketim ve düük deerli TL imalat sanayine ihracata yönelerek hzl büyüme frsatn verdi.
Maalesef bu dönem çabuk bitti.
Nedeni para politikasnda yaplan vahim hatalard. Bunlar TL’ye deer kazandrd ve
iç tüketimi patlatt. hracat cazibesini kaybettikçe imalat sanayinde üretim art da geriledi.
Hatta bir ara imalat sanayi üretim art milli gelir artnn altna bile dütü.
Grafie tekrar dönelim. Son aylarda bu ana eilimde olumlu yönde deiim iaretleri
görülüyor mu? Hemen cevap verelim: kesinlikle hayr. Ksa vadeli analiz bir baka yazya
kald. Cevabn ayrntlarna orada gireceim. (11 Ekim 2007)
14
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LK YARIDA NET KAMU BORCU
Bayram günlerinde ekonomi dnda yazmay seviyorum. Duygusal hatta nostaljik
taklmak açkcas houma gidiyor. Okuyucularmn da hafif konular tercih ettiklerini
düünüyorum.
Ancak bu Bayram hafta sonuna, yazm ise Bayramn son gününe raslad. Zaten ehit
düen askerlerimiz, Kuzey Irak’a müdahale ihtimali ve ABD Temsilciler Meclisinin karar
Bayram’n tadn kaçrmt. Bilgisayarn önünde debelendim ama bir türlü hafifleyemedim.
Sonunda ekonomi yazmaktan baka çare bulamadm. Yaynlanm ama daha
deerlendiremediim çok veri olmas da kararm etkiledi. Deerli okuyucularmn mübarek
eker Bayramn kutlar, salk, huzur ve refah dilerim.
Maliye Politikas ve Kamu Borcu
IMF ile mevcut anlamann ilkbaharda bitmesi maliye politikasn gündemin tepesine
yerletirdi. Yerine ne gelirse gelsin, maliye politikasnda bir miktar geveme kaçnlmaz
duruyor. Nitekim Babakan Erdoan bu yönde bir iaret verdi.
Son iki IMF anlamas süresince Türkiye neden bu kadar sk maliye politikas
uygulad? Kamu kesimi faiz-d fazlasnn milli gelire oran neden yüzde 6.5 gibi rekor
düzeyde tutuldu?
Sorunun cevab kamu borç dinamiinde yatyor. 1990’larn sorumsuz iktisat
politikalar kamu borcunu patlatt. Beraberinde faizler de yükselince tehlikeli bir ksr döngü
tetiklendi. Tek çare vard: yüksek faiz d fazla vermek.

Asaf Sava Akat
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Bu hususun çok iyi anlalmas gerekiyor. Maliye politikasnn belirlenmesinde en
önemli girdi borç dinamiidir. Enflasyon, büyüme, vs. tüm dier göstergeler ancak borç
dinamii sorunu çözüldükten sonra devreye girerler.
Dolays ile önümüzdeki dönemin maliye politikasn deerlendirmek için önce kamu
borcunun seyrine bakmak gerekir. Ksr döngü krld ölçüde sk maliye politikasn hakl
klacak gerekçeleri bulmak da zorlaacaktr.
Net Borçta Hzl Düü
lk yar (Haziran 2007) net kamu borç stou verileri Hazine tarafndan yaynland.
Ksaca verileri görelim. Brüt kamu borcu ylbana kyasla 7 milyar YTL azalarak 357 milyar
YTL’ye gerilemi. Milli gelire oran 5 puan düüle yüzde 58’e inmi. lk kez brüt borçta
Maastricht kriteri yüzde 60’n altna iniliyor.
Kamu menkul varlklar ylbana kyasla 3 milyar YTL artarak 108 milyar YTL’ye
yükselmi. Milli gelire oran yüzde 18’de sabit kalm. Esas artn kamu mevduatnda (5
milyar YTL) olduunu anlyoruz.
Bu durumda net kamu borcu ylbana kyasla 10 milyar YTL azalarak 249 milyar
YTL’ye (2003’ün 2 milyar YTL altna) gerilemi. Milli gelire oran 4 puan düüle yüzde 41’e
inmi. Bu oran 2000’de yüzde 68 iken 2001’de ise yüzde 90’a trmanmt. Bilgi için: net kamu
d borç stou 14 milyar dolar yada milli gelirin yüzde 3’üdür.
Saylar çok açktr. Kamu borcu ksr döngüsü kesinlikle krlmtr. Bu somut olgu
maliye politikasna yanstlmaldr. (14 Ekim 2007)
LK YARIDA ULUSLAR ARASI YATIRIM POZSYONU
Geçen yazda Haziran 2007 itibariyle kamu kesimi borç stouna baktk. Borç dinamii
ile maliye politikas tercihleri arasndaki ba açkladk. Brüt kamu borcunun milli gelire
orannn yüzde 58’e, net kamu borcunun milli gelire orannn yüzde 41’e gerilediini gördük.
Bugün Türkiye’nin d dünya ile varlk-yükümlülük ilikisine bakyoruz. ki ayr seride
izleniyor. Türkiye’nin net d borç stounu Hazine yaynlyor. Kamu kesimi ve özel kesim
borç ve alacaklar toplamn yanstyor.
2007’nin ilk yarsnda Türkiye’nin brüt d borcu 18 milyar dolar artarak 226 milyar
dolara, döviz rezervleri ve dier d alacaklar ise 12 milyar dolar artarak 108 milyar dolara,
böylece net d borç stou 6 milyar dolar artarak 118 milyar dolara yükseliyor.
Bu sayy ödemeler dengesinden kontrol ediyoruz. lk yarda cari ilemler aç 20
milyar dolar. Buna karlk 12 milyar dolar dorudan yabanc sermaye yatrm, 3 milyar dolar
borsaya net giri var. Geri kalan 5 milyar dolar d borç art ile tutarl duruyor.
Verilere Bakyoruz
Merkez Bankas tarafndan hesaplanan ikinci seriyi kamuoyu ödemeler dengesi kadar
iyi tanmyor. Ad “Uluslararas Yatrm Pozisyonu”. Üçaylk yaynlanyor. Ülkenin
yurtdnda sahip olduu tüm varlklar ve yurtdna tüm yükümlülüklerini kapsyor. Üç ana
kalemden oluuyor: dorudan yatrmlar; hisse senetleri; borç ve alacaklar.
2007’nin ilk yarsnda Türkiye’nin d varlklar 15 milyar dolar artla 158 milyar
dolara yükseliyor. Ayrntlara bakyoruz. Dorudan yabanc sermaye yatrmlar 2 milyar dolar
artla 11 milyar dolara, yurtdna açlan ticari krediler 1 milyar dolar artla 9 milyar dolara
çkyor. Gerisi 12 milyar dolar artla 138 milyar dolara ulaan krediler ve döviz rezervlerinden
oluuyor.
Ayn dönemde Türkiye’nin d yükümlülükleri 56 milyar dolar artla 399 milyar
dolara yükseliyor. Yabanc sermaye yatrmlar 23 milyar dolar artarak 111 milyar dolara,
hisse senedi yatrmlar 11 milyar dolar artarak 45 milyar dolara çkyor. Geriye 22 milyar
dolar artarak 243 milyar dolara ulaan d borçlar kalyor.
Asaf Sava Akat
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Varlklardan yükümlülükleri düünce net uluslaras yatrm pozisyonu elde ediliyor.
Beklenecei gibi bu say Türkiye’de hep eksi oluyor. lk yarda 41 milyar dolar artarak 242
milyar dolara ulayor. Milli gelire oran 6 puan artla yüzde 56’ya trmanyor.
D Açn Bedeli
Tanm gerei, cari ilemler açnn net uluslararas yatrm pozisyonundaki bozulmaya
eit olmas gerekir. Yukarda gördük: ilk yarda d açk 20 milyar dolar ama net uluslararas
yatrm pozisyonu 41 milyar dolar eksi veriyor.
Farkn 11 milyar dolar yabanc sermaye yatrmlarndan geliyor. Yabanc irketlerin
sermayelerine ektedikleri birikmi karlar ödemeler dengesinde gözükmüyor. 8 milyar dolar
ise borsann yükselmesi sonucunda oluan deeri yanstyor. Yani akm ve stok hesaplar
tutuyor.
Sonuç bence çok açktr. lk yarda Türkiye’nin d dünyaya kar net yükümlülüündeki
art zaten devasa olan d açnn iki katndan fazladr. Yabanc sermaye yatrmlar ile
finanse edilen d açklarda sorun görmeyenlere duyurulur. (16 Ekim 2007)
BR TOPLANTI ZLENMLER
Sal akam Merkez Bankas gecelik faizi 0.5 puan indirdi. Ertesi gün Gaziantep’te bir
panele katldm. Garanti Bankasnn düzenledii toplantda Sanayi Odas ve Ticaret Odas
bakanlar da konuuyordu. zleyenlerin büyük çounluu da sanayicilerdi.
Beklenecei gibi para politikas tartmalar gündeme damgasn vurdu. ki oda
bakan konuya cepheden girdiler. Merkez Bankasna ve para politikasna sert eletiriler
yönelttiler. Salonun da onlar onaylayarak dinledii çok belirgindi.
Ben sunuumu daha genel ve yapsal düzeyde tutmaya çaltm. 2000 sonrasnda
yaanan büyük ekonomik dönüüme ialemi açsndan baktm. Yeni ortamn içerdii frsatlara
ve tehlikelere dikkat çektim. Para politikasna ve konjonktür sorunlarna ise çok ksa
deindim.
Ama tartma bölümünde sadece faiz ve kur soruldu. Dolays ile para politikas
polemiinin içine ben de çekildim. Sca scana izlenimlerimi okuyucularmla paylamak
istiyorum.
Neden Böyle Oluyor?
Birincisi, insanlar faizin neden bu kadar yüksek tutulduunu anlamakta zorlanyorlar.
Önce sorular öyle geliyor. Gecelik faiz neden bu kadar yüksek? Enflasyonla gecelik faiz
arasndaki farkn böylesine açld baka ülke var m? Hangi mantk bu fark açklayabilir?
Hemen ardndan ilk tepkiler seslendiriliyor. Merkez Bankas kapris mi yapyor? Yüksek
faiz ve düük kurun verdii hasar görmüyor mu? Ekonomiden ve toplumdan nasl bu kadar
kopuk olabiliyor?
Sonra eletiri sertleiyor. Merkez Bankasnn faizi yüksek tutmakta bir çkar m var?
Dolar cinsinden faizleri kimler alyor? Para politikasnn tek hedefi Türkiye’ye scak para
çekmek midir?
Ve esas konuya geliniyor. Yoksa cari ilemler dengesi açnn yüksek faize gelen scak
para ile finanse edilmesi üzerine kurgulanm bir ekonomi modeli mi var? Bu modelin tasarm
ve uygulamasnda IMF’nin sorumluu nedir?
Bunlar toplantda aldm notlardan yazdm. Hepsi kelimesi kelimesine söylendi. Bu
görülerin ve benzerlerinin toplumda çok yaygn olduunu katldm baka toplantlardan da
zaten biliyorum.
“Akll Tasarm” M?
Bu bak açs bana biraz evrim teorisine kar çkanlarn kullandklar “akll tasarm”
görüünü anmsatyor. Ne diyorlar? Yaam çok karmak ve çeitlidir. Kör doa güçlerinin
raslatsal evrimi sonucu ortaya çkm olamaz. Gerisinde bir akl ve tasarlayan olmaldr.
Asaf Sava Akat
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Ben evrim teorisini tercih ediyorum. “Yüksek faiz-deerli TL-büyük d açk”
üçlüsünün içiçeliini kabul ediyorum. Ama hükümetin ve Merkez Bankas bunu amaçladn
düünmüyorum. Aksine, üçlünün hükümeti ve Merkez Bankasn rahatsz ettiini görüyorum.
O zaman nereden çkyor? Uzun süredir anlatyorum. 2003 sonrasnda uygulanan para
politikalar iyiniyetli idi ama yanlt. yiniyet yanl engellemeye yetmez. imdi Türkiye o
hatal politikalarn bedelini ar ekilde ödüyor.
Bu açklamann temel sorunun biliyorum. çinde komplolar, çkarlar, d güçler, vs.
hikayeyi heyecanl klan unsurlar yok. Bürokratlar, teknik yetersizlikler, deneyimsizlik, yanl
kararlar, vs. yani sradan olaylar var. Maalesef hayat böyle... (21 Ekim 2007)
2008 BÜTÇES
Kendi deneyimlerimizden iyi biliriz. Bazen bütün sorunlar sanki sözlemi gibi ayn
anda karnza gelir. Hangisine koacanz arrsnz. Bazen toplumlar benzer süreçleri
yaamak zorunda kalyor.
Dünya mali piyasa gelimeleri Türkiye açsndan önemli riskler tayordu. Bilinen
nedenlerle ekonominin d kökenli sorunlar karsnda krlganl yüksekti. Nitekim bu hafta
gergin balayacakt.
Hükümete Irak’ta askeri operasyon yetkisini veren tezkere geçmiti. Türkiye-Irak-ABD
üçgenindeki bilek gürei tehlikeli bir mecraya giriyordu. Üstüne PKK’nn son iddet olay
geldi. Ortam iyice gerildi.
Dolays ile mali piyasalar haftaya kötü balad. Borsa dütü, faiz ve dövizn yükseldi.
Tüm iaretler çalkantnn uzun sürecei yani geçici olmad yönündedir. Almamz
gerekiyor.
Temel Büyüklükler
2008 bütçesi hafta ortasnda Maliye Bakan Unaktan tarafndan Meclise sunuldu.
Bütçenin bizi ilgilendiren iki varsaym var: yüzde 5.5 büyüme ve yüzde 4 enflasyon. 2008 milli
geliri (GSMH) 717 milyar YTL ediyor. Cari fiyatlarla büyüme yüzde 10.7 oluyor.
Vergi gelirleri yüzde 13.3 artarak 171 milyar YTL bütçelenmi. Dolays ile milli gelire
oran da yarm puan artyor (yüzde 23.9). Vergi d gelirler yüzde 9.7 azalarak 34 milyar YTL
tahmin edilmi. Milli gelire oran bir puan düüyor (yüzde 4.7). Toplam gelir yüzde 8.8 artla
205 milyar YTL öngörülmü. Milli gelire oran yarm puan düüyor (yüzde 28.5).
Faiz d giderler yüzde 8.1 artarak 166 milyar YTL, faiz giderleri yüzde 14.3 artarak 56
milyar YTL, toplam giderler yüzde 9.6 artarak 222 milyar YTL bütçelenmi. Faiz d
giderlerin milli gelire oran 0.6 puan düüyor (yüzde 23.2), faizinki 0.2 puan artyor (yüzde 7.8)
ve toplam giderlerinki düüyor (yüzde 31).
Faiz d fazla yüzde 12.1 artarak 38 milyar YTL tahmin edilmi. Milli gelire oran sabit
kalyor (yüzde 5.3). Bütçe aç yüzde 19.3 artarak 18 milyar YTL öngörülmü. Milli gelire
oran 0.2 puan artyor (yüzde 2.5).
lk zlenim
lk izlenimim olumludur. Bütçe disiplini konusunda Türkiye çok yol katetti. Bence en iyi
haber bütçe gelirlerinin ve faiz d giderlerin milli gelire orannda küçük de olsa düü
olmasdr. Destekliyorum.
Ya riskler? Yüzde 5.5 büyüme tahmini gerçekçi durmuyor. Dolays ile vergi gelirleri
beklendii gibi artmayacaktr. Ek tedbir olmadn takdirde faizd fazla ve bütçe aç
hedefleri tutmayacaktr.
Bata ehitlerimizin aile ve yaknlar, tüm Türkiye’ye basal diliyorum.
(23 Ekim 2007)
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REFERANDUM ÜSTÜNE
Hakk Devrim üstadn tabiri ile “koe kads” olunca kendi çapmda mütevazi
gelenekler gelitirdim. Bunlardan biri her ylba tahmin verip yl sonunda deerlendirmektir.
Bir bakas ise önemsediim siyasi ve toplumsal olaylar karsnda duruumu açklamaktr.
Örnein seçim konusuna mutlaka girerim. Hem ekonomik hem de ekonomi d
unsurlar hakknda görülerimi anlatrm. Hatta, 22 Temmuz seçimlerindeki gibi, oyumu kime
vereceimi yazdm bile olur.
Bu noktada aklnza gelen soruyu tahmin ediyorum. Madem böyle bir gelenein vard,
Pazar günü yaplan anayasa referandumundan önce neden sustun? Lehte yada aleyhte hiç
bir ey yazmadn? Açklamak istiyorum.
Amaçlanmayan Sonuçlar Kanunu
Aslnda referandumu yazdm. Ancak bunu referandumdan çok önce, anayasa
deiikliinin Meclisten geçtii günlerde yaptm. “Bakanlk Sistemine lk Adm” balkl
yazm 20 Mays 2007’de yaynland.
Bugüne nasl gelindiini ksaca hatrlamakta yarar görüyorum. Gül’ün ilk adaylnda
cumhurbakan seçilmesi u yada bu ekilde engellendi. Bata CHP, bu operasyonu
yapanlarn amac asla bu yetkinin meclisten alnp halka verilmesi deildi.
Bu noktada devreye toplumsal yaamn ünlü “amaçlanmayan sonuçlar kanunu”
girdi. Hukukun zorlanmas ile yaratlan yapay bunalmla olay yön deitirdi. Meclis anayasay
deitirdi. Cumhurbakann halkn seçmesini kabul etti.
Bu kez Cumhurbakan Sezer anayasa deiikliini onaylamad. Referanduma
götürdü. Böylece 22 Temmuz’da Gül’ün halk tarafndan cumhurbakan seçilmesi yolunu
kapatt. Amac AKP’ye madur rolü salayp oylarn attrmak deildi. Ama neticede öyle
oldu.
Devam edelim. Bazen tarih hzlanr. AKP’nin ikinci iktidar dönemi skntl balad.
Referandumdan çkan ezici “evet” oyu fevkalede skk bir siyasi ortamda hükümeti
güçlendirdi. AKP Nisan aynda bu süreci tetikleyen ve bugüne getirenlere çok ey borçludur.
Sessiz Devrim
“Türkiye’nin bakanlk sistemine geçmesini çeyrek yüzyl önce savunmaya baladm.
Nasl olacan tam bilmiyordum ama bu dönüümün mutlaka gerçekleeceine hep
inandm. Demek “amaçlanmayan sonuçlar kanunu” sayesinde olacakm.”
“Anayasa deiikliinde prosedür ilemektedir. Referandumda büyük çounlukla
kabul edilecektir. Sorun ilk adm atmakt. Bakanlk sistemine kolay geçilir. Seçmenin yüzde
50’den fazlasnn oyunu alm cumhurbakannn yetkileri çabuk artar.”
20 Mays 2007 tarihli yazm böyle bitiyordu. Referandum sonucunu be ay önce zaten
açkladm için yeni yazya gerek duymadm.
Özetle, cumhurbakannn halk tarafndan seçilmesi sessiz bir devrimdir. Bir rüyamn
daha gerçeklemesine katkda bulunanlara teekkür etmek istiyorum.
(25 Ekim 2007)
PKK TOPLANTI ÖZET
2001 krizi Türkiye’de iktisat politikas matrisinde köklü bir dönüüme yol açt. Kamu
borcu patlaynca maliye politikasn borç dinamiine kilitleme zorunluluu dodu.
Konjonktürün denetimi için elde tek araç olarak para politikas kald.
Maalesef Türkiye bu yeni duruma hazr deilldi. Balangçta para politikasnn iki temel
ilkesi, effaflk ve hesap verilebilirlik bürokratik geleneklere yenildi. Yerini gizlilik ve
sorumsuzluk ald. Vahim para politikasn hatalarnn yolu açld.
Temel ilkelerle uyumlu para politikasna ancak 2006’da enflasyon hedeflemesi ile
birlikte geçildi. Maalesef geçmi hatalarn olumsuz sonuçlarnn ortaya çkt bir döneme
raslad. Ona ramen para politikasn olumlu etkiledii giderek daha iyi görülüyor.
Asaf Sava Akat
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ki Rapor
Cuma günü Merkez Bankas çok önemli iki rapor yaynlad. Biri gecelik faizlerde 0.25
puan indirimin kararlatrld 16 Ekim 2007 tarihli Para Politikas Kurulu – PPK –
toplantsnn özeti. Dieri ise bu yln dördüncü (ve son) Enflasyon Raporu.
Enflasyon Raporu daha kapsaml olandr. Üç ayda bir yaynlanr. Uzundur (72 sayfa).
En önemlisi, hesapverilebilirlik ilkesinin ana unsuru olarak Merkez Bankasnn kendi
enflasyon tahminlerini açklar. Toplant özeti ise ksadr (6 sayfa). çinde tahminler yoktur.
Ancak esas para politikas analizi açsndan arada çok az fark vardr. Çünkü Para
Politikas Kurulu toplants ile Enfasyon Raporunun yazl ayn tarihlere denk gelmektedir.
Ayn analizi yanstmaktadrlar.
Bugün Enflasyon Raporuna girmeyeceim. Ekim enflasyonu bir hafta sonra
açklanyor. Onu gördükten sonra enflasyon üstüne daha genel bir deerlendirme yapmay
tercih ediyorum.
D oklar ve Merkez Bankas
PPK toplant özetinin bir bölümü çok ilgimi çekti. Okuyucularmn dikkatinden kaçm
olabileceini düündüm. Paylamak istedim.
PPK hakl olarak uluslararas likidite koullarndaki ve kredi piyasalarndaki
muhtemel olumsuz gelimeleri ele alyor. Büyük bir sorun beklemiyor. Gene de temkinliyim
diyor. Sonraki cümleyi aynen alyorum.
“Önümüzdeki dönemde riskten kaç eiliminin derinlemesi ve bu durumun gelimekte
olan piyasalara olan yatrm itahnn azaltmas durumunda, Merkez Bankas, etkin likidite
yönetimi ile ve gerektiinde dier politika araçlarn kullanarak olas dalgalanmalarn orta
vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini snrl tutmaya amaçlayacaktr”. (italikler
benim).
Uzun ve iktisatç argosu ile yazlm cümleyi özetlemek istiyorum. Olumsuz d
koullar sonucu hzl sermaye çknn TL’de büyük deer kaybna yol açmamas için ne
gerekiyorsa onu yaparm; paray da ksarm, dövizi de satarm...
Bu yaklamn Irak’a askeri müdahale gibi olumsuz iç koullar halinde de geçerli
olduunu sanyorum. Doru-yanl tartmasna hiç girmeden duyurmakla yetiniyorum.
(28 Ekim 2007)
ORTA SINIFI TANIMLAMAK
Ülkenin yaad büyük deiimin nicel boyutu tüketim verilerinde izleniyor. Elektrik,
doal gaz, çimento, otomobil, telefon, bilgisayar, çamar makinas, televizyon, iç hat uçuu,
vs. tüm refah göstergeleri hzla artyor.
Deiimin nitel boyutu ise çok daha zor saptanyor. Ad üstünde, “nitel” sözcüü ölçme
sorunlarna iaret ediyor. Toplumu oluturan bireylerin ve birey gruplarnn kendilerini ve içinde
yaadklar dünyay tanmlama biçimlerini kapsyor. Zihniyetlerini ve alglamalarn
yanstyor.
Buna karlk söz konusu nitelikler toplumsal belirlenmenin esas eksenlerini
oluturuyor. Bugünü yarna balayan karmak süreçleri kestirmek için mutlaka onlara
ulamak ve anlam kazandrmak gerekiyor.
Yeri geldikçe hatrlatmak ihtiyacn duyarm. Gelimilik öncelikle nitel bir olgudur.
Toplumlarn kendilerini anlama becerileri ile refah düzeyleri arasnda birebir iliki vardr.
Üstelik nedensellik ilkinden ikincisine doru gider.
Önemli Bir Aratrma
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Elimde çok ilginç ve yararl bir aratrmann sonuçlar var. Projeyi Boaziçi
Üniversitesi ve Açk Toplum Enstitüsü desteklenmi. Boaziçi Üniversitesi öretim üyesi
Doç.Dr.Hakan Ylmaz’n yönetiminde bir ekip tarafndan gerçekletirilmi.
“Türkiye’de Orta Snf Tanmlamak – Ekonomik Düzeyleri, Siyasal Tutumlar,
Hayat Tarzlar ve Dinsel-Ahlaki Yönelimleri”. Ek bilgi için info@osiaf.org.tr adresine
müracaat edilebilir.
Projede orta snf kavram üstüne bir literatür taramas yer alyor. Toplumsal piramidin
tepesindeki güçlüler-zenginler ve dibindeki güçsüzler-fakirler arasna skan ilginç toplumsal
kesimin özellikleri ortaya çkartlyor. Örnein orta snf kavramnn Aristo ve Madison
(ABD’nin kurucularndan) tarafndan kullanldn görüyoruz.
Ardndan esas soru geliyor. Günümüz Türkiye’sinde bir orta snftan bahsedebilir
miyiz? Aratrma bu hayati konuyu be ana balk altnda inceliyor: alglar-beklentiler; siyasal
gruplamalar; ekonomik gruplamalar; sosyal gruplamalar; balantlar-kesimeler-çatmalar.
Yöntemi de tantalm. Önce 8 ilde 56 kii ile derinlemesine görümeler yaplyor.
Buradan elde edilen sonuçlar çerçevesinde oluturular soru katlar ile 18 ilde 1809 kii ile
yüzyüze görüerek kamuoyu yoklamas gerçekletiriliyor.
Zengin Nasl Zengin Olmu?
Resmin bütününe yerim olmadndan ilginç bir ekonomik bulguyu seçtim.
Soru: zengin nasl zengin olmu? ki yant hakk var (toplam yüzde 200). Olumlularla
balayalm: çok çalma ve çaba % 47; iyi aile-iyi eitim % 23’er; zeka-yetenek % 12;
dürüstlük-üvenilirlik % 7. Olumsuzlarla devam edelim: yolsuzluk-hrszlk % 20; torpille %
14; yoksullar sömürerek % 13; devlet destei ile % 8. Ortada ans-talih diyen % 21 var.
Bu saylar göre orta snfta zenginin zenginliini hakkettii görüü hakimdir. Fakirlie
de ayn optikten baklyor. Bu sonucun beni arttn söylemeliyim. Baka ilginç bulgular da
var. Aratrmay ilgilenenlere tavsiye ediyorum. (30 Ekim 2007)
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KAMU BORCU
Eylül sonu itibariyle merkezi yönetim borç stou Hazine tarafndan yaynland.
“Merkezi yönetim” ifadesi dorudan Hazine’nin üstündeki borçlar kapsad anlamna geliyor.
Yani toplam kamu kesimi borcunu göstermiyor. Ayrca söz konusu olan brüt borçtur; net borç
deildir.
Haziran sonu itibariyle kamu net borcunu yeni deerlendirdik. Net borcun hem mutlak
ve reel hem de milli gelirin oran olarak tehlikeli bölgenin altna indiini gördük. Türkiye’nin
Maastricht kriterleri arasnda sadece kamu borcuna ait olana uyum salayabildiini
hatrlattk.
Bu koullarda merkezi yönetim borç stou verisine bakma gereksiz durabilir. Ancak son
günlerde bütçe disiplini yeniden tartlyor. Maliye politikasnn gevedii, borç ve faizleri
olumsuz etkileyebilecei iddia ediliyor. Borç verileri bu bakma önem kazanyor.
Brüt Borç Azalyor
Eylül sonunda merkezi yönetimim toplam borcu 342 milyar YTL olmu. Ylbanda 345
milyar YTL imi. Dolays ile borç 3 milyar YTL yada yüzde 1 azalm. lk bakta olumlu bir
haber gibi duruyor. Ancak TL ve döviz borçlarn tek tek ele alnca manzara deiiyor.
Üçüncü çeyrek sonunda merkezi yönetimin TL cinsinden borç stou 229 milyar YTL
olmu. Ylbanda 217 milyar YTL imi. Dolays ile TL cinsinden borcun 12 milyar YTL yada
yüzde 6.8 arttn hesaplyoruz.
Gelelim TL d borçlara: bunlar dövizle ve dövize endeksli olabiliyor. Döviz cinsinden
borçlar 2006 sonunda 91 milyar dolar iken Eylül’de 93 milyar dolara yükselmi. Döviz
cinsinden borçlarn 2 milyar dolar yada yüzde 1.8 arttn hesaplyoruz.
Asaf Sava Akat
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Çeliki hemen görülüyor. TL cinsinden ve döviz cinsinden borçlarn ikisi de artyor.
Ama toplam borç azalyor. Geri planda bu dönemde TL’nin deer kazanmas yatyor. Dolar
kuru ylbanda 1.40 YTL iken Eylül sonunda 1.21 YTL’ye geriliyor.
2007’nin ilk dokuz aynda TL yüzde 13.9 deer kazannca döviz cinsinden borcun TL
karl 16 milyar YTL yada yüzde 15.9 düüyor. TL cinsinden borçtaki art daha küçük
olduu için (12 milyar YTL), toplam borçta düme gerçekleiyor.
Kur ve Enflasyon Etkileri
Basit bir hesap yapalm. Döviz kuru ylbandaki düzeyinde kalsn. Bu durumda döviz
cinsinden borcun TL deeri 2 milyar YTL artla 130 milyar YTL’ye yükseliyor. Dolays ile
toplam borç 15 milyar YTL yada yüzde 4.3 artla 360 milyar YTL’ye ulayor.
Bu ekilde borç stou verilerinden döviz kurundaki dalgalanmann etkisini temizledik.
imdi enflasyonun etkisine bakalm. 2007’nin ilk dokuz aynda tüketici enflasyonu yüzde 4.2
olmu. Oranlaynca merkezi yönetim brüt borç stoundaki reel art yüzde 0.1 çkyor.
Böylece döviz kuru ve enflasyon etkileri temizlenince reel borcun sabit kald
anlalyor. Hemen soralm. Borç verileri 2007’de mali disiplinin gevedii iddialarn
destekliyor mu? Saylar ortadadr. Deerlendirmesini size brakyorum.
(1 Kasm 2007)
ERDAL NÖNÜ
Taner Berksoy dün Radikal’de çoumuzun duygularna tercüman olmu. Taner’in
dedii gibi, Erdal nönü’nün vefat benim de içimi actt, canm yakt. Kötü haberin her an
gelebileceini biliyordum. Gene de sarsldm. Hep öyle olmaz m?
Ayrca içim buruk. Hastaln duyunca kendi kendime “mutlaka ziyaretine gitmeliyim”
dedim. Kaç defa defterimde yaplacak iler arasna yazdm. Ama hep o gün daha önemli
sandm bir eyler araya girdi. Bugün yarn derken bir türlü gidemedim.
Sevdiklerimizin, yaknlarmzn aramzdan geri dönmemek üzere ayrld anlar bizi
yaamn anlamn düünmeye zorluyor. Neden önceliklerimi doru saptayamyorum? Saçma
sapan olaylarn, kavgalarn, hrslarn peinde neden böyle kouturuyorum? Neden Erdal beyi
görmeye gitmedim?
Erdal beye tanrdan rahmet, kederli ailesine ve yaknlarna basal, Sevinç hanma
da sabr diliyorum.
Kesien Hayatlar
1980 darbesi sonrasnda hayat Erdal beyle kesien çok sayda insandan biriyim.
Askeri rejim beni üniversitemden ayrmt. Sudan çkm balk misali, daha ne olduumu
anlamadan kendimi sol siyasetle içiçe buldum.
Erdal beyle askeri rejim sürerken, SODEP’in kurulu çalmalarnda tantk. Kemal
Kurda hoca benimle görümesini önermi. Volkswagen’i ile Levent’teki baba evime ziyarete
geldi. Uzun sohbetin bütün ayrntlarn hala hatrlyorum.
Sonraki onküsür yl boyunca bazen sk bazen daha ender ama neticede hep görütük.
Ben 1987 öncesinde SODEP’e (sonra SHP) mesafeli durdum. 1987’de Beikta ilçesine
gidip kaydm yaptrdm. 1991 seçimlerine kadar geçen çalkantl dönemde Erdal beyle hep
ayn tarafta yer aldm.
Seçimlerden sonra o cenahtan soumaya baladm. Kaçnlmaz olarak Erdal beyle
temasmz azald. Ardndan Erdal bey aktif siyaseti brakt. Kaderin garip cilvesi, bu kez ben
Yeni Demokrasi Hareketi ile aktif siyasete girdim. Ama 1995 seçim sonuçlar beni bir daha
geri dönmemek üzere siyaseti terk etmeye ikna etti.
Solun Dram
Asaf Sava Akat
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1980 sonrasnda sol cenahta yaananlarn Türkiye’yi bugüne getiren süreçte belirleyici
rol oynadklarn düünüyorum. Çünkü askeri darbe solu hayati bir yol ayrmna getirmiti.
Solun bu dönemde alaca kararlar, kuraca ittifaklar, oluturaca zihniyet sadece kendisinin
deil Türkiye’nin gelecek yolunu çizecekti.
Erdal bey bu kritik dönemin kritik aktörü oldu. Siyasetçi miydi? Solcu muydu? stedi
mi? Bu tür sorular bence gereksiz hatta anlamszdr. Tarih böyledir; en beklemediiniz anda
sorumluluu kucanzda bulursunuz.
Bu dönemle ilgili duygusal takntlarm halen atm sanmyorum. Birkaç gözlemle
yetineceim. Bir: Erdal bey sol için dorusunu samimiyetle arad. Bilgisi, sezgileri ve güçlü
ahlaki deerleri iini kolaylatrd. Az kalsn o büyük dönüümü gerçekletiriyordu.
ki: ama sonuçlandramad. Temel nedeni Deniz Baykal ve temsil ettii ilkesiz siyaset
esnafdr. Onlarla mücadele Erdal beyi içeriden, derinden vurdu, ypratt. Üç: solun dram
Erdal beyin siyaseti brakmas ile derinleti. Bugüne kadar geldi. (4 Kasm 2007)

Beklenecei gibi gda fiyatlar genel TÜFE’ye kyasla çok daha dalgal bir seyir izliyor.
Gda fiyatlar bazen hzla geriliyor. Baka dönemlerde hzl artlar yaanyor. Ancak genel
eilimin enflasyonun üstünde olmad da grafikte çok net ekilde görülüyor.
öyle özetleyelim. Gda fiyatlar enflasyonun yüksek seyretmesinin nedeni deildir.
Buna karlk enflasyonun dalgalanmasn etkilemektedir. Bundan sonra ne olur? Yerim bitti,
onun bir baka yazda ele alacam. (6 Kasm 2007)
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Ekim ay enflasyon verileri TÜK tarafndan yaynland. Tüketici fiyat artlarnn Ekimde
hzland yönünde iaretler vard. Önce Merkez Bankas bu ihtimali seslendirdi. Ardndan
stanbul Ticaret Odasnn hazrlad endeks çok yüksek çkt.
Buna karlk TÜFE’de ayiçi beklentileri yüzde 1.0 civarnda younlayordu. Nitekim
Merkez Bankas anketinde en yüksek tahmin yüzde 1.5 olmutu. Buna karlk gerçekleme
yüzde 1.8 oldu. Bu da yllk enflasyonu yüzde 7.7’ye trmandrd.
Genellikle enflasyon analizini TÜFE üstünden yapyoruz. Nedeni enflasyon hedefinin
tüketici endeksi ile saptanmasdr. Üretici fiyat endeksini (ÜFE) ise yan gözle izliyoruz.
Üretici fiyatlar Ekim’de yüzde 0.1 dütü. Yllk ÜFE art ise yüzde 4.4’ e geriledi.
Ne Oluyor?
Ekim TÜFE enflasyonunun beklenenin epey üstünde çkmas ilginç bir ana raslad.
Ekim içinde dolarn 1 YTL’ye yaklamas ortam germiti. Hatta ihracatçlar Para Politikas
Kurulu toplant günü tam sayfa gazete ilanlar ile Merkez Bankasndan faiz indirimi
istemilerdi.
Türkiye’de özellikle para politikasnn ciddi bir bölünmeye neden olduu biliniyor. Bir
kesim kaytsz artsz sk para politikasn savunuyor. Gecelik faizlerin indirilmesine kar
çkyor. TL’nin deer kazanmas ile faiz karar arasndaki ilikiyi reddediyor.
Dier kesim uygulanan para politikalarn eletiriyor. TL’nin deerindeki artn esas
nedeni olarak faizin gereksiz yere yüksek tutulmasn gösteriyor. Dolays ile faizin daha da
hzl indirilmesini savunuyor. Ben bu kesimde yer alyorum.
Ekim enflasyonuna tepkileri bu gözle okuyabilirsiniz. Yüksek faizi sevenler
enflasyondaki yükseliin tehlikelerini vurgulayacaklar. Bu durumun faiz indirimlerinin
durmasn zorunlu hale getirdiini söyleyecekler.
Yüksek faizi sevmeyenler ise enflasyondaki yükselii önemsizletirmeye çalacaklar.
Geçici unsurlarn etkisini anlatacaklar. Enflasyondaki düü eiliminin sürdüünü iddia
edecekler. Dolays ile faiz indirimlerinin devam etmesini talep edecekler. Bu tarafta
olduumu yukarda belirttim.
Gda Fiyatlar ve Enflasyon
2006 yaz sonrasnda tarm ürünlerindeki fiyat artlarnn enflasyona olumsuz etkisi
çok sk konuulur oldu. Bu sonhabar özellikle ilenmemi gda ürünü fiyatlarnda yüksek
artlar görüldü. Ekim enflasyonunun yüksek çkmasnda da bunlar çok etkili oldu.
Aadaki grafikte düz çizgi TÜFE endeksini, kesikli çizgi gda alt grubu endeksini
gösteriyor. Yeni endeksin balad Ocak 2003’den bugüne geliyor. Olaya art hz yerine
endeks deerleri ile bakmak yanl anlamalar engelliyor.
Asaf Sava Akat
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KRA VE ENFLASYON
Ekim’de tüketici fiyatlar yüzde 1.8’le beklenenin çok üstünde artt. Bu ise TÜFE’nin
yllk art hznn yüzde 7.7’ye yükselmesine neden oldu. Böylece enflasyon ve para
politikas tartmalar yeni bir ivme kazand.
Bir önceki yazda konunun genel çerçevesini çizdik. Artn geçici unsurlardan
kaynakland, yoksa enflasyondaki düü eiliminin sürdüünü söyledik. Dolays ile Merkez
Bankasnn faiz indirimlerini destekledik.
O amaçla 2003 sonrasnda TÜFE’yi gda fiyatlar endeksi ile karlatrdk. Uzun
dönemde gda fiyatlar TÜFE’den daha hzl artmadn buna karlk çok daha dalgal
seyrettiini gördük.
Fiyat stikrar ve Hayat Pahall
Enflasyonun analizinde geçici dalgalanmalarn ayrdedilmesi çok önemlidir. Bunlarn
büyük bölümü arz kökenlidir. Piyasa ekonomilerinde sürekli oynayan nisbi fiyatlardaki
deiimleri yanstrlar.
Bu ayrnt sokaktaki adam ilgilendirmez. O cebindeki parann satnalma gücüne
bakar. Hayat pahall artyorsa reel geliri düüyordur. Nedeninin nisbi fiyat hareketleri
olmas sonucu deitirmez. Hakldr.
Halbuki para politikas açsndan ayrm hayatidir. Fiyat istikrar ve hayat pahall
çok farkl kavramlardr. Para otoritesi nisbi fiyat hareketlerinin genel endekste yol açabildii
geçici oynakl fiyatlar genel seviyesinin orta vadeli eilimlerden ayrdetmek zorundadr.
Bir alternatif genel endeks dnda özel kapsaml enflasyon göstergelerinin
kullanlmasdr. Yeni endekte bu yaplyor. Daha kolay bir yöntem fiyatlar az dalgalanan alt
harcama gruplarn izlemektir. Bunlardan biri konut kiralardr.
Kiradan Al Haberi
Konut kirasn ilginç klan özellikler vardr. Bir: harcama sepetinde gda-içkiden sonra
ikinci önemli kalemdir. Ortalama harcamann takriben yedide birini oluturur. ki: konut stou
çok yava deiir. Maliyeti sabittir. Yani talep koullar tarafndan belirlenir.
Asaf Sava Akat
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Aadaki grafikte Ocak 2004’den bugüne yllk TÜFE ve konut kiras artlar
gösteriliyor: üstteki çizgi kiradr. Bu dönemde TÜFE art yüzde 9 civarnda dalgalanyor. Kira
ise daha istikrarl ama yüzde 20 civarnda seyrediyor.
Yllk kira artlar 2004 yüzde 20’nin üstünde iken 2005 ortasnda yüzde 18’e iniyor.
Sonra tekrar yüzde 20’ye trmanyor. Haziran 2007’ye kadar o düzeyde kalyor. Temmuz
2007’den itibaren düü balyor. Ekim 2007’de yüzde 16.9’a geriliyor.
Özetleyelim. Kira kalemi 2004 sonrasnda enflasyonun yüksek kalmasnda etkili
olmutur. Buna karlk son dönemde kira art hznda gözle görülür bir yavalama vardr.
Çok olumlu bir haberdir. (8 Kasm 2007)
25

Yllk %
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Üçüncü çeyrein tümüne baknca art hz biraz yüksek çkyor: toplam sanayi yüzde
3.9 ve imalat sanayi yüzde 2.6 artm. Sanayi üretimi ile milli gelir art arasnda yakn iliki
vardr. Buradan üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 4 civarnda kalacan söyleyebiliyoruz.
ki Düzeltme
Yazma ileri ile uraanlar bilir. stediiniz kadar tekrar okuyun, her yazda hata
kalmas ihtimali yüksektir. En çok hatay yazar kendi yazsn kontrol ederken yapar. Yazdn
deil, yazmay düündüünü görür.
Doal olarak benim de bama sk sk geliyor. 1 Kasm 2007 tarihli yazmda ylba ve
Eylül sonu kamu borç stou saylarnn yerlerini deitirmiim. Metin borç 3 milyar azald
diyor ama saylara göre 3 milyar artyor. Kafas karan bir okuyucudan kzgn bir mesaj
aldm. Özür diliyorum. Bir daha yapmayacam demek isterdim ama korkarm fazla anlam
yok.
Bir baka karklk Perembe günü çkan yazmdaki grafikte olmu. Kira ve TÜFE
artlarn karlatrmtk. Metinde üstteki çizginin kira artlar olduu söyleniyor. Ama
grafikte kira aada TÜFE üstte yer alyor. Gene metin doru. Bu kez hata benden
kaynaklanmyor. Grafiin çizimi srasnda olumu. Özür diliyorum. (11 Kasm 2007)
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ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SANAY ÜRETM
Üçüncü çeyrek verileri yava yava tamamlanyor. Geçen hafta Eylül sonu itibariyle
sanayi üretimi, d ticaret ve ödemeler dengesi yaynland. Bu hafta istihdam açklanyor.
Milli geliri ise tam bir ay sonra öreneceiz.
Sanayi üretimini iki nedenle önemsiyoruz. Uzun dönem açsndan gelime,
zenginleme ve sanayileme özde kavramlardr. O nedenle sanayi üretiminde yüksek art
hzlar sürdürülebilir büyümenin önkoullarndan biridir.
Ksa dönem açsndan sanayi üretimi konjonktürün en temel öncü göstergelerinden
biridir. Aylk olarak ve çabuk yaynlanr. Üçaylk ve geç yaynlanan milli gelir hakknda önemli
bilgiler içerir.
malat Sanayi Tökezliyor
Günlük dilde sanayi deyince imalat sanayi anlalr. Ancak sanayi üretimi endeksi iki
kalemi daha kapsar: madencilik ve elektrik, gaz ve su. Nitel ve nicel açdan arln imalat
sanayinde olduunu söyleyebiliriz.
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn ekonomiyi sktrd olumsuz
konjonktürü en kolay sanayi üretiminden izleyebiliyoruz. Nitekim 2005 ortasndan bu yana
imalat sanayi bir türlü hzl büyüyemiyor.
Oluan “saadet zinciri” bir süre ekonomiyi canl tuttu. Büyüme yüksek çkt. O döneme
“sanayisiz büyüme” dedik. Sonra büyüme de sanayi üretimi ile birlikte gerilemeye balad. Bu
yl sorunlar iyice belirginleti.
Eylül 2007 aynda sanayi üretiminde art yüzde 2.2, imalat sanayi üretiminde art ise
yüzde 0.9 olmu. Aradaki fark madencilik (yüzde 18.5) ve elektrik, gaz ve su (yüzde 8.4)
kalemlerinden geliyor. Eylül’de imalat sanayinin duraklad çok açktr.
Asaf Sava Akat
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Üçüncü çeyrek (Eylül sonu) itibariyle ekonomik göstergeleri deerlendiriyoruz. Pazar
günü sanayi üretiminin tökezlediini gördük. Özellikle imalat sanayi üretim artndaki
yavalamaya dikkat çektik. Üçüncü çeyrekte büyüme hznn düme ihtimaline iaret etik.
Eylül ay d ticaret verileri de TÜK tarafndan yaynland. D ticaret saylar
konjonktür açsndan önemli öncü göstergelerdir. ç ve d talep düzeyi, sanayinin rekabet
gücü ve d açn büyüklüü hakknda bilgi tarlar.
Son dönemde d ticaretten
gelen iaretleri okumak zorlat. Üç önemli neden var. Bir: hesap birimi olarak kullanlan
dolarn deer kayb saylarda yapay bir ime yaratyor. ki: iç taleple ilgili belirsizlik sürüyor.
Üç: TL iyice ar deerli oldu. Dolays ile temel eilimleri saptarken çok dikkatli olmak
gerekiyor.
Hepsi Artyor Ama...
Ksaca verileri hatrlatalm. Eylül’de ihracat 9 milyar dolar, ithalat 15 milyar dolar, d
ticaret aç 5 milyar dolar oldu. Geçen Eylül’e kyasla ihracat yüzde 18.2, ithalat yüzde 15.5,
d ticaret aç yüzde 10.8 artt.
Üçüncü çeyrekte (Temmuz-Austos-Eylül) ihracat 26.6 milyar dolar, ithalat 44.2 milyar
dolar, d ticaret aç 17.6 milyar dolar oldu. Geçen yla kyasla ihracat yüzde 23.9, ithalat
yüzde 22.3, d ticaret aç yüzde 20 artt.
Yllk (son oniki ay) bazda her ay yeni rekor krlyor. hracat ilk kez 100 milyar dolar
snrn at: 100.3 milyar dolar. thalat 158.7 milyar dolara trmand. D açk ise 60 milyar
dolara yaklat: 58.3 milyar dolar.
Parite etkisini ksmen temizlemenin basit biri yolu “0.5 dolar + 0.5 euro” döviz
sepetinden yararlanmaktr. Beklenecei gibi dolar yerine döviz sepetini kullannca art
oranlar daha makul düzeylere iniyor.
Döviz sepeti cinsinden ihracat art Eylül’de yüzde 12.6, üçüncü çeyrekte yüzde 18.8
çkyor. thalat ise Eylül’de yüzde 10, üçüncü çeyrekte yüzde 17.3 artyor. D ticaret aç
art ise Eylül’de yüzde 5.6, üçüncü çeyrekte yüzde 15 oluyor.
Düzeltme Durdu mu?
Mays 2006’da yaanan mali türbülans TL’nin deer kayb ve Merkez Bankasnn
gecelik faizi yükseltmesi ile sonuçland. Her iki gelime iç talebi ve d ticareti etkiledi. 2006’nn
Asaf Sava Akat
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ikinci yarsnda ihracat hzlanrken ithalat duraanlat. Dolays ile sepet cinsinden aylk d
ticaret aç küçülmeye balad.
Bu gelimeyi olumlu karladk. D ticaret aç ekonominin en görünür krlganlk
nedeni idi. Dolays ile bir düzeltme gerekiyordu. Bunun ihracat art yolu ile intizaml ekilde
gerçeklemesi iyi haberdi.
Maalesef ilkbahardan itibaren bu eilim deiti. thalat tekrar hzland. Nitekim üçüncü
çeyrekte ithalat artnn ihracat artn yakaladn yani d ticaret açnn tekrar büyümeye
baladn görüyoruz.
Bu eilim kalc m? Kalc olabilir mi? Yerim kalmad. Soruyu baka bir yazda
cevaplayacam. (13 Kasm 2007)
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DI AÇIK
Son iki yazda üçüncü çeyrek (Eylül sonu) için sanayi üretimi ve d ticaret verilerini ile
aldk. ki can skc eilim saptadk. malat sanayinde üretim art duraklama noktasna
yaklayor. Buna karlk ithalat tekrar hzlanyor.
Merkez Bankas Eylül sonu için ödemeler dengesini geçen hafta yaynlad. Ksaca
hatrlatalm. Ödemeler dengesi dört ana kalemden oluuyor: cari ilemler, sermaye
hareketleri, net hata noksan ve rezerv deiimi.
Ülkenin döviz gelirleri ve döviz giderleri cari ilemler hesabnda yer alyor. hracat,
ithalat, turizm, nakliye, faiz ve kar ödemeleri, içi dövizleri, vs. tüm döviz gelir ve giderlerini
kapsyor. O nedenle ksaca d denge diyoruz. Türkiye balamnda sürekli ekside olduu için
d açk demek daha doru oluyor.
D Açk Büyüyor
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalar Türkiye’ye devasa bir d açk
miras brakt. Hatalar gizlemek isteyenler kabahati baka faktörlere atmaya çalyorlar. Ancak
mzraa çuval dikmek her geçen gün zorlayor.
Yln ilk dokuz aynn geçen yln ayn dönemi ile karlatrarak balayalm. Mal
ticaretindeki açk 2.2 milyar dolar (yüzde 7) artla 34.4 milyar dolara yükseliyor. Hizmet
ticaretindeki fazla 0.9 milyar dolar (yüzde 8) artla 12.1 milyar dolara çkyor. Transferler 0.1
milyar dolar (yüzde 12) artla 1.3 milyar dolar oluyor.
Ü kalem toplam mali giderler öncesinde d dengedir. Bütçedeki faiz-d dengeye
benzetebiliriz. 1.2 milyar dolar (yüzde 6) artla 20.9 milyar dolar açk veriyor. Dikkat çekelim.
Hiç faiz, kar, vs. mali gider olmadan verilen d açktr.
Yatrm gelirleri aç 0.4 milyar dolar (yüzde 7) artla 5.2 milyar dolara ulayor.
Böylece dokuz aylk cari ilemler aç 1.5 milyar dolar (yüzde 6) artla 26.1 milyar dolara
yükseliyor.
Yllk verilere bakalm. 2006 sonunda cari ilemler aç 32.8 milyar dolard. Eylül
sonunda 1.7 milyar dolar (yüzde 5) artla 34.6 milyar dolara çkyor. Karlatrmay bir yl
öncesi ile yapnca art 2.5 milyar dolara (yüzde 8) trmanyor.
Düzeltme Durdu mu?
Mutlak saylar aldatc olabilir. Çünkü büyüyen ekonomi ve deer kazanan TL dolar
cinsinden milli geliri atttrdndan d açn milli gelire oran küçülebilir. Son bir yla ksaca
bakalm.
Cari ilemler açnn milli gelire oran Eylül 2006’da yüzde 8.2 ile zirve yapyor. Yl
sonunda deimiyor. Mart 2007’de yüzde 8.1’e Haziran 2007’de yüzde 7.6’ya geriliyor. Geri
planda Mays 2006 türbülans var. TL’nin deer kayb ve faizlerin yükseltilmesi d aç
olumlu etkiliyor.
Üçüncü çeyrek milli geliri daha yaynlanmad ama azçok tahmin edebiliyoruz. 455
milyar dolar kabul ettim. Yllk cari ilemler açnn milli gelire oran yüzde 7.6 çkyor. Yani
Asaf Sava Akat
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d açktaki düzeltme yaz aylarnda duraklyor. TL’nin dolar karsnda deer kazanmasna
ramen d açn milli gelire oran sabit kalyor. (15 Kasm 2007)
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE STHDAM
Austos dönemi istihdam ve isizlik verileri tarafndan yaynland. “Hanehalk gücü
Aratrmas” TÜK tarafnan anket yöntemi ile yürütülüyor. Temmuz, Austos ve Eylül
aylarnda Türkiye’de 37 bin örnek hanede 84 bin kii ile görüüldüünü öreniyoruz.
stihdam ve onun aynas olan isizlik çada ekonominin en öncelikli ekonomik
göstergeleridir. Çünkü modern toplumun en büyük kesitini ücret-maa karlnda çalan
yada çalmak için i arayan insanlar oluturur.
Daha açk yazalm. Hzl büyüme, fiyat istikrar, bütçe disiplini, d denge, vs. dier
göstergelerde baarnn ölçüsü isizliin çözümüne katklardr. Her yerde ve daima
nüfusuna istihdam yaratamayan, dolays ile isiz saysnn artt bir ekonomi baarsz
saylr. Nokta.
stihdamsz Büyüme
Bu bakma, 2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn yaratt olumsuz
mirasn özellikle istihdam saylarnda ortaya çkmas artc deildir. Maalesef, yaplan
hatalar ekonomiyi istihdamsz büyüme köesine sktrmtr.
Resmin net ekilde görülmesi için yeni yaynlanan üçüncü çeyrek saylarn 2000
ylnn ayn dönemi ile karlatrma yolunu seçtim. Ayn çeyree bakmak mevsimlik
dalgalanma sorunlarn çözer. stihdamn yedi yllk hikayesini özetler.
Yedi ylda Türkiye nüfusu 7.3 milyon (yüzde 11) artyor: 73.6 milyon kiiye çkyor.
Çalabilir nüfusu daha iyi gösteren 15+ ya grubu ise 6.3 milyon (yüzde 13.7) artyor: 52.7
milyon kiiye yükseliyor.
Ya istihdam? Sk durun; 800 bin (yüzde 3.3) artarak 23.5 milyon kiiye çkyor. Evet,
doru okudunuz. 15+ ya grubu 6.3 milyon kii artarken istihdam art 800 bin kiide kalyor.
Artan nüfusun ancak yüzde 13’ü istihdam edilibiliyor.
Gerisi ne oluyor? Yedi ylda isizler 1 milyon (yüzde 79) artla 2,4 milyon kiiye
trmanyor. Dikkatinizi çekerim: isiz saysndaki art istihdamdaki arttan daha yüksektir.
Hikaye burada bitmiyor, çünkü bir de ie balamaya hazr olanlarlar var.
Bunlarn says yedi ylda 900 bin (yüzde 113) artla 1.8 milyon kiiye yükseliyor. kisini
toplayarak daha gerçekçi isizlik saysna ulayoruz. sizler yedi ylda 2 milyon (yüzde 92)
artarak 4.2 milyon kiiyi buluyor.
Yapsal Dönüüm
Hakl olarak soracaksnz: ne oldu bizim hzl büyümeye? Yanl para politikas ile hzl
büyümenin istihdam yaratmaya yetmedii açkça görülüyor. Buna karlk istihdamn
yapsnda büyük bir dönüüme yetiyor.
Son yedi ylda tarm kesiminde istihdam 2.3 milyon (yüzde 26) aralarak 6.6 milyon
kiiye geriliyor. Tarm-d kesimde istihdam 3.1 milyon (yüzde 22) artla 17 milyon kiiye
yükseliyor. Ücret-maa-yövmiye ile çalanlarn says ise 2.9 milyon (yüzde 28) artla 13.6
milyon kiiye çkyor.
Son yedi yln büyümesi nüfusu tarmdan tarm-dna ve kendi hesabna çalanlardan
ücretle çalanlara doru kaydryor. Yani yapsal dönüüm salyor. Nüfus art olmasa
ekonomik büyümenin istihdam açsndan baarl olduunu bile söyleyebiliriz.
Ama nüfus art var. Dolays ile “istihdamsz büyüme” tehisi geçerliliini koruyor.
(18 Kasm 2007)
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KAMU STHDAMI
TÜK’in faaliyetlerinden memnuniyetimizi arada srada ifade ediyoruz. Benim gibi veri
kullanclarnn iini kolaylatran yararl yenilikler yaplyor. Biz de ilginç gördüklerimizi
okuyucularla paylayoruz.
Elbette sorunlar da çkyor. Ben sunuta yaplan deiikliklerin duyurulmamasna
kzyorum. Bir formata tam alyoruz ve ona göre excel’de düzen kuruyoruz, bir ey demeden
deitiriliyor. Ayn sessizlikle yeni tablolar eklenebiliyor.
stihdam dosyasndaki yeni tablo bu yaz belirdi. çeriinden üçayda bir yaynlanacan
kestirdim. Ama yazmadan önce devamn görmek istedim. Nitekim Austos istihdam
dosyasnda Tablo 7 olarak yer ald. Bal öyle: “Kamu Sektörü stihdamna likin
Veriler, 2007 III. Dönem”.
3 Milyon Kamu Çalan
30 Eylül 2007 itibariyle kamu kesiminde fiilen çalan insan says 3.007.616 çkyor.
TÜK “fiili (dolu) kadro ve pozisyon saylardr” diye özellikle not dümü. Toplam kadro ve
pozisyon says daha yüksek olmal.
Ayrntlar iki ana eksende izleniyor. Bir: nerede çalyorlar? Üçe bölünüyor: merkezi
yönetim, yerel yönetim ve kamu iktisadi teebbüsleri. Her biri ayrca kendi içinde alt
kategorilerden oluuyor. ki: hangi statü ile çalyorlar? Bee bölünüyor: kadrolu, sözlemeli,
içi (sürekli ve geçici), geçici ve dier.
3 milyon kamu çalannn 2 milyon 80 bini kadrolu personel kategorisinde yer alyor.
Bunlar bizim bildiimiz devlet memurlar. Zaten ancak 105 bini yerel yönetim ve iktisadi
iletmelerde geri kalan merkezi yönetimde çalyor. Merkezi yönetime eskiden katma bütçe
ad verilen üniversiteler, döner sermayeler, düzenleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumlar da
dahil.
3 milyon kamu çalannn 2.4 milyonu merkezi yönetimde çalyor. Genel bütçeye
bal idarede çalan says 2 milyon 80 bin kii. Bunlarn 1 milyon 730 bini kadrolu
personel; gerisi sözlemeli, içi, vs. Dier kategorisi ilgimi çekti: 110 bin kii bu kategoride.
Yerel idareler merkezi devlet yannda cüce kalyor: 334 bin kii çalyor. Bunlarn 220
bini içi, 97 bini kadrolu personel statüsünde. Kamu iktisadi teebbüslerinde istihdam iyice
gerilemi: 275 bin kii kalm. Bunlarn 175 bini içi, 85 bini sözlemeli personel statüsünde.
stihdamdaki Pay
Kamu iktisadi teebbüslerinde çalanlar çkartrsak, kamu hizmetlerinin üretiminde
toplam 2 milyon 730 bin kiinin görev yapt anlalyor. Nüfusa oranlasak takriben 25
vatandaa bir kamu hizmetlisi düüyor.
Daha gerçekçi bir karlatrma için kamu kesimi çalan saysnn ücretli istihdamdaki
payn hesaplayabiliriz. 17 milyon ücretlinin yüzde 16’sn kamu kesimi çalanlar oluturuyor.
Yada özel kesimde çalan 5 ücretli için kamu kesimi bir kii istihdam ediyor.
(20 Kasm 2007)
EKONOMDE STKRAR ÜSTÜNE
Türkiye ekonomisinin son elli ylnda büyük dönüümlerin yaand çok açktr.
Örnein 1980 sonrasnda da açlma, 1996’da AB ile Gümrük Birlii, turizm, otomotif,
gayrimenkul sektöründeki atlmlar derhal akla gelenlerdir.
Bugüne daha yaklanca, 2001 krizi sonrasnda büyümenin hzlanmas, mali disiplinin
kararl ekilde sürdürülmesi, dorudan yabanc sermaye yatrmlarnn patlamas kesinlikle
baar iaretleridir.

Buna karlk yakn tarihinin her hangi bir dönemi için Türkiye ekonomisine “istikrarl”
demek mümkün deildir. Tersine, tekil göstergelerin en parlak çkt günlerde bile resmin
tümüne istikrarszlk hakimdir. stikrar istisnadr, ksmidir ve geçicidir. Nitekim ekonomi
söylemi de sözcüe yabancdr.
Teoride stikrar
ktisat örencilerin iyi bildii bir örnekle balayalm. Yarm-küre eklinde sabit bir kabn
içine bir bilye atalm. Nereden ve nasl attmza bal olarak bilye bir süre dolanr. Eninde
sonuda kabn en alt noktasnda duraklar.
Ayn deneyi tekrarlayalm. Kap sabit kald sürece bilyenin hareketi hep ayn noktada
sonuçlanr. Sonra kab biraz sallayalm ama ayn yerde sabitleyelim. Harekete geçen bilye
gene ayn noktay bulur.
imdi kab kvrk ksm yukar gelecek ekilde ters çevirelim. Elimizde bir kubbe vardr.
Bilyeyi her braktmzda kabn dnda baka bir yere düer. Diyelim ki zar zor bilyeyi
kubbenin tepesine oturttuk. Kubbe sallannca bilye gene düer.
Tahmin ettiniz. Bilye-kap ikilisi istikrarldr. Çünkü benzer koullar benzer sonuçlar
verir ve koullardaki küçük deiimler büyük hareketler yaratmaz. Bilye-kubbe ikilisi ise
istikrarszdr. Neyin ne zaman nereye gidecei belli olmaz.
Pratikte stikrar
Ekonomik istikrar kavram akla öncelikle enflasyon olgusunu getirir. Fiyatlar genel
düzeyinin sabit kalmasna yada çok az oynamasna “fiyat istikrar” denir. Salkl bir
ekonominin olmazsa olmaz önkoulu olarak kabul edilir.
www.tcmb.gov.tr sitesi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn temel amac fiyat
istikrarn salamak ve sürdürmektir” diyor. Bakan Ylmaz fiyat istikrar kavramn açyor:
“ekonomik birimlerin yatrm, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarnda dikkate almaya gerek
duymadklar ölçüde düük bir enflasyon orandr”.
Düük enflasyon istikrarl bir ekonomi için tek yada yeterli koul mudur? Hayr; gerekli
kouldur ama yeterli koul deildir. Mutlaka dier ekonomik göstergelerin sürdürülebilir olup
olmadna bakmak gerekir.
“Kalc istikrar” kavramn kullanabiliriz. Enflasyon ekonomide sürdürülmesi zor
dengesizlikler yaratma pahasna düürülmüse fiyat istikrar kalc olamaz. Dolays ile düük
enflasyona ramen ekonomik istikrar yoktur.
Bugün analizin çerçevesini çizdik. Önümüzdeki yazlarda Türkiye’ye uygulayacaz.
(25 Kasm 2007)
KALICI STKRARIN KOULLARI
1970-2000 arasnda Türkiye’de ortalama yllk enflasyon yüzde 50’nin üzerinde
seyretmiti. 1999 sonunda younlaan enflasyonla mücadele çabas, 2001’de yaanan büyük
mali krize ramen dört yl içinde enflasyonu tek haneli saylara indirdi.
2004 ortasndan bu yana enflasyonun yerletii yüzde 7-10 band onceki otuz yl
ortalamasnn bete birinden, 1990’lar ortalamasnn ise sekizde birinden daha azdr. Bu
olguyu fiyat istikrar yolunda atlm devasa bir adm olarak kabul etmeliyiz.
Ekonomik istikrarn olmazsa olmaz koulu daima ve heryerde düük enflasyondur.
Ancak çok önemli bir hususa dikkat etmek gerekir. Düük enflasyon ekonomik istikrarn
gerekli kouludur; yeterli koulu deildir.
Çünkü, ekonominin geri kalannda ciddi dengesizlikler sürebilir. Hatta düük enflasyon
bu dengesizlikleri oluturma pahasna elde edilmi olabilir. Bu ise görünen istikrarn kalc
olmadna iarettir.
Ekonomik stikrar ve Faiz

Asaf Sava Akat

113

GAZETE YAZILARI - 14

Asaf Sava Akat

114

GAZETE YAZILARI - 14

Ekonomik istikrarn kalcln anlamak için enflasyon dnda hangi göstergelere
bakmak gerekir? Türkiye’de ilk akla gelen d açktr. Onu büyüme hz ve isizlik oran izler.
Bütçe disiplini çok önemsenir. Para politikas en sonda yer alr.
ktisatç bu sralamay deitirir. Öncelii para politikasna verir. Bir nedeni
enflasyonun özünde parasal bir olay olmasdr. Dieri ise d denge, büyüme, isizlik, vs. dier
istikrar göstergelerinin büyük ölçüde para politikalar tarafndan belirlenmesidir.
Hakl olarak soracaksnz. Ya maliye politikas, o da çok önemli deil mi? Evet, ama
Türkiye’nin özel bir durumu vardr. Kamu borcunda oluan ksr döngüyü krmak için verilen
rekor faiz-d fazlalarla maliye politikas fevkalade skdr.
Demek ki, kalc ekonomik istikrarn düük enflasyondan sonra ikinci koulu düük
faizlerdir. Gelimilik düzeyinden bamsz olarak, istikrarl ekonomilerde enflasyonla birlikte
faizler de düüktür. Etrafmza bakmak yeterlidir.
Yüksek faizin kendi balbana bir istikrarszlk iaretidir. Bir ihtimal ekonomide
bireylerin kötü gitmesi yüzünden yüksek tutulmasdr. Dier ihtimal para politikasnn yanl
olmasdr. kisi de sorunlu bir ekonomiye tekabül eder.
Dengesizlik stikrar Bozar
Analizi sürdürelim. Sk maliye politikasna ramen faizin yüksek tutulmas ülke
parasna talebi arttrarak döviz kurunu bask altna alr. Bu ise ksa dönemde enflasyonla
mücadeleyi destekler.
Ama baka etkileri de vardr. Ksa dönemde d açk büyür. D açk yüksek faize gelen
d kaynakla kapatlr. Uzun dönemde ise, bir yandan talebin ithalata yönelmesi öte yandan
kurun sanayinin gelimesini örselemesi büyümeyi yavalatr. stihdam sorunlar arlar.
Ar deerli para, büyük d açk, yavalayan büyüme, artan isizlik... Enflasyon düük
de olsa bu ekonomide istikrar kalc deildir. Çünkü ortada her an ekonomide çalkantlara
yol açabilecek ciddi dengesizlikler vardr.
Yukardaki resmi tanmakta zorlandnz sanmyorum. (28 Kasm 2007)
AMERKA’DA KRZ UYARILARI
Türkiye’nin beklenen 2007 yl d aç 36.5 milyar dolardr. Yani ekonomi her gün
100 milyon dolar taze d kaynak bulmak zorundadr. Hafta sonu ve tatiller dahildir. Taze
sözcüü ek d finansman anlamna gelmektedir.
Taze parann azçok yars küresel mali piyasalardan gelecektir. Dier yarsn
oluturacak yabanc yatrmlar da küresel gelimelere duyarldr. Üstüne, d faktörler eskiden
gelmi kaynan terketmesine yol açabilir. Velhasl bu Türkiye’de dünya ekonomisine ilginin
artmas artc deildir.
Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Dengesizlikler intizaml bir ekilde düzelebilir mi?
Dünya ekonomisi resesyona girer mi? Gelien ülkeler dünyada büyümenin motoru olabilir mi?
ABD’de ekonomik kriz balad m?
Soru çok; neyse ki internet var. Ünlü iktisatçlarn dünya ekonomisi hakkndaki
analizleri merakllar arasnda dolayor. Biz de satr aralarn okuyarak fikir oluturmaya
çalyoruz.

Yazsnn bal yeterince çarpc: “Derinleen krizin tehlikelerine uyann”. ktisat
politikas sorumlularna ve kamuoyu önderlerine yönelik bir uyar yazs olduunu görüyoruz.
Özetle Amerikan ekonomisinde iler tahmin ettiinizden çok daha kötü gidiyor diyor. Yaznn
ikinci paragraf söyle:
“Eer iktisat politikasnda gerekli deiiklikler uygulansa bile, küresel düzeyde
büyümeyi ciddi ekilde yavalatan bir ABD resesyonu ihtimali çok yükselmitir. Eer iktisat
politikas güçlü bir tepki vermezse – imdilik bu olmad – olumsuz etkileri bu onyln sonuna
hatta ötesine uzayacaktr” (altn ben çizdim).
Ne diyor? Bir: ABD’de resesyon ihtimali artk çok yüksektir. ki: Dünya ekonomisi de
yavalayacaktr. Üç: Acil tedbir alnmaldr. Dört: Bugüne kadar alnan tedbir yetersizdir. Be:
Geç kalnrsa krizin hasar dört be yla kadar uzar.
Konut ve Kredi Sorunlar
Summers’n analizinde ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen iki faktör öne çkyor. lki
konut fiyatlarndaki düütür. ki ksr döngüyü devreye sokuyor. Serveti azalan vatanda
tüketimini ksyor.
Ayn anda inaat sanayinin durmas isizlii arttrarak tüketici güvenini zedeliyor.
Talebi düüren bir ksr döngü oluuyor. Summers’in konut fiyatlarnda nominal yüzde 25
düüten söz ettiini belirtelim.
kincisi mali sistemde kredi daralmasdr. Batk konut kredileri banka bilançolarn
bozuyor. Onlar kredilerini azaltmaya zorluyor. irket yatrmlar duruyor. Kredi bulamayan
irketler skntya düüyor. lkini güçlendiren ikinci ksr döngü oluuyor.
Summers’in analizi bana makul geliyor. Dünya ekonomisinin üstündeki kara bulutlarn
hala dalmad, tam tersine younlat görüünü paylayorum. (29 Kasm 2007)
ENFLASYON VE BÜTÇE AÇII
Enflasyonla bütçe aç arasnda güçlü bir iliki var mdr? Türkiye’de yaygn kan bu
soruya “evet” cevabn verir. Profesyonel iktisatçlarn da küçümsenmeyecek bölümü bu
görüü paylar.
Örnein köe yazlarnda ve televizyon yorumlarnda “bütçe disiplini bozuldu,
enflasyon yükselir” yada “bütçedeki bozulma enflasyonun dümesini engelliyor”
eklinde ifadeler istisna deil kuraldr.
Bu iliki iktisada ve makroya giri derslerinde basit modeller kullanlarak örencilere de
öretilir. Gevek maliye politikas toplam talep erisini yukar kaydrarak hem milli geliri hem
de fiyatlar yükseltir.
Hakikat bu mudur? Somut ekonomilerde bütçe aç ile enflasyon düzeyi arasnda
söylendii gibi bir iliki var mdr? ktisat teorisi ne der? Ülke deneyimleri nedir? Türkiye’de
ne olmutur? Bu ilginç sorulara cevap arayalm.

Summers’in Yazs
Dün elektronik postama Lawrence Summers’n Financial Times gazetesinde çkan
köe yazs geldi. Hemen basp okudum. Önemli buldum. Larry Summers’ ksaca tantarak
balayalm.
Days (K. Arrow) ve amcas (P. Samuelson) Nobel ödülü alm Harvard kökenli bir
iktisatçdr. Özgeçmiinde Dünya Bankas ba iktisatçl; Bakan Clinton’un son iki ylnda
ABD Hazine Bakanl; Harvard Üniversitesi Rektörlüü ve Clark Bates ödülü var.

Bütçe Açndan Enflasyona
ktisatçlar pek az konuda anlamakla ünlüdür. Buna karlk enflasyonun nihai nedeni
konusunda görü birlii vardr. Monetarizmin atas Milton Friedman’n “enflasyon her yerde
ve daima parasal bir olaydr” ifadesini kabul ederler.
Demek ki bütçe aç enflasyonu parasal büyüklüklere yansd ölçüde etkileyecektir.
En basit hali, hükümetin bütçe açnn Merkez Bankasndan para basarak finanse etmesidir.
Böylece artan likidite annda fiyatlar üzerinde bask oluturacaktr. 1989 öncesi Türkiye böyle
yapard.
Merkez Bankas hükümete dorudan borç vermez ama dolayl borç verir. Hazine’nin
borçlanmas kolaylatracak ekilde bankaclk sistemini fonlar. Gene bütçe aç likiditeyi
arttrmtr. 2000 öncesinde Türkiye bunu uygulamt.
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Merkez Bankas ikisini de yapmad takdirde likidite artmaz. Faiz yükselir. Kur, vs.
baka mekanizmalar devreye girer. Yani bütçe disiplininde bozulmaya ramen enflasyon
kprdamaz. Dünya ekonomilerinde en sk bu durum gözlenir.
Bu noktada analize para talebini ekleyebiliriz. Kamu açnn Merkez Bankas
tarafndan fonlandn varsayalm. Ancak ekonomik aktörlerin para talebinde ayn miktarda
bir art olsun. Bütçe açna ve likidite artna ramen enflasyon deimez. Son onylda
Japonya’da bu olmutur.
Türkiye’den Al Haberi
Konsolide Kamu Sektörü Dengesi verileri Hazine tarafndan yaynlanyor. Tüm kamu
kesimini kapsyor. Kamu Kesimi Borçlanma Gerei (KKBG) de deniyor. Cari fiyatlarla milli
gelire oranlyoruz. Enflasyon için yllk TÜFE artn kullanyoruz.
2004’de kamu aç milli gelirin yüzde 5.3 iken enflasyon yüzde 9.4 olmu. 2005’de
kamu açnn milli gelire oran yüzde 0.9’a, enflasyon da yüzde 7,7’ye dümü. 2004’den
2005’e gidiat yaygn görüle tutarl duruyor.
2006’da kamu açnn milli gelire oran yüzde 0.2’ye inerken enflasyon yüzde 9.7’ye
yükselmi. 2005’den 2006’ya gidiat yaygn görüü çürütüyor. Üstelik kamu aç neredeyse
sfrlanland halde enflasyon yükselmi; çok ayp etmi (!).
2007 bitmedi ama kamu açnn milli gelire orannn yüzde 2’yi geçmesi bekleniyor.
Yani 2 puanlk ciddi bir bozulma var. Buna ramen enflasyonun yüzde 8’e gerileyecei
öngörülüyor. 2006’dan 2007’ye gidiat da yaygn görüle çeliiyor.
Bu konunun doru anlalmasn çok önemsiyorum. Geri döneceim.
(2 Aralk 2007)
ENFLASYON VE PARA POLTKASI
Kasm enflasyonu dün akamüstü TÜK tarafndan yaynland. Ancak lojistik
nedenlerle yazm daha önce gazeteye yollamak zorunda kaldm. Sonuçlar daha sonra
deerlendireceim.
Pazar günü enflasyon olgusunu bütçe açklar ile açklayan ve Türkiye’de çok yaygn
olan görüü eletirdik. Birincisi, teorik açdan iliki çok zayftr. Merkez Bankas bütçe açn
para basarak finanse etse dahi sonuç para talebinin seyrine baldr.
kincisi, ampirik olarak geçersizdir. Japonya, ABD, AB ülkeleri, Çin, Hindistan, vs. düük
enflasyonlu ekonomilerde çok farkl bütçe açklar söz konusudur. Keza, bütçe açnda
zaman içinde deiimin de enflasyonu etkilemedii gözlenir.
Üçüncüsü, enflasyon ve bütçe açnn ters yönde hareketi Türkiye’den izlenebilir.
Örnein 2006’da bütçe aç hzla kapand ama enflasyon yükseldi. 2007’de bütçe aç
büyürken gda ve enerji fiyatlarnda olaand artlar yaand. Ama enflasyon dütü.
Enflasyonist Bask ve Enflasyon
Friedman ne demiti? “Enflasyon daima ve heryerde parasal bir olaydr”. Bu ifadenin
iktisat politikas balamna tercümesi çok kolaydr. Enflasyonun nedeni her yerde ve daima
para politikasdr. Baka türlü olmas mümkün deildir.
Hemen soralm. Olay iktisat teorisi açsndan bu kadar açk ise, neden ortalkta
böylesine youn bir kavram kargaas hüküm sürüyor? Enflasyonu bütçe açna, ücretlere,
kura, petrol fiyatlarna, vs. balayan görüler kamuoyunu etkiliyor?
Geri planda enflasyon olgusunun iki farkl boyutunun kartrlmas yatmaktadr. Biri
enflasyonist basklardr. Talep yada arz koullarndan kaynaklabilir. Dieri ise fiili
enflasyondur. kisi çok farkl eylerdir.
Örnein bütçe aç toplam talebi arttrarak talep enflasyonu basks yaratr. Ücretler,
döviz kuru, petrol fiyat, kuraklk, vs. arz koullarn deitirir. Maliyet enflasyonu basksna
yol açar. Ancak, ortada enflasyon yoktur; enflasyonist bask vardr.
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Enflasyonist basknn enflasyonla sonuçlanmas için para politikasnn buna izin
vermesi gerekir. Bunu talep yada maliyetten gelen enflasyonist baskya ramen para
politikasn skmayarak (faizleri yükseltmeyerek) yapar.
Aksi halde, yani enflasyonist bask halinde Merkez Bankas para politikasn skarsa
enflasyon olmaz. Ne olur? Büyüme yavalar ve ekonomi resesyona girer. O kadar.
Para Politikas Sorumludur
Nitekim Merkez Bankas web sitesi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'nn temel
amac fiyat istikrarn salamak ve sürdürmektir” diyor. Böylece enflasyonu para politikasnn
belirlediini de kabul etmi oluyor.
Özetleyelim. Enflasyonun sorumluluu tek bana para politikasna aittir. Yukardaki
ifade o nedenle Merkez Bankas web sitesinde yer alr; Maliye Bakanl yada Hazine’nin
web sitesinde deil. (4 Aralk 2007)
KASIM ENFLASYONU
Kasm’da tüketici fiyatlarnda artn yüksek çkmas bekleniyordu. Öngörüler yüzde 1.6
etrafnda younlamt. Ben de öyle düünüyordum. Gözlemciler arasnda yüzde 1.9’a kadar
çkanlar vard. Ama yüzde 2 diyen yoktu.
TÜK Kasm TÜFE artn yüzde 1.95 açklad. Virgül sonrasn tek haneye
yuvarlaynca yüzde 2.0 ediyor. 2003 bazl fiyat endeksinde Ekim 2004’ün yüzde 2.2’sinden
sonra ikinci en yüksek aylk arttr.
Bu durumda Kasm sonu itibariyle yllk TÜFE art da yüzde 8.4’e ulat. Temmuz
2007’de yüzde 6.9’du. Yani son dört ayda yllk tüketici enflasyonu 1.5 puan yükseldi.
Ama bir yl önce yüzde 9.9 idi. Geçen yla kyasla 1.5 puan dütü.
Arz Kökenli Sorunlar
Perembenin geliinin Çarambadan bilindiini yukarda söyledik. Enflasyonu
trmandran fiyat artlar sürpriz deildi. Adeta davul-zurna ile geldiler. Örnein Merkez
Bankasnn yaynlad raporlarda ayrntl analizleri yer alyor.
Bata tarm ürünleri geliyor. Kuraklk bu yl tarm kesimini olumsuz etkiledi. Tahl ve
sebze üretimi geriledi. Paralelinde tarm fiyatlar dünyada yükseldi. Dolays ile iç arz daha da
ksc bir etki olutu. Tarmsal fiyatlarda oluan büyük dalgalar daha önce anlatk.
kincisi kamu kökenli fiyat artlardr. ÖTV’nin yükseltilmesi akaryakt ve sigara
fiyatlarn etkiledi. stanbul’da belediyenin su tarifeleri yenilemesinden yüklü bir fiyat zamm
çkt.
Son olarak dünya petrol ve altn fiyatlarnda son dönemde yaanan artlar var. Daha
önceki aylarda TL’nin deer kazanmas bunlarn iç fiyatlara yansmasn geciktirdi. Artk
dövizin düecei yer kalmaynca iç fiyatlar yükseldi.
Bunlar önemli nisbi fiyat deiiklikleridir. Örnein tarm fiyatlarndaki art kentlerde
satn alma gücünü düürür. Buna karlk krsal yörede reel geliri arttrr. Petrol fiyatndaki art
herkesin gelirini olumsuz etkiler.
Dikkat edilirse bu tür fiyat artlarnda Türkiye’de toplam talebin seyrinin etkisi ya hiç
yoktur yada yok denecek kadar azdr. O nedenle arz kökenli olumsuz gelimeler
diyebiliyoruz.
Enflasyon Eilimi Aa Yönlü
Talep kökenli yani kalc enflasyon basksn nasl ölçebiliriz? Bu amaçla TÜK özel
göstergeler yaynlyor. Ben u sralarda basit bir göstergeyi tercih ediyorum. Gerçek kira
artlarna bakyorum.
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Kira art kriz sonrasnda yüzde 20 eiinde sabitlenmiti. Ne kurdan, ne enflasyonda
etkileniyordu. Yaz banda bu uzun süreli eilim krld. Kira artlar gerilemeye geçti. Bu
eilim Kasm’da da sürüyor: yllk art yüzde 16.4’e indi.
Bu olguyu çekirdek enflasyonda düü eiliminin sürdüü eklinde tefsir ediyorum. Bu
durumda bence Merkez Bankasnn faiz indirimine devam etmesi gerekiyor. Bakalm öyle
olacak m! (6 Aralk 2007)
DÜNYA PARASI OLARAK DOLAR
Dokuz yl öncesine, 1999 bana geri dönmek istiyorum. Euro bir hayal olmaktan
çkm gerçek olmutu. Piyasalarda ilk euro ilemleri yaplyordu. Fiilen eurolarn tedavüle
girmesine ise daha üç yl vard.
O günlerde youn tartlan konulardan biri neydi? Euro dolar tahtndan indirecek
miydi? Beklenecei gibi, iktisatçlar arasnda görü birlii yoktu. Ama dolarn dünya
hegemonyasnn bittiini iddia edenler küçümsenmeyecek sayda idi.
Nitekim bunlar euronun dolara kar deer kazanacan düünüyordu. Ben de o
cephede yer alyordum. Ocak 1999’da parite 1.17 idi. Ksa sürede 1.25’i geçeceini, hatta
1.35’e gidebileceini yazmtm.
Ne oldu? Euro dolar karsnda hzla çöktü. Haziran 2001’de parite 0.85’e gerilemiti.
lk kat eurolarn dolama girdii Ocak 2002’de parite sadece 0.88’di. Evet, doru okudunuz,
bir dolar verince 1.13 euro alyordunuz.
O Günler Çabuk Unutuldu
O günlerde anlatlanlar imdi unutuldu. Ksaca hafzamz tazelemekte yarar
görüyorum. Amerikan ekonomisi bir baardan dierine kouyordu. Dinamizmi ve gücü bütün
dünyada hayranlk uyandryordu.
Sovyetler Birlii artk yoktu. Japonya’da bankaclk sistemi çökmütü. Deflasyon
ekonomiyi perian ediyordu. htiyar Avrupa zaten yar dnda kalmt. sizlik yüksekti.
Büyüme durmutu. Nüfus azalacakt. Rekabet gücü kalmamt.
Velhasl ortada yeni dünya düzeninin süpergücü Amerika vard. Hereye muktedirdi.
Her istediini yapabilirdi. Dolays ile paras da gerçek bir imparatora laik ekilde
deerleniyordu.
ktisatçlar açsndan aslnda skntl günlerdi. Ellerindeki teori Amerikan ekonomisinin
devasa d açklarnn uzun dönemde sürdürülemeyeceini söylüyordu. Buna karlk mali
piyasalarda dolar sürekli deer kazanyordu.
Bazlar “teori eskidi, yeni koullar kapsamyor” dedi. Dierleri aslnda d açn
aslnda olmadn, ölçme hatasndan kaynaklandn kantlamaya soyundu. Hareketli ve
heyecanl bir dönemdi. Çok uzak deil, dört be yl öncesini anlatyoruz.
Bu Günler De Geçer (Mi?)
imdi sarkaç tersine döndü. Amerikan ekonomisi hakknda iyi eyler düünenlere pek
raslanmaz oldu. Süpergüç sözü dolamdan kalkt. The Economist bile dolarn düüünü
kapak konusu yapt.
Bizim meslek açsndan çok olumlu bir haber olduunu söylemeliyim. Teori yanl
diyenlerin sesleri ksld. Tam tersine, iktisatçlarn buraya gelinecei konusunda çok önceden
uyardklar kabul ediliyor.
Bu iler biraz böyledir. Dolar çkarken de inerken de fazla gaza gelmemekte yarar
olduunu söyleyelim. Bu önemli konuya geri dönmeyi planlyorum. (9 Aralk 2007)

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜME
Dün TÜK tarafndan açklanan üçüncü çeyrek milli geliri pek çok kii için sürpriz
oldu. Mali piyasalarn büyüme tahmini yüzde 4.3’dü. Geçen hafta yaynlanan tarm üretim
verilerini görünce ben yüzde 3.5’dan yüzde 2.5’a indirmitim. yimser kaldm.
Üçüncü çeyrekte 1987 sabit fiyatlar ile GSYH yüzde 1.5 ve GSMH yüzde 2.0 büyüdü.
2007’nin ilk dokuz aynda büyüme, ayn sra ile, yüzde 3.6 ve yüzde 4 oldu. Son bir yln
büyümesi ise her ikisinde yüzde 4.1’e geriledi.
Bu düzeyde büyüme hzna Türkiye’de çok ender raslanr. Çünkü ekonomi ya hzl
büyür yada küçülür. Nitekim son yirmi ylda sfrla yüzde 2.5 arasnda yurtiçi hasla büyümesi
sadece iki çeyrekte gerçeklemi. Biri 1989’da (üçüncü çeyrek), dieri bu yl.
Tarmda Küçülme
Makroekonomik açdan talep ve harcama kalemleri daha önemlidir. Ancak bu kez milli
gelirin üretildii sektörlere de bakma ihtiyacn duyuyoruz. Saylar nedenini anlatacaktr.
Üçüncü çeyrekte tarm kesimi katma deeri bir önceki yla kyasla yüzde 7.8 geriliyor.
Çiftçilik ve hayvanclk altkaleminde gerileme yüzde 7.9’a çkyor. Bu yaz yaaan kurakln
tarmsal üretime olumsuz etkisi böylece milli gelire yansyor.
Tarmsal üretimin yardan fazlas (2006’da yüzde 56’s) yaz aylarna denk gelen
üçüncü çeyrekte gerçekleir.
Son yirmi yla bakyoruz. En olumsuz yaz dönemini
geçirdiimizi anlyoruz.
Tarmn milli gelirdeki pay düüktür. Dier sektörlerde büyüme hzl seyretse
kurakln etkisi telafi edilebilirdi. O da olmuyor. Sanayide büyüme yüzde 3.7’de kalyor. malat
sanayi sadece yüzde 2.8 büyüyor. naatn da gücü azalyor. Daha önce çift hanelerde
seyreden büyüme hz yüzde 5.4’e geriliyor.
Özetleyelim. Kötü tarm mahsulü ile duraan imalat sanayi ve yavalayan inaat
birleince GSYH art yüzde 1.5’da kalyor.
thalatta Büyüme
Tarm-d kesimlerde üretim artn snrlayan talep ve harcamalardaki gelimelerdir.
Onlara bakalm.
kinci çeyrekte gerileyen özel tüketim harcamalar üçüncü çeyrekte toparlanarak yüzde
3.6 artyor. Alt kalemlerin tümünde büyüme artya geçiyor. Kamu tüketimi de biraz
yavalayarak da olsa yüzde 6.4 büyüyor.
Yatrm harcamalar da yüzde 5.7 büyüyor. Büyüme hznda ilk çeyree kyasla art
ama ikinci çeyree kyasla düü var. Ayn eilim yüzde 4.5 artan özel kesim yatrmlarnda
saptanyor.
Üç kalemi toplaynca iç talebi buluyoruz: yüzde 4.3 artyor. Yani düük büyümenin
yetersiz iç talepten kaynaklanmad ortaya çkyor. Böylece d talebe geliyoruz.
Üçüncü çeyrekte ithalat ihracattan iki kat daha hzl büyüyor. Mal-hizmet ihracat ve
ithalat sras ile yüzde 7.5 ve yüzde 16.8 artyor. Dolays ile d açk büyümeyi 3.5 puan
aa çekiyor. Büyüme hz yüzde 1.5’a stok deiiminden gelen 0.6 puan art katk ile zar zor
ulayor.
Özetleyelim. Üçüncü çeyree damgasn vuran olay iç talebin canlanmas ama ek
talebin tümü ile ithalata yönelmesidir. TL’deki deer artnn kaçnlmaz sonucudur. Milli
gelir verilerini deerlendirmeye devam edeceiz. (11 Aralk 2007)
DI KAYNAK VE BÜYÜME
Üçüncü çeyrekte büyüme hznda pek çok gözlemciyi artan bir düü yaand.
Ekonomideki yavalama özellikle gayrisafi yurtiçi haslada (GSYH) görülüyor. 2006’nn
üçüncü çeyreinde büyüme yüzde 4.8 iken bu yl yüzde 1.5’a geriledi.
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Üstelik geçen yazn koullar hiç parlak deildi. Mays 2006’da dünya mali piyasalar
ciddi bir türbülans yaamt. Yaz aylarnda dolar 1.50 YTL, euro 1.90 YTL’den ilem
görüyordu. Merkez Bankas gecelik faizleri 4 puan birden arttrmt.
Ne oldu? Neden oldu? Bundan sonra neler olur? Bu sorular ekonomi ile ilgilenen
kamuoyunu önümüzdeki günlerde çok megul edecektir. Farkl tefsirler getirilecek, önemli
tartmalar yaplacaktr.
Ekonomik verilerle yakndan harneir olanlarn bildii bir tehlikeye dikkat çekelim. Tek
veriden genellemeye gitmek yanl sonuçlara götürebilir. Ayrca verilerin daha sonra yukar
doru revizyon görmeleri ihtimalini de unutmamak gerekir.
D Açk ve Büyüme
Gene de baz gözlemler yapabiliriz. Bugün büyüme ile d finansman olanaklar
arasnda çok yakn bir iliki kuran görüe bakacam. Türkiye’de çok yaygn olduunu
söyleyebiliriz.
Ayn tezin içiçe bir çok versiyonu vardr. Özetleyelim. Türkiye’nin iç kaynaklar hzl
büyüme için yetersizdir. Bu nedenle ekonomi d kaynak bulduu ölçüde büyür. Dolays ile
büyüme hz ve d açk beraber hareket eder.
Bakalm üçüncü çeyrekte büyüme d açk-d kaynak ilikisi nasl seyretmi. Geçen yl
üçüncü çeyrek cari ilemler aç 5.0 milyar dolard. Bu yl 6.6 milyar dolara yükseldi. Ancak
bu arada TL’nin deerinin ve paritenin deitiini biliyoruz.
Daha salkl bir ölçü d açn milli gelire orandr. Kur deiimi hem paya hemde
paydaya yansdndan hata azalr. 2006 üçüncü çeyrekte d açn milli gelire oran yüzde
4.1 iken bu yl yüzde 4.5’a trmanm.
Saylar ne diyor? Geçen yl GSYH’da yüzde 4.8 büyüme için milli gelirin yüzde 4.1’i
orannda d açk verilmi. Bu yl ise yüzde 1.5 büyüme yüzde 4.5 d açk gerektirmi. Yani
yukarda özetlenen görüün tam ztt gerçeklemi. D açk büyürken ekonomi yavalam.
D Finansman ve Büyüme
Tanm gerei d açk ancak finansman varsa oluur. Gene de d finansmana göz
atalm. Örnein ödemeler dengesinin sermaye hesab bir göstergedir. Ben daha basit bir yol
izleyeceim. D kaynak giriini birebir yanstan döviz kuruna bakacam.
Parite etkisini temizlemek için “0.5 dolar + 0.5 euro” döviz sepetini kullanalm. Bir ylda
TL döviz sepetine kyasla yüzde 10.6 deer kazanm. Büyüyen d aça ve yükselen
enflasyona ramen TL’nin deer kazanmas d kaynak bolluuna iarettir.
te size ilginç bir durum: ülkeye d kaynak akyor; d açk hem dolar cinsinden hem
milli gelirin oran olarak artyor; ama büyüme kazk fren yapyor. Üçüncü çeyrek milli gelirinin
dier sürprizlerine baka yazlarda deineceim. (13 Aralk 2007)
BRAZ PARA TEORS
Ekonomide para arz ve talebinin yönetilmesi görevi Merkez Bankasna aittir. Çünkü
kanuni geçerlilii olan ülke parasn basma tekeline sahiptir. Bu ise ona ile piyasalardaki
likiditeyi denetleme gücünü verir. Bu ilemlere “para politikas” ad denir.
Para talebi istikrarl ve öngörülebilir ise para politikasnn temel enstrüman para
arzdr. Dolamdaki banknot miktar yada Merkez Bankas bilançosunun pasifinde yer alan
kalemler para arzn oluturur.
Bu durumda ksa dönemli faizler para arz kararnn sonucunda ortaya çkar. Yakn bir
geçmie kadar makro ve para derslerinde para politikas bu ekilde anlatlrd. Para arz
kslnca para piyasasnda faiz yükselir. Para arz arttrlnca düer.
Ancak para talebi teorinin varsayd gibi istikrarl ve öngörülebilir deildir. O nedenle
Merkez Bankas para piyasas faizlerini dorudan belirler. O faiz düzeyinde varolan para
talebi kadar likiditeyi piyasaya salar.
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Parann ki Fiyat
Bu noktada iktisadn temel postülalarndan birini hatrlatalm. Bir piyasa oyuncusu fiyat
ve miktar ayn anda belirleyemez. Birini tercih etmek zorundadr. Fiyat belirlemise miktar,
miktar belirlemise fiyat piyasada oluur.
Ancak iin içine para girince iler karr. Çünkü parann bir deil iki fiyat vardr.
Birincisi para tutmann frsat maliyeti olan ksa dönemli faizdir. Sermaye hareketlerinin
serbest olmadn durumda parann tek fiyatdr.
Parann konvertibilitesi varsa ikinci fiyat yani döviz kuru devreye girer. Çünkü iç faiz
yerleiklerin ve yabanclarn portföylerinde yerli parann payn etkiler. Sermaye hareketleri ise
yerli parann deerini belirler. Açk ekonominin bu özellii para politikas açsndan çok
önemlidir.
Diyelim ki Merkez Bankas u yada bu nedenle ksa dönem faizlerini ekonominin
konjonktürel ve yapsal gereklerinin üzerinde bir yerde belirledi. Sermaye girileri ülke
parasnn hzla deer kazanmasna yol açacaktr.
Devam edelim. Merkez Bankas ülke parasnn deer kazanmasndan rahatsz oldu.
Döviz alarak paradaki deer artn snrlamaya çalt. Ne olur? Döviz alrken para yaratr.
Yani para arz üzerinde denetimi kalmaz.
Küreselleme Üçlemi
Açk ekonomilerde faiz-kur ilikisine iktisat literatüründe “küreselleme üçlemi”
deniyor. Para politikasnn zorunlu ve zor bir açmazna iaret ediyor.
Bir yanda faiz (ve para arz), öte yanda döviz kuru var. Faizi (para arzn) denetlemek
isterseniz döviz kurunu, yok döviz kurunu belirlemek isterseniz faizi (para arzn) piyasa
brakmak zorundasnz.
Merkez Bankas “bir yandan faizi yüksek tutarm öte yandan gelen dövizi satn alrm
böylece parann deer kazanmasn engellerim” diyebilir mi? Der ama iktisat politikas hata ve
tutarszlk kaldrmaz. O macera kötü biter.
Merkez Bankasnn son faiz indirimini deerlenmeden önce bu genel çerçeveyi
hatrlatmakta yarar gördüm. (16 Aralk 2007)
YATIRIMLAR VE BÜYÜME
Büyümenin yaz aylarnda tökezlediinin ortaya çkmas gündemin ön sralarndaki
yerini koruyor. Farkl tefsirler yaplyor. Farkl çözümler öneriliyor. O nedenle ayrntlara girme
ihtiyacn duyuyoruz.
Bu üçüncü yaz. Önce arz koullarna, daha dorusu kurakln tarmsal üretime
olumsuz etkisine baktk. Yurtiçi hasla artnn yüzde 1.5’a inmesinin tarmsal üretimdeki
düüle açklanamayacan gördük.
Talep koullar ile devam ettik. Üçüncü çeyrekte özel tüketim yüzde 2.3, kamu tüketimi
yüzde 6.4 artmt. Dolays ile iç tüketim milli gelirde yüzde 2.7 büyüme salayacak katk
yapmt.
Ardndan ilginç bir soruya cevap aradk. Acaba ekonomi d finansman zorluklar
yüzünden mi yavalamt? Saylar tam tersini gösterdi. Üçüncü çeyrekte hem d açn milli
gelire oran artm hem de TL deer kazanmt.
Makina-Teçhizat Yatrmlar
Sra yatrmlara geldi. Milli gelir hesaplarnda “Gayrisafi Sabit Sermaye Oluumu”
deniyor. Kamu ve özel kesimin yatrmlar makina-teçhizat ve inaat alt-kalemlerine bölünerek
ayrdediliyor.
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Toplam yatrmn en büyük alt kalemi özel kesim makina-teçhizat yatrmlardr.
Toplamn takriben üçte ikisini oluturur. Özel kesim bina yatrmlar konut arlkldr ve
toplamn bete biri civarndadr. Yani yatrmlarn bete dördünü özel kesim yapar.
Bir parantez açalm. Makina-teçhizat deyince akla atölye, fabrika, santral, rafineri, vs.
yani sanayi tesisleri geliyor. Halbuki hizmet kesimi sabit sermaye harcamalarn da kapsar.
Örnein ticari araçlar ve bina tesisatlar (klima, asansör, vs.) bu kaleme dahildir.
Devam edelim. Tahmin edilecei gibi, özel kesim makina-teçhizat yatrmlar
ekonominin üretim gücünü ve verimliliini belirler. Daha açk söyleyelim. Gelecekteki
dönemlerde büyümenin yönünü gösterir.
Makina-teçhizat yatrmlarnda yüksek art oranlar hzl büyümenin sürdürülebilecei
iaretini tar. Tersine, artn durmas ekonomideki yavalamann gelecek dönemlere de
yansyabilecei anlamna gelir.

Annemden örendim. Her yl Arefe günü anneannemin ruhuna kurban adard. Adet
öyle imi. Yam gerei imdi görev sras bana geldi. Arefe günü ailemizin büyüklerini ben
anyorum.
Hayatmda önemsediim anlardan biri oldu. O nedenle Arefe günü stanbul’da
kalmaya çalyorum. Vakfn yöneticisi Sevim hanmla eski günleri yadederiz. Annemi,
babam, ablam, enitemi, yeenimi, velhasl tüm aileyi yakndan tanr.
Sonra bahçeye inerim. Vakfta yaayan çocuklarla selamlarz. Artk iyice ahpap
olduum kasapla öpüürüz. Koçlarn seçimine nezaret ederim. Vekaletimi veririm. Duay
dinlerim. Kurbann banda dururum.
Her yl çok duygulanrm. Göz pnarlarmda küçük damlalar belirir. Görülmesini
istemem. Bizi büyütüp yetitirenleri ne kadar çok özlediimi derinden hissederim. Aradan
geçen yllarn sevgi balarmz hiç gevetmediini tekrar yaayp sevinirim.

Manzara Parlak Deil
2004’den bu yana çeyrek baznda özel kesim makina-teçhizat yatrmlarnn seyri
aadaki grafikte görülüyor. Milyar TL olarak (1987 sabit fiyatlar) izliyoruz. Tramo-Seats
yöntemi ile mevsimlik dalgalanmalar temizledik.
Çeyrek baznda özel kesim makina-teçhizat yatrmlar 2004’de 5 trilyon TL civarnda
dalganyor. 2005 ilkbaharnda yükselie geçiyor. 2006 banda 7 trilyon TL’ye trmanyor.
Yüzde 40’lk bir arta tekabül ediyor.
2006 ilkbaharnda art duruyor. Özel kesim makina-teçhizat yatrmlar
duraanlayor. Son birbuçuk yl (alt çeyrek) boyunca bir türlü 7 trilyon TL’nin üstüne
çkamyor. Ne ciddi bir düü oluyor ne de art...
2003 sonrasnda uygulanan yanl para politikalarnn son derece olumsuz bir ksr
döngüyü tetikleyerek Türkiye ekonomisini köeye sktrdn uzun süredir söylüyoruz.
Grafik analizi doruluyor. (18 Aralk 2007)

Yalanma aretleri
Bu yl duygularm her zamankinden daha keskinmi gibi geldi. Acaba özel bir neden
mi var, farkna varmadm bir ey mi oldu diye kendimi sorguladm. Dorusu pek bulamadm.
Geçen yllardan neyin farkl olduunu çkartamadm.
Sonra okula gelirken aniden arabada kafama dank etti. Galiba kritik bir ya snrn
atm. Eskiler “ya kemale erdi” derdi. Ben de artk o kategoriye giriyorum. sterseniz daha
açk söyleyeyim. Yalandm. Sev yada sevme, sonuç deimiyor. Nüfus kadm eskidi.
te böyle, sevgili dostlarm. Bugün Bayram; bugün ekonomi yok, siyaset yok, futbol
yok, yok olu yok... Onlarn yerine hayatn anlam üzerine düünme var, yaamak ne güzel
ey kardeim demek var, en önemlisi yalandn kabul etmek var...
Tüm okuyucularmn mübarek Kurban Bayramn kutluyorum.(20 Aralk 2007)
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BAYRAMIN LK GÜNÜ
Bu yl yazm Kurban Bayramnn ilk gününe denk geldi. Dolays ile Arefe günü
öleden sonra Bilgi Üniversitesindeki odamda bilgisayarn karsna geçmek zorunda kaldm.
Darda souk bir stanbul havas var. Okul ise sessiz ve bombo. Tahmin edeceiniz gibi,
elim ekonomi yazmaya bir türlü gitmiyor.
Okula gelmeden Birinci Levent’teki Köy Çocuklarn Yükseltme Vakfna gittim.
lkokulu okuduum ve bitirdiim bina imdi vakfn. Sonra Levent Camisi karsna okul ina
edildi. Eski bina vakfa brakld.
Eski mahallem, faaliyetlerini yllardr izliyorum. Çok hayrl iler yapyorlar. Fakir ama
yetenekli köy çocuklarna iyi bir eitim frsat salyorlar. Sadece gönüllüler çalyor.
lgilenmek isteyecek hayrsever okuyucularm için telefonlarn veriyorum: 212-264 0015.

Sal günü Merkez Bankas 2008 yl için para ve kur politikas genel çerçevesini bir
rapor halinde açklad. Yllk raporlarn ilki Aralk 2004’de yaynlanmt. Bir yl sonra
enflasyon hedeflemesi rejimine geçilince yllk raporun önemi artt.
Rapor ksa (15 sayfa) ama kapsam çok zengin. Para politikas açsndan 2007 ylnn
deerlendirilmesi ile balyor. 2008-2010 dönemi için enflasyon hedefini yüzde 4 olarak
saptyor. Enflasyonun ölçülmesi ile ilgili sorunlar anlatyor.
Benim çok önemsediim hesap verilebilirlik ilkesinin ayrntlarna giriyor. Belirsizlik
aralklarna açklk kazandryor. Aktarm mekanizmalarn yani para politikasndan enflasyona
giden yolu irdeliyor. Ardndan döviz kuru politikasn ve likidite yönetimi kurallarn belirliyor. En
sonunda 2008 yl Merkez Bankas takvimini veriyor.
57 Milyar Dolar Döviz Alm
Raporda Merkez Bankas tarafndan 2002 ve sonrasnda alnan ve satlan dövizler bir
tablo ile özetlenmi. Merkez Bankas piyasa ile döviz ilemlerinde iki ana yöntem kullanyor:
döviz alm-satm ihaleleri ve döviz alm-satm müdahaleleri.
2002’den bugüne döviz alm ihaleleri ile 31.8 milyar dolar, döviz alm müdahaleleri ile
25.5 milyar dolar, toplam 57.3 milyar dolar döviz satn alm. hale yöntemi ile en çok bu yl
(9.5 milyar dolar), müdahale yöntemi ile en çok 2005’de (14.6 milyar dolar) alm var.
Döviz sat 2006 yl ile snrl kalm. Geri planda Mays 2006’daki mali türbülans
yatyor. 1 milyar dolar ihale ile, 2.1 milyar dolar müdahale ile satlm. Toplam 3.1 milyar
dolar ediyor.
Bu arada, 2002’de sadece 800 milyon dolar döviz alndn söyleyelim. O nedenle
ben 2003’den balamay tercih ediyorum. Merkez Bankasnn 2003’den bugüne 56.5 milyar
dolar brüt, 53.4 milyar dolar net döviz aldn saptyorum.

Ölmülerimizin Ansna
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imdi bu dövizin arzna biraz bakalm. 2002 sonunda yabanclarn elindeki devlet tahvili
tutar 1.5 milyar dolar iken Kasm 2007’de 30.3 milyar dolara yükselmi. Art 28.7 milyar
dolar; Merkez Bankas brüt almlarn tam yars ediyor. Yabanclarn mevduat da 3.2 milyar
dolar artyyor. Faize duyarl bu iki kalem 32 milyar dolara ulayor.
Para Politikas Ekzersizi
Biraz alternatif tarih yazalm. Diyelim ki Merkez Bankas 2003’ten itibaren gecelik
faizleri çok daha düük tuttu. Yabanclar tahvil almna ve mevduata gelmediler. Dolays ile
Merkez Bankas bu kadar döviz almad. TL bu kadar deer kazanmad.
imdi birkaç soru soralm. 2003 sonrasnda daha düük faiz ve daha az döviz alm
halinde 2007’de enflasyon daha yüksek mi çkard? Büyüme daha yava m olurdu? sizlik
daha çok mu artard? D açk daha kötü bir noktaya m gelirdi?
te size ilginç bir para politikas ekzersizi... Merakllar geçen Pazar çkan para
teorisi yazmda ilerine yarayacak ipuçlarn bulacaklardr. Bu hayati konuyu demeye devam
edeceim. (23 Aralk 2007)
2007’DE DÜNYA EKONOMS
Aralk aynn son yazlarnda biten yl deerlendiriyoruz. Tahminlerimizin ne ölçüde
tuttuuna bakyoruz. Sorunlarn envanterini çkartyoruz. Böylece gelen ylla ilgili tahminlerin
önünü açyoruz.
2007’de konjonktüre belirsizliin hakim olduunu batan söylemitim. Yazlarma da
yansd. Her yl banda iki-üç yaz analizi özetlemeye yeterdi. Geçen yl yedi yaz gerekti.
Alts Türkiye ekonomisi üstüne idi. Biri dorudan dünya ekonomisini ele ald.
Geri planda dünya ekonomisinde ciddi dengesizlik ve sorunlarn birikmi olmas
yatyordu. Gerginlikler giderek belirginlik kazanyordu. Benim de içlerinde yer aldm pek çok
iktisatç gidiattan korkmaya balamt.
Öte yandan Türkiye’nin dünya mali piyasalarna bamll iyice yükselmiti. Bu
durumun yaratt krlganlk benim gibi pek çok iktisatçy rahatsz ediyordu. Yani Türkiye
analizine mutlaka dünya ekonomisindeki muhtemel gelimeleri dahil etmek gerekti.
Bir Yl Önce Yazdklarm
18 Ocak 2007 tarihli yazmdan bir alnt ile balamak istiyorum.
“Dünya ekonomisi yakn geçmite önemli dengesizlikler üretti. Amerika’da hzla düen
iç tasarruf oranlarnn yol açt d açklar karlnda verilen dolarlar dünyay likiditeye
bodu. Doallkla giderek enflasyon tekrar ban kaldrd.
Geçen yl bu konuyu uzun bir yaz dizisi ile ele almtk. Dengesizliklerin düzelmesi
sürecinde ksa dönemde mali piyasalarda çalkantlar yaanmas kaçnlmazdr. Dolays ile
bu düzeltmenin 2007’de balama ihtimali özel önem kazanyor.”
Alntnn mant bence çok açktr. Reel ekonomideki dengesizliklerden balyor.
Düzeltme gereini vurguluyor. Mali piyasalara çalkantlar eklinde yansyacan söylüyor.
2007’de balayabilir diyor.
unu söylemek istiyorum. 2007’de dünya ekonomisinde yaanan sorunlar sürpriz
deildir. Dünya çapnda oluan “saadet zincirinin” bir yerden kopaca, u yada bu ekilde
ilerin bozulaca belli idi. Benim bile tahmin edebilmem yeterli göstergedir.
Likidite Krizi
ktisatç için bir düzeltmeyi öngörmek nisbeten kolaydr. Buna karlk düzeltmenin
zamann ve hangi somut mekanizmalarla devreye gireceini öngörmek çok zordur. Hatta
adeta imkanszdr. O açdan yaam tahminciyi daima artr.
2007’de öyle oldu. Yaz ortasnda kimsenin beklemedii boyutta ve ciddiyette bir likidite
krizi bata ABD dünya mali sektörünü vuruverdi. Dev bankalar ve mali kurulular neredeyse
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felç etti. Gelimi ülke Merkez Bankalarn bir yl önce söylense kimsenin inanmayaca
tedbirleri birbiri ardndan devreye sokmak zorunda brakt.
Küresel dengesizliklerin düzeltilmesi sürecinde böylesine ar bir likidite krizinin
yaanacan öngördüm mü? Cevabm hayr; öngörmedim. Ancak, ilk iaretler belirince,
derhal Kasm 2000’de Türkiye’de olup bitenleri hatrladm. Hepimiz o hikayenin nasl bittiini
birinci elden biliyoruz.
Özetlersek, 2007’nin dünya ekonomi tarihinde iz brakan yllardan biri olacan
söyleyebiliriz. (25 Aralk 2007)
2007’NN ARDINDAN (1)
Her yln son yazlarnda çuvaldz kendimize batryoruz. Yl banda verdiimiz
tahminlerin ne ölçüde gerçekletiine bakyoruz. Böylece ekonominin seyrini de
deerlendirmi oluyoruz.
2007’nin tahminci için çok zor bir yl olduu batan belli idi. Çünkü belirsizlii arttran
çok sayda iç ve d kökenli faktörün varl Türkiye’de ve dünyada konjonktürün ne yöne
döneceini kestirmeyi zorlatryordu.
Belirsizlik beni de daha uzun yazmaya zorlad. Geçmi yllarda gelen yl için
tahminlerimi iki-üç yazda özetlerdim. 2007’de sadece muhtemel riskleri hatrlatmak için üç
yaz gerekti. Toplam yaz ise yediye yükseldi.
2007 Tahminleri
Laf hiç dolatrmadan Ocak 2007’deki tahminleri geçelim. Konjonktürün dört ana
eilimini ilk yazda açkladm. 2007’de büyüme düer, enflasyon geriler, cari açk azalr ve
TL deer kaybeder dedim.
Son yazda ise bir “normal senaryo” üzerinde nokta tahminler verdim. GSYH ve
GSMH’da büyümeyi yüzde 3.5, yl sonu TÜFE artn yüzde 6.3, cari ilemler açn 21
milyar dolar, TL’nin döviz sepeti baznda yllk ortalama deer kaybn yüzde 9 öngördüm.
Bakalar ne tahmin ediyordu? Ocak 2007 Merkez Bankas Beklenti Anketi sonuçlarn
kullanalm: GSMH büyümesi yüzde 4.7, yl sonu TÜFE art yüzde 7.0, cari ilemler aç 33
milyar dolar, dolarn yl içinde deer kayb yüzde 8.
Görüldüü gibi, dier tahmincilere kyasla büyümede ve döviz kurunda daha karamsar,
buna karlk enflasyon ve cari açkta daha iyimser duruyorum. Eilim olarak baknca sadece
cari açkta ayr düünüyoruz: onlara göre sabit kalacak bana göre düecek.
Sapmalara Bakyoruz
En baarl tahminden balayalm. 2007’de büyüme yüzde 4 civarnda balanr. GSYH
için 4’ün altnda gelme ihtimali yüksektir. Tuturdum mu? Ankete kyasla daha yakn olmama
ramen evet diyemiyorum. Tarmda kötü mahsul etkisini hesaba katmak gerekiyor.
Hemen öbür uca, en baarszna geçelim. 2007’de döviz sepeti baznda TL yüzde 4.6
deer kazand. Bence tam bir tahmin fiyaskosudur. Seçimler, Cumhurbakanl sorunu,
dünya mali piyasalarnn kötü bir yl geçirmesi, vs. bu olay daha da artc klmaktadr.
2007’de cari açk 37 milyar dolara ular. Sapma çok büyük ama izah edilebilir bir yan
var. Kur yanlgsnn kaçnlmaz sonucudur. Zaten ekonomi yavalarken d açn
büyümesini baka türlü açklamak mümkün deildir.
TÜFE’nin 2007’yi yüzde 8.7 ile bitirmesini bekliyorum. Eilim tutsa bile nokta tahminde
sapma görülüyor. Dorusu çok önemsemiyorum. Çünkü enflasyondaki yükseliin geçici arz
oklarndan kaynakland tezini ben de benimsiyorum.
Devam edeceim. (27 Aralk 2007)
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007’NN ARDINDAN (2)
lk yazda tahminlerin ne ölçüde tuttuuna baktk. Ylbanda 2007 için “büyüme düer,
enflasyon geriler, d açk küçülür, TL deer kaybeder” demitik. Büyüme ve enflasyonda
nokta tahminler sapsa da eilimler gerçekleti.
Buna karlk cari açk ve kurda öngörülenin tam tersi eilimler hakim oldu. Geri
planda 2007’de TL’nin ciddi ekilde deer kazanmas yatyor. Bu ise ekonomideki
yavalamaya ramen cari ilemler açnn büyümesine yol açt.
TL’nin deer kazanmas bence 2007’nin en artc olaydr. 2006’y dolar 1.42 YTL ve
euro 1.86 YTL düzeyinde kapatmt. Halbuki bu Cuma günü dolar 1.17 YTL ve euro 1.71 YTL
üzerinden ilem gördü. Böylece TL’nin reel deeri 2007’de tüm tarihi rekorlar krd.
2007’nin Riskleri
Ylbandaki yazlarm tekrar okudum. ktisatç dediin tahminlerinde kendisine
gereinde kaçacak bir kap brakr. Yapmamm. Tedbirsiz davranmm. TL’nin 2007’de bu
kadar deer kazanabilecei hiç aklma gelmemi.
in ilginci, bugün okurken bile analiz ikna edici duruyor. 2007 ylbanda Türkiye’ye ve
dünyaya baknca büyük bir belirsizlik derhal göze çarpyordu. Özellikle döviz kuru
konusunda iyimser olmak için nedenler bulmak çok zordu. Üç ayr yazda ele aldm riskleri
ksaca hatrlatmak istiyorum.
Dars ile balayalm. Küresel piyasalar Mays 2006 türbülansnn okunu daha
atlatmamt. Dünya ekonomisi bir düzeltmeye doru gidiyordu. 2007’de yeni ekonomik
sorunlar, mali çalkantlar ve risk itahnda bozulma kaçnlmazd. Nitekim hepsi oldu.
Öte yandan 2007 Türkiye için siyasi açdan kritik bir yl olacakt. lk aamada
Cumhurbakanl seçimi vard. Kutuplama zaten balamt. Siyasi gerginliin iyice
trmanaca biliniyordu. Nitekim cumhurbakan seçilemedi.
Ardndan milletvekili seçimleri geliyordu. Mutlaka siyasi gerginlik olacakt. Üstüne,
hükümetin seçime yönelik popülist harcamalar bütçe disiplinini bozabilirdi. Nitekim bunlar da
gerçekleti.
“2007’de Kriz Olur Mu?”
14 Ocak 2007 tarihli yazmn bal budur. Geçmi çabuk unutuluyor. Kamuoyunda
yaygn kan, yukardaki risklerin bir krizi tetikleyecei yönünde idi. Dolays ile vatanda
yava yava döviz almaya balamt.
Tek tesellim, kriz konusunda çok net tavr alm olmam. “Kriz olmaz, bunu garanti
ederim” diye yazdm. Çok sayda olumsuz tepki aldm söylemek zorundaym. “2001
banda da böyle yazmtn; sen olmaz dediini göre mutlaka olacaktr” diyen oldu. Neyse, bu
kez tuttu.
Deerli okuyucularma yeni ylda salk, huzur ve refah dolu günler dilerim.
(30 Aralk 2007)
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